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SUNUﬁ
da önemlisi toplant›y› yapt›¤›m›z kentin tüm
kesimleri bizimle beraber, omuz omuza
yürüyor o kentin korunmuﬂ sokaklar›nda…
200 Ortak 200 Eser projemiz, belediyelerin
kaynak bulamad›klar› tarihi eser onar›mlar›
için bir umut ›ﬂ›¤› haline geldi. Say›m›z bu
kadar art›nca, ev sahibi belediyelere yükümüz
de bir o kadar artt›. Yeni Kültür ve Turizm
Bakan›m›z Say›n Ertu¤rul Günay’›n da kat›ld›¤›
ﬁanl›urfa Buluﬂmas› s›ras›nda ald›¤›m›z
kararla Tarihi Kentler Birli¤i, buluﬂmalara ve
seminerlere ev sahipli¤i yapan belediyelerin,
tarihi ve kültürel varl›klar› korumaya yönelik
bir projesinin maliyetini karﬂ›layacak.
Böylelikle her gitti¤imiz kente yeni bir proje
daha kazand›rm›ﬂ olaca¤›z.

De¤erli dostlar,
22 Temmuz 2007 Pazar günü sona ererken
Tarihi Kentler Birli¤i ailesinden baz›
arkadaﬂlar›m›z› TBMM’ye yollaman›n
sevincini yaﬂad›k. Bart›n, Milas,
Taﬂköprü’nün eski belediye baﬂkanlar› ve
Tarihi Kentler Birli¤i’nin de¤erli
üyelerinden olan R›za Yalç›nkaya, Fevzi
Topuz, Hasan Altan, art›k Türkiye’nin en
yüksek Meclisi’nde bizleri temsil ediyorlar.
Bu temsiliyetin, Tarihi Kentler Birli¤i’nin
gücüne güç kataca¤›na inan›yorum.
Arkadaﬂlar›m›za baﬂar›lar diliyorum.
Bildi¤iniz gibi Tarihi Kentler Birli¤i, bir
belediyeler birli¤i, ama iﬂbirli¤i yapt›¤›m›z
kesimler sadece yerel yönetimler de¤il…
Kamunun, meslek odalar›n›n ve STK’lar›n,
tarihi-kültürel varl›klar› korumay› amaç
edinmiﬂ güçleriyle de s›k› bir iletiﬂim
halindeyiz. Bu iliﬂkiler çerçevesinde, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi
sonras›nda yaﬂanan görev de¤iﬂikli¤i, bizlere üzüntü ve sevinci
bir arada yaﬂatt›. 10. Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Ahmet Necdet
Sezer ve Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreteri Say›n Kemal
Nehrozo¤lu, Tarihi Kentler Birli¤i’nin tüm çal›ﬂmalar›na verdikleri
gönülden destekle haf›zalar›m›zda yer ettiler. Kendilerine tüm
ailemiz ad›na tekrar tekrar teﬂekkür ediyorum. 11.
Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Abdullah Gül’e ve
Cumhurbaﬂkanl›¤›’n›n yeni Genel Sekreteri, hiçbir buluﬂmam›zda
bizi yaln›z b›rakmayan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› eski Müsteﬂar›
Say›n Prof. Dr. Mustafa ‹sen’e görevlerinde baﬂar›lar diliyorum.
Yeni hükümetin kurulmas›yla, ailemizin önde gelen üyelerinden
biri olan Diyarbak›r eski Valisi Efkan Ala da, Baﬂbakanl›k
Müsteﬂar› olarak göreve baﬂlad›. Kendisini de kutluyorum.

Bayrak De¤iﬂimi

De¤erli dostlar,

2007 y›l›n›n son toplant›s›n› Tekirda¤
Belediyesi’nin ev sahipli¤inde yapaca¤›z.
Tarihi Kentler Birli¤i Tekirda¤ Semineri’nin haz›rl›klar› Dan›ﬂma
Kurulu’nun deste¤iyle Genel Merkez’imizde baﬂlam›ﬂ
durumda… Son olarak, seminer ve buluﬂma duyurular›m›z›n
art›k e-posta yoluyla yap›laca¤›n› bir kez daha yinelemek
istiyorum. E-posta adreslerini Genel Merkez’imize hâlâ
yollamayan üyelerimizden ricam›z, bir an önce bu konuyla
ilgilenmeleri...
24-25 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Tekirda¤’da görüﬂmek
üzere…
Sayg› ve sevgilerimle,
Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›

Biraz uzun, fakat bir o kadar da gerekli gördü¤üm teﬂekkür ve
kutlama mesaj›ndan sonra geldi¤imiz noktan›n alt›n› çizerek
devam etmek istiyorum. Elaz›¤ ve ﬁanl›urfa toplant›lar›
göstermiﬂtir ki; art›k tarihi kent gönüllüleri, kültür sevdal›lar›
salonlara s›¤m›yorlar. Son kat›l›mlarla üye say›m›z 228’e ulaﬂt›.
Yapt›¤›m›z toplant›lara, üye belediyelerimizin baﬂkanlar› ve
kadrolar›n›n yan› s›ra valiler, bürokratlar, teknisyenler ve
akademisyenlerden oluﬂan beﬂ yüzden fazla ilgili kat›l›yor. Daha
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
çözümleyebilece¤imiz bir süreç de¤il. Sözlü, yaz›l›, görsel ve
iﬂitsel iletiﬂimin her türden bilinen etkilerine ek olarak,
istatistiklere, yaﬂ ve cins e¤rilerine, ekonomik, psiko-semantik
verilere, bilinçalt› ve altbeyin etkilemesine vb. dayal›
“güdülenen” bir iletiﬂimden söz ediyoruz. Bu iletiﬂimin en büyük
özelli¤i “iletinin sonsuz kez ve her yerde tekrarlan›yor” olmas›d›r.
Televizyondan gazetelere, dergilerden radyolara, internetten
bilboardlara, kent sokaklar›ndan araç üstü donat›lara kadar onlar
her yerde karﬂ›m›za ç›karlar...

Güzel, sa¤l›kl› ve bereketli günler dile¤i ile baﬂlayal›m söze.
Bilindi¤i gibi “söz” baﬂta müslüman toplumlar olmak üzere, tüm
semavi dinlere inanan toplumlarda sayg› görür ve kutsan›r. Çünkü
sözün bir baﬂka karﬂ›l›¤› “kelâm” yani “Allah’›n sözü”
anlam›ndad›r.
Kültür tarihi aç›s›ndan ise “söz”, yayg›n toplumsal iletiﬂimin ilk
evresi say›l›r. “Sözlü kültür” olarak an›lan bu evrenin baﬂat
iletiﬂim türü, konuﬂma-iﬂitme-alg›lama esasl› sözlü iletiﬂimdir.
‹nsanl›k tarihinin en yayg›n ve en sürekli bu iletiﬂim türü
günümüzü de etkilemeye, kuﬂatmaya devam ediyor. Kuﬂkusuz
iletiﬂim alan›nda baﬂka ortaklar› da bar›nd›rarak...

Medyaya karﬂ› önlemler geliﬂtirmeyen, kendi haline b›rak›lm›ﬂ
topluluklarda ve bireylerde, “alg› bozulmas›-kaymas›” yaﬂan›yor.
Art›k “gerçek ile gerçek olmayan” kar›ﬂt›r›l›r. “Sanal gerçeklik”
denilen yeni bir tür bozuk alg› yarat›l›r. Tuhaf olan›, insanlar bu
bozuk alg›lar›n›n fark›nda olmayarak pek çok yanl› bilgiyi, haberi
ve mesaj›/iletiyi gündelik hayatlar›nda
kullan›r hale gelirler. “Toplumun ruh ve
beden sa¤l›¤›“ olarak ifade edilen ulusal
varl›¤›m›z›n ve gelece¤imizin temel taﬂlar›
çürümeye, yozlaﬂmaya baﬂlar.

‹nsano¤lu “yaz›”y› icad eder ve zaman içinde bir baﬂka “iletiﬂim
dili” oluﬂturur. Yazmak-okumak-iﬂitmek
(yaz›y› sese dönüﬂtürmek) ve alg›lamak
olarak binlerce y›ld›r devam eden bu
serüvende, uzun y›llar yazmak ve okumak
özel bir uzmanl›k olarak geliﬂir. Bat›
uygarl›¤›nda ruhban s›n›f›n›n kökünde okuryazarl›ktan gelen uzmanl›¤›n oldu¤u kabul
görür. Ancak kitlelerin yayg›n bir okur-yazarl›¤a kavuﬂmas› sanayi
devrimiyle ve burjuva s›n›f›n›n iktidar›nda mümkün olur.

“Okur-Yazar”
say›l›r m›y›z?

Medya yoluyla yap›lan iletiﬂimin toplumsal zararlar›n› gören
uygar toplumlar 1970’lerden baﬂlayarak bireyleri ve toplumu
korumak için çeﬂitli önlemler geliﬂtirmiﬂler. Bunlardan en
önemlisi ve yayg›n olan› “medya okur-yazarl›¤›” e¤itimidir. En
sonunda, ulusal e¤itim sistemine bu yönde bir geliﬂme ekleniyor.
Seçmeli de olsa, medya okur-yazarl›¤› e¤itimi baﬂl›yor. Bu önemli
bir geliﬂme. Ancak bu e¤itimin öncüsünün sivil kuruluﬂlar olmas›
gerekiyor. Tarihi Kentler Birli¤i de bu öncülükte yer almay›
hedeflemeli...

Yaklaﬂ›k yüz elli y›l öncesinden baﬂlayarak buhar enerjisi yerine
elektrik enerjisinden yararlanmaya s›çrayan insano¤lunun kitle
üretimi ve yayg›n tüketim a¤lar›yla oluﬂturdu¤u endüstri toplumu
ise, iletiﬂim alan›na “görsel-iﬂitsel” bir dil kazand›r›r. Foto¤raf,
sinema, gazete, radyo gibi modern görüntüleme, kay›tlama,
iletme ve ço¤altma teknikleriyle beslenen geliﬂmeler, iletiﬂim ve
alg›lama dünyam›zda “görsel-iﬂitsel iletiﬂim” olarak adland›r›rlan
yeni bir dönem açar.

Sözü, ç›k›ﬂ ve düﬂünceleri ile neoliberal egemenleri ve ABD’yi
oldukça h›rpalayan günümüz düﬂünürlerinden Noam Chomsky ile
tamamlayal›m;

Günümüzde bu üç farkl› iletiﬂim format›n› birlikte, birbirinin içinde
kullan›yoruz. Dikkat çekilmesi gereken nokta, her iletiﬂim türüyle
farkl› bir “alg›lama”ya ulaﬂ›yor olmam›z. Basitten karmaﬂ›¤a,
do¤ru iletiﬂimden yalan-dolanla süslü iletiﬂime do¤ru de¤iﬂtirilen
bir süreç bu.

"Medyan›n kamu ç›karlar› ile yak›ndan uzaktan ilgisi yoktur, ya
devletçi ya da di¤er özel ﬂirketlerin ç›karlar›na hizmet eder;
tüketim kültürünün en önemli sorumlusudur. ‹nsani de¤erleri ve
kamu vicdan›n› öldürmekte; tepkisiz, sinik, bencil, umursamaz
bireyler ortaya ç›karmaktad›r. Medyan›n sald›r› ve ayartma
ekran›, olabilen en büyük halk kesimini tutsak almak ve hipnotize
etmek üzere düzenlenmiﬂtir."

Hele günümüzde, küresel dünyada oluﬂan yeni bir iletiﬂim modeli
var ki, as›l tehlike bu noktada. “Küresel iletiﬂim”e k›saca
“medya” deniliyor. Medya arac›l›¤› ile gerçekleﬂen ve
insano¤lunun alg›lama yetene¤inin zaaflar›na göre örgülenmiﬂ bu
yeni olgu “zehirlenmiﬂ” bir iletiﬂim olarak vurgulan›yor. Genel
olarak kitle iletiﬂim araçlar›yla gönderilen her iletinin saf, yani
do¤ru özünden sapt›r›lm›ﬂ oldu¤u, büyük küresel ﬂebekelerin
ç›karlar›na göre tahrif edilerek yeniden üretildi¤i biliniyor. Söz
konusu “yeniden üretim” süreci, art›k basit alg›lar›m›zla

Medya ça¤›ndaki bu geliﬂmelere bakarak gerçekten okur-yazar
say›labilir miyiz?
Hasan Özgen
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Elaz›¤ Semineri
4 A¤ustos 2007, Cumartesi
09.05-09.20 Sunum: “Neredeyiz?”-Elaz›¤ Belediye
Baﬂkanl›¤›
09.20-10.00 Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
10.00-10.15 Kahve Molas›
10.15 Panel: “Geleneksel Kent Dokular›n›n Yeni
Geliﬂme Alanlar›yla Buluﬂmas›”
• Yasal Olanaklar
• Uygulama ‹lkeleri
• Kaynak Sa¤lama ve De¤erlendirme Yöntemleri
10.15-11.00 Birinci Bölüm
Konuﬂmac›lar:
• A. Faruk Göksu-ﬁehir Planc›s›, ÇEKÜL Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan-Mimar, Mu¤la Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Baﬂkan›,
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreter
Yard›mc›s›
11.00-11.15 Kahve Molas›
11.15-12.30 ‹kinci Bölüm
Konuﬂmac›lar:
• Muzaffer Tunça¤-Konak Belediye Baﬂkan›
• Tacettin Özkaraman-Tarakl› Belediye Baﬂkan›
• Mustafa Haznedar-Kemaliye Belediye Baﬂkan›
12.30-13.00 Tart›ﬂma
13.00-14.00 Ö¤le Aras›
14.00-19.00 Kent Gezisi: Elaz›¤-Harput-Hüseynik
19.00 Akﬂam Yeme¤i
5 A¤ustos 2007, Pazar
09.30-12.30 Kent Gezisi: Sivrice-Hazar Gölü-Palu

ELAZI⁄ SEM‹NER‹

Derleyen: Cennet Günel
hayata geçirmektedir. Yerel yönetimler olarak ülkemizde
sorumlulu¤umuzun önemini biliyoruz. Bizler, bir yandan rutin
belediyecilik hizmetlerini gerçekleﬂtirirken di¤er yandan da,
baﬂta sosyal ve kültürel alan olmak üzere, toplumun ihtiyaç
hissetti¤i ya da toplumsal kalk›nma ve bilinçlenmenin
sa¤lanmas› gereken alanlarda da, yeni uygulamalar› hayata
geçirmekle yükümlüyüz. Hiç ﬂüphesiz, bu uygulamalar içerisinde
“tarih ve kültür bilinci”nin oluﬂmas› en önemli yeri tutan
unsurlardan biri olmaktad›r. Çünkü bizler, milletleri ayakta ve diri
tutan etkenlerden birinin “tarih ve kültür bilinci” oldu¤una
inanmaktay›z. Bugün ülke olarak geldi¤imiz noktada, milli tarih
ve kültür bilincinin oluﬂmas›nda çok önemli aﬂamalar
kaydetti¤imizi söyleyebiliriz. Elbette ki bunda en büyük pay sizin;
bizlerin yöneticili¤ini yapt›¤›m›z belediyelerimizin
gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalarda, de¤erli hocam›z Prof. Dr. Metin
Sözen ve Tarihi Kentler Birli¤i’nin çok önemli katk›lar›n›n oldu¤u
bir gerçektir. Elaz›¤ Belediyesi olarak medeniyet beldemiz
Harput’taki tarihi eserlerin koruma ve onar›m çal›ﬂmalar›n›
yaparak bugüne taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz. Bugün geldi¤imiz noktada,
“ça¤daﬂl›k ve kültürel varl›k” kavramlar›n› sentezleyerek, ikisini
bir arada yaﬂatma noktas›nda yeni bir aç›l›m sa¤lad›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Hiç ﬂüphesiz bu aç›l›m, toplumsal haf›zam›zda
tarihimize ve kültürümüze yönelik yeni sayfalar aç›lmas›n›
sa¤layacakt›r.

4–5 A¤ustos 2007 tarihlerinde Tarihi Kentler Birli¤i Semineri’ne
ev sahipli¤i yapan Elaz›¤, Türkiye’nin farkl› kentlerinden gelen,
baﬂta belediye baﬂkanlar›, Diyarbak›r, Kahramanmaraﬂ, Mardin,
Sivas valileri, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkilileri, F›rat Üniversitesi, ‹l Özel
‹dare ve yereldeki sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluﬂan
üç yüzün üzerinde konuk a¤›rlad›. TKB’yi a¤›rlayacak olman›n
heyecan›ndan olsa gerek, kentte seminer öncesi haz›rl›klar aylar
öncesinden baﬂlad›. Bu haz›rl›klarda ÇEKÜL Vakf› Elaz›¤
Temsilcisi Mustafa Balaban ve on beﬂ kiﬂiden oluﬂan genç
ÇEKÜL gönüllülerinin eme¤i büyüktü.
ÇEKÜL Vakf› öncülü¤ünde, F›rat Üniversitesi’nden, Ticaret
Odas›’ndan, Mimarlar Odas›’ndan ve Türk Edebiyat› Vakf›’ndan
temsilcilerin de görev ald›¤› bir tertip komitesi oluﬂturuldu.
Seminere haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda yap›lacak iﬂler ve bu
iﬂlerden sorumlu olacak kiﬂiler belirlenerek bir program yap›ld›.
Haftada en az bir ya da iki defa toplant›lar gerçekleﬂtirildi. Tertip
komitesi, olas› sorunlara çözüm bulmak için bir teknik kurul
oluﬂturdu. Seminerde görevli ÇEKÜL gönüllüleri, tüm
samimiyetleri ve nezaketleriyle adeta bir “kent rehberi” görevini
üstlendiler. Gönüllüler, program boyunca konuklarla ilgilendiler
ve onlara bilgi aktard›lar.
Seminere kat›lan valiler, belediye baﬂkanlar› ve temsilciler,
program boyunca çeﬂitli konularda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulundular, deneyimlerini paylaﬂt›lar, birbirlerinden
yararland›lar. Seminer s›ras›nda da notlar alarak, seminere olan
ilgilerini göstermiﬂ oldular. Konusunda uzmanlar›n bulundu¤u
seminerde kat›l›mc›lar, merak ettikleri konular hakk›nda tart›ﬂma
ortam› yaratarak bilgi edindiler. Kenti kent yapan seçkin kiﬂileri
bir araya getiren TKB Elaz›¤ Semineri, elde kalan do¤al ve
kültürel varl›klara sahip ç›kma çabas›n›n da baﬂar›l› bir
göstergesiydi.

Sait Da¤o¤lu-Palu Belediye Baﬂkan›
Tarihsel ve kültürel varl›klar›yla öne ç›kan
Elaz›¤ ve ilçesi Palu’nun tarihsel, kültürel
ve do¤al de¤erlerinin yaﬂat›lmas›n›n yan›
s›ra, çevre ve toplumla birlikteli¤inin
sa¤lanmas› gerekmektedir. Tarihsel
varl›klar›m›z›n gelecek kuﬂaklara
aktar›lmas› konusunda Tarihi Kentler
Birli¤i Elaz›¤ Semineri’nin önemli katk›
sa¤layaca¤› inanc›nday›m. Anadolu’nun
farkl› kentlerinden gelen, tarihe ve kültüre önem veren siz
de¤erli kat›l›mc›lara kentimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz koruma
çal›ﬂmalar›n› göstermek bizler için büyük bir onur. Hepimiz Tarihi
Kentler Birli¤i’nin çat›s› alt›nda ayn› amaç için bulunuyoruz.
Mevcut tarihsel ve kültürel varl›klar›m›z› koruyarak, t›pk› bizlere
aktar›ld›¤› gibi, bizler de yar›nlara kimlikli kentler b›rakma çabas›
içerisindeyiz. Ülke olarak bu tür çal›ﬂmalar› hayata geçirmekte
biraz geç kald›¤›m›z›n fark›nday›z. Oluﬂturmuﬂ oldu¤umuz bu
birli¤in, söz konusu geç kalm›ﬂl›¤› giderece¤ini düﬂünüyorum.

Süleyman Selmano¤lu-Elaz›¤ Belediye Baﬂkan›
Tarihi Kentler Birli¤i, do¤al ve kültürel varl›klar›m›z›n korunmas›,
toplumsal bilinçlenmenin sa¤lanmas›, geçmiﬂin bugün de
yaﬂat›larak gelece¤e taﬂ›nmas› noktas›nda çok önemli ad›mlar
atmakta, Türkiye’nin önünü açan güzel düﬂünce ve projeleri

Bizler, milletleri ayakta ve
diri tutan etkenlerden
birinin “tarih ve kültür
bilinci” oldu¤una
inanmaktay›z.

Prof. Dr. Metin Sözen-TKB Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›,
ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›
Elaz›¤l›lar sanatç›d›r, konuﬂurken mecazl› konuﬂurlar. Kimi
sevdiklerini, kimi dövdüklerini sonra anlars›n›z. Dilin zenginli¤i
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olarak yaklaﬂt›¤› bir dönemdi. Gelen insanlara, “bunlar bize oy
verirler ya da bu insanlar› ilerde kullan›r›z”, diye kaba saba bir
anlay›ﬂla bak›yorlard›. Bugün ise insanlar›n modern ﬂehirlerden
beklentileri baﬂlad›. Her yerde talan hareketi devam etti. Sadece
sa¤da solda ayakta kalmay› baﬂarm›ﬂ az say›da tarihi eser kald›.
Bütün bunlar› söyledikten sonra, hâlâ vaktimiz var, hâlâ bir ﬂey
kaç›rm›ﬂ de¤iliz. Kazd›¤›m›z her yerde tarihi eserler karﬂ›m›za
ç›k›yor. Bundan iki-üç ay kadar önce yurtd›ﬂ› gezisi yapt›k. Orada
san›yorum herkes etkilenmiﬂtir. Tarihsel varl›klar›n› bir taraftan
koruyup, ayn› zamanda bundan da para kazan›p, bir taraftan da
ça¤daﬂ ﬂehirlerini kurmuﬂlar. Burada da geç kalmad›k. Belediye
baﬂkanlar›m›z bu konuda büyük bir gayret içindeler. Do¤al
varl›klar›m›z›n ve soyut kültürün korunmas› konusunda ﬂimdiye
kadar çok ciddi ad›mlar atamad›k. Bunlar bizi farkl› k›lan
de¤erler. Aç›¤a ç›kar›lmas› ve elimizde bulundurulmas›
konusunda bize düﬂen görevler de var diye düﬂünüyorum.

olmad›kça gelecek kuﬂaklara zenginlikleri aktarmak zordur; bu
aç›dan sizleri kutluyorum. Belirledi¤imiz yol haritas›n›n ne
aﬂamaya geldi¤ini görmek için dün büyük bir h›zla Malatya’da
dolaﬂt›k. Ben o kentte yaﬂad›m, bu kentte do¤dum. ﬁimdi
karﬂ›mda oturan sizler, dün bu yola ç›kanlar, bugün

E¤er do¤rular› net olarak,
birbirimizin yüzüne
bakarak söylemezsek ne
gelecek kurgulan›r, ne
birlikte olunur.
gözlerinizdeki ifadeyle beraber büyüklü¤ü yaratman›n,
umutsuzlu¤u umuda dönüﬂtürmenin heyecan›yla bana
bak›yorsunuz. Soyut, herkesi kavrayan bir aland›r. Somut ise elle
tutulur, ortak çal›ﬂma alan›na dönüﬂendir. Dün, burada soyutsomut kültürü ne noktalarda ortaya ç›karaca¤›m›z› tart›ﬂt›k.
Gerçekten örgüt olmak, topra¤a sa¤l›kl› ve sa¤lam basmak
demektir. Bu salonda çok konuﬂma yapt›m. E¤er do¤rular› net
olarak, birbirimizin yüzüne bakarak söylemezsek ne gelecek
kurgulan›r, ne birlikte olunur. Belediye baﬂkanlar›n›n, topraklar›n›
büyük bir kültür varl›¤› olarak nitelendirdiklerini görüyorum. Biz
art›k birlikteyiz, art›k bütüncül bakmay› ö¤renmeye baﬂlad›k.
Konuﬂmalar›n arkas›n› getirdi¤imizi, olanaks›z k›lmak için bahane
arayan kimliklerle iﬂtigal etmedi¤imizi görüyorum. Ne olur
topraklar›n›z›n kimli¤ini unutmay›n.

Prof. Dr. Hamdi Muz-F›rat Üniversitesi Rektörü
Geçmiﬂini bilmek ve ö¤renmek insanl›¤›n
vazgeçilmez bir tutkusudur. ‹nsan düﬂünce
ve mant›¤›n›n do¤al bir ürünüdür. Tarih
insanl›¤›n haf›zas›d›r, ortak miras›d›r.
Bugün içinde bulundu¤umuz uzay ça¤›,
insanlar›n binlerce y›ll›k birikiminin bir
sonucudur. Geçmiﬂini bilmek bir anlamda
kendi benli¤ini tan›makt›r. Bu olgu
insanlar›n, toplumlar›n ve devletlerin
hayat›nda gerekli olan temel ö¤elerden
biridir. Gerçekten de dünya tarihine bak›ld›¤›nda, içinde
yaﬂan›lan dönemin ﬂartlar›na göre, milletin kendilerine yeni bir
tarihi bilinçlenme ç›¤›r› açt›klar› görülmektedir. E¤er bu dönem
milletlerin de¤iﬂim ve geliﬂim gösterdikleri s›k›nt›l› ve zor
zamanlar ise, manevi k›ymetlere dayanarak gelece¤i emniyetle
kurmak daha büyük önem arz eder. Zira milletler “ne idim ne
oldum ve yar›n daha iyi olmak için neler yapmam gerekiyor”
sorular›na cevab› da yine tarihte bulurlar. Harput, eski ça¤lardan
beri insan topluluklar›n›n yaﬂam alan› haline gelmiﬂ bir bölgedir.
Ticari, iktisadi ve stratejik konumu, Harput’u daima önemli
k›lm›ﬂt›r. Harput, sahip oldu¤u tarihi eserler, maddi ve manevi
kültür ö¤eleri, müzi¤i, mutfa¤›, giyim kuﬂam gelene¤i, mimari
yap›s› ile Anadolu co¤rafyas›n›n özgün kimlikli yörelerinden
biridir. Art›k dünyada milletler, ﬂehirlerin bu özgün kimli¤ini
korumakta ve özellikle turizm amaçl› pazarlamaktad›rlar. Bu
anlamda biraz geç kal›nm›ﬂ olsa da, Harput ve yöresinde,
çal›ﬂmalar›n yürütülmesi ümit verici ve sevindiricidir. Bu tür
çal›ﬂmalar halk› da de¤erlerine sahip ç›kma konusunda daha
bilinçli hale getirecektir. Bu bilinç, maddi ve manevi kültür
varl›klar›m›z›n, mimari eserlerimizin sahiplenilmesi, korunmas›
ve gelecek nesillere aktar›lmas›nda en önemli itici güç olacakt›r.

Mehmet Özhaseki-TKB Baﬂkan›, Kayseri Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan›
Bundan yedi y›l kadar önce ç›kt›¤›m›z tarihsel, kültürel ve do¤al
varl›klar›m›z› koruma yolunda at›lan ad›mlar›n, arkadaﬂlar›m›z›n
çabalar›n›n, bizleri mutlu etti¤ini ve umutland›rd›¤›n› söylemek
istiyorum. Bilindi¤i gibi, ülkemizde büyük ﬂehirlere göç çok eski
de¤il; 1950’lerde baﬂlad›. ‹nsanlar ﬂehirlere koﬂup geldiler, bir ev
yapmak istediler. Haz›rl›k yok, idarecilerde ilgili bilgi birikimi yok.
Kaçak yap›laﬂma baﬂlad›. Yerel yönetimler güçlü de¤ildi,
deneyimli ve haz›rl›kl› de¤ildi. ‹nsanlar›n bütün olaylara ideolojik

Bundan yedi y›l kadar
önce ç›kt›¤›m›z tarihsel,
kültürel ve do¤al
varl›klar›m›z› koruma
yolunda at›lan ad›mlar
bizleri mutlu ediyor ve
umutland›r›yor.
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çok ﬂey kazanm›ﬂ olaca¤›z. Elaz›¤’da, Harput’ta çok güzel
çal›ﬂmalar var. Benim önerim, Harput’taki betonarme yap›lar›n
cephe giydirme ile geleneksel dokuya uygun hale getirilmesidir.
Restorasyon merkezi oluﬂturulmas› çok büyük bir kazan›m
olacakt›r. Biz Çal›ﬂma ve Soysal Güvenlik Bakanl›¤› olarak ‹ﬁKUR
kanal›yla bu konuya önümüzdeki günlerde daha somut
yaklaﬂ›mlarda bulunaca¤›z. Son olarak Yukar› F›rat Havzas›
Birli¤i’nin kuruluﬂunu ben de de¤inmek istiyorum. Bu birlik di¤er
havza birliklerinde oldu¤u gibi büyük bir kazan›m sa¤layacakt›r.
TKB’nin kuruluﬂundan itibaren sa¤lad›¤› ivmeyi, bundan sonra
h›zland›rarak büyük kazan›mlar elde edilece¤ini umut ediyorum.

Yalç›n Kurt-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar›
ve Müzeler Genel Müdür Yard›mc›s›
Tarihi Kentler Birli¤i, bugüne kadar kültür varl›klar›n›n
korunmas›na çok büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r. Koruma, son 10-15 y›l
içinde Türkiye’nin gündemine gelmiﬂ, TKB
ile önemli bir ivme kazanm›ﬂt›r. Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’n›n koruma konusunda
yasayla ilgili büyük yetkileri vard›r. Son
yasal düzenlemelerle büyük kaynaklar
sa¤lanm›ﬂt›r. Özellikle nüfusu büyük olan
illerde emlak vergilerinden korumayla
ilgili büyük ödenekler sa¤lanm›ﬂt›r.
Elaz›¤’da da Bakanl›k olarak
çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. En önemli ﬂey
Harput’un Koruma Amaçl› ‹mar Plan› idi. Önümüzdeki hafta
Kurul’da görüﬂülecek. Bundan sonra yap›lacak olan ﬂey,
yurtd›ﬂ›na kadar ünü ulaﬂm›ﬂ olan Harput’ta koruma planlar›n›n
yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, bir stratejik eylem plan›
yapmakt›r. Bu çal›ﬂmay› Çanakkale’de yapt›k. Harput lay›k
oldu¤u yere ancak bu ﬂekilde ulaﬂacakt›r. Birkaç y›l içinde hem
maddi hem de manevi kültür olarak dünyada yer alacakt›r. Biz,
Bakanl›k olarak bundan sonra da koruman›n yan›nda olaca¤›z.

Muammer Muﬂmal-Elaz›¤ Valisi
TKB olarak “Geleneksel Kent Dokular›n›n Yeni Geliﬂme
Alanlar›yla Buluﬂmas›” konulu seminer çal›ﬂmas› nedeniyle
kentimize gelen kat›l›mc›larla önemli kararlar al›nacak. TKB’nin
düzenlemiﬂ oldu¤u bu seminerler Anadolu tarihine oldu¤u kadar,
dünya tarihine de önemli katk›lar
sa¤lamaktad›r. Elaz›¤, nice
medeniyetlerin bugüne b›rakt›¤› tarihi
mirasa sahip özel bir ﬂehirdir. Buna
ra¤men bütün dünya kentlerinin sahip
oldu¤u sorunlar Elaz›¤’da da kendini
göstermektedir. Birçok tarihi eserimizi
yeniden kazanmak için çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca
Harput Koruma Amaçl› ‹mar Plan›
çal›ﬂmas› büyük bir titizlikle
sürdürülmektedir. Bu anlamda tarihi miras›m›z› merkez alan
çal›ﬂmalar›m›z devam edecektir. Biliyoruz ki, geçmiﬂi olmayan›n
gelece¤i olmaz. Bu aç›dan el birli¤iyle bu de¤erlerimizi koruyarak
gelece¤e aktarmak en önemli görevimizdir. ‹nsan› ve çevreyi
öncelikli gören bu anlay›ﬂ, sadece Elaz›¤’› de¤il bütün
ﬂehirlerimizi gelece¤e taﬂ›yacakt›r. Harput’tan ald›¤›m›z ilham
ve güçle baﬂlatt›¤›m›z “Elaz›¤ Okuyor” kampanyas›ndan
bahsetmek istiyorum. Biz okuyan bireye, okuyan aileye, okuyan
ülkeye giden yolu açmak, kim oldu¤umuzu bize bir kere daha
hat›rlatmak için bu kampanyay› baﬂlatt›k. Kitab› ve okumay›
vazgeçilmez olarak gören insanlara ulaﬂmak, kötü al›ﬂkanl›klar›n,
televizyon ve internet ba¤›ml›l›¤›n›n önüne geçmek için
kampanya baﬂlatt›k. ‹limizde bulunan 120.000 ö¤renci say›s›
kadar kitap temin ederek bu iﬂe baﬂlad›k. Bu kitaplar› okul
kütüphanelerine ba¤›ﬂlad›k. Okullara bir kitap okuma saati
koyduk. Bu büyük seferberlik Elaz›¤ insan› taraf›ndan kabul
görmüﬂtür. Bu kampanya, Türk insan›na örnek gösterildi¤i zaman
nelerin baﬂar›labilece¤inin kan›t› olacakt›r.

Enis Yeter-Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Müsteﬂar›
Öncelikle, bugüne kadar TKB’nin kuruluﬂu dahil, birçok
toplant›s›na kat›lmama ra¤men, herhalde en heyecanl› oldu¤um
toplant› bu toplant›. Elaz›¤l› olmam›n yan› s›ra, Elaz›¤ ve
Harput’un tarihi yap›s›n›n bunda büyük etkisi var. TKB üyesi olan
birçok belde, ilçe ve il, tarihsel-kültürel varl›klara sahiptir.
Özellikle Harput birçok medeniyete ev sahipli¤i yapm›ﬂ bir
yöremizdir. Kültür tahribat› baﬂta mimaride olmak üzere
kendisini göstermiﬂtir. Yanan y›k›lan yaln›zca ahﬂap bir konak
de¤il, kültürün, tarihin ta kendisi. Avrupa’da birçok kente
gitti¤inizde, bozulmam›ﬂ bin y›ll›k kentleri görüyorsunuz. Portakal
bahçeli meydanlara aç›lan sokak dokular›n› 21. yüzy›la
taﬂ›m›ﬂlar. Nerede bizim sokak dokular›m›z? Nerede geleneksel
yap›lar›m›z? Kültür yoksa kent de yok. Bu slogan› tüm Türk
insan›n›n bilincine yerleﬂtirmek TKB yöneticilerine tavsiyemdir.
Toplumumuza ne kadar anlat›rsak, onlar› inand›r›rsak, o kadar

Kültür yoksa kent de yok.
TKB olarak, bu slogan›
tüm halk›m›z›n bilincine
yerleﬂtirmeliyiz.
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Derleyen: Cennet Günel
nas›l ba¤daﬂt›r›labilece¤i, yeni kente nas›l kimlik
kazand›r›labilece¤i tart›ﬂ›l›yor. Bu seminerin tam da bu
tart›ﬂmalara denk gelmesi benim için çok yararl› oldu. Farkl› bir
bak›ﬂ aç›s› yakalad›¤›ma inan›yorum. Kent gezisi de olay›
taçland›ran bir ﬂey. Elaz›¤ beni ﬂaﬂ›rtt›. ‹ki y›l öncesine göre çok
büyük de¤iﬂiklikler gördüm. Özellikle yeni kentin farkl›l›klar›
aray›ﬂ› çok önemli bir geliﬂme. Yaln›z eski kentte, özellikle
Harput Kalesi’ndeki onar›mlar beni çok üzdü. Çok büyük hatalar
tespit ettik. Bu sorun Türkiye’nin her yerinde var. Diyarbak›r’da
da… Dolay›s›yla ayn› sorunu burada da görmek üzücü... Kale’nin
karﬂ›s›nda Harput evi diye yap›lm›ﬂ olan yap› çok devasa
uyduruk bir ﬂeydi. Bunlar üzücü yanlar. Di¤er taraftan sevindirirci
bir yana dikkat çekmek istiyorum: Çevre Kültür Evi. Harput evi
budur. Harput’un kimlikli yap›s› iﬂte bu demek aç›s›ndan çok
önemli bir örnekti.

Selahattin Arslan, Mut Belediye
Baﬂkan›
Elaz›¤’a birkaç defa geldim. Elaz›¤’›n
tarihi ve kültürü hakk›nda çok
derinlemesine bilgim yok. Bu gezide
Elaz›¤’da ciddi bir kültür oldu¤unu, o
kültürü de ﬂu anki dönemde insanlar›n
yaﬂatt›klar›n› gördüm. Bundan büyük
keyif ald›m. Do¤u’da veya Anadolu’nun
do¤u kesiminde kültüre, bilime de¤er veren illerin olmas› çok
sevindirici. Elaz›¤, yerel yönetim olarak bu dönemde biraz daha
canl›, biraz daha diri, daha bak›ml› ve daha özenli. Bütün bunlar
farkl› bir güzelli¤i yans›t›yor. Harput biraz ihmal edilmiﬂ. Harput
ile ilgili birtak›m projelerin oldu¤u söyleniyor, o projelerin bir an
önce hayata geçirilmesi gerekiyor. ‹hmal edilmiﬂlik ciddi bir
ﬂekilde hissediliyor. Özellikle kent merkezini görünce, tarihi
de¤erlerimize yeterince sahip ç›kmad›¤›m›z görülüyor. Bu ihmali
tamamen yerel yönetime yüklemek yanl›ﬂ olur. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n, Valili¤in ve Koruma Kurulu’nun bu projelere
öncelik vermesi gerekiyor. Palu’yu ilk defa bugün görüyorum.
Burada da geçmiﬂte ciddi bir medeniyetin oldu¤u ortada. Çok
ihmal edilmiﬂ, terk edilmiﬂ. En az›ndan kalanlar› yaﬂatmak
gerekti¤ine inan›yorum. Onun için bu
gezinin, Elaz›¤’›n biraz yol kat etmesinde
faydal› olaca¤›n› düﬂünüyorum.

Selçuk Dulkadiro¤lu, Dulkadirli
Belediye Baﬂkan›
Tarihi Kentler Birli¤i’nin yapt›¤› birçok
seminer ve buluﬂmalar oldu, ama Elaz›¤
semineri bence çok baﬂar›l› geçti. Bu
seminerler bize gerçekten büyük görüﬂ
ufku açt›. Yap›lan konuﬂmalar ve
sunumlar bizleri çok sevindirdi. Elaz›¤ Belediye Baﬂkan›’n›n ve
belediye personelinin gösterdi¤i yak›nl›k memnuniyet vericiydi.
Harput ve Palu gezisi, Türkiye’nin zengin bir kültür yata¤›
oldu¤unu, otuz üç uygarl›¤› bar›nd›ran Türkiye’nin kültürüne ve
turizmine çok önem vermesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Bu tür
seyahatlerin ve seminerlerin devam etmesini diliyoruz.

Tacettin Özkaraman, Tarakl›
Belediye Baﬂkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Elaz›¤ Semineri çok
güzel ve baﬂar›l› geçti. Türkiye’de daha
önce gezmedi¤im farkl› bir mekân›
gezme ﬂans›m oldu. Tarih ve kültür aç›s›ndan bu bölge de çok
zengin. Seminerdeki konu da çok önemliydi. Tarakl›’da
yapt›¤›m›z koruma çal›ﬂmalar›n› kat›l›mc›lara aktarma ﬂans›
bulduk. Elaz›¤ da gayet güzel, özellikle Palu’da kaybolmaya yüz
tutmuﬂ çok say›da eser var. Bunlar›n bir an önce kurtar›lmas›
gerekiyor. Buram buram kokan tarihi kaybetmeyelim. Elaz›¤
denince akla ilk olarak Harput geliyor.
Orada restore edilen konaklar gayet
güzel, ama yap›lacak çok iﬂ var.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tefik Ozan, F›rat
Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim
Üyesi
Bu seminerlerin bence çok çarp›c› bir
özelli¤i var. Türkiye’de ﬂu anda pek çok
banka var. Her banka, her ﬂubesinden
müstakil iﬂlem yapsa bu bankalar›n
Türkiye genelinde mükemmel bir hizmet
vermesi beklenemez. Türkiye’de dört y›lda bir tekrarlanan
belediye baﬂkanl›¤› seçimleri var. Baz› kentler sahip olduklar›
co¤rafi güzellikleri sadece belediye baﬂkanlar›n›n haf›zas›yla
korumaya kalksalar, aynen her banka ﬂubesinin müstakil iﬂlem
yapmas› gibi bir banka sisteminin baﬂar›ya ulaﬂma ﬂans› gittikçe
azal›r. Tarihi Kentler Birli¤i, inan›yorum ki Türkiye’deki mevcut
belediyelerin haf›zas› seviyesinde bir fonksiyona sahip. Bunu
Metin Sözen çok iyi tespit etmiﬂ. Bu çal›ﬂmalarla biz, bir noktada
haf›zaya aktar›lm›ﬂ bilgilerin teyidini yap›yoruz. Konuyla ilgili

Nevin Soyukaya, ÇEKÜL Vakf›
Güneydo¤u Bölge Koordinatörü
Seminer çok güzeldi. Ben de tarihi bir
kentte yaﬂ›yorum. ﬁu anda Diyarbak›r’da
tarihi bir kentin yeniden düzenlenmesi ve
iyileﬂtirilmesi, yeni kentle uyumunun
9
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yanlar› da vard›. Ben Elaz›¤’a ilk defa
geliyorum. Tahmin etti¤imden de güzel
buldu¤umu söyleyebilirim. Do¤al ve
co¤rafi yap›s›n›, yeﬂilli¤ini, tarihi
eserlerini ilk kez görmüﬂ oldum. Tarihsel
ve kültürel miras çok güzel ama onar›m
konusunda çok geç kal›nm›ﬂ. Harput’ta
çok ciddi bir iﬂlem görmedim. Acilen
baﬂlanmas› gerekir bence. Bunlar
yap›l›rsa kent turizmi aç›s›ndan çok büyük katk›s› olaca¤›n›
düﬂünüyorum. Palu da ayn› ﬂekilde, burada da hiç onar›m
çal›ﬂmas› yoktu. San›r›m ﬂu anda proje aﬂamas›nda. Mevcut
eserler de kötü durumda, her an tehlike arz ediyor ve y›k›lmak
üzere. Baﬂa dönmektense kald›¤› yerden devam etmek daha
önemli.

belediye baﬂkanlar›, uzmanlar bilgilerini aktar›yor ve bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunuyor. Elaz›¤’a gelen insanlar y›llar sonra
Elaz›¤’›, tarihi ve co¤rafi güzellikleriyle hat›rlayacaklar.
Hat›ralar›n›n aras›na serpiﬂtirilmiﬂ bilgi al›ﬂveriﬂi de çok güzel
çiçekler olarak bizim karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Bekir Sözen, ÇEKÜL Vakf› Malatya
Bölge Koordinatörü
Malatya’dan baﬂlad›¤›m›z Elaz›¤ Tarihi
Kentler Birli¤i toplant›s›nda son derece
güzel de¤erlendirmeler oldu. Geçen
sene, Metin Hocam ile Vali beyin
baﬂkanl›¤›nda baﬂlay›p gece yar›s›na
kadar süren bir toplant›da birçok kararlar
verildi. Aradan geçen bir y›ll›k süre
zarf›nda, Metin Hocam›n verdi¤i talimatlar do¤rultusunda onlar›n
birço¤u tamamland›. O aks› görüp sonra da Elaz›¤’a geldi¤imizde
son derece güzel bir organizasyonla karﬂ›laﬂt›k. Malatya’ya çok
yak›n olmas›na ra¤men, daha önce göremedi¤imiz Palu’yu görme
imkân›m›z oldu. Havza boyutu olay›na da ucundan buca¤›ndan
girilmiﬂ oldu. Bat›’dan, Ankara-‹stanbul istikametinden Gürün,
Darende, Balaban, Malatya merkez, Battalgazi, Yeﬂilyurt,
Gündüzbey, belki Arapkir, Pütürge aks› etraf›nda, ondan sonra
Elaz›¤ ve Hocam›n uygun gördü¤ü illeri birleﬂtirebilirsek ancak
bu havza boyutunun alt›ndan kalkabiliriz. ﬁu anda Darende’de
kaymakaml›k olarak bir ev restore ediyoruz. Malatya’n›n
ilçelerinde gerçekleﬂtirilen ilk ev restorasyonudur. Balaban zaten
kerpiç mimarisiyle ünlü bir ilçe.

Salih K›nay, Ziyaret Belediye
Baﬂkan›
Seminer çok güzeldi. Ben daha önce
Elaz›¤, Harput ve Palu’yu görmüﬂtüm.
Bazen özel olarak gelip Harput’u görmek
çok keyifli. Keban çok güzeldi. Özellikle
ailemi al›p da oray› gösterece¤im. Biraz
organizasyon eksikli¤i vard›. Eserlerin
biraz daha bak›ma ihtiyac› var. Tarihi
miras bizim kimli¤imiz, el birli¤iyle e¤ilmeliyiz. Bir tek ÇEKÜL
Vakf› ve belediye baﬂkanlar›m›zla de¤il hepimizin el atmas›,
korumas› laz›m. ‹nsanlar›m›z›n ço¤u bilinçli de¤il. Tarihi kent,
tarihi bina nedir o bilince varm›ﬂ de¤il buradaki insanlar. Onlar›
ayd›nlatmak laz›m.

Mehmet K›l›çer, Balaban Belediye
Baﬂkan›
Elaz›¤’daki tarihi eserleri görme
f›rsat›m›z olmam›ﬂt›. Tarihi Kentler Birli¤i
üyesi olmam›z nedeniyle bu toplant›lara
s›k s›k kat›l›yorum. Gerçekten çok faydal›
geçiyor bu toplant›lar. Palu’yu çok
be¤endim, hiç bilmiyordum buralar›.
Kesinlikle görülmesi gereken yerler.
Do¤u ve Güneydo¤u’nun deniz ﬂans› yok. Turizme bacas›z fabrika
diyoruz; onun için Tarihi Kentler Birli¤i’nin yönlendirmesiyle
koordineli bir çal›ﬂma yaparsak, bacas›z fabrikalar›
Güneydo¤u’ya kayd›rabiliriz. Hem insanlar›m›z›n hem
kültürümüzün geliﬂmesi ve gelecek nesillere aktar›lmas›
aç›s›ndan çok önemli bir ﬂey.

Mustafa ﬁevik, Buldan Belediye
Baﬂkan›
Çok baﬂar›l› bir seminerdi. Elaz›¤’a ilk
defa geliyorum. Benim Do¤u’yla ilgili
önyarg›l› bir bak›ﬂ aç›m vard›. Tamamen
de¤iﬂti. Biraz daha farkl› görüyordum.
Do¤u bence çok istidatl›. Buran›n
gelece¤i aç›k. Buradaki eserler bak›ms›z. Yok olan bir hazine var.
Aç›k bir müze gibi buras›. Dinlerin, etnik yap›n›n bar›ﬂt›r›lmas›
hususunda çal›ﬂmalar yap›labilir. De¤erlerinin fark›nda de¤iller,
ilk edindi¤im izlenim o. Gidip gelmelerin fazlalaﬂmas› laz›m. Çok
ayd›nlat›c› oldu. Mesela ben ﬂimdi Buldan’da farkl› ﬂeyler
yapaca¤›m. Misland, Elaz›¤ için bir baﬂlang›ç. O kadar kaliteli
de¤il, ama olsun bu bir oluﬂum. Son 70–80 y›l›n Cumhuriyet
dönemine göre, bizden baﬂka, farkl› medeniyet unsurlar› varm›ﬂ.
Ve bir samyeli esmiﬂ Do¤u’da. Do¤u asl›na dönüyor.

Kamil Ustao¤lu, Tokat Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›
Seminerden çok memnun kald›k, yorucuydu biraz da. Ama güzel
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Örnek bir ÇEKÜL
gönüllüsü
Mustafa Balaban
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Cennet Günel
güvenin karﬂ›s›nda somut, elle tutulur ad›mlar atarak baz› ﬂeyleri
kent insan›na göstermemiz gerekiyor.

Tarihi Kentler Birli¤i Elaz›¤ Semineri, bizlere “gönüllülük”
kavram›n›n ne kadar önemli ve anlaml› oldu¤unu bir kez daha
gösterdi. Her ne kadar, alçak gönüllülükle geride durmaya özen
gösterseler de, TKB Elaz›¤ Semineri’nin as›l aktörleri, hiç
kuﬂkusuz ÇEKÜL gönüllüleriydi diyebiliriz. Seminer öncesi ve
seminer boyunca sergiledikleri tutum ve davran›ﬂlarla, adeta
seminerin omurgas›n› oluﬂturdular. ‹ﬂte bu noktada “gönüllü
olmak”, “gönül vermek” deyimleri kula¤a daha bir hoﬂ geliyor.

TKB Elaz›¤ ‹çin Yeni Bir Soluk
Elaz›¤ halk›n›n, TKB hakk›nda henüz çok fazla bilgisi yok. Elaz›¤
Belediyesi TKB’nin üyesi, bu nedenle tarihsel ve kentsel
varl›klar›n korunmas› konusunda da sorumluluklar› var.
Belediyemiz, bu seminerle hem kazan›m elde etti, hem ciddi
anlamda bir kamuoyu oluﬂturdu. Bu güne kadar, kent insan›n›n
gündeminde çok fazla yer etmeyen tarihsel ve kültürel miras›n
korunmas›nda belediyenin rolü sorgulan›yordu. Koruma
çal›ﬂmalar› daha çok bakanl›klardan, vak›flardan ve di¤er
kurumlardan bekleniyordu. TKB semineri ile Elaz›¤ Belediyesi
zihinlerdeki bu soru iﬂaretine bir anlamda cevap vermiﬂ oldu ve
kentte farkl› bir gündem yaratarak sorumluluk alm›ﬂ oldu. Bu
sorumlulu¤u da, bütün birimleriyle Elaz›¤ halk›na göstermek
zorunda art›k. Biz, bu seminer sayesinde bas›n arac›l›¤›yla kente
ciddi bir enformasyon sa¤lad›k. Siyasetten kirlenmiﬂ kent
gündemine yeni bir soluk getirdik. Kimli¤imizi yeniden tart›ﬂma
ortam›n› yaratt›k. Elaz›¤’da yaﬂayanlar olarak, ﬂu ana kadar
hangi yanl›ﬂlar› yapt›¤›m›z› da sergilemiﬂ olduk. Elaz›¤ yeni bir
kent, Cumhuriyet döneminde ﬂekilleniyor. Osmanl›’dan kalan çok
fazla bir ﬂey yok. Mesela Harput’ta çok daha ciddi eserler var.
Elaz›¤’da 196 tane tescilli kültür varl›¤› bulunuyor. Bunlarla ilgili
ﬂu ana kadar yap›lan çal›ﬂmalar, ﬂimdi bütün kurumlar ve
kentteki bilinçli yurttaﬂlar taraf›ndan yeniden sorgulanmaya
baﬂland›. Seminerin iki yerel televizyonda canl› olarak tüm
Elaz›¤’a gösterilmesi, kentte bundan sonraki süreçte hayata
geçirilecek çevre, kültür, koruma, tarihi yap›lar… gibi konularda
çok ciddi bir kamuoyu oluﬂturdu. Belediyemizin bundan sonraki
iﬂi hem kolay hem de daha zor. Halk›n talebine art›k karﬂ›l›k
vermek zorunda. Bu talebe karﬂ›l›k vermedi¤i takdirde ciddi
eleﬂtirilerle karﬂ›laﬂacak.

Asl›nda yukar›da de¤indi¤imiz bütün bu konular›n ve kavramlar›n
hedefinde ÇEKÜL Vakf› Elaz›¤ Temsilcisi Mustafa Balaban
bulunuyor. O, uzun y›llard›r ÇEKÜL ailesine gönül vermiﬂ bir kiﬂi.
Kentinin fark›nda olan bir isim. Bu bilinçten hareketle, kenti ve
kentlisi için yap›lmas› gereken ne varsa, bu u¤urda gönlünü
ortaya koyuyor. T›pk› TKB Elaz›¤ Semineri’nde oldu¤u gibi.
Yaz›m›z›n bundan sonraki bölümü için sözü gönüllümüz Balaban’a
b›rak›yoruz.
Birlikteli¤in Meyvesi
Elaz›¤’da gerçekleﬂtirilen Tarihi Kentler Birli¤i Semineri’ne
haz›rlan›rken, bir ay önce belediyede bir tertip, bir de izleme
komitesi oluﬂturduk. Tertip komitesinin baﬂ›nda ÇEKÜL Vakf›
Elaz›¤ Temcilisi olarak ben bulundum. Bu komitede F›rat
Üniversitesi’nden, Ticaret Odas›’ndan, Mimarlar Odas›’ndan ve
Türk Edebiyat› Vakf›’ndan temsilciler de görev ald›. Seminere
haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda yap›lacak iﬂleri ve bu iﬂlerden
sorumlu olacak kiﬂileri belirleyerek bir program yapt›k. Haftada
en az bir ya da iki defa toplant›lar gerçekleﬂtirdik. Tertip
komitesi, olas› sorunlara çözüm bulmak için bir teknik kurul
oluﬂturdu. Bütün bu çal›ﬂmalar› Elaz›¤ Belediyesi ve on beﬂ
kiﬂiden oluﬂan ÇEKÜL gönüllüleriyle yapt›k. ÇEKÜL gönüllülerini
adeta bir “kent rehberi” olarak yetiﬂtirdik. Gönüllülere, program
boyunca konuklarla ilgilenmeleri ve onlara bilgi aktarmalar›
konusunda seminerler verdik. Buradaki tüm arkadaﬂlar gönüllü
olarak görev yapt›lar. Halk›m›z, kentteki sivil örgütlere
güveniyorlar art›k. Bu çok sevindirici bir geliﬂme. Bizim, bu

‹zleme Komitesi
Bir de izleme komitesi oluﬂturduk, baz› arkadaﬂlar›m›z da izleme
komitesinde görev ald›lar. Onlar, program boyunca bizimle
oldular. Programdan sonra bas›nda, kamuoyunda, kentte nas›l
bir gündem yarat›ld›¤›n›, olumlu ve olumsuz yönleriyle beraber
tekrar tart›ﬂaca¤›z. Seminere Elaz›¤’dan kat›lanlar, bu
organizasyondan çok ciddi anlamda memnunlar ve bu tür
organizasyonlar›n devam etmesi yönünde ciddi talepleri var.
ÇEKÜL ve TKB ile Artan Duyarl›l›k
ﬁu anda Yukar› F›rat Havzas›’n›n kültür ve turizm potansiyeli
tart›ﬂ›lmaya baﬂlad›. Buna paralel olarak da, Yukar› F›rat Havza
Birli¤i çal›ﬂmalar›… Bir de “Medeniyetler Yolu Kültür Yolu”
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ﬂeyleri söylüyoruz. ﬁu anda belki yüzlerce insan ÇEKÜL ailesinde
gönüllü olarak çal›ﬂmak istiyor. En büyük sorunumuz ise,
Elaz›¤’da bir mekân›m›z›n olmamas›. ‹nsanlar, ÇEKÜL ailesinin
çal›ﬂmalar›n› yak›ndan takip ediyorlar. Kent insan› bu konuda
bence çok duyarl›, TKB semineri bu duyarl›l›¤› daha da art›rd›.
Bundan sonra talepler
daha çok olacak. Bizim
bu talepleri daha çok
ciddiye al›p, özel
gündemler yaratmam›z
laz›m. Bu seminerden
sonra kendimize gelmiﬂ
olaca¤›z, silkelenip
tozumuzu ataca¤›z.

projemiz var. Bu proje kapsam›nda on y›ldan bu yana Elaz›¤,
Bingöl ve Tunceli kentleri havza boyutunda aya¤a kald›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor. Bu bölgelerdeki uygulamalar›n % 70 ile 80’lik bölümü
tamamland›. Belki bu süreçte, geri kalan›na h›z veririz.
Önümüzdeki 1–2 y›l içerisinde de onu tamamlamaya çal›ﬂaca¤›z.
Geçti¤imiz y›ldan bu yana
Mimarlar Odas› ile birlikte
yürüttü¤ümüz “Elaz›¤
Evleri” projemiz var. Bu
proje kapsam›nda yaklaﬂ›k
50–60 tane geleneksel
Elaz›¤ evi üzerinde çal›ﬂt›k
ve bunlar›n rölöve
çal›ﬂmalar›n› tamamlad›k.
Bunun d›ﬂ›nda kent arﬂivi
ve kent belle¤i
oluﬂturuyoruz. Bu
seminerde, bunun ne
kadar gerekli ve önemli
oldu¤unu gördük. Çünkü
h›zla de¤iﬂen ve geliﬂen
Elaz›¤’da, insanlara “bana
kendi kentimi anlat”
diyecek bir mekân›m›z
yoktu. O nedenle, ﬂu anda
onar›m çal›ﬂmalar› devam
eden eski hükümet
kona¤›n›n bir bölümünde,
kentin son yüzy›lda
u¤rad›¤› de¤iﬂimleri
anlatabilece¤imiz bir
mekân yaratma projesi
üzerine çal›ﬂ›yoruz. O
proje de ﬂu ana kadar
gönüllülerle desteklendi.
Yüzlerce insan kitaplar›n›,
evraklar›n› ve eﬂyalar›n›
ba¤›ﬂlama sözü verdiler. Burada kamunun, yerelin ve özel
sektörün temsilcileri çok h›zl› kararlar al›p ve ÇEKÜL ailesiyle
birlikte olurlarsa, Elaz›¤’da daha h›zl› yol alaca¤›m›z›
düﬂünüyorum. Bu birliktelik bize çok ﬂey katacakt›r. Da¤›n›kl›ktan
kurtularak bir an önce bir araya gelmemiz, birbirimizi do¤ru
anlamam›z, birbirimize destek vermemiz ve kentin önceliklerine
ait bir gündem yaratmam›z laz›m. Bu konuda biz gönüllüler
görevlerimizi, nerede bulundu¤umuzu art›k çok iyi biliyoruz.
Yapamayaca¤›m›z ﬂeyleri söylemiyoruz, arkas›nda duraca¤›m›z

Kentteki koruma
çal›ﬂmalar›yla ilgili
konularda Elaz›¤
Belediyesi ile sürekli
diyalog halindeyiz. Do¤a
ve kültür öncelikli
konular› kent gündemine
taﬂ›mak ve neler
yap›labilece¤i konusuna
aç›kl›k getirebilmek
amac›yla zaman zaman
gündem toplant›lar›m›z
oluyor. Mesela
Belediye’nin, Elaz›¤’da
yeﬂil alanlar yaratma
giriﬂimiyle ilgili çok ciddi
çal›ﬂmalar› oldu. Bu
çal›ﬂmalar ÇEKÜL
taraf›ndan desteklendi.
ÇEKÜL, eski çarﬂ›lar›n,
Kapal›çarﬂ›n›n, ﬁ›ra ve
Bu¤day meydanlar›n›n
düzenlenmesiyle ilgili
çal›ﬂmalar› da destekledi. ÇEKÜL ailesinden kentimize gelen her
heyet, Elaz›¤ Belediyesiyle ortak çal›ﬂmalar yapt› ve öneriler
sundu. Bu konuda Elaz›¤ Belediyesi, ÇEKÜL’ü çok ciddiye al›yor.
Mesela Kaz›m Efendi Soka¤›’n›n rölöve projeleri yap›ld› ve
kamulaﬂt›r›lmas› bitti. Harput’taki konaklar ve evlerle ilgili
düﬂüncelerimiz vard›, onunla ilgili de geliﬂmeler oldu. Koruma
Amaçl› ‹mar Plan› ﬂu anda yeni kurula gelmiﬂ durumda. Bundan
sonraki süreçte, Harput’la ilgili senaryolar›m›z gündeme gelecek.
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Keban Baraj›

Harput Kalesi Kaz›s›
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Çarﬂ›baﬂ› Hamam›, Palu

Palu
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Palu

Palu Köprüsü
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ﬁanl›urfa Buluﬂmas›

ﬁANLIURFA BULUﬁMASI

Derleyen: Görkem K›z›lkayak

31 A¤ustos-2 Eylül 2007 tarihleri aras›nda Anadolu’nun en eski
kentlerinden birinde, ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan› A. Eﬂref
Fak›baba’n›n deyimiyle, “peygamberler ﬂehri” ﬁanl›urfa’dayd›k.
Buluﬂmalara kat›l›m ço¤ald›kça ev sahibi belediyenin haz›rl›klar›
da art›yor. Haziran ay›nda baﬂlayan haz›rl›klar tüm belediye
çal›ﬂanlar›, ÇEKÜL Vakf› ve Tarihi Kentler Birli¤i Genel
Merkezi’nin katk›lar›yla tamamland›. Yaklaﬂ›k beﬂ yüz kiﬂinin
kat›ld›¤› Tarihi Kentler Birli¤i ﬁanl›urfa Buluﬂmas› büyük bir
coﬂkuyla geçti.

yürüttü¤ü, Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Projesi’ne
kat›larak kentlerinin kültür elçisi olmaya hak kazanan ﬁanl›urfal›
çocuklar, ﬁanl›urfa kent tarihi ve somut olmayan kültürel miras
ile ilgili haz›rlad›klar› bilgileri kat›l›mc›larla paylaﬂt›lar. Bu e¤itim
program›, 2007 y›l› içinde Tarihi Kentler Birli¤i iﬂbirli¤iyle
Anadolu’nun yedi kentinde uygulanm›ﬂt›.
Toplant›ya damgas›n› vuran olay, Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay’›n göreve baﬂlamas›ndan bir gün sonra toplant›ya
kat›lmas›yd›. Yapt›¤› samimi konuﬂmas›yla Tarihi Kentler
Birli¤i’nin bugüne kadar elde etti¤i baﬂar›lar› kutlayan Bakan,
Tarihi Kentler Birli¤i’nin en yak›n takipçisi olaca¤›n› belirtti.
Buluﬂma kent ve kent d›ﬂ›na yap›lan gezilerle sona erdi. Tarihi
Kentler Birli¤i olarak, çok verimli sonuçlara ulaﬂ›lan ﬁanl›urfa
Buluﬂmas›’na eme¤i geçen herkese teﬂekkürü bir borç biliriz.

Bildi¤iniz gibi 2003 y›l›nda da ﬁanl›urfa’da buluﬂmuﬂtuk. O
toplant› DS‹’nin ça¤daﬂ teknolojilerle donat›lm›ﬂ binas›nda
gerçekleﬂmiﬂti. Belediyenin önerisiyle, ikinci toplant› eski bir
Süryani kilisesi olan (Reji Kilisesi) Kemal Gazezo¤lu Kültür
Merkezi’nde yani tarihi bir yap›da yap›ld›. ‹ki toplant›ya da
kat›lanlar bir toplant› mekân›n›n toplant›n›n verimlili¤ini ne
kadar artt›rd›¤›n› görme ﬂans›na sahip oldular.
Sabahleyin, belediyenin altyap›s›n› iyileﬂtirerek yaya kullan›m›na
açt›¤› Yorganc› Sokak ve çevresinden yürüyerek ulaﬂt›k,
toplant›y› yapaca¤›m›z Kültür Merkezi’ne... Bizi kap›da, ›ﬂ›ldayan
yüzleriyle, ﬁanl›urfa Kültür Elçileri karﬂ›lad›. ÇEKÜL Vakf›’n›n
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A. Eﬂref Fak›baba-ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan›, TKB
Encümen Üyesi
Yukar› Mezopotamya’n›n Ur kentine hoﬂ geldiniz. Bu kent
Urha’dan Ruha’ya, oradan Urfa’ya dönüﬂtü. Çok de¤il, 5
kilometre ötede oturan köylümüze sorun bu ﬂehrin ad› nedir
diye, size R›ha (Ruha) oldu¤unu söyleyecektir. Bu, bilindi¤i
kadar›yla en az dört bin y›ll›k bir isimdir. Hz. ‹brahim de ben
R›ha’da do¤dum diyordu dört bin y›l önce. Öyle bir kente geldiniz
ki, uygarl›¤›n beﬂi¤i olan Mezopotamya’da tüm kentler yerle bir
olmuﬂken, yaln›z arkeolojik kal›nt›lar›yla ve tarihi yap›lar›yla
de¤il, o günden bugüne kesintisiz süren kültürel altyap›s› ve
insan dokusuyla da hâlâ var olan bir kenttesiniz.
Birçok ﬂehrimizde yeni iﬂlevler verilerek kurtar›lmay› bekleyen
gerçek saray güzelli¤indeki tarihi yap›lar boynu bükük dururken,
beton yap›lar inﬂa ederek ad›n› “kültür saray›” koyman›n;
müzelerimizi ad›na yak›ﬂan tarihi yap›lar yerine beton binalara
hapsetmeye çal›ﬂman›n, kültür ve turizm müdürlüklerimizi, halk
e¤itimi merkezlerimizi duvarlar aras›ndaki dar mekânlara
s›k›ﬂt›rman›n büyük bir yanl›ﬂ oldu¤una inan›yorum.
Tarihi kentlerdeki yap›lar, bir bak›ma eski aile foto¤raflar›ndaki

olmak bana onur veriyor, beni heyecanland›r›yor ve bana ayr› bir
sorumluluk yüklüyor.

Eski aile foto¤raflar›
y›rt›ld›¤›nda o kiﬂilerin
simalar› nas›l kaybolursa,
tarihi yap›lar› y›k›lan
kentlerin de simalar›
unutulur, kaybolur.

Türkiye, Anayasa’n›n
birinci maddesini kültürle
baﬂlay›p kültürle
bitirmedikçe, Anayasa
de¤iﬂikli¤i
tamamlanmayacakt›r.

Do¤rusunu söylemek gerekirse, baﬂkan olmadan bunun fark›nda
de¤ildim. Ancak baﬂkan olduktan sonra, insanl›¤›n ortak miras›
olan, geçmiﬂin yaﬂant›s›n› gözler önüne seren, gelece¤i
ﬂekillendiren bu de¤erlerin korunmas› sorumlulu¤unu fazlas›yla
hissettim.
Üniversitemizle, Koruma Kurulumuzla, sivil toplum örgütlerimizle
ve çok de¤erli hocalar›m›zla el ele vererek “Do¤uﬂtan Marka
ﬁehir ﬁanl›urfam›z›” yeniden dünya kenti yapma yolunda emin
ad›mlarla ilerliyoruz. Burada bir kez daha Tarihi Kentler Birli¤i
Baﬂkan›m Say›n Mehmet Özhaseki’ye, ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›
Say›n Prof. Dr. Metin Sözen Hocama ve destek olan herkese
ﬂükran ve sayg›lar›m› sunuyorum.
Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB
Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›
Yüre¤i sa¤lam çarpmayanlar›n a¤z›ndan do¤ru cümle ç›kmaz.
Ak›ldan bilince, bilinçten bilgiye do¤ru bir ﬂekilde ulaﬂ›lm›yorsa,

o birey yar›m gelmiﬂ, yar›m gitmiﬂtir. Bir kentin yüre¤inin,
kendisiyle beraber çarpt›¤›n› duymayanlar belediye baﬂkan›
olmas›nlar. Örgütlenmeyi, bütünleﬂmeyi ve gelecek ufkunu
farkl›laﬂt›rmay› düﬂünmüyorlarsa, baﬂkalar›na yol versinler. Bu
kentlerde konuﬂmak çok zor. Çünkü bu kentlerde çok yanl›ﬂ
yapt›k. Türkiye, Anayasa’n›n birinci maddesini kültürle baﬂlay›p
kültürle bitirmedikçe, Anayasa de¤iﬂikli¤i tamamlanmayacakt›r.
Bu aç›dan kültür öncelikli olmayan bir gündem, bizleri gelece¤e
taﬂ›yamaz.

kiﬂilerin simalar›na benzer. Eski aile foto¤raflar› y›rt›ld›¤›nda o
kiﬂilerin simalar› nas›l kaybolursa, tarihi yap›lar› y›k›lan kentlerin
de simalar› unutulur, kaybolur. Bir yandan milyarlarca lira
harcanarak yap›lan arkeolojik kaz›larda elde edilen bulgulara
dayan›p, geçmiﬂ hakk›nda bilgi edinmeye çal›ﬂman›n, di¤er
yandan tarihi yap›lar›m›z› temellerine var›ncaya kadar yok
ederek, gelecek nesillere eksik bilgi b›rakman›n mant›¤›n›
anlamak mümkün de¤ildir.
Kimli¤i ve iﬂlevi ne olursa olsun tarihi bir yap›y› insanlar›n ortak
kültür miras› saymak, bunlar› korumada ay›r›m gözetmemek, yani
Urfa’daki Aziz Paul-Aziz Petrus Kilisesi (Reji Kilisesi) ile Hasan
Padiﬂah Camii’ni kültür de¤eri bak›m›ndan eﬂ tutmak ve
korunmalar› yolunda eﬂit çaba harcamak, cami, kilise ve
havran›n yan yana olmas›na sayg› göstermek, demokrasiyi içine
sindirmiﬂ insanlar›n ve toplumlar›n harc›d›r. Demokrasiyi içine
sindirmemiﬂ insanlardan ve toplumlardan hoﬂgörülü bir anlay›ﬂ
beklemek hayalcilikten öteye geçmez.

De¤erli dostum Fak›baba’n›n az önce farkl› anlamda kulland›¤›
“marka” sözcü¤ünü ben hiç sevmiyorum. Bilinç, birikim ve ortak
ak›l demeyi tercih ediyorum. Bu coﬂkulu kentin varl›klar›n›
do¤rular›yla nas›l gösterebilece¤imiz üzerinde çal›ﬂ›rken, Say›n
Fak›baba’n›n kentine, insan›na dayand›¤›n› gördüm. Tarihi
Kentler Birli¤i uzun bir yürüyüﬂtür. Biz, TKB’yi 2000 y›l›nda sivil
bir hareket olarak kurduk. Kimse bize herhangi bir ﬂey kurun
demedi. Burada beﬂ yüz kiﬂi bir araya gelebiliyorsa, bu
birlikteli¤imizin gücünü gösterir. Güzelim insanlar yaz tatiline
de¤il de buraya geliyorlarsa, do¤rular› kendi kentlerine
aktarmak için geliyorlar.

Yerleﬂim yerinin eskili¤i ve süreklili¤i aç›s›ndan Urfa, dünyada
benzersiz bir yere sahiptir. Böyle bir ﬂehirde belediye baﬂkan›
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Bir yandan yer üstünde ayakta olan, ancak y›k›lmaya yüz tutmuﬂ
taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n› onararak kurtarmaya çal›ﬂ›rken, bir
yandan da yeralt›ndaki çok zengin arkeolojik kültür
varl›klar›m›zla da ilgilenmemiz gerekti¤inin bilincindeyiz. Ayr›ca
100. Y›l Üniversitesi ile üniversitemiz sanat tarihi bölümü
ö¤retim elemanlar›n›n Türk Tarih Kurumu ad›na yapt›klar›
ﬁanl›urfa ‹l S›n›rlar› ‹çerisindeki Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n
Envanteri Araﬂt›rmas› geçti¤imiz y›llarda tamamlanm›ﬂ, ilimizde
saptanan yüzlerce taﬂ›nmaz kültür varl›¤›yla ilgili çizim, foto¤raf
ve her türlü belge Türk Tarih Kurumu’na teslim edilmiﬂtir.
Kültürel miras›n korunmas›nda önemli katk›lar sa¤layaca¤›na
inand›¤›m›z Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluﬂ müjdesini de
sizlerle paylaﬂmak isterim.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n küçücük bir bütçesi yoktur. Ak›l,
düﬂünce ve birikim onun en büyük kayna¤›d›r. TKB, Bakanl›¤›n
elinde büyük bir güç olarak duruyor. Buradaki insanlar sizden
kaynak istemiyorlar. Çal›ﬂmalar› k›saltacak karar alma
süreçlerinin yarat›lmas›n› istiyorlar. Burada taraf yoktur. Tam
aksine, her kentin kendini kentine adam›ﬂ kimlikleri vard›r. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’nda yar›n bütün sanat-kültür adamlar›
kap›n›z› çalacakt›r ve ödenek isteyeceklerdir. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› her yere veya her isteyene para veren bir yer de¤ildir.
Eksik kalan› tamamlayan bir yerdir.
Her kentin kokusu vard›r. Urfa, Peygamberler kenti olabilir,
ancak bir dönem bu kentten peygamberlere yak›ﬂmayan kokular
geliyordu; kenti anlamay› zorlaﬂt›ran kötü kokular. Fak›baba
sayesinde önce kent temizlendi, sonra zihinler temizlendi.

Anadolu’nun en büyük hanlar›ndan biri olan tarihi Millet
Han›’n›n metruk durumdan kurtar›larak, Kent Tarihi Müzesi-GAP
Bölgesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dokümantasyon Merkezi
birimlerinin yer alacaklar›, sosyal aktiviteli bir kültür merkezine
dönüﬂtürülmesinin yararl› olaca¤›n› düﬂünüyorum. Bu konuda
Valili¤imiz ve Belediyemize her türlü teknik destek verece¤imizi
belirtmek istedim.

Üretenler ve beraberli¤i taçland›ranlar konuﬂur. Beraberli¤in
taçland›r›ld›¤› bir yere do¤ru gidiyoruz. Bu kente daha önce de
emek vermiﬂ olan valilerimiz, vali olduklar› için gelmediler.
Savaﬂ›n kahramanlar› olduklar› için geldiler. Övünmeden
büyüklü¤ümüzün alk›ﬂlanmas›n› istiyorum.
Prof. Dr. ‹brahim Halil Mutlu-Harran
Üniversitesi Rektörü
ﬁanl›urfa merkezinde dini mimari, mezar
mimarisi, sosyal yap›lar, su mimarisi,
ticaret yap›lar›, askeri mimari, sivil
mimari, an›t mimarisi vb gibi çok say›da
mimari eser örne¤i bulunmaktad›r.
ﬁanl›urfa, Osmanl› döneminden kalma
sekiz adet kapal› çarﬂ›s›yla, on bir adet
han›yla, sekiz adet hamam›yla GAP
bölgesindeki kentler aras›nda baﬂta gelmektedir. ﬁURKAV çat›s›
alt›nda 1992 y›l›ndan bugüne kadar önemli onar›m çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Art›k gitti¤imiz her yere
bir arma¤an sunaca¤›z.
Hangi kentte toplant›
yap›yorsak, baﬂkan›m›z›n
yönlendirmesiyle,
yap›lamayan bir yerin
projesini yapmay›
üstlenece¤iz.
Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Baﬂkan›, TKB Baﬂkan›
Hepinizin bildi¤i gibi üzerinde yaﬂad›¤›m›z bu co¤rafya parças›,
ba¤r›nda ya sayg›n bir olay› ya da önemli bir eseri taﬂ›yor. Biz,
tarihimizle çok övünen bir milletiz. Tarihimiz de övünmeyi hak
ediyor; ancak koruma konusunda ayn› ﬂekilde övünebilir miyiz?
Urfa’da yapt›¤›m›z toplant› için, bu iﬂin neresinde oldu¤umuzla
ilgili bir baﬂl›k att›k. Laf olsun diye bir araya gelip, turistik geziler
yap›p da¤›lm›yoruz. Bugün kendi içimizde bir hesaplaﬂma, bir
özeleﬂtiri yapaca¤›z. TKB’nin amac› belli. Tarihsel, kültürel ve
do¤al varl›klar›m›z› korumak, yaﬂatmak, gelecek nesillere
aktarmak. Bunun d›ﬂ›nda yeni bir görevimiz daha var. Binalar›n
yaﬂat›lmas› kadar onu yaﬂatan ruha da sahip ç›kmak. Somut
olmayan miras›n da yaﬂat›lmas› gerekiyor. TKB’nin felsefesi
karﬂ›s›nda sadece somut miras› korumak yetersiz kal›yor. Millet
olarak bizi farkl› k›lan, kendimize has baz› de¤erlerimiz var.
Bunlara da sahip ç›kmam›z gerekiyor. Dünya küçülüyor. Fiziki
olarak de¤il; ama fiili olarak küçülüyor. Bir aile gibi oldular
insanlar. Bizim bu aile içinde nas›l yer alaca¤›m›z çok önemli.

Tarihi dokunun korunmas› yönünde Urfa’n›n ne denli zengin bir
ﬂehir oldu¤unu söylemeden geçemiyorum. Harran Üniversitesi
olarak sorumlulu¤unuzun bilincinde oldu¤umuzu belirtmek
isterim. Bal›kl›göl yak›n›nda yer alan tarihi Akçarlar Evi harap bir
haldeyken, üniversitemizce sat›n al›n›p onar›larak y›k›lmaktan
kurtar›lm›ﬂ, “Harran Üniversitesi Kültür Evi” olarak hizmete
aç›lm›ﬂt›r. “Tenekeciler Evi” de sat›n al›narak butik otel
düﬂüncesiyle onar›lm›ﬂt›r. Birecik Baraj Gölü alt›nda kalacak olan
ve Halfeti ilçesinin en güzel konaklar› aras›nda yer alan tarihi
Feyzullah Efendi Kona¤›, Osmanbey yerleﬂkesine taﬂ›nm›ﬂ ve
asl›na uygun ﬂekilde yeniden inﬂa edilmiﬂtir. Ülkemizde
yap›lmakta olan restorasyonlara ara eleman yetiﬂtirmek
amac›yla ﬁanl›urfa Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde
açt›¤›m›z Mimari Restorasyon Bölümü, bu y›l sonunda ilk
mezunlar›n› verecektir.
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edebilecek bir mevkideyim. Hep birlikte çal›ﬂaca¤›z. Bir
peygamberler kentinin üzerindeyiz. Yak›n geçmiﬂe kadar Türkiye,
soyut ve somut her anlamda naylonlaﬂmaya terkedilmiﬂti. Biz
bunu yeni fark ediyoruz ve bu konuda el birli¤iyle çal›ﬂmaya
gayret gösteriyoruz art›k. D›ﬂar›da gördü¤üm ÇEKÜL Vakf›’n›n
gencecik “Kültür Elçileri”ne karﬂ› ve bütün dünyaya karﬂ› bir
sorumlulu¤umuz oldu¤unu düﬂünüyorum. Dünyan›n bu
de¤erlerinin korunmas› ve büyük emanete sahip ç›kma anlay›ﬂ›
içinde bir arkadaﬂ›n›z olarak, beni bu kuruluﬂun bir fahri üyesi
sayarsan›z, bundan büyük bir onur duyar›m. Bunun, bakanl›¤›m›n
25. saatinde Bakanl›¤›m› da kullanarak, kendi kendime verdi¤im
en güzel ödül oldu¤unu düﬂünüyorum.

Onurlu ve ﬂahsiyetli bir fert olarak m› yer alaca¤›z. TKB olarak bu
görevi de üstlenmiﬂ bulunuyoruz. Dün geldik, Baﬂkan›m›z bizi
mozaikleri görmeye götürdü. Açt›¤›m›z her yerden tarih f›ﬂk›r›yor.
Onlar›n bize b›rak›lm›ﬂ büyük bir emanet oldu¤unu biliyoruz.
Geldi¤imiz yerin neresi oldu¤unu iyi bilmemiz gerekiyor.
Bakan›m›z›n göreve geliﬂinden sonraki ilk ziyaretini bizim
toplant›m›za yapm›ﬂ olmas›, gönüllerimizi fethetmeye yetmiﬂtir.
Yan›m›zda olmas›n›, önümüzün aç›lmas›n› kendisinden hep
isteyece¤iz. Bakan›m›z için k›sa bilgi vermek istiyorum. TKB,
2000 y›l›nda elli belediye ile kuruldu. Bugün 228 belediyemiz
var. Bütün üyelerimiz toplant›lar›m›z› ciddi ﬂekilde takip
ediyorlar. Baﬂkanlar›m›z, “benim hayat›m TKB öncesi ve sonras›
olarak ikiye ayr›l›yor”, diyorlar. Bu konularda birço¤umuzun bilinç
eksikli¤i vard›. Metin Hoca’n›n öncülü¤üyle herkes bir yar›ﬂa
girdi. Merkezimiz ‹stanbul’da ﬁerifler Yal›s›’nda. Yar›ﬂmalar
yap›yoruz, yay›nlar haz›rl›yoruz. Her y›l yurtd›ﬂ›nda bir bölgeye
giderek, korumac›¤›n orada nas›l yap›ld›¤›n› görüyoruz. “200
Ortak 200 Eser” projesi ile üyelerimize proje deste¤i veriyoruz.
Yeni bir karar›m›z daha var. Art›k gitti¤imiz her yere bir arma¤an
sunaca¤›z. Hangi kentte toplant› yap›yorsak baﬂkan›m›z›n
yönlendirmesiyle, yap›lamayan bir yerin projesini yapmay›
üstlenece¤iz.

Çal›ﬂmalar›n›zdan her zaman haberdar olmak istiyorum. Kültürün
fark›na, biraz da son y›llarda turizm arac›l›¤›yla varmaya
baﬂlad›k. Kültür maddileﬂen dünyada ayn› zamanda para da
getiriyor. Biz bunu da yapmaya çal›ﬂal›m. Korunan alanlar› cam
fanusta sunacak de¤iliz. Bu iﬂin turizm alan›nda bize getirece¤i
katk›y› da tart›ﬂal›m. Biz bunu biraz daha fazla halkla paylaﬂal›m.
Koruman›n, en sayg›de¤er yurtseverlik oldu¤unu anlatal›m.
Bakanl›¤›m›z bu konularda büyük at›l›mlar yapmaya çal›ﬂm›ﬂ.
Yeni kaynaklar yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ. Biz hep birlikte biraz daha

Konuﬂmac›lar› dinlerken,
Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n baﬂlamas›
gereken yerden baﬂlad›¤›
konusunda içimde bir güven
oluﬂtu. Say›n Sözen’in
anlatt›klar›n› dinlemek, bana
bu Bakanl›kta ilk dersini
dinleyen bir ö¤renci
heyecan›n› yaﬂatt›.

Abdülmuttalip Akdemir-ﬁanl›urfa
Vali Vekili
ﬁanl›urfa’m›z ilan edilmeyen aç›k bir müze
halindedir. Konuklar›m›z ﬂehrimizi
gezdiklerinde göreceklerdir ki, bu eserler
içerisinde Hz. ‹brahim’in nefesini,
Nemrut’un taht›n›, Amazon kad›nlar›n›n
gözlerindeki heyecan›
hissedebileceklerdir. TKB ve bu konuﬂmalar bizim vizyonumuzu
ve misyonumuzu çok etkiledi. Bu toplant›n›n etkileﬂimli, baﬂar›l›
olmas›n› diliyorum. Urfa’n›n tarihi de¤erlerinin korunmas› ve
gelecek nesillere taﬂ›nmas› noktas›nda son derece önemli bir
iﬂlevi üstlenece¤ini düﬂünüyorum.

halk› içine katarak, yerel yönetimlerle, ayd›nlarla koruman›n en
önemli bir insanl›k sevgisi düﬂüncesi oldu¤unu çocuklar›m›zdan
baﬂlayarak anlatal›m. Bununla ilgili de kap›dan girerken güzel bir
olay yaﬂad›m. Kendilerine sordum; hangi s›fatla buradas›n›z
diye. ÇEKÜL “Kültür Elçisi”yiz dediler. Büyükelçi kim diye
sordum. Düﬂündüler, büyükelçi Metin Sözen dediler. Hocam,
yapt›¤›n›z iﬂi bu çocuklar›n akl›na düﬂürmüﬂseniz, çok sa¤lam bir
yerden baﬂl›yoruz demektir. Herkesin eme¤ine gayretine
yürekten teﬂekkür etmek istiyorum.

Ertu¤rul Günay-Kültür ve Turizm Bakan›
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› görevini devralmam›n 25.
saatimdeyim ve burada sizlerle birlikteyim. Konuﬂmac›lar›
dinlerken, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n baﬂlamas› gereken
yerden baﬂlad›¤› konusunda içimde bir güven oluﬂtu. Say›n
Sözen’in anlatt›klar›n› dinlemek, bana bu Bakanl›kta ilk dersini
dinleyen bir ö¤renci heyecan›n› yaﬂatt›.

Köklü üniversitelerimizin üniversite duvar› içinde kald›klar›n›
görüyorum. Bunun bu dönemde aﬂ›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Koruma konusuna bütün güçleriyle kat›lmal›lar.
“Gelece¤e do¤ru yaﬂan›yor; ama geçmiﬂe do¤ru anlaﬂ›l›yor”,
diye güzel bir söz var. Uygarl›¤›n yol haritas›n› da ö¤renip yeni
dersler ç›karabiliriz diye düﬂünüyorum. Yepyeni bir at›l›m
döneminin baﬂ›nday›z. Yeni bir uygarl›k düzenine teslim olmak,
uygarl›k terimine haks›zl›kt›r.

Çok engin bir tarih ve kültür miras›n›n üzerinde bulundu¤umuzu
hep hissetmiﬂimdir. Bir tarihsel yerleﬂimin içine çürük bir diﬂ gibi
beton bir binan›n yap›ld›¤›n› gördü¤üm zaman yüre¤ime bir
hançer sapland›¤›n› hep hissetmiﬂimdir. Ama buna itiraz
edememekten de s›k›nt› duymuﬂumdur. ﬁimdi buna itiraz
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Derleyen: Cennet Günel
kullanmakta sonuna kadar inat etmek gerekiyor. Bir binada
ahﬂap hat›l varsa, o ahﬂap hat›l› mümkünse ç›kartmadan
sa¤lamlaﬂt›rmak gerekir. 200-250 y›l dayanan ahﬂap hat›llar var;
mevcut malzemeyi kullanmak, eksik varsa o eksi¤i tamamlamak
gibi bir yöntem uygulamak gerekiyor bence. Ama biz tümüyle
kald›r›p, taﬂlar› yeniden kestiriyoruz ve yan yana daha da
modern malzeme kullanarak eklemeler yap›p sonra da sonra da
tarihi koruduk diyoruz. Bunda biraz s›k›nt› görüyorum. Bir baﬂka
sorun da “tek tip”leﬂme. Bursa’da çat›y› kapatan malzemenin,
alt-üst geçitlerin ayd›nlatma direklerinin ayn›s› burada da var,
yerin kilitli parke taﬂ› burada da var. Bu çok büyük bir ekonomik
tezgâh gibi geliyor. Birileri, ﬂu anda iktidarda bulunan yerel
yönetimlerin hepsine ayn› malzemeleri sat›p, buradan ciddi bir
kaynak sa¤l›yor. Bu kötü bir ﬂey. Bu bölgeye özgü do¤al
malzemelerin kullan›lmas›n›n esas olmas› gerekiyor. Buna çok
dikkat edilmedi¤ini düﬂünüyorum.

‹rfan Dinç, Çank›r› Belediye Baﬂkan›
Tarihi dokuya sahip belediyeler olarak bizler, Tarihi Kentler
Birli¤i seminerlerinin ve buluﬂmalar›n›n tarihi dokusu geliﬂmiﬂ
kentlerde yap›lmas›ndan büyük mutluluk duyuyoruz ve
yararlan›yoruz. Gördüklerimiz ve duyduklar›m›z bizim için bir
rehber niteli¤i taﬂ›yor, biz belediyelerin önünü ayd›nlat›yor.
Türkiye’de halk›n koruma konusunda bilinçlenmesi daha yeni
yeni baﬂl›yor. Yerel yöneticiler koruma alan›nda kentlerine sahip
ç›kmazlarsa, tarihi doku ad›na kentlerde bir ﬂey kalmaz diye
düﬂünüyorum. Çal›ﬂmalar›ndan dolay› ﬁanl›urfa’daki yerel
yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle Koruma Amaçl› ‹mar
Müdürlü¤ü’nün kurulmuﬂ olmas› da ayr›ca takdir edilmesi
gereken bir konu. Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’› büyük
bir heyecan ve ﬂevkle dinledim. Konuﬂmas›ndan çok büyük keyif
ald›m. ‹lerisi için de ›ﬂ›k gördüm. Bu konuﬂmalar uygulamaya
geçti¤inde, ki o aﬂk› o heyecan› gördüm kendilerinde, daha da
baﬂar›l› çal›ﬂmalar yapaca¤›m›za inan›yorum.

Faruk Soydemir, ÇEKÜL Vakf› Ankara Bölge Temsilcisi
ﬁanl›urfa’daki koruma çal›ﬂmalar› bence gayet baﬂar›l›. Burada,
Anadolu’daki birçok ilden çok farkl› bir uygulamayla koruma
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ. Özellikle sivil mimarl›k örneklerinde bunlar›
görebiliyoruz. Yap›lan onar›mlar›n do¤rulu¤unu da görebiliyoruz.
Bu, öteden beri gelen bir çal›ﬂman›n devam›. Bildi¤imiz kadar›yla
1990’lardan bu yana buradaki koruma çal›ﬂmalar› devam ediyor
ve gayet de iyi gidiyor. Birçok kent için örnek olabilecek proje
ﬂekline dönüﬂüyor. Gördü¤üm olumsuzluklardan bir tanesini
burada belirtmek istiyorum. Kent merkezindeki do¤al yap›s› çok
hoﬂ olan Yorganc› Sokak, Güllüo¤lu Sokak ve Zincirciler
Sokak’taki çal›ﬂmalarda asl›na uygun olmayan çok fazla ilave
var. Zaman ilerledikçe de fazlalaﬂ›yor. Bu hem tehlikeli hem de
hoﬂ olmayan bir ﬂey. O güzelim taﬂ yap›lar›n yan›na ve üzerine,
kerpiçten ya da baﬂka bir malzemeden ilaveler yap›lm›ﬂ. Üzerine
yap›lanlar, o güzelim yap›n›n orijinalli¤ini oldu¤u gibi bozmuﬂ.
Bunlar olumsuz taraflar; bence bir an önce ona müdahale
etmemiz gerekiyor. Bu yap›lardaki olumsuzluklar›n giderilmesi

Mehmet Kartal, Bursa Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem
21 Genel Sekreteri
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan yap›lan ﬁanl›urfa sunumu, bana
göre çok yeterli bir sunum de¤ildi. Ama yine de ﬁanl›urfa’da son
dönemde yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi edinmiﬂ olduk.
Kiﬂisel olarak çok be¤enmedi¤im yapay uygulamalar görüyorum.
Tarihi eserleri koruma ad›na yap›lan iﬂlemler, onlar› imitasyon
haline dönüﬂtürmek de¤il, özgünlü¤ünü korumakt›r. Mevcutlar›
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için çal›ﬂmalara baﬂlanmal›. Ben en son geldi¤imde bu kadar çok
bozulma yoktu. Dört sene içerisinde, bozulmalar birçok yap›da
daha da fazlalaﬂm›ﬂ.

kentlere sahip ç›k›lmas›, bu konuda bir teﬂebbüste bulunulmas›,
bir araya gelinmesi, kültüre de¤er veren bir insan olarak beni
çok etkiledi. Eﬂim bakan oldu¤unda, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Yalç›n Kurt, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› An›tlar ve
Müzeler Genel Müdür Yard›mc›s›
Buluﬂmaya son derece yo¤un bir ilgi vard›. Bu tür buluﬂmalar› ve
seminerleri koruma kültürü aç›s›ndan son derece önemli
buluyoruz. Çünkü Türkiye’de yap›lan uygulamalar› yerinde
görüyoruz, bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunuyoruz, sorunlara çözüm ve
öneriler geliﬂtiriyoruz. Özet olarak her iki taraf bir araya geliyor.
Kültürel miras›n korunmas› bilinci son y›llarda büyük bir ivme
kazand›. Bu ivmeye ÇEKÜL, TKB, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, ‹l
Özel ‹dareleri büyük destek veriyor. Bu tür seminerler, özellikle
korumac›l›k çal›ﬂmalar›na yeni baﬂlayan belediyelere moral
oluyor. TKB olarak art›k belirli bir aﬂamaya geldik. Her il s›n›rlar›
içerisinde valilerimiz, belediye baﬂkanlar›m›z, sivil toplum
örgütlerimiz, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z baﬂta olmak üzere,
kültürel miras›n korunmas› için art›k mutlaka bir stratejik plan
yapma aﬂamas›na ulaﬂmal›y›z. KUDEB’lerin kurulmas›nda
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, bunlar›n çözümü, eleman, malzeme, kaynak
temini vb gibi konularda, bütün illerimizde stratejik planlaman›n
yap›lmas› gerekti¤ine inan›yorum. Bunun art›k Türkiye genelinde
uygulamaya geçme zaman› gelmiﬂtir. Ben bu aﬂamada
oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Bireysel ya da küçük alan ölçe¤inden
yola ç›karak tüm ilin planlamas›, önceliklerin tespiti, ilgili kurum
ve kuruluﬂlar, taraflar, yükümlülükleri ve uygulayacaklar› eylem
plan›n›n, il düzeyinde hayata geçirilme zaman› gelmiﬂtir.

ne ifade ediyor diye soruldu¤unda, çok heyecan verdi¤ini
söylemiﬂti. O heyecan›n› topluma yans›tabildiyse ben çok mutlu
olurum. Bu iﬂ zaten bir heyecan, bir istek, bir gönüllülük iﬂidir. O
konuda Ertu¤rul Bey’in çok büyük katk›lar› olaca¤›na inan›yorum.
Ben ﬁanl›urfa’dan çok etkilendim, çok etkileyici bir dokusu var.
Tarihi alanda, bir kültür ﬂehrinde gezdi¤inizi hissediyorsunuz.
Tabii çok eksikleri var. ‹leride daha güzel bir ﬂehirde gezece¤imi
hissediyorum. Öyle bir eylem içerisinde olduklar›n›
gözlemliyorum. Urfal› kendini fark etmiﬂ diyebilirim. Bu konudaki
duyarl›l›¤a cevap verecek de¤iﬂiklikleri yapmak idarenin
görevidir zaten, ayr›ca parasal yard›m da gerekiyor diye
düﬂünüyorum. Duygusal iﬂbirli¤i, paylaﬂ›m ve de parasal yard›m.
Devlet bu alana para da yat›rmal›.

Mehmet Özhaseki, TKB Baﬂkan›
Bugün gene ülkenin çok önemli bir köﬂesindeyiz. 11 bin 500 y›ll›k
tarihi oldu¤u bilinen bir kentteyiz. Burada TKB’nin gelmiﬂ oldu¤u
nokta hakk›nda birtak›m görüﬂler belirtildi. 2000 y›l›nda elli
üyeyle yola ç›kt›k; bugün 228 üyemiz var. Bir bilinçlenme, tarihi
eserlere sahip ç›kma ve bunun gayreti var. Bugün bu bizim için
yeterli mi? Nerede olmal›yd›k, daha neler yapabilirdik, iﬂin ideali
neydi, onu tart›ﬂt›¤›m›z bir gündü bizim için. Eskiden sadece

Gülten Günay, Baﬂbakanl›k Bas›n Yay›n Enformasyon
Genel Müdürlü¤ü Birinci Hukuk Müﬂaviri-Kültür ve
Turizm Bakan› Eﬂi
Ben ilk kez ﬁanl›urfa’ya geliyorum ve böyle bir programa ilk kez
kat›l›yorum. Bu benim için bir ﬂans oldu, sevinçle geldim buraya.
Kat›l›m çok iyiydi. Kat›l›mdan çok, içerik çok ilgi çekiciydi. Tarihi
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konuﬂmalar vard›. Sonra bunun eyleme dönüﬂtü¤ü bir ortam
oluﬂtu. 200 Ortak 200 Eser Projesi’yle art›k eyleme dönüﬂen bir
ortam yarat›ld›. Gündemde çok önemli bir konu daha var. Sadece
tarihsel, kültürel ve do¤al varl›klar›n korunmas› de¤il somut
olmayan kültürel miras›n korunmas› konusu. Bizim kendimize has
de¤erlerimiz var. Bunlar›n ça¤daﬂ normlarda, biraz daha uygun
ortamlarda yaﬂayaca¤› ad›m› at›yoruz. Somut olmayan
miras›m›z›n yok olmamas› laz›m. Ertu¤rul Bey bir taraftan kültür
adam›, bir taraftan gönül adam›. Kültür Bakanl›¤›’na onun gelmiﬂ
olmas› son derece güzel bir olay. Kabine aç›klan›r aç›klanmaz
ben Say›n Bakan’› davet ettim buraya. O da sa¤ olsun geldi ve
ilgi duydu¤unu gösterdi. Ne kadar heyecanland›¤›n› biz de
gördük. Heyecanlanmamak elde de¤il. Biz Bakanl›k’tan bir ﬂey
istemiyoruz. Biz bu iﬂin gönüllüsü insanlar›z, Bakanl›¤›n fahri
elçileriyiz, gönüllü hamallar›z. Gayretimiz karﬂ›s›nda Bakanl›k’›n
da yan›m›zda olmas› laz›m. Bakanl›k bizim yan›m›zda de¤ilse, o
zaman yanl›ﬂ yerdedir. Encümen üyelerimiz ve dan›ﬂma kuruluyla
birlikte Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›
kapsayan bir gezi düzenleyece¤iz. Orada kendilerinden kaynak
istemeyece¤iz. Bu birliktelik ülkenin yarar›nad›r, bunu devam
ettirece¤iz.

Mihriban Yan›k, ‹zmir Konak Belediyesi, Mimar
Program genel anlamda iyiydi. Ama biraz daha aç›klamalar ve
bilgilendirmeler olsayd› daha da verimli olurdu. Özellikle
belediye baﬂkanlar›, teknik birimleriyle birlikte gelirlerse
kanunlarla, yönetmeliklerle ilgili de¤iﬂiklikleri, uygulamada
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› birbirlerine aktartmalar› daha kolay olur.
Biraz daha bilimsel ve teknik çal›ﬂma olursa memnun olurum.
Özellikle resmi kurumlar›n yap›lar›n› belediye olarak
onarabiliyoruz art›k. Ancak ﬂimdi dernek ve cemiyetler bizlere
baﬂvurmaya baﬂlad›. Özel idare buna ödenek tahsis ediyor;
ancak harcama konusunda bunlar› ihale edersek bu sorun yarat›r
m› diye tereddüdümüz var. Bu da kanunda aç›kça
belirtilmedi¤inden kaynaklan›yor. E¤er kanunda belediye
cemiyetlere, vak›flara, derneklere de onar›m yapabilir, para
ödeyebilir denirse biz bunu rahatl›kla yapabilece¤iz. Ama böyle
bir aç›klama olmay›nca kendi yorumumuzla yürüyor olaca¤›z. O
da bizi tereddüde düﬂürüyor. Urfa’da yeni yap›lan çal›ﬂmalar›
be¤endim. Ama her yerde oldu¤u gibi geç kal›nm›ﬂ bir çal›ﬂma.
Keﬂke y›llar önce bu çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ olsayd›. Ama en
az›ndan dört beﬂ sene önce bile baﬂlam›ﬂ olmas› büyük kazanç.

Hat›m Çapar, Urfa U¤urlu Belediyesi Baﬂkatip Vekili
TKB ﬁanl›urfa semineri heyecan vericiydi. Temennimiz,
Bakan›m›z›n da ilgisinden sonra korumac›l›k konular›n›n üzerine
daha fazla gidilmesi. An›tlar›m›z›n önemini ve özgünlü¤ünü
kaybetmeden daha düzgün ﬂekle getirilmesini umuyorum. Bakan
çok güzel konuﬂtu; “her konuda size yard›mc› oluruz, yeter ki siz
bu çal›ﬂmalar›n›z› devam ettirin” dedi. Belediye Baﬂkan›m›z
Urfa’m›z› güzelleﬂtirdi; daha da güzelleﬂtirece¤ine inan›yorum.
Bundan sonraki seminerlerde konular›n üzerine daha çok
gidilmesini ve çal›ﬂmalar›n h›zland›r›lmas›n› istiyorum.
Temennimiz bürokratik iﬂlemlerin daha k›sa yoldan
çözümlenmesi. K›sa zamanda bozulan tarihi mekânlar›m›z› daha
güzel ﬂekle getirelim.

Cevher ‹lhan, ﬁanl›urfa Belediyesi, Mimar
Buradaki kule, y›llar önce yani 1900’lü y›llarda Urfa’da yap›lm›ﬂ
bir an›t. 1960 y›l›ndaki yol çal›ﬂmas› s›ras›nda da kald›r›lm›ﬂ. Biz
bu an›t›n orijinal halinin foto¤raf›n› Ayval›k’ta bulduk. O
foto¤raftan yola ç›karak, özgün mimari yap›s›n› da göz önünde
bulundurarak yeniden yapt›k. Bir de saat ilave ettik. Samsat
Kap›’da o y›llarda saat bulundu¤u söylendi, onun için saat
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dilinde “yollar›n kesiﬂti¤i yer” anlam›na gelen bir ad›
taﬂ›maktad›r. Burada bulunan Göbeklitepe ören yerinde merkezi
Berlin’de olan Alman Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan bir kaç y›ld›r
yap›lan Prof. Dr. Klaus Schmidt’in yönetimindeki kaz›lardan
tarihöncesi ça¤lara ait kal›nt›lar elde edilmiﬂ bulunmaktad›r.
Prof. Schmidt kaz›lar›n daha elli y›l sürebilece¤inden söz
ediyordu.

ekledik. An›t çal›ﬂmas›n› çevre düzenlemesiyle beraber yapt›k.
Özgün Urfa taﬂ›yla yap›ld› bu an›t. Taﬂ ustalar›yla beraber
projelendirdik ve iki ayda tamamlad›k. Tarihi burada yeniden
canland›r›yoruz. Taﬂa yeniden sayg›nl›k kazand›rmaya, eski
Urfa’n›n tarihi yap›s›n› yeniden ihya etmeye çal›ﬂ›yoruz.

ﬁanl›urfa’n›n kentsel sorunlar›na gelince; hemen dikkate çarpan
husus, baz› bölgelerde olmamas› tercih ve temenni edilecek
biçimde yüksek binalar›n oluﬂturdu¤u bir yap›laﬂmad›r. Kentin
eski strüktürü elden geldi¤ince korunma¤a çal›ﬂ›lm›ﬂ. Burada
belediyenin ve onun yöneticilerinin samimi gayretlerini fark
etmemek mümkün de¤il. Kentin yeni semtlerinde bir ileri
görüﬂle oluﬂturulan ana arterler, gündelik yaﬂam›n ak›ﬂ›n›
belirgin bir biçimde kolaylaﬂt›r›yor. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde 1563’te bir kervansaray olarak yapt›r›lm›ﬂ olan
Gümrük Han’›n, insan› ola¤anüstü s›cak ortamdan bir nebze
koruyan pitoresk avlusunda oturup, zevkli bir biçimde korunmuﬂ
olan yap›y› seyrederken çay›n› yudumlamak, insana unutulmaz
keyifli anlar yaﬂat›yor. Han›n hemen bitiﬂi¤indeki bedestende
özgün el sanatlar› ve art›k Türkiye’de yavaﬂ yavaﬂ ölmeye yüz
tutmuﬂ olan bak›rc›l›k ön planda.

Prof. Dr. Ülkü Azrak, TKB Dan›ﬂma Kurulu Üyesi
Türkiye’nin geçmiﬂinde çok ender yaﬂad›¤› bir yaz s›ca¤›nda, en
s›cak iklimlerden biri olan ﬁanl›urfa’daki buluﬂmam›z ola¤anüstü
ilginç toplumsal ve kültürel perspektifleri gözlerimizin önüne
serdi. Mezopotamya’n›n en eski yerleﬂim merkezlerinden biri
olan Urfa, hem su kaynaklar›na yak›nl›¤› hem ticaret yollar›
üzerinde bulunmas› nedeniyle ilk ça¤ tarihinde çok önemli rol
oynam›ﬂt›r. Günümüze kadar gelen tarihsel kal›nt›lar burada
geliﬂme f›rsat›n› bulan bir çok uygarl›¤›n izlerini ortaya
koymaktad›r. Önceleri çok tanr›l›, daha sonra da tek tanr›l› tüm
dinlerin yay›ld›¤› ve her ﬂeyden önce de H›ristiyanl›¤›n devletçe
benimsendi¤i bir alanda kurulu olan ﬁanl›urfa inanç de¤erlerinin
zenginli¤i aç›s›ndan, Mekke, Medine, Kudüs, Efes, ‹znik gibi
inanç merkezlerinin aras›nda birinci s›rada yer almaktayd›.
ﬁanl›urfa’dan 44 km. uzakl›ktaki Harran ise Sümer ve Akad

ﬁanl›urfa Kalesi ve kent surlar›n›n baﬂar›l› onar›m›, onlar›n
bugüne kadar gelmesine amil olan bir korumac› yaklaﬂ›m› ortaya
koyuyor. Son olarak kentin orta yerinde yap›lan ve sürmekte olan
kaz›lar›n ortaya ç›kard›¤› eﬂsiz güzellikteki mozaikler ve bunlar›n
yöre tarihini öne ç›karan Amazon kraliçesi ve kad›nlar›na ait
figürlerin büyüleyicili¤ine iﬂaret etmek isterim.
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Kültürel miras›m›z yeni anayasa
için öncelikli olmal›...

ﬁANLIURFA BULUﬁMASI SONUÇ B‹LD‹RGES‹
kat›l›mlar›n› takdirle anar.
Bu gözlemlerle ﬁanl›urfa içinde ve çevresinde yap›lan gezilerde
insanl›k tarihi için ne denli özel ve görkemli birikimlerin sahibi
oldu¤umuz bir kez daha anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Göbeklitepe Kaz› Alan›’n›n
inanç tarihine sa¤lad›¤› derinlik ve bilgiler, sadece Anadolu
tarihini de¤il, insanl›k tarihinin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirecek niteliktedir.
Bu nedenle yaﬂ›t› pek çok yerleﬂme zaman içinde yok olmuﬂken,
ﬁanl›urfa’n›n üç semavi dinin önemli izlerini de koruyarak 4 bin
y›ld›r yaﬂ›yor ve insanla ﬂenleniyor olmas› rastlant› say›lamaz.

31 A¤ustos - 2 Eylül 2007 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa’da
toplanan Tarihi Kentler Birli¤i, 1 Eylül 2007 tarihinde Vali Kemal
Gazezo¤lu Kültür Merkezi’nde ola¤an genel kurul toplant›s›n›
gerçekleﬂtirmiﬂ ve TKB Meclisi, aﬂa¤›da belirtilen konular›
kamuoyu ile paylaﬂmay› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
2000 y›l›nda 50’yi aﬂk›n belediyenin kat›l›m›yla kurulan ve bugün
üye say›s› 228’e ulaﬂan Tarihi Kentler Birli¤i Meclisi, her ﬂeyden
önce, yaklaﬂ›k 500 kiﬂilik kat›l›mla gerçekleﬂen ﬁanl›urfa
Buluﬂmas›’na güler yüzle ve kusursuz ev sahipli¤i yapan
ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan› A. Eﬂref Fak›baba ile çal›ﬂma
arkadaﬂlar›n›, içtenlikleri ve emekleri için takdir ve teﬂekkür
duygular›yla anmaktad›r.

ﬁanl›urfa Buluﬂmas› bir kez daha göstermiﬂtir ki; ülkemizin sahip
oldu¤u zengin miras birbirinden ayr› parçalar olarak
alg›lanmamal›d›r. Bu alg›dan esinlenen yönetim ve kurumlaﬂma
yap›lar› tart›ﬂ›lmal›d›r. Bütüncül ve yerinden çözüm ihtiyac› için
yerel yönetimlerin olanaklar› yeniden de¤erlendirilmelidir.
Uzmanl›klar› ciddiye alarak kamu-yerel- sivil ve özel güçlerin
iﬂbirli¤ini öncelikli politika haline getirmek do¤a, tarih ve kültür
varl›klar›n›n korunmas›nda yeni kazan›mlar›n önünü açacakt›r.
Gerek havza baz›nda gerekse kentsel ölçekteki geliﬂmelerin de
bu “ortak akla” ve binlerce y›ld›r sahip oldu¤umuz seçkin mirasa
dayanarak gerçekleﬂtirilmesi, gelecek kuﬂaklar için art›k
ertelenmez bir görevdir.

TKB Meclisi, yaklaﬂ›k 12.500 y›ll›k bir uygarl›k miras›na sahip
topraklar üzerinde gerçekleﬂen buluﬂmada, yeni T.C. Kültür ve
Turizm Bakan› Say›n Ertu¤rul Günay’›n makam›nda henüz 24.
saatini doldurmadan toplant›m›za kat›lm›ﬂ olmas›n› sevinçle
karﬂ›lam›ﬂt›r. Bu kat›l›m ülkemizin do¤a, tarih ve kültür
varl›klar›n›n korunup geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›nda, T.C Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› ile daha güçlü bir iﬂbirli¤i ve güç birli¤i
geliﬂtirilece¤i inanc›n› do¤urmaktad›r.
Sa¤l›kl› ve sürdürülebilir koruma politikalar› için yerel
örgütlenmenin, yerel e¤itimin ve bilinçlendirmenin önemine
inanan TKB Meclisi, ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›”na üyelerinin
kat›lmalar›n› ve olanaklar› do¤rultusunda desteklemelerini
kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Genç kuﬂaklar› da aram›za katarak geniﬂletilen
do¤a, tarih, kültür ve kentsel varl›klar› koruma, kentlilik bilinci
oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n her yaﬂtan yurttaﬂ›m›z› kapsayacak
boyutta geniﬂletilmesi, ortak umudumuzu oluﬂturmaktad›r.
Nitekim ﬁanl›urfa Belediyesi’nin imardan sorumlu birimlerinin
“Koruma Amaçl› ‹mar Müdürlü¤ü” ad› alt›nda faaliyet
göstermesi, tarihi doku içindeki imar çal›ﬂmalar›nda yerel
malzemeye öncelik tan›narak beton ve briket gibi malzemelere
yasaklar getirilmiﬂ olmas›, bu umudumuzun bir baﬂka kayna¤›d›r.
TKB buluﬂmas› kat›l›mc›lar›, ﬁanl›urfa Belediyesi’ndeki bu
giriﬂimlerin tüm üye belediyelerce de örnek al›nmas›n›
dilemektedirler.

Bu an›msama, yeni bir “anayasa” tart›ﬂmas›n›n yap›ld›¤›
bugünlerde daha da anlaml›d›r. TKB Meclisi, toplumumuzun
temel varl›¤›n› ve dirli¤ini oluﬂturan kültürel miras›m›z›n
haz›rlanmakta olan yeni anayasam›zda özel bir güvenceye
kavuﬂturulaca¤›na ve böylece gelece¤in anayasas›na da güç
sa¤layaca¤›na; daha özgür, daha adil ve daha uygar bir
toplumsal yap›n›n temellerini oluﬂturaca¤›na olan güçlü inanc›n›
belirtir.

Benzer ﬂekilde ﬁanl›urfa’daki gerek tarihsel somut miras›m›z›n
özenle korunup geliﬂtirilmesi; gerekse de “somut olmayan
miras”a ait de¤erlerin, geleneklerin, ayn› canl›l›kla sürdürülüyor
olmas› Türkiye için gerçek bir baﬂar› örne¤idir. Meclisimiz bu
baﬂar›da, Valilik ve Belediye gibi yerel yönetimlerin güçlü
öncülüklerini; Üniversite ve Sivil Toplum Örgütlerinin yürekten

TKB, anayasa çal›ﬂmalar›na, bu yöndeki deneyim ve
birikimleriyle gereken katk›lar› yapmaya haz›rd›r.
Sayg›lar›m›zla kamuoyuna duyurulur.

Türkiye’nin anayasas›, öncelikle Atatürk ilkelerinin ve
cumhuriyetin temel de¤erlerinin sonsuza dek yaﬂat›lmas›yla
birlikte; ayn› ilke ve de¤erlerin güç ve ilham ald›klar› Anadolu
uygarl›klar›n›n zengin kültürel birikimlerinin de ça¤daﬂl›¤›n kimlik
kaynaklar› olarak gözetilip yaﬂat›lmas›n› esas almal›d›r.
Ulu Önderimizin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür”
sözü de anayasan›n temel ilkeleriyle birlikte ruhunda da yer
almal›d›r.

2 Eylül 2007, ﬁanl›urfa
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Oktay Ekinci, Cumhuriyet Gazetesi 6 Eylül 2007
Fak›baba, kentin tarihsel
ad› olan “Ruha”n›n dört
bin y›ld›r kullan›ld›¤›n›
an›msatarak dedi ki:
“Kültürel miras› daha
önce bu kadar
önemsemezdim. Fakat
böyle bir kentte belediye
baﬂkanl›¤› ile TKB üyeli¤imin sonucunda anlad›m ki tarihsel
de¤erleri korumak, ça¤daﬂl›k bilincini de sa¤l›yor; geçmiﬂten
uygarl›k ö¤renmek, gelece¤e karﬂ› sorumluluk duygusunu
art›r›yor...”

Tarihi Kentler
Birli¤i'nin (TKB) 31
A¤ustos-2 Eylül
2007'deki “ﬁanl›urfa
Buluﬂmas›” , 60.
hükümetin kuruldu¤u
günlere rastlad›. Kültür
ve Turizm
Bakanl›¤›’ndaki görev de¤iﬂimi de ayn› gün yap›ld›¤›ndan,
toplant›n›n bu kez “bakans›z” olaca¤› kesindi.

Tarihi Kentler Birli¤i
ﬁanl›urfa’dayd›

Ne var ki Ertu¤rul Günay, eski Bakan Atilla Koç’u u¤urlad›ktan
sonra, Bakanl›kta kal›p kutlamalar› kabul etmek yerine, “TKB
buluﬂmas›n› kaç›rmama”y› ye¤lemiﬂti. Hatta Müsteﬂar Mustafa
‹sen’le birlikte ertesi sabahki aç›l›ﬂa bile yetiﬂebilmiﬂti.

Fak›baba’n›n baﬂlatt›¤› “tarihi kent dokusunu yaﬂatma
projeleri”ni anlatan Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Güllüo¤lu da ﬂu
bilgileri verdi: “Eski kent bölgesinde briket ve tu¤la gibi dokuyu
bozan yap› malzemelerini yasaklad›k. Sadece bu bölgelerden
sorumlu bir de müdürlük kurduk...”

Böylece önceden haz›rlanm›ﬂ kimi konuﬂmalar “cep”lerde
kal›rken, daha çok, yeni Bakan›n bilgilendirilmesi ye¤lendi.
Günay da bürokratlar›nca haz›rlanm›ﬂ metinden vazgeçerek
“beklenmedik geliﬂ”ini ﬂöyle aç›klad›:

Güllüo¤lu’nun sözünü etti¤i belediye birimi, ülkemizde bir “ilk”
olan ve her tarihi kentte örnek al›nabilecek “Koruma Amaçl›
‹mar Müdürlü¤ü”...

“Y›llard›r kentlerimizin tarihi dokular›n› parçalayan o çirkin ve
uygunsuz yap›lar sanki yüre¤ime hançer gibi saplan›r. Buna
müdahale edebilecek bir konumda olamad›¤›m için de
üzülmüﬂümdür. ﬁimdi ise müdahale de edebilece¤im bir
makamda göreve baﬂlarken, ayn› sorunu dert edinenlerle
beraber olmak istedim...”

Belediyenin ilk gün akﬂam› “hoﬂ geldiniz yeme¤i”ni düzenledi¤i
Halepli Bahçe'nin yan›ndaki tarihi “Urfa kona¤›”nda hizmet
veren müdürlük, sit alan›ndaki imar, inﬂaat ve altyap›
uygulamalar›n›n “Koruma Amaçl› ‹mar Plan›”na göre
gerçekleﬂmesi için çal›ﬂ›yor.

Önceki konuﬂmac›lardan Prof. Dr. Metin Sözen demiﬂti ki:
“Yar›m yüzy›ld›r yabanc› bir iﬂgal gücüne gerek kalmadan
kentlerimizi yok ettik. TKB’de ise elde kalanlar› yaﬂatmak için bir
araday›z. Bu nedenle Bakan’›n daha koltu¤una oturmadan
buradan yola ç›kmas›n›, art›k kültürle buluﬂmas› gereken yeni
Anayasada da görmek istiyorum...”

Bu gibi çabalar›n 2000 y›l›nda kurulan TKB üyesi di¤er
belediyelerde de yayg›nlaﬂt›¤›n› anlatan Birlik ve Kayseri
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Mehmet Özhaseki ise,
konuﬂmas›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan “beklentiler”i dile
getirdi.
“Kendi koruma projelerimizi kendi kaynaklar›m›zla
gerçekleﬂtiriyoruz; bu nedenle Bakanl›ktan para de¤il, ilgi ve
kolaylaﬂt›r›c›l›k bekliyoruz” diyen Özhaseki, kültürel miras›n
yaﬂat›lmas›nda önlerine ç›kan “zorlaﬂt›r›c› tutumlar›n aﬂ›lmas›”
için destek sa¤lan›rsa, en önemli katk›n›n da yap›lm›ﬂ olaca¤›n›
belirtti.

Bakan Günay da “Evet, kentlerimiz betonlaﬂmaya kurban edildi;
ama art›k bunu terk etmeliyiz” diyerek Sözen’den etkilendi¤ini
belirtip ﬂunlar› ekliyordu: “Metin Hoca’n›n konuﬂmas›n› dinlerken
kendimi üniversitelerdeki akademik y›l aç›l›ﬂlar›nda birikimli
hocalarca verilen ilk dersteki ö¤renciler gibi hissettim...”
Nitekim ÇEKÜL’ün yürüttü¤ü “Kentler Çocuklar›nd›r” projesi
kapsam›nda “ﬁanl›urfa Kültür Elçileri” olarak buluﬂmaya kat›lan
minikler de, Bakan’›n “Peki, büyükelçiniz kim?” sorusunu “Galiba
Metin Hoca” diye yan›tlam›ﬂlard›.

“TAR‹H‹N TANIKLI⁄I”NDA...
TKB ﬁanl›urfa Buluﬂmas›’n›n, 1861’de “Yakubi Süryaniler”ce
inﬂa edilmiﬂ ve 2002’de restore edilen “Aziz Paulus Aziz Petrus
Kilisesi”nde gerçekleﬂmesi de çok anlaml›yd›. An›tsal yap›, “Vali
Kemalettin Gazezo¤lu Kültür Merkezi” olarak hizmete
girmesinden bu yana belki de en mutlu oldu¤u toplant›y›
a¤›rl›yordu.

“KORUMA”NIN MÜDÜRLÜ⁄Ü
TKB ﬁanl›urfa Buluﬂmas›’n› “Üç semavi dinin kutsal kentine hoﬂ
geldiniz” diyerek açan Belediye Baﬂkan› Dr. Ahmet Eﬂref
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Böylesi “görmüﬂ geçirmiﬂ” bir mekânda daha da etkili hale
gelen konuﬂmalar› dinlerken düﬂündüm. Özellikle Metin Hoca’n›n
an›msatt›¤› ﬂu “50 y›ll›k kentsel
tahribat”›n baﬂl›ca simge
isimleri, ﬂimdi Erdo¤an’›n
“onlar›n devam›y›z” dedi¤i
Menderes ve Özal de¤il miydi?
Oysa Menderes, Türkiye’yi
“küçük Amerika yapma” u¤runa
kentlerimizin teslim edildi¤i
“tarih düﬂman› kimliksiz
apartmanlaﬂma düzeni”nin
baﬂbakan›yd›; Özal da ayn›
düﬂmanl›¤› “ayr›cal›kl› imar rant›
yap›laﬂmas›”yla doru¤a ç›kartan,
“gecekondulaﬂman›n kaçak
kentleﬂmeye dönüﬂmesi”ni
baﬂlatan, 1980’lerin “iﬂ
bitirici”lik lideri.
‹ﬂte bu önderlerin “izinde”

oldu¤unu ilan eden bir siyasi kadro içinde bakanl›k görevine
baﬂlayan Günay, ayn› dönemlerin miras› olan “kültürel k›y›m”›
durdurmak için bir araya
gelenlere “tarihsel yap›n›n
tan›kl›¤›”nda diyordu ki: “E¤er
kurallara ayk›r› de¤ilse, beni de
aran›za fahri üye olarak
alman›zdan mutlu olurum...”
Bu konuyu haftaya b›rakarak,
sözü yine ﬁanl›urfa'daki coﬂkuyla
noktalayal›m. TKB’nin bu
“Anadolu” buluﬂmas› da,
uygarl›k birikimlerimizi
sahiplenmenin her görüﬂten
insan›m›zda nas›l ortak
heyecanlar yaratt›¤›n› bir kez
daha kan›tlam›ﬂ oldu.
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ﬁanl›urfa, 500’e yak›n
belediye baﬂkan› ve mimara
ev sahipli¤i yapt›. Hem
“ﬂan”›na yak›ﬂ›r bir
misafirperverlik gösterdi,
hem de taﬂ›d›¤› anlam
bak›m›ndan çok önemliydi
bu ziyaret. Belediye
baﬂkanlar›, Türkiye’nin dört
bir buca¤›ndan geliyorlard›
çünkü ve ayr›ca, hepsinin
Tarihi Kentler Birli¤i (TKB)
üyesi olmak gibi bir
hususiyeti vard›. Hakeza
mimarlar. Onlar da turist
olarak de¤il, bir misyon için
gelmiﬂlerdi. Her birisinin
“Tarihi Kentler Birli¤i” ile
temas› vard› ve “Birlik”
üyesi belediyelere mimari
dan›ﬂmanl›k yap›yorlar.

Metiner Sezer Türkiye Gazetesi, 4 Eylül 2007

ﬁanl›urfa’n›n
Misafirperverli¤i

Tarihi Kentler Birli¤i (TKB),
malum, Avrupa Tarihi
Kentler Birli¤i ile hemen
hemen ayn› tarihte, 2000
y›l›nda kuruldu. 12’nci üye
Türkiye. Bugün 228 üyeli
müthiﬂ bir birlik haline
gelen Tarihi Kentler
Birli¤i’nin baﬂkanl›¤›n›
Kayseri Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Mehmet
Özhaseki yap›yor. Özhaseki,
ortak ak›lla hareket etmeyi, boﬂ laflarla vakit öldürmeye daima
ye¤ tutan bir belediye baﬂkan›. Dolay›s›yla, TKB belediyecilik
aya¤›yla yere sa¤lam bas›yor.

“Bir hastane
baﬂhekimi iken
belediye baﬂkan›
oldum. ﬁayet, ÇEKÜL
Baﬂkan› Metin Sözen
ve Tarihi Kentler
Birli¤i olmasayd›,
bende bu heyecan
olmazd›, performans
da.” Fak›baba’n›n bu
itiraf› çok, ama çok
önemli. Bilhassa
Türkiye için.
Sormayan, istiﬂare
etmeyi bilmedi¤i gibi,
burnu havada giden
bir yap›s› var
maalesef Türk
insan›n›n. Bunun
sonu da genellikle
hezimetle bitiyor
tabii. Fakat, Fak›baba
sordu.”Bilmiyorum”
demekten
çekinmeden sordu
hem de.

Ortak ak›l
Ortak ak›l bu iﬂte.
Bilmedi¤ini,
bilenlerden sorup
ö¤ren! Bugün
ﬁanl›urfa’n›n sadece
görüntüsü de¤il, kokusu da de¤iﬂti. ﬁanl›urfa buram buram tarih
kokuyor. ﬁehri ziyaret edenler meydana ç›kan güzellikleri
seyrederken, binlerce sene öncesine ait o kokuyu da soluyorlar
art›k.

TKB’nin kuruluﬂunda ÇEKÜL Vakf›’n›n da önemli rolü oldu. Çevre
ve Kültür De¤erlerini Koruma ve Tan›tma (ÇEKÜL) Vakf› Baﬂkan›
Metin Sözen, Türkiye’nin sahip oldu¤u tarihi mirasa aﬂ›k,
ömrünü bu iﬂe adam›ﬂ bir bilim adam›. Bu aﬂk onu gören hemen
her belediyeciye bulaﬂm›ﬂ bir kere.

Bu de¤iﬂim sadece gelenlerin gördü¤ü bir de¤iﬂim olsa hadi
dersin, iyi ﬂeyler yap›lm›ﬂ ve gelen yabanc› rahat ediyor.
Öyle de¤il; hem de hiç de¤il.. ﬁehrin belki ekonomik ve sosyal
birçok problemi var hâlâ ama yöre insan› art›k moralli. Çehresi
de¤iﬂen ﬂehre bak›yor, peﬂ peﬂe aç›lan 5 y›ld›zl› otellere bak›yor,
gelen markalara bak›yor, ziyaretçi say›s›ndaki art›ﬂa bak›yor ve
moral kazan›yor. “Bugün de¤ilse bile yar›n iyi olacak” diyor
gönül rahatl›¤›yla ﬁanl›urfa halk›.

Böylesine önemli misafirleri ﬁanl›urfa’n›n a¤›rlamas› Ahmet
Fak›baba için çok anlaml›yd›. ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan› Ahmet
Fak›baba, ﬂehirde yapt›¤› ve görenlere parmak ›s›rtan o muazzam
de¤iﬂikli¤i Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›’na borçluydu
çünkü. Bunu ben de¤il, kendisi söylüyor.

33

YANSIMALAR

Ahmet Fak›baba, do¤uﬂtan belediyeci bir kiﬂi de¤il tabii
ama...merakl›...yüre¤inde heyecan var ve ﬁanl›urfa’y› seviyor.
Dolay›s›yla, sabah›n erken saatinde iﬂe gitmek, zorluklarla
mücadele etmek a¤›r gelmiyor ona. Canh›raﬂ koﬂuyor.

bu¤day›n ziraî ürüne geçiﬂi de yine ilk ﬁanl›urfa topraklar›nda
gerçekleﬂiyor. Saymakla bitmez.
Tarihi zenginliklerin ne anlama geldi¤ini anlatan Mehmet
Özhaseki’nin kulland›¤› veciz söz hâlâ kula¤›mda ç›nl›yor.
“Foto¤raf› y›rt›l›p at›lan bir aile nas›l kaybolup giderse, tarihî
yap›lar› kendi haline terk
edilen ülkelerin kültürü de
yok olup gider!” Tarihi
yap›lar› olmayan›n,
kültürünün de olmayaca¤›n›
söylemeye gerek yok zaten.

ﬁanl›urfa ilklerin ﬂehri. Daha geçenlerde Göbeklitepe’de yap›lan
kaz› sonunda ortaya ç›kan
tap›na¤›n dünyadaki ilk
tap›nak oldu¤u tescil
edildi. Halepli Bahçe’yi
“Dinler Bahçesi”ne
dönüﬂtürme projesi için
vurulan ilk kazma,
topra¤›n alt›ndaki antik
eserleri ortaya ç›kard›; bir
sürpriz daha! Amazon
kraliçelerini tasvir eden
mozaiklerdi çünkü bunlar.
Teker teker vard› bu
kraliçelerin tasvirleri ama
dördü bir yerde ilk defa ﬁanl›urfa’da bulundu.

Çiçe¤i burnunda Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay
da kat›ld› toplant›ya. Çok
etkilendi¤ini itiraf eden
Günay, “TKB’nin tüm
faaliyetlerinden haberdar
olmak istiyorum” dedi.
ﬁanl›urfa, mimar ve belediye baﬂkanlar›ndan tam not ald›. Örnek
kent ilan edilirse hiç ﬂaﬂmam.

H›ristiyanl›¤› resmen kabul eden ilk kent de buras›. Dolay›s›yla
Hazreti ‹sa’n›n teveccühüne mazhar olmuﬂ bir ﬂehir. Dünyan›n en
eski üniversitesi yine burada: Harran Üniversitesi. Yaban
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Nevin Soyukaya ÇEKÜL Vakf› Güneydo¤u Anadolu Bölge Koordinatörü
kaz›lar yap›larak, antik kaynaklarda bu alanda oldu¤u belirtilen
Antik Tiyatro, Roma Hamam› ve olas› di¤er antik yap›lar› aç›¤a
ç›kararak bu alan›n arkeolojik park olarak turizme aç›lmas›
planlanm›ﬂt›r. Projenin ikinci etap çal›ﬂmalar›, bu alanda bulunan
161 adet kaçak yap›n›n kald›r›lmas› sonras›nda
baﬂlat›labilecektir. Bunun için Büyükﬂehir Belediyesi ve TOK‹
ortak çal›ﬂma yürütmektedirler.

Tarihi Diyarbak›r Surlar›’n›n ve ‹çkale’nin korunarak yaﬂama
kazand›r›lmas› amac›yla Diyarbak›r Valili¤i, Diyarbak›r
Büyükﬂehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf› iﬂbirli¤i ile 2000 y›l›nda
baﬂlat›lan ulusal-uluslararas› boyutta nitelikler içeren, ülkemizin
bu büyük projesinde, surlar›n halihaz›r durumlar›n›n tespiti;
kentle iliﬂkilerinin irdelenmesi; burç ve bedenlerinin
iﬂlevlendirilmesi; bu ba¤lamda rölöve-restorasyon-restitüsyon
projelerinin haz›rlanmas›; düzenli bak›m rehberinin geliﬂtirilmesi;
‹çkale’nin rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinin
haz›rlanarak koruma-kullanma dengesini içerecek biçimde
sonuçland›r›lmas› hedeflenmektedir. Albert Gabriel’den sonra
tarihinde ilk kez yap›lan belgeleme
çal›ﬂmalar› ise tamamlanmak üzeredir.

‹ki bölüme ayr›lm›ﬂ olmakla birlikte etraf›n›n surlarla çevrildi¤i
‹çkale, kilise ve camisi, höyü¤ü, geleneksel sivil ve resmi mimari
örnekleri ile bir bütündür ve ‹çkale’nin “Kültür Turizm Alan›”
olarak kullan›labilmesi için onar›m
çal›ﬂmalar›n›n bir an önce
sonuçland›r›lmas› gerekmektedir.

‹çkale Projesi
Diyarbak›r Valili¤i, Diyarbak›r Büyükﬂehir
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›’n›n iﬂbirli¤i ile
baﬂlat›larak projelendirilen ve bugün
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Diyarbak›r
Valili¤i ve ÇEKÜL Vakf›’n›n iﬂbirli¤i ile
hayata geçirilen Diyarbak›r ‹çkale Projesi,
Diyarbak›r’›n tarihi ve kültürel dokusunun
en önemli noktas›n› oluﬂturan bu mekân›n
korunup yaﬂat›larak gelece¤e
aktar›lmas›n› hedeflemektedir.

Bugüne Kadar Yap›lan Çal›ﬂmalar:
‹çkale’de birinci etap alan›nda yer alan
tüm yap›lar›n rölöve, restorasyon,
restitüsyon ve kullan›m projeleri
tamamlanarak, Koruma Kurulu’nda
onaylanm›ﬂt›r.
Alandaki niteliksiz yap›lar ve eklentiler
kald›r›lm›ﬂt›r.
Yap›lardaki eklentiler, boya ve s›valar
temizlenerek özgün durumlar› aç›¤a
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yap›lar›n üst örtüleri yenilenmiﬂtir.
Kültür Turizm Müdürlü¤ü Binas›’n›n
onar›m› tamamlanm›ﬂ, Müdürlük bu
binada hizmete baﬂlam›ﬂt›r.

Etraf› surlarla çevrilerek kentten ayr›lm›ﬂ
olan ‹çkale, kuruluﬂundan bugüne yönetim
birimlerinin konuﬂland›¤› bir mekân
olmuﬂtur. Diyarbak›r’›n M.Ö. 6. binden bu
yana tarihsel geçmiﬂini ortaya koyan
Amida (Virankale) Höyü¤ü, Artuklu Saray›,
Artuklu Kervansaray›, 2. yüzy›la tarihlenen kentin en eski kilisesi,
11. yüzy›la tarihlenen cami, 19. ve 20. yüzy›ldan kalma yap›lar›
ile kentin tarihi dokusunun korunmuﬂ oldu¤u en önemli
alanlar›ndan biridir.

Devam Eden Çal›ﬂmalar:
Kilisenin birinci etap onar›m çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmalar›n Eylül ay›nda bitirilmesi planlan›yor.
Cezaevi olarak kullan›lm›ﬂ olan Artuklu yap›s›n›n birinci etap
onar›m çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Müze yap›lar›n›n teﬂhir-tanzim, çevre düzenleme ve alt yap›
projeleri ihale edilmiﬂtir. Aral›k 2007’de projeler
tamamlanacakt›r.
Müzelerin teﬂhir tanzim projeleri tamamland›ktan sonra, Müze
olarak iﬂlevlendirilen tüm yap›lar›n onar›m çal›ﬂmalar›
yap›lacakt›r. Onar›m çal›ﬂmalar› bitirildikten sonra da müzenin
teﬂhir tanzim uygulamalar› yap›lacakt›r.

“Kültür Turizm Alan›” olarak kullan›lmas› planlanan ‹çkale
Projesi’nin birinci etab›n›n (Artuklu Kemeri içinde kalan alan)
uygulama çal›ﬂmalar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
baﬂlat›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Bu alan da yer alan “Kilise Sanat
Galerisi”, Artuklu Kervansaray› (son dönemlerde Cezaevi olarak
kullan›l›yordu) ve alt› tarihi yap›, “Diyarbak›r Müze Kompleksi”,
geriye kalan iki yap› ise Diyarbak›r Kültür Turizm Müdürlü¤ü
olarak iﬂlevlendirilmiﬂtir. Projenin ikinci etab›n› oluﬂturan
alanda ise (kemerin d›ﬂ›nda kalan güney bölüm, bugün
gecekondu yap›lar› ile kötü bir durumdad›r) öncelikle arkeolojik

Diyarbak›r ‹çkale Müzesi Projesi:
Diyarbak›r Müzesi, 1934 y›l›nda Zinciriye Medresesi’nde
kurulmuﬂtur. 1985 y›l›nda Elaz›¤ Caddesi’ndeki modern binaya
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baﬂlayarak uluslararas› ölçekte tan›tmak,
• Bilimsel araﬂt›rmalar için uygun ortam sa¤lamak,
• Yap›lan sergilemelerle koleksiyonun farkl› izleyici gruplar›
taraf›ndan anlaﬂ›l›rl›¤›n› sa¤lamak,
• Müzenin bir e¤itim kurumu oldu¤u bilincini kazand›rmak,
• Müzenin sosyal bir uzlaﬂma arac› oldu¤u bilincini kazand›rmak
• Müzenin halk›n boﬂ zaman›n› de¤erlendirebilece¤i sosyal bir
mekân olmas›n› sa¤lamak olarak belirlenmiﬂtir.

taﬂ›nm›ﬂ ve bugüne kadar ayn› binada hizmet vermiﬂtir. Neolitik
dönemden günümüze aral›ks›z yerleﬂim gören Diyarbak›r ve
çevresinden elde edilen ve insanl›k tarihinde ilkleri içeren
eserler koleksiyonunu oluﬂturmaktad›r. Mevcut müze binas›n›n,
bir batakl›k üzerine kurulmuﬂ olmas›ndan kaynaklanan fiziki
yetersizli¤i bünyesindeki eserlerin sa¤l›kl› korunmas› için
elveriﬂsiz bir ortam oluﬂturmuﬂtur. Bu nedenle ‹çkale’ye
taﬂ›narak Diyarbak›r’a ve ülkemize yaraﬂ›r bir müze oluﬂturmak
amac›yla “‹çkale Müzesi Projesi” geliﬂtirilmiﬂtir.

Bu ba¤lamda; öncelikle Diyarbak›r ‹çkale Müzesi’nde teﬂhir
edilmesi düﬂünülen eserlerin seçimi yap›lm›ﬂ, ard›ndan da, müze
Diyarbak›r Müzesi, proje kapsam›nda yeniden yap›land›r›l›rken;
de bulunan kültür
eserlerin sa¤l›kl›
varl›klar›n›n korunma
ortamlarda depolanmas›
durumlar›n› bir bütün
ve teﬂhir edilebilmesi,
olarak de¤erlendirebilmek
dünya standartlar›nda,
amac›yla müze
ça¤daﬂ müzecilik
koleksiyonu durum
hizmetleri sunabilmesi
belirleme taramas›
için sa¤lam bir alt yap›
çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
oluﬂturabilmek amac›yla
Ankara Üniversitesi
“Diyarbak›r Müzesi
Baﬂkent Meslek Yüksek
Bilimsel Destek
Okulu’ndan uzmanlar›n
Komisyonu” kurulmuﬂtur.
kat›l›m›yla müzecilerle
Komisyon, Diyarbak›r
birlikte yap›lan durum
Müzesi’nden Nevin
taramas› çal›ﬂmalar›n›n
Soyukaya ve ﬁeref
ard›ndan müzemizde
Yumuruk, Ankara
oluﬂturulacak
Üniversitesi Baﬂkent
Cezaevi olarak da kullan›lan kervansaray›n üzerindeki Artuklu kitabesi
laboratuarda, eserlerin
Meslek Yüksek Okulu
öncelik
durumlar›na
göre
koruma
ve
onar›m›
yap›lacakt›r.
Ö¤retim Üyeleri Doç. Dr. Hande Kökten, Dr. Cengiz Çetin, Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasar›m Fakültesi Müzecilik Yüksek
Surlar›n›n kuzeydo¤u köﬂesine, Fiskaya üzerine yerleﬂtirilen
Lisans Program› Emekli Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Tomur Atagök,
‹çkale, tarihi muhtemelen bu bölgenin ilk yerleﬂik halk› olan
Zehra E. Oruço¤lu, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkas›m ve Arﬂ. Gör.
Hurri-Mitanniler (M.Ö. 4.-3. bin ) dönemine kadar inmektedir.
Nevra Ertürk ile Dr. Mehmet Alper’den oluﬂmaktad›r.
‹ç Kale, Romal›lar taraf›ndan ﬂimdiki ﬂehir surlar›n›n yap›lmas›
ile özel bir önem kazanm›ﬂ ve her devirde yönetim merkezi
Vizyonu:
olmuﬂtur. ‹çkale’yi saran ve ﬂimdiki Artuklu Kemeri’nden geçen
‹çkale Müzesi’nin vizyonu “bir dünya müzesi olmak”t›r.
ilk surlar daha sonra y›k›lm›ﬂ, Osmanl›lar Dönemi’nde, Irayken
Misyonu:
Seferleri s›ras›nda Diyarbak›r’a gelen Kanuni Sultan Süleyman
• Dünya miras› niteli¤indeki/insanl›k miras› koleksiyonunun
taraf›ndan ﬂimdiki on alt› burç ve surlar yap›lm›ﬂt›r (1521-1527 ).
gelecek nesillere aktar›lmas›n› sa¤lamak,
‹çkale’ye giriﬂ sa¤layan dört kap› bulunmaktad›r. Bunlar; Saray
Türkiye ve dünya tarihi araﬂt›rmalar›n›n geliﬂimine katk›da
Kap›s›, Küpeli Kap›s›, Fetih Kap›s› ve O¤run Kap›s› d›r. Fetih ve
bulunmak,
O¤run kap›lar› d›ﬂar›ya, Saray ve Küpeli kap›lar› iç tarafta ﬂehre
• Bireyler ve kültürleraras› iletiﬂime katk›da bulunmak,
aç›lmaktad›r.
Kültür varl›klar›n› koruma bilincinin oluﬂmas›na ve yerleﬂmesine
katk›da bulunmak.
Virantepe ve Artuklu Saray›:
‹çkale’nin kuzeybat›s›nda yer alan Virantepe ve Toptepe olarak
‹letiﬂim Politikas›:
adland›r›lan höyük, y›¤ma bir tepe üzerindedir. Diyarbak›r’›n
• Diyarbak›r ‹çkale Müzesi’ni kent ve ülke boyutlar›ndan
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araﬂt›rmalar› sonunda bulunan malzemenin de¤erlendirilmesi
sonucunda, Virantepe Höyü¤ü’nün M.Ö. 6. bine, yani Neolitik
Döneme kadar yerleﬂme gördü¤ü tespit edilmiﬂtir. Bu tespit de,
Diyarbak›r’›n Neolitik Dönem’den günümüze kesintisiz yerleﬂme
gördü¤ünü kan›tlamaktad›r. Bu yönüyle Diyarbak›r ve kentin
simgelerinden biri olan ‹çkale, eﬂsiz kültür varl›klar›m›zdand›r.

Saint George (Kara Papaz) Kilisesi

ayn› zamanda çekirdek kuruluﬂ noktas› olup höyükte yap›lacak
arkeolojik kaz› ve araﬂt›rmalar kent tarihi hakk›nda birçok belge
ve bilgiye ulaﬂmam›z› sa¤layacakt›r. Virantepe’de 1961-1962
y›llar›nda Oktay Aslanapa baﬂkanl›¤›nda yap›lan kaz›lar
sonucunda, etraf› surlarla çevrili, Artuklu Hükümdar› Melik Salih
Nas›reddin Mahmud (1200-1222 ) dönemine ait bir saray›n
temelleri aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Zengin renkli taﬂ mozaik ve çini
süslemelerle oldukça gösteriﬂli selsebil ve haçvari eyvanlarla
çevrili f›skiyeli bir havuza sahip olan saray›n, renkli taﬂ ve cam
küplerden oluﬂan mozaik süslemeleri, Türk mimarisinde ilk kez
burada görülmektedir. Do¤u bölümünde saraya ç›k›ﬂ› sa¤layan
merdivenler aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ ve saray giriﬂinin, alttaki kemerin
yan›ndan oldu¤u belirlenmiﬂtir. Saray, Anadolu’da karﬂ›m›za
ç›kan di¤er saraylar içinde kendine özgü özellikler
sergilemektedir. Kaz› yap›lan alanlarda aç›¤a ç›kan k›s›mlarda
plan ve süsleme aç›s›ndan bölgesel özellikler bask›n bir ﬂekilde
görülürken, Karahanl›lar, Gazneliler, Selçuklular devrinden beri
geliﬂerek gelen özelliklere de ba¤l› kal›nm›ﬂt›r. Son dönemlerde
yap›lan yüzey araﬂt›rmalar›, ‹çkale’nin ve Diyarbak›r kenti tarihini
daha da eskiye götürmüﬂtür. Bu alanda yap›lan yüzey

Saint George (Kara Papaz) Kilisesi:
‹çkale’nin kuzeydo¤u köﬂesinde yer al›r. Yap›m tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Ancak yap›m tarz› ve yap›da kullan›lan
malzemeden dolay› Roma Dönemine M.S. 3. yüzy›la ait oldu¤u
düﬂünülen kilise, Artuklular Dönemi’nde saray›n hamam› olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Baz› kaynaklarda, Artuklu Hükümdarlar›n›n bu
hamamda ve sarayda Cizreli bilgin Eb-ül ‹z El Cezeri’nin imal
etti¤i robotlar› kulland›klar› yaz›lmaktad›r. 11. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ
bilim adam› El Cezeri’nin, Kitab-ül Hiyel adl› mühendislik kitab›n›
bu sarayda kaleme ald›¤› bilinmektedir.
Artuklu Kemeri:
Artuklu Dönemi’nde ‹çkale’ye giriﬂi sa¤lamaktad›r. 10 metre
geniﬂli¤inde, sivri kemerli bu giriﬂin üzerindeki büyük boyutlu
nesir yaz›l› kitabede, hicri 603 (1206-1207) tarihi görülmektedir
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‹çkale Surlar› üstünden Artuklu Kervansaray›

Artuklu Kervansaray›:
Yap› Artuklular Dönemi’nde Sultan Melik Salih Ebu’s-Sena
Mahmud taraf›ndan, 1203-1204 y›lar›nda yapt›r›lm›ﬂt›r.
Cumhuriyet Dönemi’nde uzun bir süre (2004’e kadar) Diyarbak›r
Cezaevi olarak kullan›lmaktayd›. Yap›n›n iﬂlevi kesin olarak
bilinmese de plan özelliklerinden kervansaray olarak kullan›ld›¤›
tahmin edilmektedir.

ki bu da sarayla ayn› döneme ait oldu¤unu göstermektedir.
Kemerin iki yan›ndaki kireç taﬂ›na iﬂlenmiﬂ aslan ve bo¤a
mücadelesini iﬂleyen kabartma ile kemerin, Diyarbak›r
Ulucamii’nin do¤u giriﬂinin bir tekrar› oldu¤u görülmektedir.
Aslanl› Çeﬂme:
‹çkale’de kemerli giriﬂin hemen karﬂ›s›nda yer al›r. 19. yüzy›l
sonlar›na tarihlenmektedir. Üçgen al›nl›kl› çeﬂmede, dilimli
kemere sahip niﬂ içerisine yerleﬂtirilmiﬂ aslan heykelinin
a¤z›ndan suyun ak›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹ki aslan›n bulundu¤u
çeﬂmede aslanlardan biri bugün yerinde bulunmamaktad›r.

Kale Camii (Hazreti Süleyman-Nas›riye Camii):
Nisano¤lu Ebul Kas›m taraf›ndan 1155-1169 y›llar› aras›nda
yapt›r›lm›ﬂt›r. Cami bitiﬂi¤inde Osmanl›lar döneminde yap›lan,
Halid bin Velid’in o¤lu Süleyman ile Diyarbak›r’›n Araplar
taraf›ndan al›n›ﬂ› s›ras›nda ﬂehit düﬂen di¤er sahabelerin yatt›¤›
Meﬂhed bulunmaktad›r.

Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi:
19. yüzy›l sonlar›na tarihlenmektedir. Gazi Mustafa Kemal
Paﬂa’n›n 1917 y›l›nda II. Ordu Komutan› iken karargâh olarak
kulland›¤› bina, 1973 y›l›nda 7. Kolordu Komutanl›¤›’nca
düzenlenip Komutan Atatürk Müze ve Kütüphanesi olarak
hizmete aç›lm›ﬂt›r.

Bu yap›lar›n yan› s›ra iç kalede; 7. Kolordu Binas›, Adliye Binas›,
Jandarma Binas› ve Cephanelik binalar› da bulunmaktad›r. Bu
binalar Osmanl› Döneminde 19. yüzy›l sonu 20. yüzy›l baﬂlar›nda
kentin yönetim binalar› olarak inﬂa edilmiﬂ ve kullan›lm›ﬂt›r. .
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S. Yeﬂim Dizdaro¤lu ÇEKÜL Vakf›
kültürel koruma konular›nda çal›ﬂmalar yap›yorlar. Yaz tatilinde
yapt›klar› koruma konulu bir projeyi s›n›f arkadaﬂlar›yla
paylaﬂacaklar.

“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›” 2007 y›l›
uygulamalar› Haziran’da okullar›n kapanmas›yla sona erdi. 2007
ﬁubat ay›nda baﬂlayan e¤itim uygulamalar› çocuklar›n kentlilik
bilincinin ve kültürel kimlik duygusunun geliﬂmesi, yaﬂad›klar›
kentin kültürel zenginli¤inin fark›na varmalar› amac›yla ve Tarihi
Kentler Birli¤i’nin deste¤iyle gerçekleﬂtirildi. Konusunda uzman
e¤itmenler taraf›ndan yap›lan sunumlar ve etkinliklerle çocuklar,
üç gün boyunca kentlerinin tarihi, co¤rafi, arkeolojik, mimari ve
folklorik özelliklerini ö¤rendiler. Mu¤la, ﬁanl›urfa, Kayseri,
Amasya, Midyat, Diyarbak›r ve Kars kentlerinde yap›lan
e¤itimlerde toplam 146 çocuk kentlerinin “Kültür Elçisi” oldular.

• Midyat “Kültür Elçileri” s›n›flar›nda, ald›klar› e¤itimin
ard›ndan yapt›klar› çal›ﬂmalar›n bulundu¤u bir köﬂe oluﬂturdu.
Bu köﬂede konuyla ilgili foto¤raflar ve yaz›lar yer al›yor. “Kültür
Elçileri”nin birbirleriyle sürekli iletiﬂim halinde olmalar› için
gruplar oluﬂturuldu ve seçimle grup baﬂkanlar› seçildi.
• Diyarbak›r’da Kültür Elçileri okullar›nda çal›ﬂmalar›na devam
etmekte ve ayn› zamanda yeni kültür elçilerini aralar›na
katmaktalar.

2007 y›l› çal›ﬂmalar›na, ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel
E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü’nden on iki ö¤renci,
ÇEKÜL e¤itimcileri olarak kentlerde yap›lan uygulamalarda
birebir çocuklarla beraber çal›ﬂma f›rsat› buldular. Ayr›ca ÇEKÜL
Vakf›’n›n yereldeki temsilcileri, Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye
belediyelerin baﬂkanlar› ve çal›ﬂanlar›, e¤itim program›na
kesintisiz destek verdiler. E¤itimin k›sa bir süre önce sona
ermesine ra¤men, ﬂu anda yedi kentteki “Kültür Elçileri”nin
çal›ﬂmalar› devam ediyor. “Kültür Elçileri” belirli aral›klarla bir
araya gelerek neler yapabileceklerini planl›yorlar ve yeni projeler
üretiyorlar.

• Kars “Kültür Elçileri” ise, “Kars halk› kültürünü nas›l tan›yor?”
sorusuna cevap aramak üzere anket çal›ﬂmas› yapt›lar. Kars
“Kültür Elçileri” düzenli olarak Kars Kent Konseyi’nde
buluﬂuyorlar.
ﬁanl›urfa’dan Örnek Bir Anket Çal›ﬂmas›
ﬁanl›urfa’n›n ev sahipli¤inde, 31 A¤ustos-2 Eylül 2007
tarihlerinde gerçekleﬂtirilen TKB Buluﬂmas›’n›n en renkli
konuklar› hiç ﬂüphesiz ÇEKÜL “Kültür Elçileri”ydi. Programa
kat›lan konuklar› kap›da karﬂ›layan onlarca “Kültür Elçisi”, orada
bulunma amaçlar› ve y›l boyunca yapt›klar› çal›ﬂmalar hakk›nda
bilgi verdiler. Ayr›ca haz›rlad›klar› anket çal›ﬂmas›yla da, kentleri
ve kentlileri için faydal› birer birey olmaya çabalad›klar›n›
gösterdiler. Kat›l›mc›lar, anket çal›ﬂmas› kapsam›nda; “Sizce
ﬁanl›urfa da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girebilir mi?
ﬁanl›urfa bu listeye girseydi size göre aﬂa¤›daki yerlerden hangi
ikisi bu listede yer al›rd›? Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim
Program›’n›n kentinizde uygulanmas›n› ve temel e¤itimde yer
almas›n› istiyor musunuz? Sizce kentinizi anlatan en iyi özellik
nedir?” gibi bir kent için önemli sorular› yan›tlad›lar. “Kültür
Elçileri” ile yak›ndan ilgilenen Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay da, Buluﬂma kat›l›mc›lar›na yapt›¤› konuﬂmada, “Kültür
Elçileri”ni iki yan›na alarak, ÇEKÜL’ün bu anlaml› çal›ﬂmas›ndan
çok etkilendi¤ini belirtti ve “Gencecik ‘Kültür Elçileri’ne ve bütün
dünyaya karﬂ› bir sorumlulu¤umuz oldu¤unu düﬂünüyorum.”
dedi. Art›k “kentlerini ve kendilerini tan›yan” ﬁanl›urfa “Kültür
Elçileri” ise, bu s›fat› taﬂ›man›n sorumlulu¤uyla duygu ve
düﬂüncelerini dile getirdiler.

“Kültür Elçileri” Hem Bilinçleniyor Hem de
Bilinçlendiriyorlar
“Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›”, y›l içerisinde
her kentte farkl› zamanlarda uyguland›. Sürdürülebilir bir e¤itim
uygulamas› niteli¤ine sahip olan bu çal›ﬂma kapsam›nda “Kültür
Elçileri”, ÇEKÜL’ün deste¤i ve katk›lar›yla kendilerini e¤itmeye
devam ediyorlar. Üstelik sadece kendilerini bilgilendirmekle
kalm›yorlar, edindikleri bilgileri çevrelerindekilerle de
paylaﬂ›yorlar.
• Mu¤la’daki “Kültür Elçileri” bir komite kurdu. ﬁu anda Mu¤la
Belediyesi'nde düzenli olarak bir araya gelip, farkl› konularda
araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar› paylaﬂ›yorlar.
• ﬁanl›urfa “Kültür Elçileri”, yaz dönemi boyunca co¤rafya,
tarih, arkeoloji, folklor, kent dokusu, mimari özellikler, yöresel el
sanatlar› gibi konularda araﬂt›rmalar yapt›lar. Gittikleri yerlerde
ﬁanl›urfa'n›n kültürel de¤erlerini tan›tt›lar. Proje çal›ﬂmas› için
günlük tuttular. Bu günlükleri, eylül ay›nda okullar aç›ld›¤›nda
s›n›flar›ndaki di¤er ö¤rencilere sunum yapacaklar.

Resul Altunda¤
“Kültür Elçisi” sertifikas›na sahip olmadan önce, üç günlük
e¤itimden geçtik. ﬁu anda ﬁanl›urfa’n›n “Kültür Elçisi”yim. TKB
Buluﬂmas› için buraya gelen valileri, belediye baﬂkanlar›n› ve
di¤er konuklar› karﬂ›l›yoruz. Onlara ÇEKÜL Vakf› ve “Kültür
Elçisi” konusunda bilgi veriyoruz. E¤itim almadan önce
ﬁanl›urfa’y› çok fazla tan›m›yordum aç›kças›. Bir mahalleye
girdi¤imde ç›kmaz sokaklara sap›yordum. Sonra “Kültür Elçisi”

• Kayseri “Kültür Elçileri”, Talas ve A¤›rnas'taki “Kültür
Elçileri” ile A¤›rnas Belediyesi'nde düzenli olarak buluﬂuyorlar.
En son buluﬂmay› haziran ay› içerisinde gerçekleﬂtirdiler.
• Amasya “Kültür Elçileri”, Amasya Mimarlar Odas›'n›n deste¤i
ile Mimarlar Odas›’nda düzenli olarak bir araya geliyorlar ve
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oldum ve her yeri tan›maya baﬂlad›m. ﬁu anda kentimde
bulunan tarihi mirasla ilgili bilgi verecek düzeydeyim. Di¤er
“Kültür Elçisi” arkadaﬂlar›m›zla birlikte burada çeﬂitli çal›ﬂmalar
yap›yoruz, anketler haz›rl›yoruz. Okulumda ve çevremde bulunan
di¤er arkadaﬂlar›ma da sahip oldu¤um bilgileri aktarmak için
çaba gösteriyorum. Onlar, bizler gibi “kültür elçisi” olmad›; ama
ﬁanl›urfa’daki yerleri tan›malar›nda yard›mc› oluyorum.

vb. gibi konularda araﬂt›rmalar yap›yorum. ﬁanl›urfa Bas›n Yay›n
‹l Müdürlü¤ü’nden, kütüphanelerden, internetten, Belediye’nin
bas›n bürosundan yard›m al›yorum. Foto¤raflar, belgeler
ç›kar›yorum. Bas›n-yay›n›n tarihini araﬂt›r›yorum.
Abdullah K›l›ç
Ben de bir “Kültür Elçisi” olarak tarih ve arkeolojiyle
ilgileniyorum. “Kültür Elçisi” olmadan önce, birçok insan gibi ben
de zaman zaman çevreme zarar veriyordum, yalan yok. Bu
e¤itimden sonra çevremi daha iyi tan›r ve korur oldum. Elimden
geleni yap›yorum.

Enes Yaﬂar
Ben, ﬁanl›urfa “Kültür Elçileri”nin koordinatörüyüm.
Toplant›larda, herkesin neler yapaca¤›n› belirliyoruz. Mesela
dergi yapaca¤›z, herkese bir görev veriyoruz. Baz›lar›m›z
arkeolojiyi, baz›lar›m›z el sanatlar›n›, baz›lar›m›z tarihi
araﬂt›r›yor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde ﬁanl›urfa yok.
Kentimizi o listede görmek için çal›ﬂmalar yap›yoruz. Ailem bu
konuda bana çok destek veriyor. Toplant› olaca¤› gün mutlaka
bana bildiriyorlar; “çabuk git, geç kalma”, diye uyar›yorlar,
“dergilerini unutma”, diyorlar. “Kültür Elçisi” olmasayd›k
buradaki toplant›dan haberimiz olsa dahi, buraya giremezdik.
ﬁimdi bu toplant›da görev alabiliyoruz, bakanlarla
konuﬂabiliyoruz. Çal›ﬂmalar›m›z› onlarla paylaﬂmak çok gurur
verici bir ﬂey.

Yunus Emre ‹zol
Ben yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar kapsam›nda yöresel el sanatlar›n›
araﬂt›rd›m. Tarihi çarﬂ›lardan yararland›m. Gümrük Han› ve
‹tfaiye Pazar›’ndaki esnaflarla görüﬂtüm, onlardan bilgi ald›m. O
bilgileri arkadaﬂlar›mla paylaﬂt›m. E¤itim ald›ktan sonra
davran›ﬂlar›m de¤iﬂti. Gezerken bile daha dikkatli ve terbiyeli
geziyoruz.
‹brahim Halil Çetin
Ben de, yöresel el sanatlar› konusuyla ilgileniyorum. Örne¤in biz
burada “Kültür Elçileri” olarak toplant›lar düzenlemesek,
ﬁanl›urfa’n›n geçmiﬂini ö¤renemezdik. Ben buraya ilk defa
geliyorum, ilk defa da böyle bir kilise görüyorum. E¤er ÇEKÜL
Vakf› olmasayd›, toplant›lar yap›lmasayd›, ben geçmiﬂimi nas›l

Hatice Kübra Okumuﬂ
Birçok çal›ﬂma gruplar›na ayr›ld›k. Ben ﬂu anda bas›n-yay›n
alan›yla ilgileniyorum. ﬁanl›urfa’daki bas›n ve bas›n çal›ﬂmalar›
ne durumda, daha da ilerleyebilir mi, bas›n-yay›n›n önemi nedir
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Program›n ana hedefi, kültürel e¤itimi, e¤itim kuruluﬂlar›n›n,
e¤itimcilerin ve yerel yönetimlerin önceli¤i haline getirmek ve
yayg›nlaﬂt›rmakt›r. Bu amaçla yerel ölçekte, çocuklara ve
e¤itimcilere yönelik kültürel miras e¤itimi uygulamalar›
haz›rlanmaktad›r. Uygulanan e¤itim program›n›n
yayg›nlaﬂt›r›larak, ulusal düzeyde gereksinim duyulan “çocuklara
yönelik kültürel e¤itim uygulamalar›n›n çekirde¤i”nin
oluﬂturulmas› hedeflenmektedir.

ö¤renirdim, tarihi eserleri nas›l korurdum? Buradaki toplant›larda
ö¤rendiklerimizi evdekilerle de paylaﬂ›yoruz. Onlar da
baﬂkalar›na anlat›yorlar ve gittikçe bu bilgiler pek çok kiﬂiye
ulaﬂ›yor.
Azize Örgen
Ben ÇEKÜL gönüllüsüyüm. Burada bulunmaktan çok mutluyum.
Ben, “Kültür Elçisi” arkadaﬂlar›m›n faaliyetlerine destek olmaya
çal›ﬂ›yorum. Mesela bugün, TKB konuklar›n› kap›da karﬂ›lad›k.
Biz her zaman bu ﬂekildeyiz, sadece özel günlerde de¤il. Bana,
“ama sen kültür elçisi de¤ilsin” diyenler de var; benim için hiç
önemli de¤il. Onlar›n aras›nda olmak da çok güzel, çok sosyal,
mükemmel. Ayr›ca e¤er ben bir ÇEKÜL gönüllüsü olmasayd›m,
burada olmayacakt›m. Di¤er çocuklar gibi ﬂu anda kap›dan
bak›yor olacakt›m. Ama ﬂu anda burada olmak gibisi yok.

KÇP temel e¤itim sisteminin kalitesini yükseltecek kriterleri
benimsemiﬂtir. Çocuklar›n birebir aktif kat›l›m›n› destekleyen
KÇP, yerel bilgiden baﬂlayarak kültürel ve do¤al miras› koruma
anlay›ﬂ›n› aktar›rken, çocuklar için gelece¤in yarat›lmas›nda söz
hakk›n›n çocuklara tan›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Çocuklar›n
e¤itimlerden sonra yapt›klar› etkinliklerde, kendilerini ve
kentlerini tan›t›rken sahip olduklar› de¤erlerin fark›na vard›klar›
ve bu konuda bilinçli olduklar› gözlemlenmiﬂtir. ‹kinci olarak,
program›n Anadolu'da k›sa sürede kazand›rd›¤› bu anlay›ﬂ, temel
e¤itimin bir parças› olarak sistematik bir ﬂekildeulusal boyutta
uyguland›¤›nda, e¤itim sisteminin nitelik aç›s›nda
zenginleﬂmesini sa¤layacak, kazan›lan sonuçlar kültürel ve do¤al
miras›n korunmas› ve e¤itim amaçl› iﬂlev kazand›r›lmas›
konusunda önemli bir ad›m olacakt›r. “E¤itim”, “koruma”n›n,
“koruma” ise “e¤itim”in ayr›lmaz bir parças› olacakt›r.

KÇP’nin Gelecek Hedefi
2008-2010 program›n›n oluﬂturulmas› için haz›rl›klar
tamamlanma aﬂamas›nda. 2008 program›nda e¤itim
uygulamas›n›n yap›laca¤› kent say›s› on, hedeflenen çocuk say›s›
ise üç yüz olarak belirlendi. Söz konusu kentler ise ﬂunlar:
Kocaeli, Kütahya, Kuﬂadas›, Denizli, Beypazar›, Niksar, Ordu,
Malatya, Gaziantep ve Akﬂehir*. Dördüncü y›l›n› tamamlayan
e¤itim program› kapsam›nda ÇEKÜL ekibi, geçmiﬂ çal›ﬂmalardan
elde edilen deneyimleri de¤erlendirerek, program› sürdürülebilir
k›lacak aç›l›mlar üzerinde çal›ﬂ›yor.

*Belirtilen kentlerde de¤iﬂiklikler söz konusu olabilir.
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Fikret Toksöz TKB Dan›ﬂma Kurulu Üyesi
Bizim Gurumuz, Sözen Hocam›z, önemli görüﬂmeler yaparken, biz
çobans›z kalm›ﬂ koyunlar gibi kentte bir oraya bir buraya
savrulduk. Ne de iyi oldu! Böylece, Malatya içme suyunun
kayna¤›na gittik. Aman o ne görkemdi! Parkta çay içtik, genç
k›zlar hizmet ediyordu. Kasaplar›n, manavlar›n ve f›r›nlar›n yan
yana oluﬂunun s›rr›na erdik. F›r›nlar›n önünde küçük masalar ve
arkal›ks›z iskemleler vard›. ‹steyen, kasaba veya f›r›na önceden
›smarlad›¤› kebab›, f›r›ndan yeni ç›km›ﬂ, kokusu ve buhar›
üstünde, hemencecik orada iﬂtahla nazik gövdelerine
ulaﬂt›r›yordu.

Y›llarca önce Cevat Fehmi Baﬂkut’un ünlü eseri “Harput’ta Bir
Amerikal›” oyununda amatör “star”lardan biri de bendim.
Asl›nda Harput’la tan›ﬂ›kl›¤›m bu oyundan önceydi. Elaz›¤l›lar’›n
çok iyi tan›d›¤› Ahmet Kabakl›, lisede edebiyat ö¤retmenimdi.
Elaz›¤ ve Harput’u onun dilinden dinlemek baﬂka bir mutluluktu.
Tarihi Kentler Birli¤i’nin Elaz›¤ Buluﬂmas› ça¤r›s›n› al›nca hem
sevindim hem biraz utand›m. Tarihi Kentler Birli¤i Dan›ﬂma
Kurulu’nun “en devaml›” (!) üyelerinden biri olarak Elaz›¤
Buluﬂmas›’n› ça¤r› yaz›s›ndan ö¤renmiﬂtim. Tarihi Kentler
Birli¤i’nin güzel insanlar›, “yerel kimlik” terimi ve bu “buluﬂma”
sözcü¤ü beni zaten sevindiren ﬂeyler. Ayr›ca, Malatya ve Elaz›¤’›
görme olana¤› heyecan›m› daha da artt›rd›.

Sonra, Battalgazi Belediyesi’ne gittik. Belediye’nin meclis
salonunda karpuz, kavun, üzüm, beyaz peynir ve pide bizi
bekliyordu. Do¤rusu, o kebaplardan daha de¤erli geldi bize.
Belediye Baﬂkan› gururla tarih ve kültür bilinci üzerine konuﬂtu
ve hepimize Battalgazi Buluﬂmas› Kitab› da¤›t›ld›, öteki
broﬂürlerle birlikte. Bu kitap, hoﬂ bir sürprizdi bizim için.
Battalgazi Belediyesi, ‹nönü Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki
Güzel Sanatlar Fakültelerinin de¤erli hocalar›n› Kervansaray’da
buluﬂturmuﬂtu. Nas›l da özenli bir bask› ve sunum! Çevresi yeni
düzenlenmekte olan Kervansaray’› ve Ulu Cami’yi gördük.
Kervansaray, umulmad›k ölçüde büyüktü. Vak›flar Bölge Müdürü
de bizimle birlikteydi. Belediye ve Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü
Kervansaray’› nas›l kullanmal›y›z diye düﬂünceler üretiyordu. Bu
düﬂünce f›rt›nas›na ben de kendimi kapt›rd›m. Biraz önce sözünü
etti¤im müzeyi buraya taﬂ›malar›n› önerdim. Vak›flar Bölge
Müdürümüz, kurumlar aras› iﬂbirli¤inin zorlu¤unu an›msatmakta
geri kalmad›. Bu sorunlar›n seçim sonras› Türkiyesi’nde el birli¤i
ile kolayca çözümlenebilece¤ini düﬂündüm ama bunu yüksek
sesle dile getirmekten de kaç›nd›m. Oradaki olumlu havay›
bozmak da istemedim.

Cuma sabah› (3 A¤ustos 2007), sabah›n köründe Atatürk
Havaalan›’nda, Hint Gurusu gibi bakan Metin Sözen’i görmek ve
camiayla yeniden buluﬂmak, kalbimin çarp›nt›s›n› artt›rmaya
yetti.
Uçakla Malatya’ya yaklaﬂ›rken düzenli ve bak›ml› kay›s›
bahçelerini gördü¤üm zaman kendimi ‹talya’da, Po Ovas›’n›n
verimli topraklar›ndaki ba¤lar›n ve bahçelerin içinde gibi
hissettim. Havaalan›nda dostça karﬂ›lama ve Malatya’ya do¤ru
yoldaki sohbetlerimiz, sabahki sevincimi pekiﬂtirdi. Yeﬂil
Malatya’da gürül gürül sular›n akt›¤› ana caddeden geçerek
belediyenin Esenlik Kahvesi’nde, belediye baﬂkan› ve dostlarla
kahvalt› yapt›k. Kahvalt›da kay›s› reçelini göremedim, oysaki
bizler son y›llarda güneﬂte kurutulmuﬂ kay›s›n›n önde gelen
al›c›lar›yd›k. Ben çevremde kay›s› çiçe¤i, kay›s› resimleri, kay›s›
motifleri, kay›s› motifli tabaklar› görmeyi çok isterdim. Neyse,
k›smet bir dahaki sefere…

Sonra, ver elini Elaz›¤… Keban Gölü’nün (tabii baraj gölü demek
istiyorum) kenar›nda a¤açl›klar, kay›s› bahçeleri ve ba¤lar vard›.
Yolda kay›s› satan üreticilerin sat›ﬂ yerlerinin birisinde durduk.
Abartarak kay›s›, güneﬂte kurutulmuﬂ kay›s› ve pestil ald›k.
Güneﬂte kurutulmuﬂ kay›s›n›n kilosu 4 YTL idi. ‹stanbul’daki
fiyatlarla var›n siz k›yaslay›n. Baraj gölünün kenar›nda
kameriyeleri olan bir kahvede mola verdik. Garsonlar bol
bulduklar› suyla her taraf› y›k›yorlard›. WC’nin çal›ﬂmad›¤›n›
ö¤rendik. Nedeni su olmay›ﬂ›yd›.

Kentin en güzel yerinde, Esenlik Kahvesi’nin yan›ndaki
kütüphane ve müzeyi görmek ayr› bir hoﬂluktu. Bu tür kültür
yap›lar› önemsenmedi¤i için kentlerimizin k›y›lar›na köﬂelerine
adeta s›k›ﬂt›r›lmaktad›r. Müzede, genç müze uzman› kad›nlar
büyük bir sevgiyle müzeyi bize tan›tmaya çabalad›lar. Aslantepe
Höyü¤ü’nün buluntular› M.Ö. 8000 y›l›na gidiyordu. ‹nsanlar ilk
ça¤lardan beri yerleﬂmek için en güzel yerleri seçmiﬂ. S›ras›
gelmiﬂken ben de her ﬂeyden ﬂikâyet eden ayd›nlar gibi
“kentlerimizin k›ymetini bilmiyoruz” demeyece¤im. Malatya ve
Elaz›¤ buluﬂmalar›nda, Palu’da, Keban’da, Harput’ta, Hazar
Gölü’nde, tarih ve do¤an›n de¤erini bilen insanlar› görmek ne
güzel! Malatya’da onar›lan BeﬂKonaklar (burada Beﬂ Konaklar›
bitiﬂik yazd›m çünkü konaklar bitiﬂikti) geçmiﬂten bize el sall›yor
gibiydi.

Akﬂama do¤ru Elaz›¤’a girdik. Ortas› ve kald›r›mlar› a¤açlarla
kapl› geniﬂ bir bulvarda bulduk kendimizi. Sanki Bat› Avrupa’da
bir kente girer gibiydik. Yaya kald›r›mlar› düzenlenmiﬂ, yaya yolu
ve bisiklet yoluyla güzelleﬂtirilmiﬂ düzenli bir bulvar. Akgün
Oteli, havuz baﬂ›, toplant› salonlar› ve özenli odalar›yla bize hoﬂ
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geldin diyordu. Otelin içinden bir koridorla bir al›ﬂveriﬂ
merkezine geçebiliyordunuz. Birden kendinizi Akmerkez
ortam›nda buluyorsunuz. O gece 21:30’la 24:00 aras›nda
Dan›ﬂma Kurulu toplant›s› yapt›k. Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›
ve Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›m›z bizimle birlikteydi.
Tabii ki Kars Belediye Baﬂkan› dostumuz da… Gündemdeki
konular konuﬂulurken, ben Ahmet Kabakl›’n›n Harput kültürüne
aﬂina bir ö¤rencisi olarak “somut olmayan kültür” konusunda
bildiklerimi bir ç›rp›da say›p dökmekten kendimi alamad›m.

ola¤anüstü ilgi çekiciydi. Konak’ta, Tarakl› ve Kemaliye’de
yap›lanlar› görünce herkes gibi ben de “ne mutlu ki bu
toplulu¤un bir parças›y›m” dedim. Keﬂke olanak olsayd› da bu
sunuﬂlardan sonra daha uzun bir tart›ﬂma bölümü ay›rabilseydik.
Buluﬂman›n resmi program›ndan sonra yeme¤e Misland’a gittik.
Ad›yla ve mimarisiyle bir de¤iﬂikti. Ben kendi pay›ma bu devasa
yap›lar toplulu¤undan pek hoﬂlanmad›m. Ancak, pek çok entel (!)
gibi yan›l›yor olabilirim. Bu yerel giriﬂimcilik ﬂaheseri çok kiﬂi
için cazip bir gezi ve al›ﬂveriﬂ merkezi olabilir. Elaz›¤ ekonomisini
de istenen ve beklenenden fazla canland›rabilir. Gene de gönlüm
Harput tarihine ve kültürüne yak›ﬂ›r bir eski-yeni buluﬂmas›
yap›y› görmekten yanayd›.

Günayd›n Cumartesi!
Bütün bu anlatt›klar›ma bakarak uzun bir süredir Elaz›¤’da
oldu¤umuzu sanmay›n. Ama biz hâlâ, sabah 9:30’da toplant›
salonunda, Elaz›¤’dayd›k. Asl›nda toplant› demeyecektim,
buluﬂma diyecektim. Bu, gerçekten bir buluﬂmayd›; tarih ve
kültür sevdal›lar›n›n buluﬂmas›yd›. Biliyorsunuz hep resmi ve
s›k›c› aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ile baﬂlar›z güne. Önce Elaz›¤ üzerine bir
belgesel izledik, türkü ve ﬂiirler eﬂli¤inde… Sunucunun etkileyici
bir sesi vard›. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar› için s›k›c› dedi¤ime bakmay›n.
Bu buluﬂma her ﬂeyiyle farkl›yd›. Çok düzeyli konuﬂmalar
dinledik, ama ak›lc›. Salonda üç yüz kiﬂi vard›. Valiler, belediye
baﬂkanlar›, mimarlar, ﬂehir planc›lar›, gönüllüler ve görevliler.
Kimse yerinden k›m›ldamadan konuﬂmalar› dikkatle izledi. Gerek
bilimsel sunuﬂlar, gerekse belediye baﬂkanlar›m›z›n anlat›lar›

Elaz›¤ eski vilayet kona¤› onar›m›n› gördük. Buras›n›n çok güzel
bir kent müzesi olaca¤›ndan eminim. Yapanlar› kutluyorum.
Sonra Ahmet Kabakl› Bulvar›’ndan Harput’a do¤ru t›rmanmaya
baﬂlad›k. O ne! Harput Kalesi’nin ihtiﬂam› yan›nda, renkli,
uyduruk, yeni ad›yla kolej binas›… Elaz›¤’da yer kalmam›ﬂ gibi o
çirkinli¤i hangi ç›kar oraya yerleﬂtirdi? Ahmet Kabakl›’n›n
anlatt›¤› Harput’u, Harput kültürünü düﬂündüm ve bir de bu
çirkinli¤e bakt›m! Kolejde okuyan ö¤rencilere hangi yüzle tarih,
kültür ve do¤a sevgisi ve bilinci aﬂ›lanacak. Eminim ki bu okulda
okuyan ö¤renciler ileride hep bir eziklik duygusu içinde
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yap›yormuﬂ. Onun ne içti¤ini bir ö¤renebilsem… Gündem,
Özhaseki’nin usta baﬂkanl›¤›nda çabucak sonuçland›r›l›yor. 31
A¤ustos-2 Eylül tarihlerinde yap›lmas› düﬂünülen Urfa Buluﬂmas›
kararlaﬂt›r›l›yor. Urfa Belediye Baﬂkan›m›z inançla ve coﬂkuyla,
Urfa’n›n tarihiyle nas›l bir dünya kenti oldu¤unu anlat›yor. Bu
konuﬂmadan ö¤reniyorum ki ‹ncil’de birkaç ayette Urfa’n›n ad›
geçiyormuﬂ1.

olacaklar. ‹nﬂallah bir gün hay›rsever biri bu binay› y›kar,
çocuklar› gelece¤in utanc›ndan kurtar›r. Bunu yaparlarsa
duac›y›z. Bu düﬂüncelerle Harput’a ç›kt›m. Bu yetmedi, iki büyük
çirkinlik daha bizi karﬂ›lad›. Harput’un tarih ve kültürünün
ba¤r›na saplanm›ﬂ pasl› bir b›çak gibi, iki tane birbirinden çirkin
yap›. Birisi ultra modern görünüﬂüyle Kuran Kursu, ikincisi ise
daha ay›b›, ne için yap›ld›¤›n› kimsenin bilmedi¤i, henüz
bitirilmiﬂ, Amerikan filmlerindeki görgüsüz zenginlerin
malikânelerini and›ran taklit mimarisiyle dikkati çeken resmi bir
bina. ‹ﬂin kötüsü, bu binay› yapt›ran da Elaz›¤’›n eski valilerinden
biri. Neyse ki, yeni valinin bu binay› hiç kullanmadan y›kt›rmak
istedi¤ini duyuyoruz. Bu günahlar› iﬂleyenleri Allah’a havale
ediyorum! Ne yaz›k ki bu dünyada henüz hesap sormay›
bilemiyoruz. Bu olumsuzluklar›n üstüne yeniden eskisine uygun
biçimde yapt›r›lm›ﬂ bir Harput Evi avlusunda dostlarla karpuz,
kavun ve üzüm yiyoruz. Bir yandan da menengiç kahvesi içiyoruz.
Bunun Elaz›¤ca güzel bir ad› var ama onu unuttum.

Otobüslerle Palu’ya gidiyoruz. Genç gönüllüler önceden yapt›klar›
haz›rl›klarla yolda bize rehberlik yap›yorlar. Elaz›¤ ve Palu
üzerine ayr›nt›l› bilgiler al›yoruz. Palu, beﬂ kere yer de¤iﬂtirmiﬂ.
Bunlardan birincisi, Anadolu Selçuklular döneminde olmuﬂ.
Da¤lar›, ovalar›, köyleri seyrederek Palu’ya giriyoruz. Palu’nun
Murat kenar›nda oldu¤unu ö¤renmiﬂtik. Ancak, tepeden Palu’ya
bak›nca hep birlikte ﬂaﬂ›r›yoruz. Japon turistler gibi herkes
kameralar›yla Palu’yu kendince ölümsüzleﬂtiriyor. Bana ilk anda
Seine Nehri ve Paris’i an›msat›yor. Murat’›n iki yan›nda
yeﬂillikler içinde bir Palu… Palu Kaymakam›, Belediye Baﬂkan›
ve Palulu gençler bizi karﬂ›l›yorlar. Tarihi bir caminin avlusunda
Metin Hoca tüm bilgeli¤i ile çevreye Palu’yu ve tarihi anlat›yor.
Belediye s›caktan bizi korumak için so¤uk sular, meyve sular›
haz›rlam›ﬂ, yerel giysilerle genç k›zlar güler yüzle bize eski bir
tan›d›k gibi hizmet etme yar›ﬂ›ndalar. Tarihi camiler, hamamlar,
evler, kiliseler görerek, eski yoldan inerek Murat’a kavuﬂuyoruz.

Pazar…
Biz hala Elaz›¤’day›z. Sabahleyin erken bir kahvalt›, sonras›
08:00-09:00 aras›nda encümenimiz ile birlikte toplant›day›z. Hiç
kimsede yorgunluk belirtisi gözükmüyor, ben hariç. Toplant›
öncesi kimseye fark ettirmeden vitamin haplar›m› içiyorum. Ben
anlatanlar›n yalanc›s›y›m, Say›n Demirel büyü¤ümüz de böyle

49

GÜNCEL
Pazartesi ‹stanbul
Atatürk Havaalan›’na
indi¤imizde “çok ﬂükür
‹stanbul’day›z” demiyoruz.
Hepimiz son iki günü öyle bir
mutlulukla geçirdik ki, “iyi ki
bu geziyi yapt›k, iyi ki
Malatya’y›, Elaz›¤’› gördük!”
diyoruz.

Murat üstündeki tarihi köprüyü
yürüyerek geçiyoruz. Küresel
›s›nmadan her zaman gürül
gürül akan Murat Suyu da
nasibini alm›ﬂ. S›cak
tepemizde! Murat Nehri’nin
ak›nt›s›nda yüzen gencin
yerinde olsayd›k keﬂke…
Sonra, Kaymakaml›kça
yapt›r›lan gençlik merkezi ve
park›n›n yeﬂillikleri aras›nda
oturuyoruz, gene genç k›zlar ve
erkekler bizi karﬂ›l›yor.
Gençlerden oluﬂan folklor ekibi davul zurna eﬂli¤inde bize k›sa
bir gösteri yap›yor. Sonra otobüslere binip, Yat›l› Bölge
Okulu’nda ö¤le yeme¤ine gidiyoruz. Beﬂ yüz kiﬂiye beﬂ dakika
içerisinde servis yap›l›yor. Bu, ne güzel organizasyon! Aﬂç›lar›n
yüzlerinde maskeler var, belli ki hijyenik koﬂullara da uyuyorlar.
Yat›l› Bölge Okulu’nun giriﬂinde Kaymakaml›k, Sosyal
Dayan›ﬂma Vakf›’n›n katk›s›yla örnek bir meyve bahçesi
yapt›rm›ﬂ. Bunun yan›ndaki yüzme havuzunda da gençler
yüzüyordu. ﬁimdilik sadece erkek çocuklar ordayd›. Bir gün
k›zlar›n da yüzdü¤ünü görece¤iz inﬂallah.

Elaz›¤’dan ayr›l›rken akl›mda
Naz›m’›n ﬂiiri…
‹ﬂte geldik gidiyoruz
Hoﬂçakal kardeﬂim deniz
Biraz çak›l›ndan ald›k
Biraz da masmavi tuzundan
Sonsuzlu¤undan da biraz
Iﬂ›¤›ndan da birazc›k
Birazc›k da kederinden
Bir ﬂeyler anlatt›n bize
Denizli¤in kaderinden
Biraz daha umutluyuz
Biraz daha adam olduk
‹ﬂte geldik gidiyoruz
Hoﬂçakal kardeﬂim deniz

Bu yemekten sonra Hazar Gölü’ne gidiyoruz. Yan›m›zda yerel
bas›n›n temsilcileri var. Onlar›n bilgilerine ve yaﬂama bak›ﬂlar›na
hayran kalmamak elde de¤il. Hazar Gölü’ne halk deniz diyor,
haklar› da var. Hazar, tatl› sulu bir krater gölü. Burada çok
önemli bir çevre olay›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Gölün seviyesi iki üç
metre düﬂmüﬂ. Yerel bas›n bize olay› anlat›yor.

Ben de ona özenerek...
‹ﬂte geldik gidiyoruz
Hoﬂçakal kardeﬂim Elaz›¤
Biraz tarihinden ald›k
Biraz kültüründen
‹ﬂte geldik gidiyoruz
Hoﬂçakal kardeﬂim Elaz›¤

Halk›n ve Sivil Toplumun Gücü
Hazar Gölü’nden elektrik üretiliyor. Son y›llar›n modas›yla
elektrik üretimi özelleﬂtiriliyor. ‹haleyi kazanan firma, insafs›zca
ve haks›zca gölü ve do¤ay› sömürüyor. Sonuçta, iki üç kat
elektrik üretiliyor ama bedeli ac› oluyor. Gölün seviyesi düﬂüyor.
Halk›n, sivil toplum örgütlerinin ve yerel bas›n›n zorlamas›yla
koruma kurulu konuyu gündemine al›yor. Sonuç: do¤ay› korumak
için hidroelektrik santral›nda elektrik üretiminin durdurulmas›na
karar veriliyor. Bu karar›, duyarl› bir Cumhuriyet valisi
uygulamakta tereddüt etmiyor. Kendisine yap›lan politik
bask›lara ald›rm›yor. Bakal›m göl eski düzeyine ne zaman
gelecek? Bu olay pek de duyulmad›. Bergama köylülerinin
eylemleri çok duyuldu, ama ne yaz›k ki sonuç vermedi.

Sonsöz: Sözen’e Methiye
Bizim ﬂiir gelene¤imizde methiye de vard›r. “Bir kiﬂi neyi
de¤iﬂtirebilir?” diye sorarsan›z yanl›ﬂ olur. Bunu, Say›n Sözen’i
tan›y›nca ö¤rendim. Anadolu’da yanan tarih ve kültür ateﬂini
yeniden yakanlar aras›nda onun yeri hiç unutulmayacak. ‹yi ki
Tarihi Kentler Birli¤i’ni kurduk ve onu yaﬂat›yoruz. Baﬂka bir
yaz›da bu giriﬂimin neden önemli oldu¤unu anlatmak istiyorum.
[1] Merakl›s›na not: Ben de Atilla ‹lhan’a özendim. ‹ngilizce ‹ncil’de
Urfa’dan üç yerde söz edilmektedir.

Tüm günü Elaz›¤, do¤a, Keban Baraj›, tarih ve kültürle birlikte
dolu dolu yaﬂ›yoruz.
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Dr. Ahmet Helvac› Bolvadin Belediye Baﬂkan›
“Kökü mazide bir ati”
kurman›n peﬂindeyiz.
Mevcut tarihi dokuyu
korumadan ve buna
hayatiyet kazand›rmadan
bu hedefi tutturmam›z
mümkün de¤ildir.

Geçen hafta sonu, Türkiye’de
tarihi miras›n korunmas›n›n
teminatç›s› rolünü üstlenen
Tarihi Kentler Birli¤i’nin
ﬁanl›urfa Buluﬂmas›’ndayd›k.
El Ruha, ﬁanl›urfa’n›n dört
bin y›l önceki ad›. Kutsal
metinlere göre Hazreti
‹brahim El Ruha’da do¤muﬂ.

A¤›rl›¤› dönemimizde
olmak üzere devlet
taraf›ndan önemli
kaynaklar ayr›ld›, koruma
ve onar›m çal›ﬂmalar›
baﬂlad›. Daha önceki
valimiz Muzaffer Dilek
döneminde Yan›k K›ﬂla ve
C›lko¤lu Çeﬂmesi
onar›lm›ﬂt›. Özel ‹dare’nin
katk›lar›yla Zafer Caddesi
iyileﬂtirmesi, Alaca ve
Çarﬂ› camileri, Sultan
Carullah, ﬁehitlik, A.
Vahap Gazi Hazretleri,
çarﬂ› ve yer alt› tuvaletinin düzenlemeleri yap›ld›. Kentin koruma
amaçl› imar plan› da tamamland›.

Bize herhangi bir anlam›
verilmiﬂ olmasa da, tek tanr›l›
inanca dayal› medeniyetin
ruhu anlam›nda
alg›lanabilecek El Ruha’dan
bugün “peygamberler ﬂehri”
konseptine evrilen bölge ve
havzay› gezdik belediye
baﬂkanlar›yla… Aya¤›n›n
tozuyla Kültür ve turizm
Bakan›m›z Say›n Günay da
oradayd›. Gönlüyle konuﬂtu,
inanç diyar›nda…
ﬁanl›urfa’n›n, Türkiye’nin
dokuzuncu büyük kenti oldu¤unu söyleyen baﬂar›l› belediye
baﬂkan› Ahmet Eﬂref Fak›baba, ﬂahidiz ki önemli iﬂler yapm›ﬂ ve
vefakâr ﬁanl›urfal›lar taraf›ndan da çok seviliyor.

Vatandaﬂlar›m›z›n onar›m iﬂine el atma vakti geldi
Daha öncekilere ilaveten ﬂu anda elimizde, devletten gelen 450
bin YTL’miz var. Önümüzdeki haftalarda bedesten, ‹maret Camii
etraf›, mevcut müze düzenlemesi (Eski Iﬂ›k Sinemas›) ile haﬂhaﬂ
figürlü meydan›n iﬂlerini ihale ediyoruz. Hepsinin Koruma Kurulu
süreci tamamland›. Art›k vatandaﬂlar›m›z›n da onar›m iﬂlerine el
atmas› zaman› geldi. Baﬂta korunacak mekâna sahip, hali vakti
yerinde vatandaﬂlar›m›z›n, mekânlar›n› yaﬂatmalar› gerekiyor.
Vatandaﬂ el atmadan ekonomik hareket olmuyor. Beypazar› ve
Safranbolu örnekleri bunu gösteriyor.

Türkler sürekli olarak tarihiyle övünen, ancak bu övüncünü somut
koruma ve tan›tma ile taçland›ramayan bir millet. Tarihi hamasi
bir övünme arac› olarak kullanman›n d›ﬂ›na ç›kmay› son günlerde
gündemine alan Türkiye, bu konuda önemli mesafeler
kaydetmektedir.
Bolvadin de Canlan›yor
Bolvadinimiz de bu sürece sonradan dahil olan kentlerden
birisidir. Daha önceki dönemlerde tarihin dokusunu ilçe için
engel gören yerel zihniyet, bunlar› korumay› esas alan bir
yaklaﬂ›m do¤rultusunda kent imar plan› haz›rlamak yerine,
muhtemel geliﬂmeyi zihninde dahi kurgulayamam›ﬂt›r. Bu ne
ufuksuzluktur ki ﬂehrin ama merkezini mahvetmiﬂ, han ve
hamamlar› ortadan kald›rm›ﬂ, Çarﬂ› Camii’nin etraf›nda bile
kullan›lmayan at›l, i¤renç yap›lanmalar do¤urmuﬂtur.

Bu vesile ile birazc›k Bedesten Projesi ile Çarﬂ› Camii
karﬂ›s›ndaki adan›n projesine de¤inmek istiyorum. Bedesten
projesi, Bolvadin’in ilk bankalar›n›n (1800’lü y›llar) bulundu¤u
parti binas›n›n bulundu¤u ve en önemlisi de birden fazla
emtiada borsas›n›n bulundu¤u (Bolvadinli tah›l borsas›na “Dene
Pazar›” demiﬂ) Çarﬂ› Camii etraf›ndaki tarihi çarﬂ›n›n diriltilmesi
projesidir. Ve ihale edilmeye ramak kalm›ﬂt›r.

Israrl› kavramsal ve mimari yo¤unlaﬂmam›z sonucunda
Bolvadin’in kent boyutunu öne ç›karmaya kararl›y›z. Say›n
Bakan’›n dedi¤i gibi “Hayat gelece¤e do¤ru yaﬂan›yor, geçmiﬂe
do¤ru anlaﬂ›l›yor”. Yahya Kemal’in ifade etti¤i biçimde söylersek

El Ruha, “Kadim Kent Bolvadin”in yaﬂayan ruhuna bunlar› üfledi.
Umar›m nefes ulaﬂ›r. Akl-› selime havale ederek selam ve
sayg›lar›m› sunar›m.
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Avniye Tansu¤

Gelmiﬂ geçmiﬂ “en s›cak TKB
Buluﬂmas›”: ﬁanl›urfa
Gerçekten de TKB tarihinin herhalde 45 santigrat derece s›cakl›k
üzerinde yap›lan ilk buluﬂmas›yd› ﬁanl›urfa. “Ev sahiplerinin
s›cakl›¤›”na gelince, onu ölçecek birim henüz keﬂfedilmiﬂ de¤ilse
de “unutulmaz”d› diyerek teﬂekkürlerimizi burada da
tekrarlamal›y›z! Gerçekten de TKB ﬁanl›urfa Buluﬂmas›’n›n
insani boyutuna karﬂ›lamalardan baﬂlay›p, u¤urlamalara kadar,
hiç eksilmeden süren konukseverlik damgas›n› vurdu. Urfal›lar›n
da “babas›” gibi sevdi¤i aﬂikâr olan Baﬂkan Fak›baba üç gün
boyunca, hem sabah kahvalt›lar›ndan hem gece yatmadan önce
tüm konuklar› kald›klar› otellere u¤rayarak ziyaret edip ﬂaﬂ›rtt›.
Fak›baba’n›n bu güçlü ev sahipli¤i, ﬁanl›urfa’da vaktiyle görev
yapan valileri de unutmam›ﬂt›. Ayn› konukseverlik, say›s› 500
dolay›ndaki TKB kat›l›mc›s›na s›cak ilgi gösteren belediye
görevlileri, Beyaz Masa’l›lar, rehberler, ÇEKÜL Kültür Elçileri ve
sokaktaki çocuklar, çarﬂ›daki esnaf, k›saca her kesim ve
düzeyden ev sahibi taraf›ndan da paylaﬂ›l›yordu. ﬁanl›urfa
Buluﬂmas›’n› farkl› k›lan bir özellik de ‹stanbul, Ankara,
Gaziantep gibi büyükﬂehirlerdeki hemen tüm önemli cadde ve
sokaklardaki ilan panolar›nda yer alan dev posterler arac›l›¤›yla,
toplant›n›n haftalar öncesinden duyurulmas›yd›!

Gazezo¤lu Kültür Merkezi’ne giden yolun solunda, bir yaﬂam sevinci
örne¤i! K›rm›z› ahﬂap bal›kç› tepsisi, çiçek balkonuna dönüﬂtürülmüﬂ...

oldu. Ortaya ç›kar›lan eserler, F›rat Nehri’nin özgün (3
milimetrekarelik) taﬂlar›ndan yap›lm›ﬂ olmas›ndan ötürü
dünyan›n en de¤erli mozaikleri olarak gösteriliyor. ‹lk aﬂamada
yaklaﬂ›k 100 metrekarelik mozaik gün ›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂ. “Tek
gö¤üslü” dört amazon kraliçesi Hippolyte, Antiope, Melanipe ve
Penthesileia; Grekçe isimleri de üzerlerine yaz›l› oldu¤u halde,
av k›yafetleri ile at üstündeler... Bu sahneler bugüne kadar hep
rölyeflere resmedilmiﬂ. Arkeologlar, Amazon kraliçelerin yer
ald›¤› av sahnelerinin mozai¤e resmedilmesinin, dünyada ilk kez
Halepli Bahçe’de ortaya ç›kan bu uygulamada görüldü¤ünü
belirtiyorlar.

ﬁanl›urfa’ya son dört y›ld›r gitmeyenler, bu ziyarette kenti
neredeyse “tan›yamad›lar”! Harran Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Cihat Kürkçüo¤lu, TKB Buluﬂmas› vesilesiyle kaleme ald›¤›
yaz›da ﬁanl›urfa’daki son dört y›l›n de¤iﬂimini ve korunan tarihi
dokudaki geliﬂmeleri “Urfa.Net”te birinci a¤›zdan özetlemiﬂ (Bkz.
http://www.urfahaber.net/yazar.php?id=2577 ). Bir yandan
modern ve otantik görünümlü beﬂ y›ld›zl› oteller gibi kente yeni
ögeler ekleniren, di¤er yandan Topçu Meydan›, Haﬂimiye
Meydan›, Divan Yolu düzenlemeleri, aç›l›ﬂ› TKB buluﬂmas›
s›ras›nda yap›lan Samsat Meydan› düzenlemesi ve Saat Kulesi
gibi kentin tarih ve kültürel varl›klar› korunuyor, korunan tarihi
doku geniﬂliyor...

Mozaiklere bakarken insan ister istemez kendine soruyor, “Bu

Herﬂey bir yana, sadece ana caddelerdeki “plastik palmiye”lerin
ortadan kald›r›lm›ﬂ olmas› bile çok sevindirici. Zaten
ﬁanl›urfa’n›n -toplant›n›n son günü Türkiye’deki “tek örnek”
oldu¤unun vurguland›¤›- bir “Koruma Amaçl› ‹mar Müdürlü¤ü”
de var.
Amazon kraliçelerinden Urfal› kad›nlara mesaj (m›?)
ﬁanl›urfa’n›n as›l sürprizi, Halepli Bahçe yan›ndaki alanda ortaya
ç›kar›lan, savaﬂç› Amazon kraliçelerinin resmedildi¤i mozaikler

ﬁu anda üzeri aç›k olan bu mozaiklere “halel” gelmemesi için acil
önlem al›nmas› gerekti¤i de aç›k...
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de yer alaca¤› duyurulmuﬂ... “Gazeteler” dü¤mesinden yerel
bas›na iliﬂkin web adres ba¤lant›lar›na da ulaﬂ›l›yor:
http://www.gapgundemi.com/, http://www.urfahaber.net/,
http://www.guneydogumedya.com/, http://www.sanliurfa.com"
http://www.urfatimes.com/, http://www.sanliurfatv.com/,
http://www.hizmetgazetesi.net/,
http://www.urfabizimgazete.com/, http://www.urfapress.net

Amazonlar›n genleri nereye kadar devam etti? Nerede bu
mücadeleci kad›nlar›n devam›?” Art›k kimse at binip
savaﬂmalar›n› beklemiyor kad›nlardan do¤al olarak. Ama toplum
hayat›ndaki temel rollerini kapal› kap›lar ard›nda ve bask›lar
alt›nda yaﬂamalar› da ﬂart de¤il! Nitekim bir kaç y›l öncesine
kadar Urfa’da sokaklarda rastlanan kad›n nüfus yok denecek
kadar azd›. Bu gidiﬂte onun da biraz artt›¤› gözlemlendi.
Fak›baba, bu konuya özel önem veriyor, “AKDEM” (“Aktif Kad›n
Destek Merkezleri”) eliyle, kad›nlar bir taraftan e¤itilirken bir
taraftan da “mikrokredi” destekleriyle üretime yönlendiriyor. ﬁu
ana kadar 364 kad›n bu biçimde desteklenmiﬂ, y›l sonuna kadar
bu say›n›n 400’e ç›kmas› amaçlan›yor. Bunca y›l toprak alt›nda
saklan›p duran Amazon kraliçelerinin ﬂimdi ortaya ç›kmas› sanki
Urfal› kad›nlara bu ba¤lamda bir mesaj (m›?)...

“Göbeklitepe” ya da “12 bin y›ll›k hazine”...
Buluﬂman›n ikinci günü gidilen Göbeklitepe, ﬁanl›urfa’n›n 15
kilometre kuzeydo¤usunda, bir da¤ s›ras›n›n en yüksek tepesinde
yer alan bir höyük. ‹çinde yavaﬂ yavaﬂ s›rlar›n› aç›klayan 12 bin
y›ll›k bir hazineyi bar›nd›r›yor... Göbeklitepe’ye gitmeden önce
verilen bilgilerden ve bu sat›rlar yaz›l›rken ziyaret edilen Alman
Arkeoloji Enstitüsünü’nün web sitesindeki
(http://www.dainst.org/index_642_tr.html ) bilgilerden
anlaﬂ›ld›¤›na göre, bu arkeolojik alan ilk kez 1963 y›l›nda TürkAmerikan ortak yüzey araﬂt›rmalar›nda saptanm›ﬂ ve Peter
Benedict taraf›ndan 1980 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ. Ancak bu
yerleﬂimin önemi o dönemlerde anlaﬂ›lamam›ﬂ. Höyü¤ün
yamaçlar›nda bulunan taﬂ aletler ve büyük boyutlu düzgün
iﬂlenmiﬂ taﬂlar, esasen orada insano¤lunun ilk yerleﬂik hayata
geçti¤i, yani avc›-toplay›c›l›ktan Neolitik dönemin tar›mc›l›¤›na
geçiﬂin gerçekleﬂti¤i bir yer oldu¤unun ipuçlar›n› veriyormuﬂ.
Geliﬂtirilmiﬂ araﬂt›rmalar sayesinde, t›pk› Truva’daki gibi üst
üste tabakalardan oluﬂan bu bölgenin ondan en az 5000 y›l daha
eski oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Kaz›lar 1995 y›l›ndan beri ﬁanl›urfa
Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi iﬂbirli¤i ile
yürütülüyor. 2001 y›l›nda Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Do¤u
Araﬂt›rmalar› ﬁubesi de çal›ﬂmalara kat›lm›ﬂ. Kaz›larda konut ya
da savunma sistemi ile ilgili bir ize rastlanmam›ﬂ, bunun yerine
bugüne kadar bilinmeyen ancak dinsel fonksiyonu oldu¤u ﬂüphe
götürmeyen, an›tsal, dairesel olarak düzenlenmiﬂ yap›lar
bulunmuﬂ.

ﬁanl›urfa’da bilgi ça¤›n›n gere¤i olan “iletiﬂim” ba¤lam›nda da
olumlu geliﬂmeler var.
“E-Belediye”, “T-Belediye” ve di¤erleri...
Herﬂeyden önce ﬁanl›urfa Belediyesi, kendi web sitesini hayli
geliﬂtirmiﬂ ve etkileﬂim dozunu art›rm›ﬂ. Örne¤in bu toplant›ya
kat›lamayanlar ya da ﬁanl›urfa’ya hiç gitmemiﬂ olanlar,
Belediye’nin web sitesine (http://www.sanliurfa.bel.tr/) girip
TKB Buluﬂmas›’n›n aç›l›ﬂ›nda Gazezo¤lu Kültür Merkezi’nde de
gösterilen kent belgeselini, kendi bilgisayar ekran›ndan rahat
rahat izleyebilir (Yaln›z, filmin özgün seslerini rahat duyabilmek
için, önce ekran›n sa¤ alt köﬂesindeki dü¤meyi t›klayarak bir
uzun hava eﬂli¤inde aç›lan sitedeki müzi¤i kapatmak gerekiyor!).
Sitede emlak, iskân, imar, mimari, e¤itim, sa¤l›k bilgileri,
kadastro verileriyle örtüﬂebilen tapu verileri ve benzer di¤er
gerekli bilgilerin yer ald›¤› “ﬁUKB‹S” diye adland›r›lan bir Kent
Bilgi Sisteminin kurulmuﬂ oldu¤u görülüyor. ﬁUKB‹S “EBelediyecilik” ve mezarl›klar dahil “Co¤rafi Bilgi Sistemi” alt
baﬂl›klar›na ayr›l›yor. “E-Belediye” sayfalar› üzerinden
hemﬂehriler tüm ödemelerini web ortam›nda kredi kart› ile
yapabiliyorlar. “T-Belediye” ile de telefon üzerinden, “SMSBelediyecili¤i” ile K›sa Mesaj servisinden “WAP-Belediyecili¤i”
ile de cep telefonu servis sa¤lay›c›lar›n›n WAP servisleri
kanal›yla tüm sorgulamalar yap›labilmekte ve vatandaﬂ
bilgilendirilmekte…
Sitede yak›nda
“Kiosk” uygulamas› ile
ﬂehrin tarihi ve turistik
noktalar›nda kurulacak
dokunmatik
ekranlarda, Türkçe ve
‹ngilizce tarihi turistik
ve ören yerleri
hakk›nda bilgiler,
ﬁanl›urfa Belediyesi Web Sitesi... ‹ngilizce
krokiler, resimler ve
versiyonu da var!
ulaﬂ›m seçeneklerinin

Tonlarca a¤›rl›ktaki yekpare taﬂ dikmeler, içte ve d›ﬂta dairesel
alanlar oluﬂturan duvarlarla birbirine ba¤lanm›ﬂ, dairenin
merkezine ise hepsinden daha yüksek iki dikme yerleﬂtirilmiﬂ.
Dikmelerin üzerinde büyük boyutlu aslan ve bo¤alar, yaban
domuzlar›, tilki ve y›lan, kertenkele kabartmalar› var.
Yine yukar›daki web sitesinden ö¤rendi¤imize göre di¤er
buluntularla birlikte de¤erlendirildi¤inde, bu kabartmalar bilim
adamlar›na bu resim dili konusunda tart›ﬂma malzemesi
oluﬂturuyor. ﬁu anda bilinen ilk mimari formlar›n küçük boyutlu
ya da gösteriﬂsiz olmay›p, buradaki gibi an›tsal oldu¤unda
birleﬂilmiﬂ. 2006’daki kaz›larda büyük dikmeli yap›lar› tümüyle
ortaya ç›karma çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmiﬂ. Önemli buluntular
aras›nda bir y›rt›c› hayvan heykeli ile zengin bezenmiﬂ
kabartmalar› olan dikme var.
Bu önemli kaz›y› eﬂi de bir Türk arkeolog olan Prof. Dr. Klaus
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Dairesel düzenli taﬂ dikmeler...

“taﬂ› topra¤› tarih” Anadolu insanlar›n›n kültüre
gözüdoymuﬂlu¤undan m› kaynaklan›yor yoksa dikkatsizlikten
midir, bilinmez; kültür varl›klar›yla yak›n iliﬂki içindeyken
kimilerinin gösterdi¤i özensizlik. “Kol k›r›l›r yen içinde kal›r”
yaklaﬂ›m›n›n TKB amaçlar›na uymayaca¤›n›n bilincinde olarak bu
konuya dikkat çekmeliyiz. Gerek Amazon mozaiklerinin
bulundu¤u alanda gerek Göbeklitepe kaz› alan› içinde gezilirken
kimi tiryakilerin sigara içmesi ve bast›¤› yerlere dikkat etmemesi
ço¤u TKB üyesini tedirgin etti.

Schmidt (e-postas›: urfa@orient.dainst.de) yönetiyor. 12 bin
y›ll›k hazinenin ortaya ç›kar›lmas›na ev sahipli¤i yapan
Göbeklitepe’de kader ve iﬂbirli¤i yapan bu biri Türk biri Alman iki
bilim insan›, TKB kafilesine öyle bir ev sahipli¤i yapt›lar ki o da
unutulur gibi de¤il. Bizzat yönettikleri ve aç›klamalar yapt›klar›
kaz› alan› gezisinden sonra bir de tam bir ordu disiplini
düzeninde oluﬂturduklar› kaz› çad›rlar›nda beﬂ yüz kiﬂiye
serinletici içecekler sundular.

Amazon kraliçeleri mozaikleri ve dikkatsiz ziyaretçileri...
Arkeolojik kaz› alan›na girme izni bir ayr›cal›k bir kere. Bunun
üzerine keyiflenip bir de sigara tellendirmek olacak ﬂey de¤il.
Harran kal›nt›lar› gezilirken topra¤a basmak varken, tarihi
taﬂlar›n üstüne ç›kmak, üstüne üstlük bir de hat›ra resmi
çektirmek niye? Daha az kültürel varl›¤a sahip fakat daha çok
koruma bilinci olan ülkelerde bu gibi yerlere yaklaﬂ›rken insanlar
adeta huﬂu içinde ve çok özenli davran›yor. TKB ailesinin de bu
konuda herkesten daha fazla tizizlik göstermesi gerekiyor.
Bu say›lmazsa, sonuç olarak “muhteﬂem” bir buluﬂma daha
yaﬂand›!
Teﬂekkürler ﬁanl›urfa!
Schmidt Ailesi...

Peki, hiç olumsuz bir ﬂey yok muydu?
Bu kadar olumlu gözlemin içinde “hiç olumsuz bir ﬂey yok
muydu?” diye bir soru akla gelebilir. Asl›nda “bir tane” var. O da
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Üyelerimizin büyük ilgiyle gezdi¤i Halepli Bahçe Mozaikleri M.Ö.
3. yüzy›la tarihleniyor.

A⁄IRNAS’TAN HABERLER
A¤›rnas’ta geçen y›l A¤›rnas Belediye Baﬂkan› Mehmet
Osmanbaﬂo¤lu giriﬂimiyle aç›lan “Hal› Dokuma Kursu ve Dikiﬂ
Atölyesi” kursiyerleri 15 Eylül 2007’de TRT’nin “Umuda Do¤ru”
program›na kat›ld›. Osmanbaﬂo¤lu, Melikgazi Kaymakam› Mesut
Demirkol ve yetkililerin haz›r bulundu¤u programda, beldede
yaﬂayan kad›nlara meslek edindirmek ve ekonomik katk›
sa¤lamak amac›yla aç›lan atölyelerdeki çal›ﬂmalar anlat›ld›.

Mozaikler Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n uzmanlar›n›n
çal›ﬂmalar›yla yerinde koruma alt›nda al›nd›. Art›k bu önemli
alan›n, bir arkeolojik park mant›¤›yla planlanarak, devam eden
arkeolojik kaz›lar da dikkate al›narak çevresinin düzenlenmesi
gerekiyor.

Dergimiz yay›mlanmaya baﬂlad›¤› günden bugüne A¤›rnas’tan
hep güzel, umutlu haberler verdik. 21 Temmuz 2007’de gelen ac›
haber TKB ailesini derinden yaralad›. A¤›rnas Belediye Baﬂkan›
Mehmet Osmanbaﬂo¤lu’nun k›z› ﬁayeste Osmanbaﬂo¤lu’nu
kaybettik. Ailesine ve A¤›rnasl›lar’a baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

HALEPL‹ BAHÇE MOZA‹KLER‹ YANKI UYANDIRDI
Tarihi Kentler Birli¤i ﬁanl›urfa Buluﬂmas›, 31 Aral›k 2007 Cuma
günü Halepli Bahçe Mozaikleri gezisiyle baﬂlad›. Park
düzenlemesi s›ras›nda bulunan mozaiklerin kaz›s›n›, ﬁanl›urfa
Müzesi arkeologlar›ndan Hasan Karabulut ve Nedim Derviﬂo¤lu
büyük bir özveriyle gerçekleﬂtiriyorlar. Halepli Bahçe Mozaikleri,
Amazon Tanr›çalar›’n›n avlanmalar›n› konu alan sahneleriyle
ﬂimdiden arkeoloji dünyas›nda büyük yank› uyand›rd›. 100
metrekaresi aç›lan alanda, Amazon kraliçelerinden Hippolyte,
Antiope, Melanipe, Penthesileia’n›n tasvirleri bulunmakta.

B‹L‹NEN ‹LK HEYKELLER‹N‹N MERKEZ‹NDEYD‹k
Göbeklitepe, üretime ve yerleﬂik hayata geçiﬂ aﬂamas›ndaki
topluluklar hakk›nda bugüne kadar bildi¤imiz bilgileri alt üst
eden bir neolitik dönem yerleﬂmesi. ﬁanl›urfa’da yap›lan
toplant›lardan sonra, 2 A¤ustos 2007 Pazar günü sabah›n›n
erken saatlerinde, yaklaﬂ›k on iki bin y›l öncesine tarihlenen
Göbeklitepe’yi görmeye gelen Tarihi Kentler Birli¤i üyeleri, “T”
biçimli dikilitaﬂlar ve bu dikilitaﬂlar›n üstündeki hayvan
kabartmalar› karﬂ›s›nda büyülendiler. Gün›ﬂ›¤›na ç›kar›lan
tap›nakta, daha önce neolitik ça¤ insan›na iliﬂkin bilgilerde yer

57

HABERLER
ECEABAT KAYMAKAMLI⁄I KÜLTÜR MERKEZ‹

almayan sembolik düﬂüncenin izlerinin bulunmas›, bu ça¤
insanlar›n›n düﬂünsel düzeyi hakk›ndaki de¤erlendirmeleri
derinden etkiliyor.
Bu önemli arkeolojik merkez, 1995 y›l›ndan bu yana Berlin
Alman Arkeoloji Enstitüsü Orient Bölümü uzman› Prof. Dr. Klaus
Schmidt taraf›ndan kaz›l›yor. Göbeklitepe’deki kültürün izlerini
ﬁanl›urfa’n›n kent merkezinde de bulmak mümkün. Yol yap›m›
s›ras›nda Bal›kl› Göl’ün karﬂ›s›nda bulunan insan heykeli
Göbeklitepe buluntular›yla ça¤daﬂ. Heykel, ﬁanl›urfa Müzesi’nde
sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaﬂlar›’nda Sofya
Askeri Ateﬂesi’yken Çanakkale cephesine Maydos ( Eceabat )
grup komutan› olarak görevlendirildikten sonra bir ay süre ile
kulland›¤›, 110 y›ll›k tarihi bina, Eceabat Kaymakaml›¤› Köylere
Hizmet Götürme Birli¤i’nce onar›larak Kültür Merkezi olarak
halk›n kullan›m›na aç›ld›. Kültür Merkezi; Yarbay Mustafa Kemal
Çal›ﬂma Odas›, kütüphane, sergi salonu, internet odas› ve
kafeterya bölümlerinden oluﬂuyor. Onar›m çal›ﬂmalar›, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü
ve DÖS‹M Müdürlü¤ü katk›lar›, ‹stanbul Rölöve ve An›tlar
Müdürlü¤ünün teknik deste¤i ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
HASANKEYF’E SADAKAT TREN‹
Tarihi Kentler Birli¤i, beﬂ yüzü aﬂk›n kat›l›mc›s›yla A¤ustos
baﬂ›nda ﬁanl›urfa’da topland›¤› günlerde, Hasankeyf ve Dicle
Vadisi’nin sular alt›nda kalmamas› için çaba gösteren yüzlerce
do¤a ve kültür sever de ‹stanbul’dan trenle Hasankeyf’e hareket
etti. Atlas Dergisi, Do¤a Derne¤i ve Do¤a Turizm taraf›ndan
düzenlenen gezinin kat›l›mc›lar›, binlerce y›ll›k bir birikime sahip
Dicle Vadisi’nin tarihi ve kültürel varl›klar›n›n Il›su Baraj Gölü
alt›nda kalmamas› için yöre halk›yla birlikte çaba harc›yor. Konu
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin de gündeminde.
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OSMANGAZ‹’N‹N KÖYLER‹ YAﬁAMALIDIR
ÇEKÜL Vakf›’n›n “Köyler Yaﬂamal›d›r” projesine, Bursa’n›n
Osmangazi ilçesine ba¤l› köylerin de dahil edilmesi planlan›yor.
Bu çerçevede daha önce Osmangazi Belediyesi taraf›ndan
“Bizim Köy” ad›yla yürütülen çal›ﬂmayla “Köyler Yaﬂamal›d›r”
projesinin birlikte yürütülmesine karar verildi. Projenin, kamuyerel-sivil ve özel kurum hayata geçirilmesi düﬂünülüyor.
11 Eylül 2007’de Tarihi Kentler Birli¤i’nin merkezi ﬁerifler
Yal›s›’nda bir araya gelen ÇEKÜL Vakf› ve Osmangazi Belediyesi
temsilcileri, proje kapsam›nda yap›lmas› öngörülen çal›ﬂmalarla
ilgili bir yol haritas› belirlediler. Buna göre, köylerle ilgili
tan›t›mda kullan›lacak gerekli verilerin elde edilmesine yönelik
çal›ﬂmalar yap›lacak. Daha sonra bu veriler, görsel ve bas›l›
yay›n haline getirilecek. Köylerden kente göçün önlenmesi ya da
en aza indirilmesine yönelik olarak somut projeler ortaya
konulacak. Köyde üretimi gerçekleﬂtirilebilecek geleneksel el

Siz de Hasankeyf’e destek vermek istiyorsan›z Atlas Dergisi’nin
www.kesfetmekicinbak.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Hasankeyf’e sadakat, bir anlamda ülkenin tüm kültürel
varl›klar›na sadakat› da simgeliyor.

sanatlar›n› özendirmek amac›yla giriﬂimlerde bulunulacak. Köyde
yetiﬂtirilen tar›m ürünlerinin ilk elden de¤erlendirilmesi için
gerekli çal›ﬂmalar yap›lacak. Geleneksel dü¤ün, tören ve özel
günler, d›ﬂar›dan gelecek ziyaretçiler için de izlenebilir hale
getirilecek. Yayla, çad›r, do¤a ve geleneksel misafir a¤›rlama
turizmini teﬂvik edici çal›ﬂmalar yürütülecek.
TKB KASIM’DA TEK‹RDA⁄’DA...
TKB, 2007 y›l›n›n son etkinli¤ini Tekirda¤ Belediyesi’nin ev
sahipli¤inde, 24-25 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda, Tekirda¤’da
gerçekleﬂtiriyor. TKB Tekirda¤ Semineri’nin baﬂl›¤› “Uluslararas›
Düzeyde Kentler Aras› ‹ﬂbirlikleri”. Seminere kat›lmak isteyen
üyelerimizin, e-posta yoluyla adreslerine yollanacak “konaklama
formu”nu en k›sa zamanda doldurup Tekirda¤ Belediyesi’ne
fakslamalar› gerekiyor.
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ÜYE BELED‹YELER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

BELED‹YE BAﬁKANI

BELED‹YES‹

‹L‹

ﬁEVKET YAZGAN
AYTAÇ DURAK
ABDULLAH KAPTAN
MEHMET OSMANBAﬁO⁄LU
VEDAT ERASLAN
MEVLÜT GÜLMEZ
ﬁEF‹K TÜRKMEN
KENAN YÜCESOY
NEVZAT PALTA
OSMAN SAL‹H ÇEL‹KEL
MUSTAFA BALO⁄LU
HÜSEY‹N SAYKAN
AV. HASAN S‹PAH‹O⁄LU
VEYSEL T‹RYAK‹
‹SMA‹L AYNUR
AL‹ YILDIRIM
‹SMET ÖZARSLAN
SUPH‹ ALP
MEL‹H GÖKÇEK
MEHMET YELO⁄LU
MENDERES TÜREL
BAHT‹YAR YAﬁAR
FUAT SÜME
MUSTAFA KÖRÜKÇÜ
‹LHAM‹ ORTEK‹N
MUHS‹N ÇELEB‹
H.BÜLENT TÜRKÖZEN
FAT‹H KAYA
MEHMET KILIÇER
AHMET ALTINTEL
SELAHATT‹N GÜRKAN
MEHMET BALCI
RAﬁ‹T ÜRPER
‹BRAH‹M ÖZTÜRK
‹SMA‹L ÜNAL
OSMAN GÜNGÖR
MANSUR YAVAﬁ
DAVUT UZUNER
SEL‹M YA⁄CI
ABDÜLKAD‹R YÜKSEL
M. CUMHUR ﬁENER
CEVDET ÖZDEM‹R
MAZLUM A⁄AN
A.RIZA SOYSAL

Abana Belediyesi
Adana Büyükﬂehir Belediyesi
Afyon Belediyesi
A¤›rnas Belediyesi (Melik Gazi)
A¤lasun Belediyesi
Ahlat Belediyesi
Akçaabat Belediyesi
Akdeniz Belediyesi
Aksaray Belediyesi
Akseki Belediyesi
Akﬂehir Belediyesi
Alacahüyük Belediyesi
Alanya Belediyesi
Alt›nda¤ Belediyesi
Alt›noluk Belediyesi
Amasra Belediyesi
Amasya Belediyesi
Anamur Belediyesi
Ankara Büyükﬂehir Belediyesi
Antakya Belediyesi
Antalya Büyükﬂehir Belediyesi
Araç Belediyesi
Arsuz Belediyesi
Avanos Belediyesi
Ayd›n Belediyesi
Ayd›nlar Belediyesi
Ayval›k Belediyesi
Bahçeli (Bor) Belediyesi
Balaban Belediyesi
Bart›n Belediyesi
Battalgazi Belediyesi
Beçin Belediyesi
Bergama Belediyesi
Besni Belediyesi
Beﬂiktaﬂ Belediyesi
Beymelek Belediyesi
Beypazar› Belediyesi
Bigadiç Belediyesi
Bilecik Belediyesi
Birecik Belediyesi
Birgi (Ödemiﬂ) Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Bo¤azkale Belediyesi

Kastamonu
Adana
Afyon
Kayseri
Burdur
Bitlis
Trabzon
Mersin
Aksaray
Antalya
Konya
Çorum
Antalya
Ankara
Bal›kesir
Bart›n
Amasya
Mersin
Ankara
Hatay
Antalya
Kastamonu
Hatay
Nevﬂehir
Ayd›n
Siirt
Bal›kesir
Ni¤de
Darende-Malatya
Bart›n
Malatya
Mu¤la
‹zmir
Ad›yaman
‹stanbul
Kale-Antalya
Ankara
Bal›kesir
Bilecik
ﬁanl›urfa
‹zmir
Bitlis
Mu¤la
Çorum
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ALAN
KODU
366
322
272
352
248
434
462
324
382
242
332
364
242
312
266
378
358
324
312
326
242
366
326
384
256
484
266
388
422
378
422
252
232
416
212
242
312
266
228
414
232
434
252
364

TEL

FAKS

564 11 65
454 19 11
215 22 53
293 23 15
731 26 64
412 41 13
227 13 00
336 65 83
213 10 59
678 10 08
813 29 06
422 75 15
513 10 02
311 89 73
396 15 64
315 10 81
218 80 14
814 11 15
384 33 00
213 59 51
241 22 81
362 10 12
643 33 34
511 40 64
226 63 52
461 20 07
312 10 21
332 20 11
635 60 04
227 02 29
841 30 01
515 04 01
633 10 40
318 10 09
280 48 00
872 11 10
762 25 10
614 12 09
212 10 42
652 10 07
531 50 04
226 59 11
316 12 14
452 20 21

564 10 18
454 37 87
212 09 74
293 23 13
731 26 42
412 41 17
227 13 11
336 40 16
213 15 73
678 12 66
812 68 15
422 75 17
513 05 02
309 19 19
396 15 54
315 19 86
218 32 86
814 20 20
384 09 64
214 91 99
249 52 75
362 12 19
643 20 72
511 40 65
226 63 22
461 23 10
312 32 19
332 20 29
635 64 35
227 40 13
841 30 50
515 00 05
633 20 12
318 12 21
280 48 02
872 11 14
763 13 58
614 33 13
212 18 02
652 13 92
531 51 77
226 59 12
316 49 13
452 20 21

ÜYE BELED‹YELER
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

AHMET HELVACI
MEHMET ERM‹ﬁ
MUSTAFA ﬁEV‹K
SEBAHATT‹N AKKAYA
F‹KRET AKOVA
H‹KMET ﬁAH‹N
AHMET YAﬁAR TOKTAﬁ
SAM‹ BAYIRBAﬁI
DR. HASAN AKGÜN
AYDIN BUDAK
ÜLGÜR GÖKHAN
‹RFAN D‹NÇ
TURAN ATLAMAZ
KAD‹R ER
M.EROL KARAKULLUKÇU
N‹HAT ZEYBEKÇ‹
RAMAZAN KAPAR
RECEP ÖZKAN
MÜMTAZ AL‹USTAO⁄LU
MEHMET GÜRES‹NL‹
AV.OSMAN BAYDEM‹R
MUKADDES KUB‹LAY
SELÇUK DULKAD‹RO⁄LU
HAMD‹ SEDEFÇ‹
YUNUS BOZBEY
M.SÜLEYMAN SELMANO⁄LU
HÜSEY‹N YAPICI
AHMET YEN‹HAN
MUSTAFA ERTU⁄RUL
MEHMET ﬁEREFL‹O⁄LU
AHMET KÜÇÜKLER
EKREM TAﬁKESD‹K
YILMAZ BÜYÜKERﬁEN
AHMET GENÇ
MUSTAFA DEM‹R
NA‹L DÜLGERO⁄LU
GÖKHAN DEM‹RA⁄
ASIM U. GÜZELBEY
HURﬁ‹T YÜKSEL
ETHEM ﬁAH‹N
FEVZ‹ GÜNAL
ABDÜLKAD‹R YILMAN
MUSTAFA CANLI
HASAN YILMAZ
KUDRET ÖZEﬁ
H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU

Bolvadin Belediyesi
Boyabat Belediyesi
Buldan Belediyesi
Burdur Belediyesi
Burhaniye Belediyesi
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi
Bünyan Belediyesi
Büyükbürüngüz Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Cizre Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Çank›r› Belediyesi
Çorum Belediyesi
Daday Belediyesi
Datça Belediyesi
Denizli Belediyesi
Derik Belediyesi
Develi Belediyesi
Devrekani Belediyesi
Divri¤i Belediyesi
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi
Do¤ubayaz›t Belediyesi
Dulkadirli Belediyesi
Edirne Belediyesi
Edremit Belediyesi
Elaz›¤ Belediyesi
Elmal› Belediyesi
Erbaa Belediyesi
Erciyes Belediyesi
Erkilet Belediyesi
Erzurum Büyükﬂehir Belediyesi
Eskigediz Belediyesi
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi
Eyüp Belediyesi
Fatih Belediyesi
Finike Belediyesi
Foça Belediyesi
Gaziantep Büyükﬂehir Belediyesi
Giresun Belediyesi
Gölyaz› Belediyesi
Göreme Belediyesi
Göynük Belediyesi
Gümüﬂhane Belediyesi
Güneﬂli ‹lk Kademe Belediyesi
Güzelyurt Belediyesi
Halkap›nar Belediyesi
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Afyon
Sinop
Denizli
Burdur
Bal›kesir
Bursa
Kayseri
Kayseri
‹stanbul
ﬁ›rnak
Çanakkale
Çank›r›
Çorum
Kastamonu
Mu¤la
Denizli
Mardin
Kayseri
Kastamonu
Sivas
Diyarbak›r
A¤r›
K›rﬂehir
Edirne
Bal›kesir
Elaz›¤
Antalya
Tokat
Kayseri
Kayseri
Erzurum
Kütahya
Eskiﬂehir
‹stanbul
‹stanbul
Antalya
‹zmir
Gaziantep
Giresun
Bursa
Nevﬂehir
Bolu
Gümüﬂhane
Kayseri
Aksaray
Konya

272
368
258
248
266
224
352
352
212
486
286
376
364
366
252
258
482
352
366
346
412
472
386
284
266
424
242
356
352
352
442
274
222
212
212
242
232
342
454
224
384
374
456
352
382
332

612 52 34
315 10 01
431 35 83
233 16 51
412 64 50
223 50 41
712 10 40
295 42 95
883 29 96
616 17 58
217 54 02
212 14 00
225 08 10
616 10 05
712 30 98
265 21 37
251 30 24
621 60 41
638 10 13
418 11 13
221 13 18
312 64 03
226 21 10
213 50 11
373 44 24
218 10 05
618 67 01
715 10 19
424 25 15
344 05 20
233 01 80
423 01 15
231 10 90
612 20 01
534 80 20
855 11 02
812 11 27
211 12 00
216 21 82
485 50 36
271 21 21
451 60 20
213 10 10
292 23 64
451 20 19
771 20 20

612 48 29
315 30 18
431 30 08
233 53 94
412 10 06
225 18 16
712 19 47
295 43 50
883 69 68
616 85 13
217 12 28
213 25 05
212 38 00
616 22 94
712 34 92
242 10 79
251 30 39
621 24 74
638 13 14
418 10 02
223 45 00
312 63 99
226 20 75
212 09 94
374 40 06
212 28 82
618 12 78
715 11 47
424 25 13
344 05 23
233 02 20
423 07 03
220 42 35
544 00 02
532 53 71
855 32 25
812 24 22
211 12 53
216 33 27
485 51 25
271 21 24
451 24 54
213 73 52
292 23 65
451 20 36
771 21 98

ÜYE BELED‹YELER
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

H‹KMET KARAAL‹
‹BRAH‹M ÖZYAVUZ
ABDULVAHAP KUSEN
ZEKER‹YA KARAYOL
‹DR‹S GÜLEÇ
ORHAN ÖZTÜRK
AZ‹Z KOCAO⁄LU
‹BRAH‹M KARAOSMANO⁄LU
KADR‹ ÖNYILMAZ
SELAM‹ ÖZTÜRK
MUSTAFA POYRAZ
SÜLEYMAN TOPÇU
MUSTAFA ﬁALVARLI
MEHMET KARACA
EM‹N METE
HAL‹L POSBIYIK
AL‹ KANTÜRK
MEHMET MUGAY‹TO⁄LU
NA‹F AL‹BEYO⁄LU
TURHAN TOPÇUO⁄LU
HAL‹L KOCAER
ABDULLAH ÇEK‹Ç
MEHMET ÖZHASEK‹
ﬁÜKRÜ BALCI
MUSTAFA HAZNEDAR
‹BRAH‹M ÜNAL
HAL‹M ÇAKIR
A. MUZAFFER TUNÇA⁄
TAH‹R AKYÜREK
KAZIM ÖZGAN
HAL‹L GÜLCÜ
FUAT AKDO⁄AN
ÜNAL ﬁAH‹N
DURSUN HAMD‹ ÖZ
L‹NA C‹LL‹
MUSTAFA ‹ÇA
H. CEMAL AKIN
M. TAH‹R KAHRAMANER
BÜLENT KAR
MET‹N PAMUKÇU
NURAN ATLI
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Ö. HAKAN DEM‹RSOY
ﬁEHMUS NASIRO⁄LU
FEVZ‹ TOPUZ
NA‹L ﬁAHAN

Harbiye Belediyesi
Harran Belediyesi
Hasankeyf Belediyesi
‹ncesu Belediyesi
‹nebolu Belediyesi
‹skilip Belediyesi
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi
‹znik Belediyesi
Kad›köy Belediyesi
Kahramanmaraﬂ Belediyesi
Kale Belediyesi
Kalkan Belediyesi
Kanl›ca Belediyesi
Karacasu Belediyesi
Karadeniz Ere¤li Belediyesi
Karaman Belediyesi
Karap›nar Belediyesi
Kars Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kaﬂ Belediyesi
Kaymakl› Belediyesi
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Kemah Belediyesi
Kemaliye Belediyesi
Kemerhisar Belediyesi
K›rﬂehir Belediyesi
Konak Belediyesi
Konya Büyükﬂehir Belediyesi
Kozan Belediyesi
Kula Belediyesi
Kuﬂadas› Belediyesi
Kuruköprü Belediyesi
Kuyucak Belediyesi
Küçükdalyan Belediyesi
Kütahya Belediyesi
Malatya Belediyesi
Malazgirt Belediyesi
Manisa Belediyesi
Mardin Belediyesi
Maz›da¤› Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Mezitli Belediyesi
Midyat Belediyesi
Milas Belediyesi
Mimarsinan Belediyesi
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Hatay
ﬁanl›urfa
Batman
Kayseri
Kastamonu
Çorum
‹zmir
‹zmit
Bursa
‹stanbul
Kahramanmaraﬂ
Antalya
Antalya
Nevﬂehir
Ayd›n
Zonguldak
Karaman
Konya
Kars
Kastamonu
Antalya
Nevﬂehir
Kayseri
Erzincan
Erzincan
Ni¤de-Bor
K›rﬂehir
‹zmir
Konya
Adana
Manisa
Ayd›n
Kayseri
Antalya
Hatay
Kütahya
Malatya
Muﬂ
Manisa
Mardin
Mardin
Kayseri
Mersin
Mardin
Mu¤la
Kayseri

326
414
488
352
366
364
232
262
224
216
344
242
242
384
256
372
338
332
474
366
242
384
352
446
446
388
386
232
332
322
236
256
352
242
326
274
422
436
236
482
482
352
324
482
252
352

231 43 45
441 20 75
381 20 14
691 33 13
811 45 00
511 60 62
484 21 55
321 31 40
757 10 10
414 38 53
223 50 72
871 51 28
844 31 31
484 55 67
441 20 11
323 28 40
213 46 16
755 10 63
212 39 42
214 11 53
836 10 20
218 21 60
222 49 19
511 20 06
751 20 16
329 20 50
213 10 23
489 49 18
235 46 00
515 58 00
816 70 01
614 10 03
423 32 60
673 50 03
225 01 23
223 60 36
326 55 55
511 21 17
231 45 80
212 13 48
511 10 11
222 90 20
358 10 05
462 25 24
512 51 11
294 20 02

231 43 42
441 25 58
381 22 49
691 33 86
811 32 32
511 60 20
483 80 73
322 39 78
757 29 10
414 38 56
221 34 73
871 36 61
844 30 36
484 55 67
441 23 14
323 28 49
212 30 46
755 25 16
223 21 55
214 99 83
836 10 30
218 20 03
222 67 20
511 26 59
751 25 52
329 32 86
213 44 87
489 49 20
221 15 76
515 84 13
816 70 02
614 15 80
423 33 68
673 52 28
225 22 50
223 60 44
323 29 50
511 41 69
234 15 17
212 21 36
511 10 09
222 92 75
357 00 42
462 29 60
512 80 29
294 23 77

ÜYE BELED‹YELER
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

EROL DEM‹RH‹SAR
MET‹N SOYGÜR
OSMAN GÜRÜN
MUSTAFA ÖZER
SELAHATT‹N ARSLAN
HASAN ÜNVER
MÜM‹N ‹NAN
‹DR‹S ﬁAH‹N
MUSTAFA BOZBEY
HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN
DR.MEHMET TANHAN
BURHAN SAKALLI
AL‹ UYANIK
SEY‹T TORUN
YÜCEL YAZICI
HACI ÖMER ATAK
EM‹N SERDAR KURﬁUN
M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAﬁ
RECEP ALTEPE
A.MAHMUT BADEM
KAZIM TURAN
M. SA‹T DA⁄O⁄LU
OSMAN AKKULAK
BEK‹R ALTAN
ﬁERAFETT‹N PERVANLAR
HAL‹L SARIMEﬁE
YAKUP ÇEL‹K
N‹HAT CEBEC‹
EﬁREF AYVAZ
HAM‹T N‹ﬁANCI
H.VEFA ÜLGÜR
AZ‹M ÖZTÜRK
OSMAN DEL‹KKULAK
BAYRAM AL‹ ÖNGEL
F‹KRET KAYA
ZEK‹ YILMAZER
SAM‹ AYDIN
YAﬁAR YURTDAﬁ
HAL‹L AYDO⁄DU
NECDET ÖZEKMEKÇ‹
FAZIL TÖRÜN
ABDULLAH DEM‹RBAﬁ
MUSTAFA UYGUN
CEMALETT‹N AKSOY
ÖMER CAN
EﬁREF FAKIBABA

Mudanya Belediyesi
Mudurnu Belediyesi
Mu¤la Belediyesi
Mustafapaﬂa Belediyesi
Mut Belediyesi
Nevﬂehir Belediyesi
Ni¤de Belediyesi
Niksar Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Nizip Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Odunpazar› Belediyesi
O¤uzlar Belediyesi
Ordu Belediyesi
Ortahisar Belediyesi
Ortaköy Belediyesi
Osmanc›k Belediyesi
Osmaneli Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Ödemiﬂ Belediyesi
Ören Belediyesi
Palu Belediyesi
Pamukkale Belediyesi
Payas Belediyesi
Pazar Belediyesi
P›narbaﬂ› Belediyesi
Polatl› Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Savur Belediyesi
Seferihisar Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Side Belediyesi
Silifke Belediyesi
Silvan Belediyesi
Sinop Belediyesi
Sivas Belediyesi
Sivrihisar Belediyesi
Sö¤üt Belediyesi
Söke Belediyesi
Sultanhisar Belediyesi
Sur Belediyesi
Süleymaniye Belediyesi
Sürmene Belediyesi
ﬁahinbey Belediyesi
ﬁanl›urfa Belediyesi

Bursa
Bolu
Mu¤la
Ürgüp-Nevﬂehir
‹çel
Nevﬂehir
Ni¤de
Tokat
Bursa
Gaziantep
Mardin
Eskiﬂehir
Çorum
Ordu
Nevﬂehir
Çorum
Çorum
Bilecik
Bursa
‹zmir
Mu¤la
Elaz›¤
Denizli
Hatay
Tokat
Kastamonu
Ankara
Karabük
Mardin
‹zmir
‹zmir
Adana
Antalya
Mersin
Diyarbak›r
Sinop
Sivas
Eskiﬂehir
Bilecik
Ayd›n
Ayd›n
Diyarbak›r
Antalya
Trabzon
Gaziantep
ﬁanl›urfa
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224
374
252
384
324
384
388
356
224
342
482
222
364
452
384
364
364
228
224
232
252
424
258
326
356
366
312
370
482
232
232
322
242
324
412
368
346
222
228
256
256
412
242
462
342
414

544 78 00
421 31 99
214 15 43
353 50 01
774 27 27
213 12 20
232 35 55
527 81 51
451 21 50
517 39 00
415 36 99
217 30 30
561 70 45
225 01 04
343 32 04
491 40 13
611 99 84
461 41 31
444 16 01
544 90 97
532 26 47
651 20 04
272 20 82
755 78 00
261 20 15
771 22 42
623 45 45
712 41 14
571 21 42
743 39 60
892 69 11
432 89 39
753 10 13
714 10 05
711 50 81
261 15 10
221 16 47
711 38 20
361 32 76
518 23 11
351 32 43
223 60 62
674 70 92
746 10 65
231 70 31
313 16 34

544 16 57
421 34 47
212 07 18
353 55 00
774 23 39
213 19 91
232 35 68
527 63 70
451 21 24
517 21 38
415 59 01
227 96 07
561 21 50
225 01 15
343 30 04
491 49 61
611 85 86
461 40 18
270 70 73
545 12 69
532 26 47
651 25 82
272 22 81
755 78 08
261 20 23
771 22 43
623 43 29
712 36 42
571 20 22
743 34 65
892 69 13
433 49 70
753 33 60
714 21 86
711 50 48
261 45 06
221 16 42
711 45 27
361 38 66
518 20 93
351 32 90
223 55 51
674 71 54
746 10 67
231 70 40
313 32 58

ÜYE BELED‹YELER
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

MUSTAFA SARIGÜL
R‹FAT YILDIRIM
TACETT‹N ÖZKARAMAN
BURHANETT‹N KOCAMAZ
MUSTAFA GÜNAY
AL‹ ﬁAH‹N
AHMET AYGÜN
M. SITKI ‹ÇELL‹
ADNAN Ç‹ÇEK
SA‹T GÜLABACI
M. VOLKAN CANAL‹O⁄LU
U⁄UR ‹MREN
AL‹ GÖZEN
MUSTAFA ZUHAL
SELÇUK KARAOSMANO⁄LU
MESUT APAYDIN
AHMET ARPACIO⁄LU
KASIM U⁄UR
BURHAN YEN‹GÜN
EMRULLAH C‹N
SELÇUK YILMAZ
YAKUP TEZCAN
YALÇIN BULGURCU
MEHMET SOYO⁄LU
OSMAN YURTSEVEN
ABDÜLKAD‹R AKDEN‹Z
ÖZGEN KESK‹N
YUSUF BAﬁER
AL‹ TURAN
MURAT AYVALIO⁄LU
MUSTAFA AKSU
SAL‹H KINAY
M.NEC‹P BÜYÜKASLAN
AHMET M‹SBAH DEM‹RCAN
PROF.DR.MUZAFFER ERYILMAZ
MEMDUH ÖNAL
MÜM‹N KAMACI
AHMET ÖZDO⁄AN
MUSTAFA Ç‹FTÇ‹
DR.KAD‹R TOPBAﬁ
DR.KAM‹L ÖZER
MAC‹T ÖZCAN
YUSUF Z‹YA YILMAZ
MET‹N ÖZKARSLI
YUSUF TEKE
OSMAN ÖZER

ﬁiﬂli Belediyesi
Talas Belediyesi
Tarakl› Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Taﬂköprü Belediyesi
Taﬂucu Belediyesi
Tekirda¤ Belediyesi
Tire Belediyesi
Tokat Belediyesi
Tosya Belediyesi
Trabzon Belediyesi
Turan Belediyesi Belediyesi
Turhal Belediyesi
Uçhisar Belediyesi
Urla Belediyesi
Uﬂak Belediyesi
Ünye Belediyesi
Ürgüp Belediyesi
Van Belediyesi
Viranﬂehir Belediyesi
Vize Belediyesi
Yahyal› Belediyesi
Yalvaç Belediyesi
Yelki Belediyesi
Yenifoça Belediyesi
Yeﬂilhisar Belediyesi
Y›ld›r›m Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Zeytinba¤› (Tirilye) Belediyesi
Zile Belediyesi
Zincidere Belediyesi
Ziyaret Belediyesi
Ad›yaman Belediyesi
Beyo¤lu Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Darende Belediyesi
Didim Belediyesi
Ere¤li Belediyesi
Eyyüpnebi Belediyesi (Viranﬂehir)
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Lapseki Belediyesi
Mersin Büyükﬂehir Belediyesi
Samsun Büyükﬂehir Belediyesi
ﬁehitkamil Belediyesi
Tomarza Belediyesi
Vezirköprü Belediyesi
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‹stanbul
Kayseri
Sakarya
Mersin
Kastamonu
Mersin
Tekirda¤
‹zmir
Tokat
Kastamonu
Trabzon
Kayseri
Tokat
Nevﬂehir
‹zmir
Uﬂak
Ordu
Nevﬂehir
Van
ﬁanl›urfa
K›rklareli
Kayseri
Isparta
‹zmir
‹zmir
Kayseri
Bursa
Yozgat
Bursa
Tokat
Kayseri
Siirt
Ad›yaman
‹stanbul
Ankara
Malatya
Ayd›n
Konya
ﬁanl›urfa
‹stanbul
Çanakkale
Mersin
Samsun
Gaziantep
Kayseri
Samsun

212
352
264
324
366
324
282
232
356
366
462
352
356
384
232
276
452
384
432
414
288
352
246
232
232
352
224
354
224
356
352
484
416
212
312
422
256
332
414
212
286
324
362
342
352
362

288 98 39
437 00 55
491 20 15
613 36 90
417 10 58
741 41 69
258 59 59
512 10 59
214 11 64
313 10 09
321 10 23
296 64 40
275 10 31
219 22 06
754 15 22
215 12 82
323 19 41
341 40 08
216 73 40
511 30 17
318 10 21
611 30 07
441 24 67
236 70 03
814 64 16
651 30 15
363 55 00
212 27 22
563 21 51
317 50 80
424 25 26
565 22 05
216 17 20
252 77 55
458 88 00
615 26 75
811 26 60
713 15 18
529 10 03
455 14 00
512 10 44
238 16 20
431 60 90
323 27 27
661 29 29
647 17 31

347 47 54
437 22 21
491 20 17
613 24 56
417 26 21
741 42 55
261 10 69
511 20 77
212 07 07
313 21 93
321 08 01
296 61 21
276 11 56
219 22 06
754 10 09
215 48 81
324 84 05
341 42 26
216 20 08
511 35 82
318 10 46
611 99 11
441 50 07
236 77 23
814 91 86
651 30 15
361 94 51
212 39 23
563 20 17
317 13 89
424 25 28
565 22 06
216 10 27
252 11 00
431 44 68
615 13 76
811 21 11
713 12 40
529 10 02
455 27 00
512 10 18
238 16 43
435 26 55
323 06 30
661 51 13
647 12 74

