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Balkanlar’da gelişen ilişkilerimiz yüz güldürüyor
Değerli Arkadaşlarım,
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları
programımız son hızla sürüyor. Bölge
kentlerindeki toplantılar, değerlendirmeler
ve raporlar, Kentsel Strateji kurucu ortağı
şehir plancısı Faruk Göksu yönetimindeki
ÇEKÜL Yol Haritaları ekibi tarafından,
hummalı bir çalışmayla aşama aşama
gerçekleştiriliyor.
Diğer yandan, geçen sayımızda da
haberlerini verdiğimiz, birliğimizin yurtdışı
ilişkileri de çeşitleniyor ve gelişiyor. Temmuz
ayında 166 üyemizin başkan ve
temsilcilerinin, Danışma Kurulu ve Encümen
üyeleri ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel
Sekreterinin katılımıyla gerçekleşen Balkan
ülkeleri inceleme gezisi, 2012 yılı yurtdışı
temaslarımızın ilki oldu. Bosna-Hersek,
Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya’daki
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki kentleri
ve Osmanlı izlerini gördük, tarihi ve doğal
dokuyu koruma çalışmalarını inceleme fırsatı
bulduk. Tarihi sivil mimarlık örnekleri,
kültürel-sosyal merkezleri, gece-gündüz
yaşayan çarşılarıyla, sadece korumanın değil
yaşatmanın da bilincinde kent görüntüleri
gözlemledik. Balkan ülkeleriyle geçtiğimiz
yıllarda başlayan temasların pekişerek
sürdürülmesini TKB olarak yakından takip
etme kararlılığıyla gezimizi tamamladık.
Bursa’da yapılan ve başarıyla sonuçlanan
Uluslararası Kırsal Yaşam Kırsal Mimarlık
Sempozyumu’nda da, köylerimizin mimari
mirasını, bu alanda uzman katılımcıların
yanı sıra bu mirası sahiplenmiş köylerimizin
temsilcilerinden dinledik. Ayrıca
Lübnan’dan, Trablus Kent Konseyi Başkanı

Prof. Dr. Halid Tadmori’den Ortadoğu
kırsal mimarisini, Trakya Democritus
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nicolaos
Lianos’tan kuzey Yunanistan’daki kırsal
mimariyi, Avrupa Tarihi Kentler Birliği
HISTCAPE projesi temsilcisinden de
Avrupa’daki kırsal mimariyi dinlerken,
uluslararası bir perspektif kazandık.
Ekim ayında ise günümüzde tarihi kentlerin
karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatların
tartışılacağı Dubrovnik’te olacağız.
Konferans Dubrovnik kenti ile Avrupa Tarihi
Kentler Birliği tarafından, Hırvatistan Tarihi
Kentler Birliği, Türkiye Tarihi Kentler Birliği ve
UNESCO’nun destekleriyle düzenleniyor.
TKB üyelerinin de deneyimlerini aktaracağı
toplantıda, AB’nin 2020 stratejisinin üç
önceliğine odaklanılacak: Akıllı büyüme
(bilgi ve yenilikçiliğe dayanan ekonomik
gelişme); Sürdürülebilir büyüme (etkin
kaynak kullanımını ve rekabetçiliği özendiren
yeşil ekonomik gelişme) ve Kapsayıcı
büyüme (toplumsal ve bölgesel birliği
güçlendirici, yüksek istihdama yönelik
ekonomik gelişme). Tarihi kentlerin bu üç
önceliği başarabilme potansiyeli konferansın
ana temasını oluşturacak.
Böylelikle 2012 yılının üçüncü çeyreğini de
tamamlamış olacağız. Son çeyrekte ise
hepimizi aynı tempoda gerçekleşecek yeni
bir dönem bekliyor. Tüm çalışmalarımızın
dünya görüşümüze ve yaptığımız işe
farklı açılımlar kazandırmasını diler,
etkinliklerimize ilgilerinizi beklerim.
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editörden

İkinci yarıyıla girerken
2013 hedefleri berraklaşıyor
Geçen altı ayı, birbiri ardı sıra, her biri
birbirinden önemli etkinliklerle geçirdik. Yılın
ikinci altı ayı da farklı olmayacak. Bu denli
yüklü bir program, gerek TKB, gerek ÇEKÜL
gerekse toplantılarımıza ev sahipliği yapan
üye kentlerimiz için hiç de kolay olmuyor,
özverili çabalarla gerçekleştiriliyor. Ne var ki
ilk yarıyıldan elde edilen sonuçlar bütün
yorgunluklara değdiğini kanıtlıyor. Bu
saptamadan alınan cesaretle, 2013 yılının
hedefleri konuşulmaya, tartışılmaya ve
planlanmaya başladı. Plan hedefleri ikinci
yarıyılın verileri ışığında bir kez daha gözden
geçirilecek olsa da, gelişen gündem
önümüzdeki yılın ana başlıklarını
kendiliğinden gözler önüne seriyor.
Bilindiği gibi iki yıl önce İstanbul’da faaliyete
başlayan ÇEKÜL Akademi, bu yılın ilk
aylarında eğitimlerini Gaziantep’te, Metin
Hocamızın adını verdiğimiz ilk bölgesel
eğitim merkezimize taşımaya başladı. Kısa
sürede yoğun bir ilginin merkezi haline gelen
mekân, TKB’nin Türkiye Belediyeler Birliği
desteğiyle düzenlediği ve ülkenin her
köşesinden gelen 50’şer katılımcıyla
düzenlenen alan eğitimlerinin ilk ikisini
ağırladı. Merkez, çevredeki üniversitelerin de
kentteki buluşma noktası oldu. Şu günlerde
ülkenin farklı bölgelerinde benzer
merkezlerin fiziki altyapıları tamamlanmak
üzere. Bursa, Samsun, Kayseri, Muğla ve
Side’de birbiri ardından açılacak olan Metin
Sözen Eğitim ve Kültür Merkezleri, 2013 yılı
planlarının ilk maddesini oluşturuyor.
Böylelikle İstanbul ve Gaziantep ile birlikte
TKB, Türkiye’de toplam 7 eğitim merkezine
sahip olacak. Sürekliliği güvence altına alan
bir yapılanmayla, her bölgenin özelliklerine
uygun programlar bu merkezlere taşınacak.
Böylelikle, sürekli değişen yasalar ve mevzuat
karşısında, TKB’nin bölgesel destek ağlarını
oluşturması, her bölgede yetişmiş ve duyarlı

insanları çevresinde toplaması olanaklı
olacak. 10 yılın ardından oluşan “yeni eğitim
ağları”, üye belediyelerin tıkanma
noktalarının açılmasını, zamanın doğru
kullanılmasını sağlayacak.
Öte yandan TKB ve ÇEKÜL’ün, başta
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik olmak
üzere, dijital ve basılı malzemeyle olarak
gelişen iletişim ağına yönelik içerik de
çeşitleniyor, zenginleşiyor. Bu yıl başlatılan ve
gelecek yıl da sürdürülmesi planlanan
“Başvuru Kitapları” dizisi, farklı içerikleriyle
eğitim programlarını tamamlar nitelikte.
Çeşitli kanallar ve yöntemlerle oluşturulan
bilgi ve deneyim aktarımı, doğal olarak yerel
yönetimlere yönelik sistematik bir eğitim
etkinliği, bunun sonucunda gelişen
dayanışma odakları ve iletişim ağlarını da
ortaya çıkarıyor. Bu birikim dış temaslarda ve
uluslararası toplantılarda bizzat uygulayıcıları
tarafından dış dünyaya yansıtılıyor; Tarihi
Kentler Birliği’nin olduğu kadar ülkemizin de
yüzünü ağartıyor.
Gelecek sayımızda yeni gelişmeler ve somut
sonuçlarla yeniden karşınızda olmak
umuduyla, saygılar...
Handan Dedehayır

içindekiler
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‹‹‹ Tell Tayinat höyüğünde kral heykeli bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Demirköprü köyü yakınlarındaki Tell Tayinat höyüğünde,
Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen bir kral heykeli bulundu. Toronto
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Timothy Harrison başkanlığında yapılan kazı çalışmasında
ortaya çıkarılan eserin tanıtımı için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay da katıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlayan
kral heykeli 1,5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığında. Sakallı, bukleli
saçlı, kollarında özel bileklikler var. Bir elinde mızrak, bir elinde başak tutan heykelin,
hem savaşmayı hem üretmeyi simgelediği düşünülüyor. Milattan bin yıl öncesine
tarihlenen heykel Geç Hitit Dönemi’nin anıtsal eserlerinden. Harrison başkanlığındaki
ekip, 2004 yılından bu yana bölgede kazılarını sürdürüyor.

İrimağzı inciri koruma altında

‹‹‹

Birgi’nin İrimağzı mevkisinde yetişen incirlerin korunması ve tanıtılması için ÇEKÜL
Vakfı ve Ege Üniversitesi işbirliği ile bir yaz çalıştayı düzenlendi. Birgi Belediyesi’nin
desteklediği çalıştay, Birgi ÇEKÜL Evi’nde yapıldı. İletişim Fakültesi araştırma görevlisi
Murat Çelik ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlisi Zahide Özpelit önderliğindeki
13 öğrenci, Birgi İrimağzı incir bahçelerinin korunması ve tanıtılması için çalıştay
süresince elde ettikleri verileri, sonbaharda yapılacak incir hasatı şenliğine kadar
projelendirecek. Çalıştaya grafik tasarımcı, reklam yazarı gibi profesyonel gönüllüler
de destek verdi. ÇEKÜL Birgi gönüllüsü ziraat mühendisi Özkan Akgün ile incir
bahçeleri incelendi. Üniversite ekibine, Umur Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cimbal da eşlik etti; incir tarımı hakkında
yerinde ve detaylı olarak bilgi aktardı. Birgililer ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiren öğrenciler yöre insanı ile de sıcak
ilişkiler geliştirdi. ÇEKÜL Vakfı ve Birgi Belediyesi tarafından hazırlanan “katılım belgeleri” Birgi Belediye Başkanı Cumhur
Şener ve ÇEKÜL Batı Anadolu Koordinatörü Emin Başaranbilek tarafından öğrencilere takdim edildi.

‹‹‹ Geleneksel Türk
evleriyle Edincik
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik beldesi
600 yıllık bir Türk yerleşimi bölgesinde yer alıyor.
Osmanlı döneminde akıncıların Rumeli’ye
geçişlerinde önemli bir noktada bulunan Edincik’te
tescilli 49 ev bulunuyor. ÇEKÜL ve Tarihi Kentler
Birliği destekleri ile başlatılacak çalışmalarla, 150200 yıllık tarihi evlerin restorasyonu yapılacak.
Edincik’teki Osmanlı evlerinin çoğunda öne çıkan
unsur ahşap tavanları. Birbirinden farklı
düzenlemeleriyle karşımıza çıkan ahşap tavanlar,
yüzyıllar öncesinden gelen Türk ev tipi geleneğini
yansıtıyor. Geleneksel Türk evleri odalarında alt
bölümler fonksiyonel içerik taşırken, tavanlar
estetik özellikleriyle dikkat çekiyor ve ev sahibinin
isteklerine, ekonomik gücüne göre farklı şekillerde
yapılıyordu. Edincik’in 2012 yılında Tarihi Kentler
Birliği’ne üye olması ile kentte koruma-yaşatma
hareketinin hız kazanması bekleniyor.

‹‹‹

ÇEKÜL
Akademi yeni
döneme hazır
Tarihi Kentler Birliği için
ÇEKÜL Akademi tarafından
hazırlanan eğitimler Eylül
ayında “Taşınmaz Kültürel
Mirasın Korunması ve
Restorasyon Uygulama
Örnekleri” başlıklı eğitimle
başladı. Güz Dönemi Eğitim
Takvimi kapsamında Aralık
ayına kadar 10 eğitim
yapılacak. “Dünya Miras
Alanları ve Selimiye CamisiKülliyesi UNESCO Süreci”,
“Tarihi Doku ve Mahallelerde
Canlandırma Stratejileri”,
“Tarihi Yapıların
Korunmasında Mimarlık
Tarihinden Öğrendiklerimiz”
ÇEKÜL Akademi’nin
yeni eğitim başlıkları
arasında. Geçtiğimiz yıl
Gaziantep ile başlayan
“Alanda Eğitimler” ise bu yıl
Side ve Bursa ile devam
edecek. Detaylı programa
www.tarihikentlerbirligi.org
adresinden ulaşabilirsiniz.

‹‹‹ “Koruma Fuarı”nda geri sayım başladı
Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası “Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasının
Korunması” temalı fuar 18-21 Ekim tarihlerinde yapılacak. ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz
Tanıtım işbirliğinde hazırlanan fuarın en büyük destekçisi ise Tarihi Kentler Birliği. Fuar,
kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari ile arkeolojik eserlerin
restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan
tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları Antalya’da bir araya getiriyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi de ev sahibi olarak fuarı destekliyor. 18 Ekim saat 11.00’de
yapılacak açılışın ardından TKB Özendirme Yarışması Ödülleri’nin sergisi açılacak. Uluslararası katılımlı fuarda
Dubrovnik ve Valetta gibi Dünya Miras Listesi’ne girmiş kentlerin temsilcileri sunumlar yapacak. Ayrıca Avrupa Tarihi
Kentler ve Bölgeler Birliği Genel Sekreteri Brian Smith de fuar kapsamında birikimini paylaşacak. TKB Özendirme
Yarışması Ödül Töreni ise 19 Ekim saat 16.00’da yapılacak. Süreklilik, Uygulama, Proje, Metin Sözen Büyük Ödülü
ve Teşekkürler sahiplerine teslim edilecek. Fuarda ayrıca “Dünya Miras Kentleri Türkiye’den Örnekler” konulu bir
oturum yapılacak. Taş, bakır, sedef kakma, ahşap gibi yerel ustaların uygulamalı örnekler göstereceği “Restorasyon
Köyü” fuar katılımcılarının ilgisini çekecek bölümler arasında.

haber

Tepebağ’da kazılar başlıyor,
eski çarşı canlanıyor
Adana, ÇEKÜL Evi’nde yapılan “Çarşamba Kent
Toplantıları”nın gündemine girdi. Adana Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, KUDEB Müdürü
Emine Temuçin ve KUDEB mimarlarından Nuriye
Katırcıbaşı, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in
ev sahipliğinde ÇEKÜL’de bir araya geldi. 2012 yılı
başında KUDEB Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen,
“Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırması
Çalıştayı”nın ardından kentte başlayan koruma hareketi hız
kazanmıştı. ÇEKÜL Evi’ndeki toplantıda, Tepebağ Höyüğü
ve çevresinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
ÇEKÜL Vakfı’na incelenmesi için gönderilen Kentsel ve
Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu
Araştırması paftaları uzmanlar tarafından incelenmişti.
Toplantıda önce bu incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
Ardından Çukurova bütününü içine alan doğa ve kültür
öncelikli çalışma alanları belirlendi. Meydanların
yeniden oluşturulması kararı alındı.
Toplantıda ayrıca şu konular görüşüldü: Adana Ulu
Cami Mahallesi’ndeki Büyük Saat Kulesi'nin çevresinin
ve bağlantılı olduğu caddelerin bir çekim merkezi
haline getirilmesi planlanıyor. Üzerinde kitabesi
olmayan saatin Adana Valisi Abidin Paşa tarafından
1882 yılında yaptırıldığı biliniyor. Adana'nın Fransız
işgali sırasında Büyük Saat Kulesi tahrip edilse de,
Cumhuriyetin ilanından sonra 1925'te saatin makineleri
Almanya'dan getirtilerek onarıldı. 35 metre
yüksekliğindeki saat kentin en önemli simgelerinden.
Çarşının da olduğu bu bölgede düzenlemeler
yapılacak, kamusal alan böylece daha verimli
kullanılabilecek.
Seyhan Nehri üzerinde 310 metre uzunluğundaki
Taşköprü, gece-gündüz yaşayan, hareketli bir alan
olması için aydınlatma projesi hazırlanacak. Ayrıca
dokuya ve düzenlemelere uygun kent mobilyaları
tasarlanacak. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan
Ramazanoğlu Külliyesi ve eski çarşı dokusu içindeki
1500’lü yıllara tarihlenen Yağ Camisi çevresindeki
düzenleme çalışmaları ise Adana KUDEB ekibi
tarafından 2013 yılında başlatılacak. Tarihsel
dokudaki mahallelerin girişlerine özel levhalar
yerleştirilecek, eski mahalle fotoğraflarından
yararlanarak hazırlanacak kalıcı açık hava sergileriyle
mahalle kültürü ortaya çıkarılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi koruma-yaşatma çalışmalarına hız verdi.
ÇEKÜL Evi’nde yapılan toplantıda Çukurova bütününü içine alan
doğa ve kültür öncelikli çalışma alanları belirlendi

Adana’da sayıları 16’ya ulaşan müzeler için oluşturulacak
“yaşayan müze” kavramına uygun senaryoyla, eğitim
çalışmalarının müze ortamına taşınması ve çeşitlenmesi
hedefleniyor. Sinema Müzesi’nin de yeniden boyutlandırılması
yönünde hazırlıklar yapılacak. Tepebağ Höyüğü’nde kazı
çalışmaları ise yakın zamanda başlatılacak. Çevre düzenlemesi
ile birlikte yürütülecek olan kazılarla, Tepebağ odaklı yol
bağlantılarının sağlıklaştırma projeleri tamamlanacak, ana
akslarla bağlantısı sağlanacak. Metin Sözen’in de önerisiyle
Kazı Evi olması için tespit edilen eski Adana evi restore
edilecek. Kazı ile ilgili diğer birimlerin oluşturulmasıyla
çalışmaların hızlanması sağlanacak. Tepebağ Höyüğü, Hitit
Devleti ile aynı dönemde yaşamış olan ve merkezinin
Adana’da olduğu bilinen Kizzuwatna Krallığı ile ilgili önemli
buluntular verecek olması bakımından önemli bir höyük.
1940’lı yıllardan beri çeşitli arkeologlar tarafından höyük
civarında küçük çapta araştırmalar yapılmış fakat sistemli bir
kazı başlatılmamıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
girişimleriyle kazı çalışmalarının başlayacak olması arkeoloji ve
sanat tarihi çevrelerinde heyecanla karşılandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ile ÇEKÜL Vakfı’nın ortaklığı
Şubat 2012’de yapılan “Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit
Alanı Sağlıklaştırma Çalıştayı” ile yeni bir boyut kazanmıştı.
Çalıştaya ÇEKÜL uzman ekibiyle katılan Prof. Dr. Metin
Sözen, Tepebağ Höyüğü inceleme gezisindeki izlenimlerini
Belediye Başkan Vekili Aldırmaz ile paylaşmıştı. Aldırmaz’ın
konuya duyarlı yaklaşımıyla hız kazanan koruma-yaşatma
uygulamaları, ÇEKÜL uzmanlarının danışmanlığında ve
Tarihi Kentler Birliği’nin proje destekleriyle devam edecek.

haber

18 BİN KÜLTÜR ELÇİMİZ VAR
Anadolu’da imece ile bitirilmemiş iş yok
gibidir. ÇEKÜL Vakfı’nın da 2008
yılında başlayan, Trakyalıların deyimiyle
bir “meci”si* vardı ve o tarihten beri
tüm Anadolu elinde avucunda ne
varsa eğitim için paylaştı. Tarihi Kentler
Birliği’ne üye kentlerde yürütülen
Kültür Elçileri Projesi sayesinde 5 yılda
18 bin çocuğa ulaşıldı
Beş yıldır yollardayız... Anadolu’nun dört köşesindeki
küçük-büyük kentlerde, çocukların sevgiyle bilgiyi
kabullenen yüreklerinin farkında olarak, meraklı gözlerinesözlerine bakarak-kulak vererek bildiklerimizi paylaştık;
bilmediklerimizi onlardan öğrendik; büyüdük, çoğaldık...
ETİ Şirketler Grubu’nun kurumsal desteği ve Tarihi Kentler
Birliği’ne üye belediyelerin katkılarıyla yürüttüğümüz “Kültür
Elçileri Kültürel Miras Eğitim Projesi"nin sonuna geldik.

Bir araya gelelim Anadolu!
5 yılda Anadolu’nun bereketli girişimi ile önemli bir imece
örneğine hep birlikte şahitlik edildi. Tarihi Kentler
Birliği’nin üyesi olan 77 belediyenin ev sahipliği yaptığı,

fırsat eşitliği dâhilinde 18 bin 12 yaş çocuğunun katıldığı
kültürel miras eğitim çalışmalarına onlarca “farklı” eğitim
mekânı ev sahipliği yaptı. Tarihi konaklar, medreseler,
kütüphaneler eğitimlere kapılarını açtı. Bilgi paylaşımı
duvarlarla çevrilmedi. Yerel kimliği oluşturan bilgi, işbirliği
ve eşgüdüm içinde valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim
müdürlüklerinin kadroları, okul yönetim ve eğitim
kadroları, veliler, öğrenciler, arkeologlar, mimarlar,
meslek odaları, jeologlar, etnologlar, esnaflar,
zanaatkârlar… Kısacası kentine sahip çıkan herkes kara
tahta önünde değil hayat sırasında oturdu. Öğrenciöğretmen rolleri değil, paylaşımcı-aktif bireyin rol aldığı
“gerçek” eğitimler planlandı.

Söz hakkını kullanan çocuklar
Eğitimler süresince, öğrenmeye-paylaşmaya açık olmayı
tercih eden bu topluluğa, günlük yaşamdakinin aksine, söz
hakkını kullanan çocuklar yol arkadaşlığı etti. Çocuklar,
yerel uzmanlar eşliğinde kentlerindeki arkeolojik alanlarının,
bitki örtüsü ve doğal oluşumlarının, mimari dokunun,
el sanatlarının, ritüellerinin, mutfaklarının kâşifi oldu.
Eğitimden geçen Kültür Elçileri, kirlenmekte olan bir su
kaynağı, harap olan bir çeşme, yıkılmak üzere olan eski
evler, kesilen ağaçlar, kurulması planlanan HES’ler,
arkeolojik alanlarda toplanmayan çöpler gibi konularda
belediye başkanlarıyla aynı masaya oturarak, çözüm odaklı,
eleştirel bakışın hâkim olduğu toplantılar yaptı. Kentte
önemli çalışmalar yapan mimarları, arkeologları ve daha
birçok yetişkini odalarından çıkardılar. Alanları incelediler,
not tuttular. Anneleri-babaları, öğretmenleri, kentteki esnaf
ile farklı meslek gruplarından birçok uzmanı bir araya
getirdiler. TKB Seminer ve Buluşmalarının, yerel yönetimhalk koordinasyonunun en bütüncül olanına zemin
hazırladılar. Kültürel miras konusu ile ilgili meraklarını
ortaya koyarak, konunun başka meraklıları ile birlikte bilgi
ve beceri edinmek için fırsat yarattılar. Özetle kentsel belleği
yitirmemek için çözüme yönelik eğitsel meclisler kurdular.

Türkiye’nin geniş bir uygulama kadrosu ve eşgüdümlü
organizasyon ekibine sahip en büyük programının eğitimsel
bilançosu şöyle:
• 77 kentte yerel yönetim kadrolarından 1540 kişi, 150
jeolog ve orman mühendisi, 300 etnolog, zanaatkâr, ustaçırak, 80 mimar, 150 arkeolog, 231 öğretmen ile çalışıldı;
toplam 2772 saat eğitim yapıldı.
• Öğretmenler de ödev yaptılar; kentteki yaşlılar ile
kentsel belleği ortaya koyan ritüelleri konuştular.
• Belediye başkanları, sağlıklaştırma çalışmaları yapılan
sokaklarını Kültür Elçileriyle birlikte gezdiler. Yapılan işleri
ilk ağızdan yegâne kent koruyucularına aktardılar.
• Mimarlar kentte dokundukları yapıları, onlara heyecanla
bakan bir “koruma kuruluna” yani çocuklara savundular.
Onlardan kentte çocuk olarak yaşamanın ipuçlarını
toplayıp projelerini bu bilgiye göre şekillendirecek olmanın
farkını yaşadılar.
• Zanaatkârlar yeni çırakları ile tanıştılar. Çarşılardaki
sesin susmaması için yeni projeleri çocuklarla birlikte
tartıştılar.
• Üniversiteler çocuklara kapılarını daha 12 yaşındayken
açtı. Üniversite öğrencileri ve hocaları yaş farkının fark
edilmediği bir düzlemde kenti tartıştılar.
• Kenti kent yapan herkes, kendilerine açık olan bu
programla önemli bir bilgi ağacının yeşermesini sağladı.
“ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri” projesi sona erdi. Ama
ÇEKÜL’ün kültürel miras eğitimleri, öncesinde olduğu gibi
devam edecek. Farklı kentlerde yeni çocuklarla tanışmak
ve paylaşmak üzere…

Eğitime destek veren TKB üyeleri
2008 yılında Akşehir, Beypazarı (Ankara), Çanakkale,
Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kuşadası (Aydın), Kütahya,
Malatya, Niksar (Tokat), Ordu,
2009 yılında Adıyaman, Ahlat (Van), Alanya (Antalya),
Avanos (Nevşehir), Bergama (İzmir), Giresun, Osmangazi
(Bursa), Safranbolu (Karabük), Sinop, Sivas, Taşucu
(Mersin), Tekirdağ, Trabzon, Van,
2010 yılında Burdur, Çorum, Divriği (Sivas), Elazığ,
Eskişehir, Hatay, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kemah (Erzincan),
Kırşehir, Kilis, Milas (Muğla), Nevşehir, Samsun, Taraklı
(Sakarya), Ürgüp (Nevşehir), Yozgat,
2011 yılında Adana, Akdağmadeni (Yozgat), Alaca
(Çorum), Altındağ (Ankara), Altınova (Yalova), Arapgir
(Malatya), Battalgazi (Malatya), Bitlis, Boyabat (Sinop),
Bursa, Edirne, Enez (Edirne), Erzurum, Gazipaşa (Antalya),
Ödemiş (İzmir), Side (Antalya), Simav (Kütahya), Şahinbey
(Gaziantep), Yalvaç (Isparta), Zile (Tokat),
2012 yılında Amasra (Bartın), Şehitkâmil (Gaziantep),
Yatağan (Muğla), Nallıhan (Ankara), Mecitözü (Çorum),
İskilip (Çorum), Havsa (Edirne), Uzunköprü (Edirne), Kula
(Manisa), Tosya (Kastamonu), İstanbul (Şile), Savur
(Mardin), Aydın, Aksaray, Silifke (Mersin).
*Trakya’da imece için kullanılan bir kelimedir. Evlerden birinde yapılacak
bir iş olduğunda örneğin “Ayşe’nin mecisi var” denilerek tüm komşular bir
evde toplanır ve işbirliğiyle tüm işler tamamlanır.

Proje süresince her eğitim yılı sonunda İstanbul
Buluşmaları’nda bir araya gelen Kültür Elçileri
Temmuz 2012’de son defa buluştu. Bu yıl
eğitim alan 15 kentten 375 çocuk
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda üç gün
geçirdi. Tanışma etkinlikleri, İstanbul gezisi,
sokak oyunları ve yerel lezzetleri konu alan
piyes gösterileriyle kentlerinin yemeklerini,
kıyafetlerini, şivelerini, oyunlarını öğrendi.

Çömçe gelin ne ister?
Bu yılki temamız yerel lezzetler olduğu için
tanışma etkinliğimizi de yemekle ilgili bir
ritüelden seçtik: Çömçenin (büyük tahta kaşık)
üzeri bezle kapatılır. Bezin üzerine göz, kaş
çizilir ve tahta çubuklarla kol yapılır. Çömçeye
elbise giydirilir ve bez bebek elde edilir.
Çocuklar aralarından birini lider seçer ve kapı
kapı dolaşarak şu maniyi söylerler: “Çömçe
gelin neler ister/Bir kaşık ayran ister/Tarlasına
yağmur ister.”
Çocuklar kapıyı çalar. Evin hanımı çömçeye
sorar: “Kaşık ne ister?” Soruya verilen
cevaplar doğrultusunda her evden bir
malzeme alınır: yağlı köfte için leğen, kıyma,
salça, ayran tası, yoğurt, simit (köftelik
bulgur). Harmana (açıklık olan bir yere)
gidilir, köfte ve ayran yapılır, afiyetle yenir.
Özellikle havanın bulutlu olduğu bir gün
seçilir ki yağmur yağsın ve dualar kabul olsun.
Ayran ve köfte tasları ters çevrilerek davul
yapılır ve kaşıklarla vurularak ritim tutulur.
Not: Bu dua Akten Köylüoğlu’nun annesi tarafından
kendisine bez bebek yapılarak aktarılmış. Akten
Hanım da bu geleneği
sürdürmek adına bu bebeği Zeugma
Bebek olarak yeniden tasarlamış. (Akten
Köylüoğlu, Kültür Sanat Edebiyat Derneği ve
Gaziantep Müze Dostları Derneği üyesidir.)

İskilip’in pilavı, Uzunköprü’nün tarhanası, Antep’in yuvalaması,
Kula’nın şekerli pidesi ve daha birçoğu sahneye çıktı

Merak edilen
Tarihi Yarımada’ya ziyaret
Kentlerdeki eğitimlerde, ülkemizde
Dünya Mirası Listesi’ne giren alanlardan
bahsederken, en çok merak edilen,
İstanbul’un Tarihi Yarımada’sı olmuştu.
Kültür Elçileri’nin İstanbul ziyareti işte
bu meraktan yola çıkarak önce
Sultanahmet’te başladı. Ayasofya’nın
kubbeleri altında İstanbul anlatıldı.
Arkeoloji Müzeleri rehberler eşliğinde
incelendi. Kenti daha iyi algılamak için
İstanbul Boğazı’nda tekne turuna çıkıldı.
Yalılara, uzaktan yükselen kulelere,
sahilde balık tutanlara, hisarlara, fenerlere,
gemilere, vapurlara, köprülere, tepelere ve
Kız Kulesi’ne büyük heyecanla el sallandı.

Darüşşafaka’dan ev sahipliği
Kocaman kazanlar, tahta kaşıklar,
tarhanalar, hamurlar, saclar, aksakallı
dedeler, maharetli kadınlar, yaramaz
çocuklar, rengârenk şalvarlar, basma
gömlekler, efeler... Darüşşafaka spor salonu
bir anda kalabalık bir ailenin kutlama
sofrasına dönüştü. Kültür Elçileri gelmeden
önce hazırladıkları piyeslerini sırasıyla
paylaştı. İskilip’in pilavı, Uzunköprü’nün
tarhanası, Antep’in yuvalaması, Kula’nın
şekerli pidesi ve daha birçoğu sahneye çıktı.
Şiveler, kıyafetler, sazlar, türküler, maniler
hepsi bu büyük ve bereketli sofrada yerini
aldı. ÇEKÜL Eğitim’in gönüllü eğitimcileri,
kentlerden gelen öğretmenler, İstanbul
Buluşmaları’na destek için gelen eski
Kültür Elçilerimiz (onlar artık lise öğrencisi)
Kayseri’den Onur Atıcı, Gaziantep’ten
Emre Gündüz ve Eda Kılınç etkinliğin
başkahramanlarıydı ve iyi ki vardılar.

bursa
Mimarisinden yaşam
kültürüne köyler
Bursa’da konuşuldu
TKB üyeleri kırsal yaşama
odaklanan uluslararası
sempozyum için Bursa’da
bir araya geldi. Sempozyum
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
TKB ve ÇEKÜL Vakfı’nın
ortaklığıyla yapıldı.

sempozyum

Kırsal yaşam TKB’nin gündeminde
TKB’nin kurucu üyelerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi,
kültür mirasının farklı başlıklarını uluslararası
sempozyumlara taşımaya devam ediyor. Bursa’da 2009’da
“kale” konuşulmuş, 2010’da “çarşı” ele alınmış, 2011’de
“mahalle” tartışılmıştı. Eylül 2012’de zincire “Kırsal
Mimarlık, Kırsal Yaşam”eklendi. Böylece kentler için hayati
önem taşıyan kale-çarşı-mahalle üçlüsünün ardından
“kentleri besleyen”, geleneksel yaşam kültürünün hâlâ
rengini koruduğu köyler gündeme getirilmiş oldu. Tayyare
Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyumda yerli ve yabancı
uzmanlar kadar köylerini yaşatmaya çalışan değişik
kesimlerden temsilciler söz aldı; evlerde kullanılan yapı
malzemelerinden bahçelerde yetişen meyvelerine köylerin
zenginliği, bu zenginliği korumak için çeşitli görüşler
katılımcılara aktarıldı. Yoğun Bursa programında ÇEKÜL
ekibinin Yerkapı, Mahkeme ve Kayıhan hamamları ile
Üftade Camisi’ne yaptığı inceleme gezisi, Merinos Enerji
Müzesi’nin açılış töreni, TKB 2012 Yılı 2. Meclis Olağan
Toplantısı da vardı. Bursa’nın köylerinden “oyuncuların” rol
aldığı Harman Gecesi gösterisi, Kocayayla’da kurulan
çadırlar, Gelemiç gezisi ile temposu yükselen “Kırsal
Yaşam, Kırsal Mimari Sempozyumu” 6 Eylül akşamı açılış
konuşmalarıyla başladı.
Mahkeme Hamamı, Bursa

Dr. Asım Güzelbey
TKB Başkanı,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Öncelikle Bursa’daki
değişimi büyük bir
hayranlıkla izlediğimizi
söylemeliyim. TKB olarak bu yıl
başladığımız Kültür Öncelikli
Bölgesel Yol Haritaları
programını devam ettiriyoruz.
Programın ülkemize çok katkısı
olacağı inancındayım. 2012’nin ikinci döneminde
Balkanlar’a bir gezi gerçekleştirdik. Osmanlı’nın
Balkanlar’da çok değerli eserler bıraktığını, Bursa başta
olmak üzere Türkiye’den belediyelerin bu eserlerin
korunması için büyük çaba sarf ettiklerini gördük. Bu
dönemde birçok uluslararası kurumda TKB olarak sunum
yapıyor, ciddi işbirlikleri geliştiriyoruz. Ekim ayında
Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde TKB’nin de katkısıyla
önemli bir toplantı yapılacak. Böylece 2012’nin üçüncü
çeyreğini tamamlayacağız. 2013 içinde şu anda
planlarımızı yapmaktayız.
Şahabettin Harput
Bursa Valisi
Şinasi’nin “Bizi bizde bizim
için saklayan şehir” diye ifade
ettiği Bursa’da böyle bir
organizasyon gerçekleştirdiğiniz
için teşekkür ediyorum.
Türkiye’nin en önemli vasfı tarih,
kültür ve medeniyetlerin merkezi
olmasıdır. ÇEKÜL ve TKB’nin
yaptığı çalışmaları takdir ve gururla izliyoruz. Şehirlere
damgasını vuran yerel yöneticilerse, yıllar önce başlayan
bu hareket doğru bir harekettir. Medeniyetlerimizin ortaya
çıkarılmasında, kimliğimizin şehirlere ve ülkemize iade
edilmesinde tarihi bir hizmet yapıyorsunuz. Bursa,
gururumuz. Mimar Sinan, Osmanlı’nın kuruluşunda
başkentlik yapan bu şehre, o dönemin mimari asaletini
bozmamak için el atmamış. Bursa’yı yaşatma görevi bize
düşüyor. Emlak vergisi fonlarından koruma çalışmaları
için 5 yıl içinde 25 milyon TL civarında para dağıttık.
Bu sempozyum, koruma hareketin kırsala yayılması,
oralarda da bir farkındalık sağlamak adına çok doğru
bir harekettir. Bütün başkanlarımıza hoş geldiniz
diyorum.

1. Oturum
Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
TKB ve ÇEKÜL’ün de desteğiyle
“yaşayan bir tarih kenti” olmak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Neolitik çağdan Cumhuriyet’e
bütün dönemlerin izlerini ortaya
çıkarıyoruz. 3.400 m
uzunluğunda, 6 kapısı olan
surlarımızı ayağa kaldırdık. Bir
diğer önemli çalışmayı çarşıda gerçekleştirdik. Tarihi çarşıyı
görünür kılmak için yüzlerce yıkım yapıldı. 800’ün üzerinde
işyeri komple restore edildi. Çarşının günümüz alışveriş
merkezleriyle rekabet edebilmesi için düzenlemeler yapıldı.
Depo gibi kullanılan Tuzhan’da restorasyon gerçekleştirildi.
Kütahya Hanı’nın restorasyonu tamamlandı, yakında açılacak.
Eskişehir Hanı’ndaki çalışmaları iki ay içinde bitireceğiz. Daha
önce kale, çarşı ve mahalle toplantıları yapmıştık, bugün
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kırsal yaşamı masaya yatırıyoruz.
Güzel kazanımlarla kentlerinize döneceğinizi umut ediyorum.
Mithat Kırayoğlu
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı,
TKB Danışma Kurulu Üyesi
12 yıl önce, TKB’nin kuruluş
toplantısını yine bu salonda
yapmıştık. TKB koruma tarihinde
bir milat oldu. Şimdi bir adım
daha atıyoruz; 37 bin köy artık
TKB’nin ilgi alanına girmiştir.
1960, Türkiye için çok önemli bir
yıldır. O yıllarda hayat bilgisi
dersi vardı ve ders kitabı şu cümleyle başlardı: “Türkiye’nin
nüfusu 28 milyondur, bir tarım ülkesidir; nüfusun yüzde 40’ı
şehirlerde yüzde 60’ı köylerde yaşar.” 50 yıl sonra Türkiye
bir sanayi ülkesi olma yolunda ilerliyor, nüfusunun ise yüzde
75’i şehirlerde, yüzde 25’i köylerde yaşıyor. Acaba hangi
ülkenin başına bu kadar dramatik bir altüst oluş macerası
gelmiştir? Göçenler kentlerin varoşlarında yeni bir kent, bir
sosyal yaşam yarattılar. Bugün büyük şehirlerin önünde bir
kentsel dönüşüm fiziksel projesi olarak duran, aslında
50 yıllık göç sürecinin sonucudur. Evet, köyler boşaldı,
demografik yapı değişti, köylerde yaşlı insanlar kaldı...
Nüfusun yüzde 75’ikentlerde ama köyde doğanların oranı
hâlâ fazla; Türkiye sanayisi gelişse bile köylülüğün devam

Jance, Makedonya
ettiği bir ülkedir diyebiliriz. Tüm bunları sosyolojik,
ekonomik açıdan irdelememiz ve buna göre bir gelecek
planlaması yapmamız gerekiyor. Olağanüstü güzellikte,
kültür mirası olarak son derece önem taşıyan tarihi
köylerimiz var. Biz bugün fiziksel, ekonomik olarak
yıpranmış, gelecek projesi olmayan kırsal yaşam için yeni
bir sayfa açmak istiyoruz. Bugünkü buluşmanın sonunda
koruma tarihine yeni kavramlar kazandıracağız. Belki “300
ortak 300 köy” diyeceğiz, belki her kente bir köy
zimmetleyeceğiz... Bugün TKB Türkiye’nin büyük
coğrafyasında kendine yeni bir görev biçecek.
Behuciddin Şehabi
Makedonya Milletvekili

“Rumeli’de
Kırsal Mimari”
Makedonya’da bütün yıkıma
rağmen ayakta kalan çok sayıda
eser mevcuttur. Ohri, Manastır,
Köprülü, Üsküp, bilhassa Debre
bölgesinde çok önemli köy evleri
vardır. Bu evlere, Osmanlı-Türk evi demek gerektiğine
inanıyoruz. Le Corbusier ve talebesi, Tunus ve Fas’ta inşa
ettikleri yeni köylerde Makedonya mimarisinden ilham
almışlardır. Özellikle 18. asır sonu, 19. asır başında yeni
köylerin kurulmasında büyük bir hareketlilik yaşanmıştır.
Beylerin arazilerinde çiftlik sistemi oluşturulmuş, çiftlik köyleri
diyebileceğimiz yerleşimler ortaya çıkmıştır. Müslüman ve
Hıristiyanların birlikte yaşadığı köylerde hem cami hem kilise
bulunur. Makedonya’nın 11 köyünde çok kültürlü, çok dilli
toplumların nasıl yıllarca bir arada yaşadığını görmekteyiz.
19. asırda köylerde inşa edilmeye başlanan okullar,
buralarda çok canlı bir eğitim sürecinin başladığını
göstermektedir... Köy evleri ahşap, taş ve işlenmiş topraktan
ya da üçünün karışımından yapılmıştır. Köylerin hemen yanı
başında taş ocakları mevcuttur. Evler bütün zarafetleriyle ve
bilhassa ahşap süslemeleriyle insana huzur veren bir özelliğe
de sahiptir. Balkanlar’da Osmanlı’dan kalan değerlerin
muhafaza edilmesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
katkısı takdire değerdir. Bu arada güzel bir haberim var:
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatları, TİKA’nın
desteğiyle Debre yakınlarındaki Kocacık köyünde, Atatürk’ün
babası Ali Rıza Efendi’nin evi onarılıyor. 3 yıl önce evin
temelleri bulunmuş, yeniden inşa ediliyor.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Köylerin Tarihi Gelişimi
ve Bursa Örneği”
İlk köyler, avcılık toplayıcılıktan
tarıma yönelen insanlar tarafından
oluşturuluyor. Örneğin Bursa
yakınlarında 7.500 yıllık Akçalar,
ondan daha eski olan Barçın
höyükleri var. Osmanlı’ya geldiğimizde köy yaşamına son
derece önem verildiğini görüyoruz. 1927 sayımına göre
nüfusun yüzde 80’i köylerde oturuyor, Osmanlı’da oranın
yüzde 90’lara çıktığını söyleyebiliriz. Osmanlı şehirleri büyük
oranda köylere bağımlı. Bursa gibi daha ilk yüzyılda nüfusu
40 bine ulaşmış bir kentin öncelikle beslenmesi gerekiyor.
Bursa’da Orhan Gazi’den başlayarak düzenli kapan hanı inşa
edilmiş, köylüler yağlarını ballarını buraya getirmişler.
Şehir aynı zamanda bir sanayi alanıdır, sanayinin hammaddesi
de taşradan gelir. Isparta sicillerinde dernek pazarında
köylerden gelen ipliğin dağıtımı konusunda bilgiler vardır.
Haymana, Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam’da tiftik keçisi
besleyenler ipliği pazara getirirlermiş. Kozacılık da daha çok
köylerde yapılıyordu. Osmanlı devleti köy yaşamının sürmesine
çalışmış çünkü vakıfların yüzde 30’a yakın geliri köylerden
sağlanmaktaydı. Ayrıca imaretlerin her türlü girdileri, vakıf
tarafından köylerden satın alınıyordu. Hatta vakıflar kendi
köylerinin delikanlılarına iş veriyordu... Köyün yapısına gelince:
Dayanışma, imece var ve örgütlüler... Özellikle Osmanlı’nın
son döneminde Bursa’da köyler iyice gelişti, 1893 harbinden
sonra kent önemli bir göç almıştı. Daha çok toprak ekilmeye
başlandı, tütün ekimi, kozacılık gelişti. Daha sonra muhtarlık
teşkilatı başladı, devlet köylere özel bir kimlik verdi. Köyler
modernleşmenin nimetlerinden faydalanmaya çalıştılar.
Pentalafos, Yunanistan

Köy evi, Gelemiç
Doç. Dr. Nikolaos A. Lianos
Trakya Democritus Üniversitesi

“Batı Trakya’da
Kırsal Mimari”
Koruma çalışmalarında öncelikle
şu soruları sormak gerekli:
“Geçmişimizden korumak
istediklerimiz, bugüne getirmek
istediklerimiz neler? Bir şeyi
restore ederek aslında neyi koruyoruz?” Kulağa tuhaf
gelebilir ama her restorasyon aslında bir yıkımdır...
Yunanistan’da birçok yapı restore edildi, halk merkezi
haline getirildi. Şimdi her yerde bu merkezlerden var
ama düzgün işlevlere sahip değiller; zaman, para boşa
harcanmış oldu. Size gösterdiğim fotoğraflar,
Yunanistan’daki Roma’ya gidiş yolunun fotoğrafları.
Bu yolda sadece mal değil düşünce değişimi de yapılıyordu;
yol boyunca birçok köy kurulmuştu. Bu köylerle ne
yapabiliriz? Öncelikle belgeseller hazırlayabiliriz. Kulağa
zahmetli bir iş gibi geliyor ama artık teknoloji çok gelişti.
İkinci olarak binaların tasarım prensipleri incelenmeli;
nasıl yapıldılar, mimarileri neydi buna bakılmalı.
Bunlar bize ileride ne yapmamız gerektiğine dair bilgiler
verebilir. Üçüncü olarak bu binaların yapılış amacı neydi
bunu sorgulamak önemli. Bu bahsettiğim üç şey
birbirleriyle paralel ve bu bize binalarla ne yapacağımız
konusunda yardımcı olabilir...

Rand Eppich
Avrupa Tarihi Kentler Birliği Temsilcisi

“HISTCAPE
Projesi Örneği”
Burada, bu kadar çok insan
toplandığı için heyecanlıyım.
Dünyanın farklı yerlerinde
“yaşatılan” köyler var. Kimi izciler
için ideal, kimi gençler için
eğitim programları düzenliyor, kiminin yemeği ya da viskisi
çok ünlü, kiminde geleneksel müzik önem taşıyor. Yani
hepsinin bir “sırrı” var. Modern, kalabalık bir dünyada
yaşıyoruz ama kasaba ve köylerin varlığını unutamayız.
Onların sırlarını bulmalı ve korumalıyız. Turizmi geliştirmek
her zaman bir çözüm olmuyor hatta “kirlilik” gibi bazı
sorunlar yaratabiliyor. Hepimiz bu problemleri biliyoruz,
önemli olan bunları sınıflandırmak, düşünmek...
Örneklerin ve fikirlerin peşinde olmalıyız. Kültürel mirasın
korunması bilincini yükseltmeli, devletin etkisini artırmalıyız.
Bir ağ oluşturmalı, halka ulaşmalı, bilgi birikimi ve
düşüncelerimizi yaymalı, bu bilinci diğer yerlere de
aşılamalıyız. Ayrıca öğrendiğimiz sırları bazı bölgelerde
uygulamalı ve uyum sağlama oranına bakmalıyız...
HISTCAPE’in Arnavutluk’taki projesi birkaç ay önce başladı.
Küçük, suyun önemli olduğu bir köyde çalışıyoruz. İnternet
sitemizden çalışmalarımızı takip edebilirsiniz hatta siz de bir
şeyler yükleyebilir, sırlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
Molinos Campo de Criptana

Cezayir
Prof. Dr. Halid Tadmori
Trablus Kent Konseyi Başkanı, ÇEKÜL Ortadoğu Temsilcisi

“Ortadoğu’da
Kırsal Mimarlık”
Çok sıcak bir iklim yaşayan
Lübnan’da evlerin mimarisi buna
göre oluşmuştur. Bu konutlar
yerel beyaz kalker veya sarı taşlar,
düz toprak damlar, az pencereli,
kalın duvarları ile iklimin ve Osmanlı mimarisinin etkilerini
yansıtmaktadır. Lübnan'da bulunan Deyr-ul Kamar köyü
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. Arabistan
bölgesinden söz edersek: Yerleşik Araplar, kerpiçten veya
taştan yapılan evlerde oturuyorlardı. Bunun en güzel örnekleri
Der'iya, Al-Gat ve Oşayger köylerinde görülebilir. Güney
Yemen ağırlıklı olarak çöl ile kaplı, bu bölgede tek inşaat
malzemesi çölden çıkarılan topraktır, bütün binalar kerpiçtir.
Özellikle Şibam’da gördüğümüz görüntüye şaşırıp kalıyoruz;
kerpiç binalar 500 yıldır ayakta. Çölün ortasında yükselen
ilk gökdelen kasabanın eşi benzeri olmayan bir mimarisi var.
Kasaba Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. Şibam'daki
yapıların 500 kadarı 5 ilâ 11 kat arasında değişen çok katlı
evlerdir; dünyada apartman tarzı yapıların ilk örnekleri olarak
kabul edilmektedirler. Kuzey Afrika’ya gelince: Atlas
Dağları’nda, çölün bazı bölgelerinde çoğunlukla Berberiler
yaşıyorlar. Fas’ın Ouarzazat Bölgesi’ndeki en görkemli
kasaba Ait Ben Haddu. 10 kadar aile hâlâ “kasır” adıyla
bilinen konut grubu içinde yaşamaktadır. Kasır, yüksek
duvarlarla çevrili topraktan yapılan ve ortasında geniş bir
açık avlu yeralan bir bina grubudur. Cezayir’deki Mizâb
Vadisi’nde ise 5 eski kasaba yer alıyor: Gardaya, Melika,
El-Atöf, Beni-İsgen ve Bu-Nura. Kasabaların planlamasında
değişmeyen 3 temel yapı kasır, mezarlık ve kale ile hurma
bahçesidir. Orta kısımlarında pazar yeri ve etrafında da
palmiyelikler yer alır. UNESCO Kültür Mirası Listesine
giren Gardaya 2008'deki selden büyük hasar görmüş
ve kent yaralarını henüz saramamıştır.

2. Oturum
Dr. Asım Güzelbey
TKB Başkanı,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Bugün bir sanayi toplumu olma noktasındayız. Bu güzel bir
şey ama bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye artık
buğday ve et ithal eder hale geldi. Köylerin yaşaması
şart ve bunun için de kırsal alandaki yaşam koşullarını
düzeltmemiz gerekiyor. Kendi bölgemden biliyorum,
çok sayıda büyükbaş hayvan çiftliği kurulmakta ama
sanayicilerimiz tarafından. Oysa köylümüz de bu işin
içinde olmalı çünkü sanayici bir noktaya kadar bu işe sahip
çıkar. Yeterli kârı görmezse bu işten vazgeçer. Tüm bu
nedenlerle bu toplantının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Şimdi sözü katılımcılara bırakıyorum.

organize ettik, Yörük Günleri tertipledik. En az 20 aile
yıkılmaya yüz tutan evini onardı. O dönemde doçent olan
Aysun Özköse öğrencileriyle evlerin rölövelerini çıkardı,
projelerini hazırladı; “Sokak Dokusu İyileştirme Projesi” olarak
Kültür Bakanlığı’mıza yolladık. Proje bedeli o gün için
2 milyon dolar olarak tespit edildi. Devletimiz bu imkânı
sağladığında sanırım Dünya Kültür Mirası’na ilk giren köy
unvanını da alabileceğiz. Can Hersek’in Yörük Köyü
Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri çalışmasını, bakanlığın
katkılarıyla Türkçe-İngilizce olarak bastırdık. 2002’de “Orda
Bir Köy Var” adlı bir belgesel hazırlattık. Eski mezarlığımızı
SİT alanına dahil ettirdik. Yıkılmakta olan bir konağı
84 varisinden bağış yoluyla alıp restorasyonunu yaptırdık.
Büyük araçların verdiği zararı önlemek adına köy girişinde bir
tarlayı satın alıp otopark yaptık. Köyümüzden yetişen merhum
soprano Leyla Gencer’e ait konağın kamulaştırma çalışmaları
Karabük Valimiz İzzettin Küçük’ün desteğiyle devam ediyor.
Bu evin Gencer’in adını taşıyan bir müze olmasını hedefliyoruz.
18 evin çatı ve sıva tamirinin yapılması için hazırlanan
projemiz, kaymakamımız tarafından Kültür Bakanlığı’na
yollandı. Köyümüze yapılan ziyaretlerden memnun, ancak
çevreye duyarlı olmayan kişilerden şikâyetçiyiz.

Yörük Köyü 140 haneli bir köy.
Köyümüzde halen 126 hanenin
ancak yarısında ikamet
edilmektedir. 1994’te camimizin
yanışını gözyaşlarıyla izleyen bizler
anılarımızın da yok olmasına göz
yummak istemedik. İşte bu
maksatla bir vakıf kurmaya karar
verdik. Devlet ve köylü işbirliği ile camimizi aslına uygun
yeniden inşa ettik. Bürokratik engelleri aşmak için Metin
hocamızın kapısını aşındırdık. Herkesi ikna ederek köyümüzü
SİT alanı ilan ettirdik. Önce gururlandık ama Koruma
Kurulu’nun Ankara’da oluşu, sıva, çatı tamiri yapmak isteyen
köylülerimizin müracaatlarına aylarca cevap alamamaları
nedeniyle çok ama çok zorlandık. Daha sonra Safranbolu’da
bir kurul kuruldu ve sorunları kısa sürede çözmeye başladık.
Çamaşırhanemizi onarıp müze ve gezi alanı olarak tefriş ettik.
Kanalizasyon alt yapısını kurduk, çöp toplama faaliyetlerini

Yörük Köyü

Hüseyin Çağlayan
Yörük Köyü Kültür Mirasını Koruma,
Tanıtma ve Dayanışma Vakfı Başkanı

Ahmet Kuş
Cumalıkızık Köyü Muhtarı

Hadi Yurdakul
Apçağa Köyü koruma gönüllüsü
Ahmet Kutsi Tecer, “Orda bir köy
var uzakta” diye başlayan şiirinde
kendi köyünü yani Apçağa’yı
anlatır. 2003’te Apçağa Köyü
Güzelleştirme ve Kalkındırma
Derneği olarak ÇEKÜL’e Metin
Sözen’i ziyarete gittik. Hocamızın
önerileriyle Köy Gelişim Projesi’ni
uygulamaya karar verdik. Evlerimizi onaracak usta yok
gibiydi, bu yönde eğitimler yaptık. “Kayabaşı-Kır KahvesiAmfi Tiyatro”uygulamalı projesiyle, “Aydın Doğan 2005
Kent Mimarisi, Kent Dokusu” konulu yarışmaya katıldık
ve ödül aldık. Peşinden Apçağa Köyü Meydanı ve Kayabaşı
Çevre Düzenlemesi Projesi’ni geliştirdik, proje bakanlık
tarafından plaketle ödüllendirildi. Her yıl yapılan Kemaliye
Kültür ve Turizm Şenlikleri’nin etkinlik merkezlerinden biri
Apçağa’dır. Köyümüzün evleri, topografik yapının
gereklerine uygun olarak ve mahalli tabirle “mağ” adı
verilen 3-4 metrelik aks sistemiyle yapılmıştır. Yakup Ağa
Konağı acil ilgi bekleyen evlerimizden arasındadır...
YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden öğretim üyeleri, “Kemaliye
ve Çevre Köylerindeki Evlerin Sistem Kuruluşlarının
Tespiti, Çatı (Rıhtım-Dam) ve Cephe Yüzeylerinin Koruma
Sorunlarına Yönelik Öneriler” projesi kapsamında
Haziran 2012’de alan çalışması yaptılar. Apçağa ve
Başpınar pilot köyler olarak seçildi, tez çalışması için
iki grup bu iki köyde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumalıkızık Köyü

Apçağa Köyü

Cumalıkız, Osman Bey’in
kurdurduğu 7 kızıktan biri.
Bu kızıklardan iki tanesinin yeri
bilinmiyor, kalanlar arasında
tarihi özelliğini yitirmeyen ise
sadece Cumalıkızık. Evlerimiz
taş, kestane ağacı ile yapılmış,
kerpiç dolgu kullanılmıştır.
Güzel ve sağlıklıdır. Maalesef kurul son zamanlarda betona
müsaade ediyor; buna kesinlikle karşıyız. Bursa ile rakım
farkımız fazla değildir ama yazın köyümüz 8-9 derece
serindir. Bunun nedeni köyde taşın yoğun olarak
kullanılmasıdır. Atalarımız kanalizasyon işini bile çözmüşler.
Havuzlarda atık suyu yüzde 90-95 çökerttikten sonra dereye
verilmiş. Şimdi doğrudan dereye akıyor. Köyümüz 1982’de
SİT alanı olarak tescillendi. Sevindik, gelin görün ki
700 senede yapılamayanı 30 senede yaptık; 307 haneli
Cumalıkız 185 haneye indi. Büyük bir restorasyon projesi
var ama çok ağır ilerliyor. 10-12 evimizin dayanacak
gücü kalmadı, bu kış yıkılabilir. Birçok kurs yapılıyor,
pansiyonculuk kursu da getirdik ama evlerin durumu
iyi olmadığı için pansiyonculuk henüz yapılamıyor.
İnsanlar gezip bir çay içtikten sonra gidiyorlar.

“Tepeden tırnağa yeni bir
Türkiye’nin düşünü kurmak zorundayız”

Şule Doğan
Soma Belediyesi Meclis Üyesi
Darkale (Tarhala), Soma
İki yıl önce bir grup arkadaş bir
araya geldik ve Darkale Köyü
Koruma ve Yaşatma Projesi’ni
geliştirdik. Grubumuz çeşitli
mesleklerden insanlardan
oluşuyor, gönüllülük anlayışıyla
çalışıyor. Öncelikle özel bir
şirketin geliştirdiği “Örnek Köy
Projesi”ne dâhil olmak için çabaladık. Heyecanlı
duruşumuzdan etkilenip “Evet” dediler. Bu sayede meydan
düzenlemesi, köy müzesi gibi projeleri hayata geçirebildik.
Ardından ÇEKÜL’e, Metin hocaya ulaştık. Jeolojik etüt
yapılmasını, koruma amaçlı imar planı hazırlanmasını
önerdi. Soma Belediyesi ikisini de yaptı. Şahsa ait 5 adet ev,
bakanlıktan destek aldı. Bir adet ev belediye tarafından, bir
diğeri Soma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından satın alındı.
Köy tüzel kişiliğine ait yapı için İl Özel İdaresi’ne başvurduk.
9 Eylül Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Celal
Bayar Üniversitesi’nin ilgili bölümleriyle görüşmeler yaptık,
bunların sonucunda çeşitli projeler hazırlandı. Manisa
Valimiz ile görüştük, bize çok destek oldu. Soma Fotoğraf
Topluluğu kuruldu, fotoğrafçılar Darkale’ye davet edildi.
Köyümüz doğa sporlarına çok uygun; bisikletçileri, dağcıları
davet edip ağırladık. Soma Belediyesi’nin de katkılarıyla 1.
Geleneksel Yerel Tatlar Festivali’ni düzenledik. Ayrıca Zafer
Kalkınma Ajansı ve Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın
işbirliğiyle bir ekoturizm projesi yürütülüyor. Köyler yaşadıkça
toplumların daha sağlam olacağını düşünmekteyiz. Gelişmiş
toplum için gelişmiş köylere bir örnek de biz olmak istiyoruz.

Sempozyum Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlendirmesiyle
sona erdi. “Bu toplantının canlı olmasının nedeni köylerin
sahiplerinin, köye emek verenlerin burada olmasıdır”
diyerek konuşmasına başlayan Sözen şöyle devam etti:
“Dünkü ilişkiler ağını bilmediğimiz zaman köyümüzü de,
kasabamızı da kentimizi de büyük şehri de anlayamayız.
Büyük resmi görmek zorundayız. Halk bu köylerde,
bu kentlerde beraber oturmak, bu beraberliğin gücünü
göstermek istiyor. Köylerden başlamayan hayat büyük
şehirlerde hüsrana uğrar. Köyden kopanlar, büyük şehirlerin
varoşlarında hayatlarının zorlu anlarını geçirir.
Bu yüzden tepeden tırnağı yeni bir Türkiye’nin düşünü
kurmak zorundayız... Uzaktan kumandalı bir yönetim
sisteminden uzak durarak tüm bunları yapıyoruz.
Yeni söylemlere, yeni düşüncelere açık, üretenin öne çıktığı
bir ruhun burada toplantı yaptığını unutmayalım.”

TKB’nin yeni üyeleri
Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın
yönettiği TKB 2012 Yılı Meclis 2. Olağan Toplantısı
Kocayayla’da kurulan yörük çadırında yapıldı. Küre,
Kızılcaböcük, Üzümören, Darıca, Kemalpaşa, Çavdarhisar,
Afşin, Kadıköy (Kemer), Soma, Uluborlu, Gülek
belediyelerinin birliğe üyelik başvuruları kabul edildi.
Toplantı öncesinde ise Keles Belediye Başkanı Süleyman
Kaynak, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve
Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bursa’daki
kırsal yaşam hakkında bilgiler verdiler. Osman Gazi
döneminde “yaylak” olarak kullanılan Kocayayla’ya
kurulan diğer çadırlarda ise el sanatlarından yemeğe
Bursa köylerindeki hayat canlandırılmıştı.

Merinos Enerji Müzesi açıldı
araştırmacılar fabrikada sergilenen eski belgeleri yeni
baştan yorumlayarak tarihi doğru yazmalılar. Bursa’ya,
ülkemize, komşularımıza, dünkü coğrafyalarımıza
katkılarından dolayı büyükşehir belediye başkanının
şahsında emeği geçenleri kutluyorum. ‘Yapılamaz’
diyenlerin söz söyleyemez hale gelmiş olmaları başarının
çizgisini de gösteriyor. Küçük siyasi dalgalanmaların bu
kentte karşılık bulamayacağını, ülkemizin umutlarını
bağladığı bu yerde büyüklükler üzerine konuşmamız
gerektiğini vurguluyorum. Belediye başkanlarımızdan
endüstri mirası envanterlerini, TKB’nin büyük envanterine
katmalarını istiyorum. Bunlardan hangilerinin ayağa
kaldırılacağını tartışıp destek olacağız.”
Bir önceki sempozyum buluşmasında Merinos Tekstil
ve Sanayi Müzesi’nin açılışını yapan Bursa Büyükşehir
Belediyesi TKB üyelerini yine bir müzeyle karşıladı. Merinos
Tekstil Fabrikası’nın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere
kurulan birim, Merinos Enerji Müzesi’ne dönüştürüldü.
Gezenlerin büyük beğenisini toplayan müzenin açılışında
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ÇEKÜL Vakfı
ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen
ile Avrupa Müze Akademisi (EMA) Başkanı Massimo
Negri birer konuşma yaptılar.
Recep Altepe, Bursa’nın müze konusunda Türkiye’de öncü
olduğunu, birikimlerini diğer kentlerle paylaştıklarını söyledi.
Altepe yeni müzeyle ilgili düşüncelerini şöyle söze döktü:
“Merinos fabrikası Bursa’nın sembolüydü. Burada
Bursalıların hepsinin hatırası vardır; amcalarımız,
halalarımız bu fabrikada çalıştı. Ben de 38 yıl önce stajımı
burada yaptım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
1938’te açtığı fabrikanın alanında artık bir kent parkı,
kültür ve kongre merkezi ile müzeler bulunuyor. Fabrikada
üretim 12 yıl önce durmuştu, biz de bu alanı yeniden
değerlendirdik. Müzemizde tekstil ve enerji tarihinin
anlatıldığı bölümler var. Ayrıca bir Bursa sokağı
canlandırılıyor, ışık ve müzik gösterileri yapılıyor; belgesel
gösterim odaları, bilgi kioskları yer alıyor. Bu çalışma
Bursa’nın altın kolyelerinden biri oldu. Emeği geçenlere,
bize destek veren tüm Merinos ailesine teşekkür ediyoruz.”
Altepe’nin ardından söz alan Prof. Dr. Metin Sözen
düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Bursa’ya her
gelişimde heyecanlanıyorum. Bursa şu anda 21. yüzyılın
bütün gereklerini yerine getiriyor. Geçmişindeki toplu iğneye
kadar değerlendirip üretim ilişkisini tüm dünya halklarına
sunuyor. Bizim Bursa’yı Türkiye’ye, evrensel boyuta taşımak
gibi bir zorunluluğumuz var. İlkokuldan üniversiteye
öğrenciler burayı bir araştırma alanı olarak görmeliler,

Açılışın konuşmacılarından Massimo Negri, “Bir müzenin
açılışı her zaman heyecan vericidir” cümlesiyle TKB üyelerine
seslendi: “İyi bir müze özgünlük ve yaratıcılığı birleştirir.
Burada oluşturan iki müze Bursa tarihini anlamak için harika
fırsatlar sunuyor. Eminim siz de Enerji Müzesi’nde sürprizlerle
karşılaşıp şaşıracaksınız. Bu bir enerji müzesi ama aynı
zamanda enerji veren bir müze. Akademimiz müzelerde
yaratıcılığı geliştirmek üzere eğitim, seminer, danışmanlık
hizmetleri veriyor. 20 yılda yaklaşık 100 müzenin kuruluşuna
destek olduk. Bursa ile geliştirdiğimiz diyaloğun sonuçlarını
almaya başlıyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Akademimizin
verdiği Micheletti Ödülleri’nin törenini gelecek yıl
Bursa’da yapacağız. Başkanı, arkadaşım Ahmet Erdönmez’i,
tüm ekibi kutluyorum.”
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değerlendirme

“Köylerden başlamayan
hayat büyük şehirlerde hüsrana uğrar”

19. yüzyılda sanayileşme kırsal yerleşmelere
ilk darbeyi vururken, kır insanlarını da
vasıfsız işçiler olarak kentin zorlu koşullarına
savurmuştu. Köyden gelen göç dalgalarına
hazırlıksız yakalanan kentler de bu darbeden
hiç kuşkusuz nasibini aldı. İkinci darbe
ise 90’lı yıllarda küreselleşmeden geldi.
Sonuçta kırın temel geçim kaynağı olan
tarımı bitiren çok uluslu endüstriyel tarımın
yükselişi ve köy yerleşmelerinin yaşam alanı
olan doğanın ve doğal kaynakların
“ekonomik kalkınma” adına yok edilmesi,
kırsal alanda onarılması zor yaralar açtı.
Geleneksel tarımsal üretim darboğaza
girerken köyler hızla yoksullaştı ve boşaldı,
genç nüfus kentin parıltılı yaşamına kapılıp
yerinden yurdundan koptu. Bu gelişme
köylerde hayat bulan insanoğlunun binlerce
yıllık yaşam deneyiminin ve bilgeliğinin de
yitip gitmesine ya da yozlaşmasına neden
oldu. Ne zaman ki, çağımıza özgü acımasız
rekabet ve kentleri bunaltan sorunlar
özellikle genç kuşakları zorlamaya, alternatif
yaşam biçimi arayışları hızla boy atmaya
başladı… Ilıman iklimli yöreler sıcaktan
kavrulmaya, gemlenemez su baskınlarında,
heyelanlarda can kayıpları verilmeye,
kimyasal kirliliğe bağlı hastalıklar yayılmaya
yüz tuttu... geçmişte kalmış saf dünyanın
özlemi köyleri getirdi akıllara.
Son iki yüzyıldır kentlerde yoğunlaşan yaşam
sonucunda, koruma alanına da kentler
egemen oldu. Kırsal yaşam ve kırsal mimari,
koruma uzmanlarından çok halk bilimcilerin
ilgi alanında kaldı. 60’lı yıllarda
planlamacıların öncelikleri arasında yer
bulan kırsal kalkınma başlığı da,
küreselleşmeyle birlikte egemenlik kazanan
liberal politikaların etkisiyle etkinliğini yitirdi.

Dört yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği, artık bir gelenek haline gelen
sempozyumlar dizisinin son merhalesi olarak
6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen “Kırsal
Yaşam, Kırsal Mimarlık” toplantısı, kırsal alanı
özlemlerin ve arayışların ötesine geçen bir
yaklaşımla ele aldı. Köylerde unutulmuş tarihi
ve kültürel mirası tüm yönleriyle ortaya koydu.
Köyler, mimarisi ve yaşam kültürüyle bir bütün
olarak incelenirken ayağı yere basan, başarılı
uygulamalarla örnek oluşturan, deneysel
ve akılcı bir yaklaşıma çağrı yapıldı.
Bu yazının başlığında yer alan, ÇEKÜL
Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Metin
Sözen’in değerlendirme konuşmasının
son cümlesi ise sempozyumun temel mesajını
en vurucu biçimde özetliyordu.
Sempozyumun birinci oturumu dinleyenleri
çok boyutlu bir ufuk turuna çıkardı.
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun kılavuzluğunda
Anadolu topraklarında filizlenmiş ilk köy
yerleşimlerinden yola çıktık, nüfusunun yüzde
90’ı kırda yaşayan Osmanlı devletinde,
kentlerin ve üretimin belkemiğini oluşturan
köylerin kentle ilişkisini mercek altına aldık.
Democritus Üniversitesi´nden Doç. Dr.
Nikolas Lianos ve Makedonya milletvekili
Behuciddin Şehabi’nin sunumlarıyla Batı
Trakya ve Balkanlardaki kırsal mirası tanıdık,
bu mirası yaşatma yöntemlerini sorguladık.
Avrupa Tarihi Kentler Birliği temsilcisi koruma
uzmanı mimar Rand Eppich’in örnekler
eşliğinde sunduğu köyleri canlandırma
projesinin sistematiği, özellikle genç kuşak
katılımcıların ilgisini çekti. Tarihi kimliğini
tehlikeye atmadan değişime ayak uyduran
ve canlılığını koruyan köy örneklerinin sırrını
keşfederek, zor durumdaki köylere
uygulanacak bir model arayışı zihinlerde
hareketlilik yarattı. Trablus Kent Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori ise
dinleyicilerini, olağanüstü görseller
eşliğinde Ortadoğu bölgesindeki geleneksel
yerleşmelerde bir geziye çıkardı.

Son iki yüzyıldır kentlerde yoğunlaşan yaşam sonucunda,
koruma alanında da kentlerin egemenliği sürüyor

Sempozyumun ikinci oturumu ise uzun yıllardır
korumaya çalıştıkları ve canlı tuttukları tarihi
köylerinde verdikleri mücadeleyi paylaşan köy
temsilcilerine ayrılmıştı. Batı Karadeniz’den Yörük
köyü, Marmara yöresinden Cumalıkızık, Fırat
vadisinden Apçağa ve Ege’den Darkale örnekleri
katılımcıları heyecanlandırdı, düşündürdü,
sempozyum sonrasına sarkan tartışmalara yol
açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa
Araştırmaları Merkezi’ne bağlı profesyonel ve
gönüllülerden oluşan 35 kişilik ekibiyle, Bursa’nın
71 köyü gezilerek derlenen köylerin geleneksel
yaşam kültürünün sergilendiği “Harman Yeri”
gecesi heyecanı daha da artırdı. “Harman Yeri”
programı Bursa’nın geleneksel köy kültürünü,
insanların yaşamlarından örneklerle köylüler
tarafından sahneye taşıdı. Kültür mirasının, somut
yapılar ve mimari ile birlikte, bu yapıları üreten,
yaratan ve onlarla yaşayan insanın yaşam
kültürüyle bir bütün olduğunu bir kez daha
hatırlattı. Toplantının ikinci gününde Osmanlı
İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Keles’in
Kocayayla bölgesiyle Gelemiç Köyü’nde yapılan
incelemeler, TKB üyesi belediyelerin

temsilcilerine, neredeyse bir “kayıp cennet”in
kapılarını araladı. ÇEKÜL Vakfı Başkan
Yardımcısı, TKB Danışma Kurulu üyesi Mithat
Kırayoğlu’nun deyimiyle, TKB’nin Türkiye’nin
büyük coğrafyasında kendine yeni bir görev
biçmesine yönelik bir açılım kazandırdı.
Bursa toplantısı, kırsal yaşam ve kırsal mimarinin
yanı sıra, katılımcıları ilham veren farklı bir
deneyimle de karşılaştırdı. Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin geçen yıl açılışını yaptığı Merinos
Tekstil ve Sanayi Müzesi’nin ardından, Merinos
Fabrikası’nın elektrik ihtiyacını karşılamak
üzere kurulan birimin, Merinos Enerji Müzesi’ne
dönüştürülmesi, endüstri mirasının
değerlendirilmesi açısından örnek bir çalışma
olarak büyük beğeni topladı. Türkiye’de pek çok
kente örnek olması gereken müze, açılışa katılan
Avrupa Müze Akademisi (EMA) Başkanı
Massimo Negri’nin de belirttiği gibi, “Bu bir
enerji müzesi ama aynı zamanda enerji veren bir
müze” olarak Bursa’nın koruma serüvenimizdeki
öncülüğünü pekiştirirken, ziyaretçilerine de
bu serüvende yeni bir enerji aşılamış oldu.

inceleme

Ortaçağ Karanlığında Anadolu'dan
Yükselen Aydınlık: Kervansaraylar

Ortaçağ’da Anadolu’nun ekonomik anlayışının
bir yansıması olan hanların dünya mimarlık tarihinde
özel bir yeri vardır. Anadolu Selçuklu döneminin politik
egemenliğinin hüküm sürdüğü yüzyıllarda Anadolu,
Akdeniz dünyası ve Doğu arasında önemli bir ticaret yolu
olan İpekyolu’nun geçtiği bölgede yer alıyordu.
Asur ticaret kolonileri döneminde kullanılmaya başlanan,
Lydia döneminde Kral Yolu adını alan, Roma döneminde de
etkin olarak kullanılan fakat 5. yüzyıldan itibaren ihmal
edilmiş olan bu yol ağı, Selçuklu sultanlarının etkileri ile
tekrar kullanılmaya başlanmıştır.
Ortaçağ’da Selçuklu sultanları kalkınma için iki faktörün
önemli olduğunu biliyordu: eğitim ve ekonomi. Bu yüzden
bu dönemde medreselerin ve kervansarayların yapımı
önemliydi. Anadolu’nun birçok yerinde belirli bir plan
dahilinde inşa edilen hanlar, sultanların da yapım süreçlerini
yakından takip ettiği yapılardır. Bu dönemde, öncelikle
yollar onarıldı, mevcut köprüler tamir edilerek yeniden
kullanılabilir hale getirildi, yeni köprüler yapıldı ve yol
güzergahları üzerinde kervansaraylar inşa edildi.
Kervansarayların kökeni Asya’daki Karahanlı, Gazneli
ve Büyük Selçuklu gibi Türk devletlerinin ribatlarına dayanır.
Ribatlar Büyük Selçuklu döneminde daha çok kale işlevi ile
kullanılan yapılardır. Çoğunlukla sultan, vezir ve büyük devlet
adamları tarafından yapılan Anadolu kervansarayları da kale
gibi sağlam olan, kesme taştan yapılmış, dönemin bezeme
özelliklerini yansıtan sosyal yardım ve kültür müesseseleriydi.
Kervansaraylar ya da hanlar, kesme taştan, zaman zaman
devşirme malzeme de kullanılarak inşa edilmiş büyük boyutlu
yapılardır. Genel olarak iki bölümden oluşurlar: açık avlulu
kısım ve kapalı barınak kısmı. Açık avluda develer barınır,
kapalı kısımda ise kervancılar kalırdı. Bazılarının içinde veya
yanında hamamları bulunurdu. Ayrıca mescitleri de ya giriş
üzerinde ya bir odada veya avlu ortasında köşk mescit gibi yer
alırdı. Bundan başka hanların içerisinde insan ve hayvanların
her türlü ihtiyacını karşılayacak yiyecek, içecek, su, hamam,
kütüphane, baytar, doktor, berber, her çeşit tamir ustası,
rehberler de kervanlara hizmet etmek üzere bulunuyorlardı.

Çardak Han, Denizli
Sarı Han, Avanos

Susuz Han, Antalya-Isparta Yolu

“Ortaçağ’da Selçuklu sultanları
kalkınma için iki faktörün önemli
olduğunu biliyordu: eğitim ve ekonomi.
Bu yüzden bu dönemde medreselerin
ve kervansarayların yapımı önemliydi”
Bu dönem hanlarına dair günlük yaşam ayrıntılarını anlamak
için çok kısıtlı kaynak var. Birkaç vakfiye ve seyyahın
eserlerinden anlaşıldığına göre kervanlar verilen hizmet
ve mekânların kullanımı belli kurallara dayanıyordu.
Hanın işletilmesinden sorumlu kişiye hancı deniyordu.
Hancı ayrıca kervanların ihtiyaç duyduğu temel gereksinimleri
de sağlamaktan sorumluydu.
Evliya Çelebi kervansarayların kullanımları ile ilgili bazı
bilgiler verir. Çelebi’nin anlattığına göre kervansaraylara
gelen kervanlar hava kararmadan içeri girmek zorundalardı.
Sabah hava aydınlanmadan da dışarı çıkamazlardı.
Hanlarda, her tür milletten insan kalabiliyordu. Hanı kullanan
kervanlar kendi aralarında da ürünlerini sergiliyor, alışveriş
yapıyorlardı. Büyük boyutlu bazı hanlarda sultan, vezir veya
özel misafirlerin kalacağı özel odalar da bulunuyordu.
Kervansarayları konu alan en kapsamlı bilimsel çalışma
Kurt Erdmann tarafından yapılmıştır. 1960’lı yılların başında
üç cilt olarak planlanarak başlanan çalışma, iki cildinin
kendisi tarafından ve ölümünden sonra üçüncü cildinin eşi
tarafından basılması ile tamamlandı. Ondan sonra gelen
birkaç araştırmacının (Muharrem Kemal Özergin, Osman
Turan, Rahmi Hüseyin Ünal gibi) ayrıntılı çalışmalarıyla da
birçok kervansaray ve kervanyolu ortaya çıkarıldı.

Sultan Han, Kayseri-Sivas Yolu

Çardak Han, Denizli

Özellikle Anadolu Selçuklu döneminde önemli bir yeri olan
kervansaraylar, XII. yüzyılın son çeyreğinden sonra yapılmaya
başlanmış ve Anadolu Selçuklular dönemi boyunca yoğun
olarak inşa edilmiştir. Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde
ise han inşası azalarak devam etmiştir. Sonraki dönemlerde
Doğu’yu Batı’ya bağlayan farklı yolların da keşfedilmesiyle
kervansaraylar da önemini kaybetmiş ve yapımları azalmıştır.
Osmanlı döneminde bu ticaret yapıları yollar üzerine değil, şehir
merkezlerinde inşa edilmiş, buna bağlı olarak plan ve işlevleri
de değişmiştir. Bu dönemle birlikte kervansaraylar yerlerini şehir
hanları, bedestenler ve daha sonra menzil hanlarına bırakmıştır.
Tüccarlar kervan halinde yüzlerce kişilik kafileler halinde seyahat
ederlerdi. Hanlar, deve yürüyüşüyle bir günlük mesafe aralıkları
ile yapılmışlardır. Hanlar arasındaki mesafeler arazinin yapısı
ve arazi üzerindeki yapılar gibi etkenlere bağlı olarak belirlenirdi.
Ayrıca su kaynaklarına yakınlık, savunmaya elverişli konum,
yakındaki yerleşme ya da diğer yapılarla ilişki gibi belirleyiciler de
önemliydi. Ana güzergahlar ve ara güzergahlarla birlikte tüm yol

ağları üzerinde kurulan kervansaraylar her zaman hizmete
hazır tutulmuşlardır. Ayrıca, kervancının yolları takip etmesine
yarayacak bazı işaretlerin bulunduğunu da söylemek
mümkündür: çeşmeler ve köprüler gibi. Tam olarak sayısını
bilemediğimiz bu görkemli Ortaçağ yapılarının kimileri
günümüzde hâlâ ayaktadır.
Ana ticaret noktalarından biri olan Konya’da bulunan ve
1210 yılında Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yaptırılmış
olan Dokuzun Han, bir vadi üzerinde ve dere kenarında
kurulmuştur. Günümüzde kurumuş olan bu dere üzerinde
köprü de bulunuyordu. Yine Konya’da bulunan başka bir yapı,
Zazadin Hanı’dır. Konya merkezinin 22 kilometre uzağında
yer alır. Konya’dan kuzeye ve doğuya giden iki ticaret yolu
için kavşak noktasını oluşturması bakımından önemlidir.

Sarıhan, Kayseri

Akhan, Denizli

Başka bir ana ticaret noktası ise Kayseri’dir. İlin yaklaşık
40 kilometre doğusunda Kayseri-Malatya-Kahramanmaraş
yolu üzerinde yer alan Karatay Han adını Selçuklu veziri
Celaleddin Karatay’dan alır. Kitabesine göre 1235-1241’de
inşa edilmiştir. Bu dönem yapıları içinde en iyi
korunanlardandır. Hanın konumu farklı çevredeki yollar
üzerinden gelen kervanların Kayseri’ye ulaşmadan önce
toplandıkları ana nokta olması nedeniyle önemliydi. Yine
Kayseri civarındaki Tuzhisarı Sultan Han, ana kervan
yollarından biri olan Kayseri-Sivas yolu üzerinde yer alır.
Alaeddin Keykubat tarafından 1226’da yaptırılmıştır.
Avlunun ortasında yer alan köşk mescidin tüm cephelerinde
dönemin tipik özelliği olarak yoğun süslemeler yer alır.
Bunlardan en ilginci ise mescidin güney cephesindeki
“S” formu şeklinde olan karşılıklı iki ejder motifidir. Tuzhisarı
Sultan Han ile yapı olarak çok benzerlik gösteren başka
diğer bir han, yine ana ticaret yolları üzerine yapılmış olan
Aksaray Sultan Han’dır. Alaeddin Keykubat tarafından inşa
ettirilmiştir. Bir köy içinde yapılmış olan kervansaray, Anadolu
Selçuklu hanları içinde en büyük ölçekli yapılardan birisidir.
Kapalı bölüm ve açık avlu kısmından oluşan düzeniyle, 13.
yüzyıl sultan hanlarının tipik özelliğini verir. Avlunun ortasında
köşk mescit bulunur. Genel olarak sade olan yapıda ortaçağ
kervansaraylarının genelinde olduğu gibi süslemeler daha
çok taçkapılarda toplanmıştır. Kapalı bölümün taçkapısında
hayvan kabartmaları ve geometrik motifler dikkat çekicidir.
Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde Aksaray’a yaklaşık
35 kilometre mesafede bulunan Alay Han ismini
yakınlarında bulunan bir köyden alır. Anadolu’daki en eski
kervansaraylardan biri olan yapının II. Kılıçarslan döneminde
yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının avlusunda doğu
kısımda sıralanmış mekânlardan biri dağıtım işlevinde
kullanılmıştır. Çevresindeki üç mekânın bu odaya açıldığı
anlaşılmaktadır. Yine avlunun doğu kısmında bir de hamam
yer alır. Hamam yapı olarak Karatay Han’ın hamamı ile

Sultan Han, Kayseri

benzerlik taşır. Süslemelerin daha çok kapı kısmında
yoğunlaştığı yapıda en dikkat çekici bölüm, taçkapının kemeri
içine yerleştirilmiş çift gövdeli tek başlı aslan figürüdür.
Mitolojik kökeni oldukça eskilere dayanan, kapı bekçisi
ve koruyucu simge anlamıyla kullanılan aslan figürü
Karahanlılar ve Sasaniler tarafından da kullanılmıştır.

Mahperi Hatun Kervansarayı, Tokat
Zazadin Han, Konya

Aksaray-Nevşehir yolundaki bir başka ticaret yapısı
Ağzıkara Han’dır. Anadolu’da ağız kelimesi kapı için
kullanılır ve taçkapının hiç ışık almamasından dolayı yapı,
Ağzıkara ismini almıştır. Bir yamaç üzerine kurulmuş
olan hanın yapımına, Alaeddin Keykubat zamanında
başlanmış ve Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında bitirilmiştir.
Taçkapısının karşısında bir köprü yer alır.
Dönemin bir başka görkemli yapısı, Tokat-Amasya yolu
üzerinde, Amasya’ya yaklaşık olarak 35 kilometre uzaklıkta
bulunan Ezine Pazarı Hanı’dır. 1238 yılında inşa edilmiş olan
han, bir tepenin eteklerinde kurulmuştur ve kuzeyinde bir
akarsu bulunur. Yapıda avlu yoktur, sadece kapalı
(barınak) kısımdan oluşur.

Karatay Han, Kayseri

Antalya-Alanya arasında Manavgat’a yaklaşık 30 km mesafede
bulunan Alara Han kapısının üzerinde bulunan kitabesine
göre 1231 yılında I. Alaeddin döneminde inşa edilmiştir. Yapı,
kuleleri ve dendanları ile kaleyi andıran bir görünüme sahiptir.
Taçkapının iki yanında dikdörtgen şeklindeki payandalar yapıyı
desteklemekten çok kule işlevi görmüştür. Antalya civarında yer
alan başka bir han ise antik kent alanı üzerine inşa edilmiş olan
Evdir Han’dır. Antik kentin yapı malzemeleri yapının inşasında
devşirme olarak kullanılmıştır. Antalya çıkışındaki ilk kervan
durağı olan han, Sultan İzzeddin Keykavus zamanında
1211-1220’de inşa edilmiştir.
Diğer bir ticaret yapısı, Eğirdir Gölü doğusunda yer alan Atabey
Ertokuş Han’dır. Eğirdir-Akşehir yolu üzerinde yer alır. Alaeddin
Keykubat dönemi emirlerinden Isparta’nın atabeyi olan
Mübarizedin Ertokuş tarafından inşa ettirilmiş olan han, dönemin
diğer hanlarına göre oldukça sade bir görünüme sahiptir.
Ortaçağın savaş ortamı içinde şaşırtıcı bir biçimde gelişen
ticaret hayatının göstergeleri olan tüm bu kervansaraylar,
o dönemden günümüze ulaşan kültür mirasında seçkin
bir yere sahiplerdir.
ÇEKÜL Vakfı tarafından uzun çabalar sonucunda
hazırlanan ve tüm bu anıtsal konaklama yapıları ve köprüleri
içerenİpek Yolu-Kültür Yolu Haritası, konuyla ilgili
çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Düzenli
olarak güncellenen harita, kervansaraylar ve kervan
yollarının üzerinden geçtiği köprüleri gündeme taşıyarak,
bütüne giden yolda bir ilki gerçekleştirmektedir.

taraklı

haber

Yarım yüzyıllık deneyimle

BATI KARADENİZ HAVZASI
safranbolu

göynük

mudurnu

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen önderliğindeki ÇEKÜL ekibi,
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan ile birlikte Batı Karadeniz aksındaki
Taraklı, Göynük, Mudurnu ve Safranbolu kentlerinde incelemelerde
bulundu; yerel yöneticilerle bir araya gelerek ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledi

1970’lerde Safranbolu ile başlayan koruma
hareketi, 80’lerde sekteye uğrasa da, 90’larda
yeniden alevlenmiş ve çevresindeki kentleri de
kapsayan bir koruma bilinci oluşmaya başlamıştı.
2000 yılında TKB’nin kurulmasıyla Batı Karadeniz’in
başlangıç noktası olduğu hareket, diğer kentlerde
de örgütlenmenin gücüyle hız kazandı. Gelişen
dünya teknolojileri ve yeni bakış açıları, havzanın
ve kentlerin ihtiyaçlarının değişmesi, göç, tarımsal
faaliyetlerde azalma, ekonomik dengelerin
değişmesi gibi pek çok etkenden dolayı Taraklı’dan
başlayan aks üzerindeki Göynük, Mudurnu ve
Safranbolu’ya bütüncül bakılarak yeni bir sürecin
başlatılması kararı alındı. Yarım yüz yıllık ÇEKÜL
deneyimi ve TKB’nin birleştirici bakış açısıyla Batı
Karadeniz Havzası'na yeniden bakıldı. ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen önderliğindeki
ÇEKÜL ekibi, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan

ile birlikte Batı Karadeniz aksındaki bu dört kentte
incelemelerde bulundu; yerel yöneticilerle bir araya
gelerek ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledi.

Yarım yüzyılın eşik noktaları
21 yıldır faaliyet gösteren ÇEKÜL Vakfı kurucuları,
bugün savundukları kavramları 70’li yıllarda
oluşturmaya başlamıştı. “İpek yolu kültür yolu”,
“havza ölçeği”, “kale-çarşı-mahalle” üçlemesi,
“yapı-kültür-insan envanteri” vurguları ilk kez bu
havzada yapıldı. ÇEKÜL’ün yarım yüzyıl öncesinden
başlayan ileri hedeflerinin ilk söylem alanı olan
Taraklı, Göynük, Mudurnu, Safranbolu’da yapılan
inceleme, koruma tarihinin eşik noktalarının
değerlendirilmesi ve yeni hedefler belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirildi. Gidilen her kentte
önce belediye başkanlarının sunumları izlendi,
ardından yerinde incelemeler yapıldı.

taraklı

Taraklı, İstanbul’a yakın olması nedeniyle gezgin,
fotoğrafçı ve belgeselcilerin dikkatini çeken
kentler arasında yer alıyor. Tabii bu dikkat
çekme sürecinin ardında, uzun yıllardır devam
eden koruma hareketinin etkisi var. Taraklı’da
yıkılmak üzere olan, terk edilmiş konaklar restore
edildi ve yeniden işlevlendirildi. Eski çarşı dokusu
aslına uygun korundu; yolları, ışıklandırmaları,
altyapısı düzenlendi. Yeni binaların cepheleri
dokuya uyumlu hale getirildi. Az kaynak ve
personelle, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin
Özkaraman’ın özverili çabalarıyla bugün
herkesin bildiği, doğa ve kültür turizminin
canlandığı bir Taraklı ortaya çıktı; görünür
olmaya başladı. 120 tescilli eviyle dokusunu
koruyan Taraklı’da restorasyonlar, meydan
düzenlemeleri titizlikle devam ediyor.
2000’lerin başlarında “kent atölyeleri”nin
hâlâ yaşayan örneklerinden biri Taraklı’da
kurulmuştu. Yerel usta ve kaynaklarla sivil mimari
örneklerinin korunabileceği öngörüsüyle hayata
geçirilen proje kapsamında kurulan Taraklı
Kent Atölyesi, yetiştirdiği ustalarla önce kendi
konaklarını ayağa kaldırdı, sonra Göynük
ve Mudurnu’da yapılan restorasyonlara destek
verir hale geldi; kentten, havzaya yayılan bir
bilincin öncüsü oldu. Üniversitenin restorasyon
bölümünün açılmasını teşvik etti, diğer
kentlerde atölyeler kurulmasının önünü açtı.

110 tescilli konutu, içinden geçen deresi,
kentin girişindeki seyir terası ve tepedeki
tarihi zafer kulesi, Süleymanpaşa Camisi
ve Akşemsettin Türbesi ile Göynük,
gelecek kuşaklara tarihi dokusunu
koruyarak bırakmayı hedef almış bir kent.
Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan ve
Kaymakam Haluk Çakmak, kentteki
çalışmaları işbirliği içinde yürütüyor.
Teknik personel sıkıntısı, diğer kurumlarla
yaşanan sorunlar zaman zaman gündeme
gelse de kısıtlı imkânlarla restorasyonların
aksamadan devam etmesine, yeni
kentleşmenin baskısından kurtulmak için
yöntemler geliştirilmesine devam ediliyor.
ÇEKÜL’ün tespit ve önerileriyle kentteki
ana aksların, mahalle ve çarşı ile
bağlantılarının kurulması, derenin
iyileştirilmesi sırasında diğer kurumlarla
yaşanan sorunların giderilmesi
sağlanacak. TKB’nin verdiği maddi
destek ile kentteki bazı uygulamalar ise
başarıyla tamamlanmış durumda.

göynük

mudurnu

Konakları ayakta tutmak kadar, yaşam kültürünün
devamını sağlamak, somut olmayan kültürel
miras öğelerinin envanterini yapmak, kent
belleğini diri tutmak da bir o kadar önemli.
Mudurnu da bunu başarma yolunda tüm
sıkıntılara rağmen mücadele veren kentlerden.
Hareketli çarşısı ve esnafı kentin görünen
ve gülümseyen yüzünü yansıtırken, siyah-beyaz
resimlerin duvarlarını süslediği, Pertev Naili
Boratav ve kentte kaymakamlık yapmış babası
Abdurrahman Naili Bey’in hatıralarının yer aldığı
eski konak, büyük uğraşlar sonucunda Kent
Müzesi olarak tespit edilen yapıda devam eden
çalışmalar, Taraklı ve Göynük’te olduğu gibi
içinden geçen deresi ve üzerindeki köprüler,
meydan ve meydan olmaya aday kesişme
noktalarıyla, küçük olmasına rağmen yaşamın
aktığı, hareketli bir kent Mudurnu. Belediye
Başkanı Mehmet İnegöl ve genç ekibi kentin
dinamiklerini harekete geçirmek, Batı Karadeniz
Havzası’ndaki İpek Yolu’nun önde gelen
kentlerinden olmak için var güçleriyle emek
veriyor. Ortak sorunlardan olan maddi kaynak
sıkıntısı, Mudurnu’nun da çıkmazlarından biri.

safranbolu

İşte koruma serüveninin başladığı, Metin
Sözen’in “korumanın başkenti” dediği
Safranbolu... Yine Metin Sözen’in söylemiyle
“yoğun ve yorgun” geçen yılların izlerini
taşıyan Safranbolu... UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girdi, bütün gözler Safranbolu’ya
çevrildi, yerli ve yabancı ziyaretçileri hızla arttı,
konaklar restore edilerek otellere dönüştü,
eski çarşısı özellikle yaz aylarında günübirlik
turlarla gelen ziyaretçilerle dolup taşmaya
başladı... Safranbolu’nun seçilmiş ve atanmış
yöneticileri yıllardır omuzlarındaki bu ağır
sorumluluk duygusuyla kentin girdiği süreci,
dengeleri koruyarak takip etmeye çalıştı; kimi
zaman popülist yaklaşımlara yenik düştü, kimi
zaman direnç gösterdi. Coğrafyasında üretilen
kavramlarla başka tarihi kentler, hızla yol aldı.
Ancak Safranbolu’nun geçirdiği dönemleri
irdeleme ve geleceğe hazırlık yapma vakti
geldi. Karabük Valisi İzzettin Küçük’ün ev
sahipliğinde ve Metin Sözen’in önderliğinde
koruma hareketinin içindeki kesimler buluştu.
Uzun değerlendirme toplantılarıyla geçen
Safranbolu incelemesinde, Valilik
ve Kaymakamlığın ortak çalışmasıyla
uygulanabilecek yeni yöntemler belirlendi.
Toplantı ve inceleme gezilerini Kaymakam
Gökhan Azcan ve belediye temsilcileri de takip
etti. İncekaya Kanyonu’na Valilik tarafından
yapılan camdan seyir terası ve 3 km’lik
yürüyüş parkuru incelendi. Safranbolu’nun
doğal değerleriyle bütünleşmesi için üretilen
yeni projeler değerlendirildi. Tarihi İskalyon
binasının restorasyon çalışması başlatıldı.
Safranbolu Belediyesi eski başkanı Kızıltan
Ulukavak evi, tarihi hamam incelendi.
Osmanlı’nın son dönem sivil mimarlık
eserlerinin ayakta kalması için koruma
mücadelesini sürdüren Batı Karadeniz
Havzası kentlerinden Taraklı, Göynük,
Mudurnu ve Safranbolu’nun, gelişen koruma
hareketi sürecine dâhil olmaları ve yeni
gelecek kurgularının planlanması için
toplantılar sonucu çıkan kararlar tüm
kesimlerle paylaşılacak. İlerideki dönemde
Nallıhan, Ayaş ve Beypazarı kentlerinde de
inceleme gezisi yapılacak.

Balkanlar’a
koruma yolculuğu

Tarihi Kentler Birliği üyeleri
bir zamanlar Osmanlı’nın
hüküm sürdüğü topraklardaydı.
Yoğun ama verimli geçen
programda, Balkanlar’ın
dört ülkesinde yaşanan
değişim ve koruma
hareketinin süreci incelendi.

inceleme gezisi

Balkanlar’ın dört ülkesinde TKB incelemesi
Tarihi Kentler Birliği üyeleri, her yıl düzenlenen yurtdışı
inceleme gezileri kapsamında bu kez Balkan ülkelerini
ziyaret etti. 12-15 Temmuz tarihlerindeki “Balkan Ülkeleri
Kültürel ve Teknik İnceleme Gezisi”nde, Bosna Hersek,
Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya’daki Osmanlı’nın
izleri, savaşların ardından başlatılan tarihi ve doğal dokuyu
koruma çalışmaları, somut olmayan kültürel mirasın-yaşam
kültürünün yansımaları, eski kent dokusuyla modern
kentleşme arasındaki geçiş, kültür turizmi gibi konular
detaylarıyla incelendi.
İnceleme gezisine, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey, TKB Danışma Kurulu ve
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Danışma
Kurulu ve Encümen üyeleri, Türkiye Belediyeler Birliği
Mostar

Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, üye belediyelerin
başkanları ve alanda çalışan uzman ekipleri katıldı.
VIP Turizm tarafından organize edilen geziyi, iki grup
halinde yaklaşık 250 kişi takip etti.
Savaşın izlerini sarmaya çalışan Bosna-Hersek’in başkenti
Saraybosna, Hersek bölgesinin başkenti ve 2005 yılında
Dünya Miras Listesi’ne giren Mostar, Hırvatistan’ın
Adriyatik Denizi sahilindeki, Ortaçağ eserlerinin yoğun
olduğu kent Dubrovnik, Karadağ’ın kıyı kenti Kotor,
Makedonya’nın göl kenarındaki Dünya Mirası Kenti Ohri
ve başkenti Üsküp TKB üyelerinin durakları oldu.
ÇEKÜL Vakfı ve TKB’nin vurguladığı koruma
yaklaşımlarından biri olan “kale-çarşı-mahalle” üçlemesinin
Balkan kentlerinde somut örnekleri görüldü. Yakın tarihli
savaşlara rağmen özellikle Saraybosna ve Mostar’daki
koruma uygulamalarının hızla ilerlediği; eski kent
dokusundaki çalışmaların konutlarıyla, kültürel-sosyal
merkezleri ve gece-gündüz yaşayan çarşılarıyla, insan-doğa
ve kültür öncelikli yaklaşımlarla bütün olarak ele alındığı
gözlemlendi. Kaleler, evler, sular, köprüler, sokaklar,
çocuklar acıların arasından sıyrılarak yaşamın devam eden
yüzünü yansıtmak için çabalıyor.
Yugoslavya'da çıkan iç savaş sırasında Sırp saldırıları
nedeniyle Ortaçağ’ı yansıtan tarihi dokusu önemli ölçüde
zarar gören Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti, UNESCO'nun
başlattığı restorasyon çalışmaları ile eski görünümüne
kavuşmak üzere. Plaj ve botanik bahçeleriyle ünlü Lokrum
Adası, kenti çevreleyen surlar ve Dubrovnik Katedrali ile
Balkan ülkeleri arasında turizm odağı konumunda. 2006’da
bağımsızlığını ilan eden Karadağ’ın kıyı kentlerinden Kotor

Balkan kentlerinde "kale-çarşı-mahalle" üçlemesinin
somut örnekleri görüldü

Dubrovnik
ise dar sokakları, abbaraları, sanatla iç içe sokaklarıyla,
tarihi dokusunu koruyan, aynı zamanda sadece koruman
değil yaşatmanın da bilincinde bir kent görüntüsü sunuyor.
TKB üyelerinin son durağı Vardar nehrinin iki kıyısına
kurulmuş Makedonya’nın başkenti Üsküp oldu. Osmanlı
eserleri arasında en bilinenlerinden biri olan Taş
Köprü’nün, Küçükçekmece’deki Mimar Sinan Köprüsü
ile benzerliği dikkat çekti. Üsküp, dokusu korunmuş eski
Türk çarşısı, kalesi, saat kulesi, camileri ve Osmanlı’nın
sivil mimarlık örnekleriyle Balkanların ortasında
bir geçiş noktası konumunda.
“Balkan Ülkeleri Kültürel ve Teknik İnceleme Gezisi”
ile kısa sürede dört ülkeyi inceleyen TKB üyesi belediye
başkanları, TKB danışma kurulundaki bilim insanları
ve alanda çalışan uzman ekipler, yaptıkları gözlemler
ve kurdukları temaslarla ülkeye yoğun bilgilerle döndü.
Balkan ülkeleriyle geçtiğimiz yıllarda başlayan temasların

pekişerek sürdürülebilir olmasının temelleri güçlenmiş oldu.
Türkiye’deki koruma hareketinde üretilen yaklaşım
ve uygulamalar, TKB ve ÇEKÜL’ün teknik destek ekipleri
ve uzmanların katkılarıyla Balkan ülkeleri ile paylaşılıyordu.
Yorucu fakat verimli geçen incelemelerin ardından,
işbirliğinin güçlü devam etmesi için yeni bir sürece girildi.
TKB üyeleri bu süreci yakından takip edecek.
Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Balkan ülkelerinin her şeye
rağmen kültürlerine sahip çıkma mücadelesi verdiğini
söyleyerek, “TKB ve bazı üye belediyelerimiz daha önce de
Balkan ülkeleriyle temaslar kurmuştu. Koruma çalışmalarını
elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz.
Gelip yerinde incelemek katılımcılar için ufuk açıcı oldu.
Dünya Mirası Listesi’ndeki alanları farklı bir gözle inceledik.
Çünkü pek çok üyemiz aday listesinde yer alıyor.
Başkanlar teknik çıkarımlar yaptılar ve ekipleriyle tespitlerini
paylaşacaklar” diyerek geziyi değerlendirdi.

inceleme gezisi
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değerlendirme

Balkan Coğrafyası

başladı. Arnavutluk’u baştan sona geçerek Makedonya’ya
ve dünyanın en güzel göllerinden Ohrid’in kıyısındaki Ohrid
kentine kavuştuğumuzda karanlık basmıştı. Gündüz gözüyle
göremesek de Ohrid’in tadı damağımızda kaldı. Ertesi gün
son durağımız Makedonya’nın başkenti Üsküp idi.
TKB’nin “Balkan Ülkeleri Teknik İnceleme Gezisi” etkileyici,
öğretici, yorucu ve bir o kadar da keyifliydi. Dört gün içinde
beş ülkenin sınırlarından geçtik, altı önemli tarihi kenti görme
fırsatı bulduk. Tarih ve doğanın kusursuz güzellikte buluştuğu
Balkan coğrafyasında dağları aştık, nehirleri izleyerek
göllerle, fiyortlarla buluştuk. Toplam 15 saat süren
ve 1.000 km’yi bulan bu otobüs yolculuğu biraz yorucu
oldu; ama bir kentten öbür kente konsaydık bu eşsiz
coğrafyayı nasıl görebilirdik? Akıncı cetlerimizin beş asır
boyunca at sırtında geçtiği bu topraklarda, onların
bıraktıkları kültür izini sürmek heyecan vericiydi.
Bosna’nın başkenti Sarayevo’da başlayan gezi, Neretva
boyunca giderek Hersek’in başkenti Mostar’a ulaştı.
Dünyanın en temiz akarsularından Neretva bizi tekrar alarak
Hırvatistan’a ve dünyanın en güzel fiyortlarına, Dubrovnik’e
taşıdı. Dubrovnik’ten hareketle, Adriyatik’in muhteşem
kıyılarını seyrederek Karadağ’a ulaştık. Feribot ile Lepetena’ya
geçerek yolumuzu kısalttık ve Kotor’a vardık. Kültür ve doğa
turizminin yükselen değeri Kotor’dan sonra zorlu bir yolculuk

Böylece, çok kısa bir süre içinde, yakın tarihte dağılan
Yugoslavya’dan sonra kurulan yeni devletlerle tanışmış olduk.
Yugoslavya sözcüğü “Güney Slavları” anlamına geliyor; yani
Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Slovenler ve Makedonların
birliği. Yugoslavya dağıldıktan sonra yedi yeni ülke ortaya
çıktı. Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Bosna
Hersek, Makedonya ve Kosova... Bu coğrafya, beş asır
boyunca, Osmanlı egemenliğinde barış içinde yaşadı; sonra
Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun egemenlik dönemi
var. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslaşma sürecinden
etkilenerek, Yugoslavya Krallığı adı altında bir araya geldiler.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Tito önderliğinde,
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti kuruldu.
Siyasi literatürde yaygın kullanılan bir deyim vardır:
Balkanlaşma –yani parçalanma-. Bu sözcüğün kaynağı
Balkan coğrafyasında tarih boyunca yaşanan savaş ve
ayrışmadır. Aslında bu coğrafya, Habil ve Kabil misali,
savaş ve barışın iç içe geçtiği bir tarih arenasıdır. Uzun barış

"Aslında bu coğrafya, Habil ve Kabil misali, savaş ve barışın iç içe geçtiği bir tarih arenasıdır"

dönemlerinin hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü tarihi
çarşıların canlılığında ve çeşitliliğinde görebilirsiniz. Uzun
savaş dönemlerinin acımasız ve vahşi yüzünü de kent
peyzajının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan top
izlerinde ve şehitliklerde görebilirsiniz. Bu gezide, yakın tarihin
yaşandığı ve yazıldığı coğrafyada, savaşın hâlâ kurumamış
kanını ve kinini gördük! Savaşlara rağmen iliklerine kadar
korunmuş kentler, sabahlara kadar yaşayan tarihi çarşılar,
komşuluğun sürdüğü mahalleler gördük. Kaybettiğimiz
değerleri, kaybettiğimiz topraklarda gördük. Şimdi,
bu güzel kentlere daha yakından bakalım.

Sarayın önündeki ova: Sarayevo
Ulu Dinar Alplerinin çevrelediği ve Niljacka Nehri’nin suladığı
ovada kurulmuş, nehrin her iki kıyısından dağlara yaslanmış,
enfes bir yamaç yerleşmesi. Cömert bir yeşil peyzaj içinde, iki
katlı, kiremit örtülü çatılarda, topoğrafyanın tesviye eğrilerini
izleyebilirsiniz. Bütün evler birbirine saygılı, aşağıdaki nehir ve
ova manzarasını seyrediyor. Tarihi Bursa çarşısını örnek alarak
kurulmuş olan Başçarşı’da geleneksel yaşam kültürü bütün
ihtişamıyla devam ediyor... “Cafe”ler yok; kahvehaneler, yani
kıraathaneler var. Ve camiler, türbeler, hanlar, hamamlar,
medreseler, ama hiçbiri büyük değil; hepsi ölçekli, kente
uyumlu. Mimari dokuda dört ayrı katman hemen fark ediliyor.
Birincisi tarihi çarşı ve mahalleleriyle Osmanlı dönemi, ikincisi

anıtsal yapılarıyla Avusturya Macaristan dönemi, üçüncüsü
ve tek olumsuz olan Tito döneminin bizim TOKİ konutlarına
benzeyen tipik Sovyet mimarisi ve dördüncüsü, yeni, modern
yapılar; onlar da Sarayevo’nun tarihi dokusuna uyma çabası
içinde tasarlanmış. Sarayevo’ya tekrar gelmek gerektiğini
düşünerek Mostar’a doğru yola koyuluyoruz.

Mostar’ın ışığı
Drina Köprüsü adlı eseriyle Osmanlı Hassa Mimarları
Ocağı’nı dünyaya tanıtan Nobel ödüllü yazar İvo Andriç,
Mostar’ı da ne kadar güzel anlatıyor: “İnsan Mostar’da
konakladığında, onu sabah uyandıran ses değil, ışıktır...”
Gerçekten de ışığın yıkadığı bir kent Mostar. Yemyeşil bir
vadide, masmavi akan Neretva’nın kıyısında, sade taştan
yapılmış. Köprüsü taştan, duvarları taştan, çatıları taştan
ve hepsi de aynı ocağın taşından. Mostar 1466’da Osmanlı
egemenliğine geçmiş küçük bir yerleşme ve ismini zincirli
köprünün nöbetçilerine verilen “mostari” isminden alıyor.
Osmanlı döneminde hızla gelişen Mostar, kısa bir zaman
diliminde, Hersek bölgesinin kültür ve ticaret merkezi haline
geliyor. Camiler, hanlar, hamamlarla birlikte yeni mahalleler
ve çarşı kuruluyor. Kentin muhteşem mimari peyzajı, 1566
yılında, Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından
yapılan tek kemerli taş köprü ile taçlanıyor. Mostar
Köprüsü’nün esin kaynağı ise Malabadi Köprüsü...

Son savaşta bombalanarak yıkılan tarihi köprü Türkiye’nin
finanse ettiği dikkatli ve duyarlı bir restorasyon süreci
sonunda tekrar Mostar’a armağan edildi. Mostar’dan
ayrılırken bir taş köprüye, bir de tepede yeni dikilmiş devasa
haça bakıyorum. “Bu tür saçmalıklar bir tek bizde
olmuyormuş” diyerek teselli buluyorum.

gotik ve barok üsluplarıyla dikkat çekiyor. Dar sokakların
rengârenk kaldırım kaplamaları görülmeye değer.

Güzel gölün güzel kenti: Ohrid

Adriyatik sahilinde, surlar ve burçlar kuşanmış bir kalekent, bir
deniz kenti Dubrovnik. Daha Murat Hüdavendigar döneminde
Osmanlı egemenliğini kabul etmiş, 400 yıl boyunca Osmanlı
himayesinde yaşamış... Eski meydanda başlayan kent turumuz,
Aziz Vlah Kilisesi ve Knez Köşkü ile devam ediyor. Özenle
korunmuş muhteşem cephelere sahip sokakların taş kaplı,
pırıl pırıl döşemeleri asırların izini taşıyor. Fonda her an kendini
gösteren heybetli sur ve burçların korumasındaki bu sokaklarda
çok canlı bir alışveriş dünyası da hemen dikkati çekiyor.

Akarsu boyunca ilerleyip, dünyanın en temiz ve en güzel
göllerinden birisi olan Ohrid Gölü kıyısında bulunan tarihi
Ohrid kentine ulaştığımızda, karanlık basmıştı. Hemen
meşhur Ohrid Çarşısı’na girdik. O saatte dahi çarşı canlılığını
koruyordu. Ohrid Çarşısı, tipik bir Osmanlı çarşısı özellikleri
yanında, Avusturya Macaristan İmparatorluğu dönemine ait
yapılarla da zenginleşmiş bir çeşitliliğe sahip. Çarşı boyunca
yürüyüp, göl kıyısındaki çınarlı meydana geldik. Meydan
çevresindeki eski mahalle ise tipik Osmanlı. Kendinizi
Safranbolu veya Beypazarı’nda zannedebilirsiniz. Aynı
döneme ait ve aynı tipolojik özellikleri taşıyan beyaz badanalı
büyük evler, zaman zaman sokağın üstünü de örterek, karşı
cepheye geçiyor.

Üç kapılı Kotor kenti

Yahya Kemal’in Üsküp’ü

Karadağ’ın en güzel ve tarihi kenti Kotor, dünyanın en güzel
25 fiyordu arasına giren Kotor Körfezi’nde, doğuda yalçın
kayalıklara yaslanmış üçgen bir düzlükte yer alıyor. Üç tarafı
yüksek, masif surlarla çevrili kente üç kapıdan giriliyor.
Denize uzanan üçgenin burnunda yer alan, rönesans
ve barok üslupta inşa edilmiş ana kapı, Deniz Kapısı olarak
da anılıyor. Kuzeyde, yüksek kent surları boyunca denize
dökülen Skurda Nehri üzerinde, bir çekilebilir köprü ile
karaya bağlanmış Nehir Kapısı yer alıyor. 1539’da Barbaros
Hayrettin Paşa kenti kuşatmış. Kuşatma kalktığında, bu olayın
anısına Nehir Kapısı yapılmış ve kuzey surları daha da
güçlendirilmiş. Güney Kapısı, Gurdiç Nehri’nin kaynağının
bulunduğu yerde yapılmış. Her üç kapıdan da kente
girildiğinde, dar ve kıvrımlı sokaklardan çok sayıda küçük
meydana ulaşılıyor. Meydanlarda kiliseler, köşkler, saraylar

Balkan gezisi boyunca, kendisi de bir Balkanlı olan Yahya
Kemal’in o duygulu şiirleri hep aklımızdaydı. Ama en güzel
mısraları Üsküp için söylemiş:
Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır
Evladı Fatihan’a onun yadigârıdır
Üsküp ki Şar dağında devamıydı Bursa’nın
Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın
Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları
Parladı yaşlı gözlere bayram sabahları

Kalekent Dubrovnik

Üsküp 1392 yılında fethedilip Osmanlı topraklarına katılmış
ve 1912 yılına kadar tam 520 yıl Osmanlı egemenliği altında
yaşamış. Dağların arasında, Vardar Ovası’nda, Vardar
Nehri’nin iki kıyısında kurulmuş olan kent, iki yakasında iki
farklı kültürü yaşatıyor. Güneybatı yakası Hristiyan nüfusun

yaşadığı Yeni Üsküp; kuzeydoğu yakası ise Müslüman nüfusun
yaşadığı Eski Üsküp. Eski Üsküp, camileri, türbeleri, hanları,
hamamlarıyla, ahi geleneğinin hala devam ettiği tarihi
çarşısıyla ve eski mahalleleriyle tam bir Türk kenti... Nehir
kıyısında bulunan iyi korunmuş kale, Üsküp kent siluetindeki en
görkemli anıt. Yeni Üsküp tarafında yoğun bir imar faaliyeti
gözlenmekte. Ne var ki yeni yapılar ölçeksiz, üslupsuz, biraz da
özenti görünümleriyle tarihi Üsküp kentine hiç de yakışmamış.

İzlenimler
Balkan gezisi boyunca bizim otobüsün arka koltukları
izlenimlerin paylaşıldığı, sohbetin koyulaştığı bir forum
ortamına dönüştü. Bu forumdan çıkardığım önemli sonuçları
toparlayarak aktarıyorum.
1. Kale-Çarşı-Mahalle: Tarihi Kentler Birliği’nin kentlerin
korunması yolunda ortaya attığı Kale-Çarşı-Mahalle
üçlemesinin ne kadar doğru bir kavram ve ne kadar etkili bir
proje olduğunu bu gezide tespit ettik. Gördüğümüz kentlerin
hepsi kaleli kentlerdi. Kaleler korunmuştu. Tarihi çarşılar
korunmuş ve canlıydı. Mahalleler korunmuştu ve mahalle
kültürü yaşıyordu.
2. Bütüncül koruma: Yapılar korunmuş, kent dokusu
korunmuş, tarihi kentin tümü korunmuştu. Besbelli bu planlı
bir koruma çalışmasıydı. Ama bana göre bu kentler koruma
amaçlı imar planları yapmamışlar çünkü zaten bütün planlar
koruma amaçlıdır. (Doku koruma, ölçek koruma, doğal
peyzaj koruma...)
3. Ölçek koruma: Bütünüyle korunmuş kent peyzajında, kent
ölçeğine baskı yapan hiçbir yapıya izin verilmemişti.
Karadağ’ın fiyortlarında o muhteşem manzaraya bakan
konutların hepsi iki katlı ve taş kaplıydı. Tek tek bakıldığında
hiçbiri olağanüstü değildi ama bir araya geldiklerinde yeşillikler
içinde, ölçekli, olağanüstü güzel bir doku oluşturuyorlardı.
4. Sosyal dokunun korunması: Biz yok ettiğimiz mahalleleri,

boşalttığımız çarşıları restore edip yaşatmaya çalışıyoruz.
Gördüğümüz yerlerde, çarşı ve mahalleler, savaşta yıkılmış
ve bombalanmış olmasına rağmen, hemen yeniden yapılmış
ve terk etmedikleri geleneksel yaşam kültürüyle birlikte
yaşıyordu. Yani somut olmayan kültür mirası yaşıyordu.
5. Marka kent sevdası: Son yıllarda bazı tarihi kentlerimiz
yeni bir modanın peşine takılıp marka kent olmak istiyorlar.
Marka kent olabilmek için yeni bir şeyler icat edip kentlerine
eklemek derdindeler. Halbuki kentlerini yeniden keşfetmeleri
ve koruyarak yaşatmaları gerek. Tarihi kentler zaten
markadır. Zaten kendisi marka olan tarihi kentler gördük.
6. Niceliksel değerler mi, niteliksel değerler mi?
Kentlerimizi çok seviyoruz, hep bir şeyler yapma telaşındayız.
Ama genellikle niceliksel değerler peşindeyiz. En büyük olsun,
en yüksek olsun, en çok olsun. Günü daha uzun yaşayan
sakin şehirler gördük. Müzeler, sanat ve kültür etkinlikleri,
çarşılarını sabahlara kadar dolduran neşeli insanlar gördük.
7. İki doğru, bir yanlış: TKB koruma tarihinde bir milat.
Çok doğru işler yapıyoruz. Ama bir yanlış da mutlaka
yapıyoruz. Örneğin Bursa’da Doğanbey Mahallesi, Urfa’da
Sheraton Oteli, örnekleri çoğaltabiliriz. Unutmayalım ki
sınavlarda bir yanlış iki doğruyu götürüyor.
8. Kentsel dönüşüm tarihi kentler için bir fırsat olabilir mi?
Türkiye bir kentsel dönüşüm hamlesinin eşiğinde. Yasalar
çıktı, yönetmelikler hazır. Nasıl yapacağız? Depremle
korkutup kent dokularını dibinden kazıyarak büyük, yüksek,
ölçeksiz betonlar mı dökeceğiz? Yoksa hoyrat TOKİ
uygulamalarından dersler çıkarıp tarihi kentlere saygıyla
yaklaşan gerçek kentsel dönüşümü başarabilecek miyiz?
9. Korumada anahtar sözcük; sevgi: Kötü yola
düşmeden, doğruları çoğaltmak için, kentlerimizi gerçekten
sevmeli, onları yeniden keşfetmeliyiz; çünkü Tanpınar’ın
deyimiyle, “ancak sevdiğimiz şeyler bizimle birlikte yaşarlar
ve bizimle birlikte yaşadıkları için bizimle birlikte değişirler.”

haber

Akseki
belde ve
köyleriyle
korumanın
izinde...

“Tarihi Kentler Birliği’nin maddi desteğiyle başlatılan çalışmalar,
yerel yöneticilerin heyecanıyla birleşince somut sonuçlara ulaşıyor”

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi Beşiktaş
Belediye Başkanı İsmail Ünal, ÇEKÜL Yönetim Kurulu ve
TKB Danışma Kurulu üyesi Hasan Özgen, şehir plancısı
A. Faruk Göksu, ÇEKÜL Akdeniz Bölge Koordinatörü
Recep Esengil ile beraberindeki heyet, Akseki’de
incelemelerde bulundu. Düğmeli evleriyle tanınan Akseki
ve çevresinde başlayacak sokak sağlıklaştırma ve
restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alındı.
İncelemeler Akseki’nin Süleymaniye beldesiyle başladı.
Belediye Başkanı Durmuş Ali Şener eşliğinde eski ilkokul
binası incelendi. Restorasyonu tamamlanan okulun
tarım ve teknoloji müzesi olması planlanıyor. Gerekli
çalışmalara başladıklarını söyleyen Şener, ekibiyle
birlikte örnek müzeleri incelediklerini belirtti. ÇEKÜL
heyetinin önerileriyle hazırlanan planlamada müzenin
kentin odak noktalarından biri olması hedefleniyor.
İncelemeler halk arasında “Boyalı Ev” olarak bilinen
Akseki’deki tarihi konak ile devam etti. Restorasyonu
süren konak, Belediye Başkanı Mehmet Gölcü’nün
eşliğinde incelendi. Kalem işleri, alçı işleri ve sütunlarıyla
dikkat çeken konağın nasıl işlevlendirileceği konusunda
henüz karar vermediklerini söyleyen Gölcü, mekânın
Akseki’deki en önemli tarihi sivil mimari örneklerinden

biri olduğunu belitti. Metin Sözen konağın restore
edilmesiyle birlikte uzun yıllar ayakta kalacağını,
kentlilerin de kullanabileceği şekilde işlevlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Akseki’nin önemli beldelerinden Cevizli’de ise sokak
sağlıklaştırma çalışmaları Tarihi Kentler Birliği’nin
desteğiyle devam ediyor. Cevizli Belediye Başkanı Niyazi
Ekinci, Türbe, Suluyer ve Garas sokaklarında
çalışmalara başladıklarını söyledi. Çalışmalar, ÇEKÜL
Antalya temsilciliği ve Antalya Mimarlar Odası’nın
destekleriyle yürütülüyor. Cevizli’nin tarihi kent dokusunu
yansıtan sokaklarından biri olan Türbe sokağın yeni ismi
ise Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi oldu. Üç sokakta
toplam 35 evde cephe sağlıklaştırması yapılacak. Çevre
düzenlemeleri, sosyal donatı alanları, aydınlatma ve
altyapı çalışmalarının iki ay içinde bitmesi planlanıyor.
Prof. Dr. Metin Sözen inceleme gezisinin ardından
yaptığı değerlendirmede, “Tarihi Kentler Birliği’nin
maddi desteğiyle başlatılan çalışmalar, yerel
yöneticilerin heyecanıyla birleşince somut sonuçlara
ulaşıyor. Yereldeki ÇEKÜL temsilcilikleri de her konuda
çalışmalara destek veriyor. Akseki artık bütünü görmeye
başladı. Her beldede, köyde yoğun koruma çalışmaları
yapılıyor. Emek verenleri kutlarım” dedi.

inceleme

21. Yüzyılda Çiğdem Gezmesi
ve Çiğdem Aşı
“Çiğdem gezmesi” ve “çiğdem aşı” şenliği, komşusu olduğu coğrafyayla
birlikte Çorum’umuzun Anadolu halk kültürüne en önemli katkılarından...
Bu geleneği Çorum’da canlandırma düşüncesi üç yıl önce aklıma
düşmüş, ancak rol alacak çocukları bir araya getiremediğim için
gerçekleştirememiştim. Bu yıl bazı kurum ve kişilerin de desteğini alarak
üç yıl ertelediğim bu hayalimi gerçekleştirme şansı buldum.

“Çiğdem gezmesi” ve “çiğdem aşı”, çocukluğunu
Anadolu’nun göbeğinde geçirmiş, bugün yaşı
60’ın üzerindeki bizim kuşak için hoş anılarla
harmanlanıp hatırlanan, sessiz sedasız yok olup
gitmiş pek çok gelenekten birisidir. Baharın gelişini
ilan eden ve kutlayan bu çocuk odaklı oyunla
karışık ritüeli hâlâ hatırlarım. Güneş biraz
gülümsedi mi, elimizde kazgıç tarlalara koşardık.
Saatler sonra ayakkabılarımız yarı yere kadar
çamur, elimizde de birer tutam çiğdemle
mahalleye dönerdik. Birkaç tanesini su dolu
bardağa koyup evde bırakır, diğerlerini de çalıya
takarak çiğdem merasimine hazırlardık.
Merasim yapacağız ya! İşi çocukça ciddiye alır,
en büyüğümüzün yaptığı görev dağılımıyla gırgır
şamata yola düşerdik. En öne elinde çiğdemle
süslü çalıyı bayrak gibi taşıyan geçer; arkasında
da sırasıyla, bir orkestra şefi gibi çiğdem manisini

Hasan Tuluk arşivi

Hatırlarım! Cemre ile taze bahar başlardı içimizde.
Yüreklerde umut, gözlerde özlem. Kuşların
seslenişi, bağ ve bahçelerin dirilişi. Sonra bir
tutam gün ışığı sevgiye susamış bir el gibi okşardı
bedenimizi. Yağmurlar serinletirdi oyuna tutkun
yüreğimizi. Sonra kardelenler çıkarırdı başını
topraktan; arkasından da çiğdemler gülümserdi
renk renk.

yöneten, ziyaret edilen ev ahalisine dağıtılacak
çiğdemleri tutan, karşılığında bulgur, yağ, kıyma
gibi malzemeleri torbasına dolduran ile ateş
yakmak için verilecek odunları taşıyacak olan
gelirdi. Ve tabii en arkada da tüm mahallenin
sesi gür, karnı aç fıkır fıkır orkestra üyeleri.
Mahallenin demir tokmaklı bütün kapıları tek tek
çalınır, kapı açılıp da ev ahalisi yüzünü gösterene
kadar hep bir ağızdan:
“Çiğdem çiğdem çiçeği,
Alaca bulaca saçağı,
Dam üstünde boyunduruk,
Dura dura yorulduk,
Verenin oğlu olsun,
Vermeyenin kedisi ölsün”
denilirdi. Hemen arkasından da eklenirdi:
“Yağdan, bulgurdan, kıymadan ne verirseniz.”

Halit Ömer Camcı

Şayet ev sahibi kapıyı açmakta gecikirse,
daha gür bir sesle:
“Çiğdem sarı ben sarı,
Çiğdeme konmuş bir arı,
Her kapıda bir kocakarı,
Verenin oğlu olsun,
Vermeyenin kedisi ölsün”
diyerek ev ahalisi çocukça uyarılırdı. Evdekiler de
maddi durumuna göre bulgur, yağ, soğan, kıyma
ya da yakacak odunla, zaten bildikleri, her yılın
bu mevsiminde tekrarlanan eğlenceyle karışık
bu oyuna kendilerince katkıda bulunurlardı. Torba
doldukça büyük coşkuya dönüşen çiğdem gezmesi,
aşı pişirecek gönüllü evinin avlusunda son bulurdu.
Toplanan ganimet ortaya dökülür, evden gelecek
habere kadar bütün çocuklar, sokağın mümkün
olduğunca ev yakınında, kulakları kirişte oyuna
dalarlardı. Evin tandırlığında, ocaktaki sacayağı
üzerine yerleştirilen kalaylı bakır kazanda pişirilen
çiğdem aşı, gelen haberle birlikte, ellerinde tahta
kaşıklarla oyuna dalan çocukların evin taşlığında
yer sofrası etrafına tespih taneleri gibi dizilmeleri
ve tepsi ortasına çiğdem çiçeğinin dikilip
yağmalanırcasına yenmesiyle sonlanırdı.
Tabii, kaşığı büyük ve kol hareketi seri olan
çocuklar sofradan kârlı kalkardı.

Şenlikten bir gün önce, mahalle sakini dostlarımla
önceden belirlediğimiz, çocukların kapısını
çalacağı 10 evi bilgilendirdik ve çiğdem aşı için
gerekli malzemeleri bu evlere dağıttık. Amacımız,
bu geleneği olabildiğince otantik bir ortamda
gerçekleştirmekti. Dolayısıyla kullanılacak
kap-kacakla birlikte aktivasyonun yapılacağı
sokak ve çiğdem aşının yedirileceği ev de otantik
olmalıydı. Bu amaçla yer sofrasını, minderleri,
tahta kaşıkları, bulgur kazanını, bakır tepsiyi
tedarik etmekte zorlanmadık. Ziyaret edilecek
evler, benim de çocukluğumun geçtiği ve kısmen
de olsa hâlâ eski dokusunu koruyabilen
Yavruturna Mahallesi’ndeki sokağımızdaydı.
Asıl sorun çiğdem aşının yedirileceği mekândı.
Mahallemizde buna uygun tek ev vardı ve o da
hurdacılar tarafından depo olarak kullanılıyordu.
Kanatlı kapılı, taş kaldırımlı geniş avlulu,
haymalıklı, tandırlı, mahzenli ve Çorum’da sadece
birkaç örneği kalan önü açık sofalı tek katlı bu evi
2011 yılında tesadüfen keşfetmiş, ancak rölövesini
almak bir yana fotoğraflarını bile çekememiştik.
Hurdacıların evi boşalttığı haberini duyunca çok

Hasan Tuluk arşivi

Bireyselliği kutsayan bugünkülerin aksine
arkadaşlıktan başka eğlencesi olmayan
o yıllardaki çocukların kendi aralarında
kurguladıkları dayanışmanın, kaynaşmanın
ve sosyalleşmenin en doğal örneği olarak
nitelendirilebilecek “çiğdem gezmesi” ve “çiğdem
aşı” şenliği, komşusu olduğu coğrafyayla birlikte
Çorum’umuzun Anadolu halk kültürüne en önemli
katkılarından. ÇEKÜL’ün 2003 yılından itibaren
Anadolu’nun farklı kentlerinde organize ettiği,
hedefi çocuk ve gençlere kentlilik bilinci
kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel
zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak
olan “Kentler Çocuklarındır” projesinin bir başka
versiyonu olarak kurgulayıp, bu geleneği
Çorum’da canlandırma düşüncesi üç yıl önce
aklıma düşmüş, ancak rol alacak çocukları bir
araya getiremediğim için gerçekleştirememiştim.
Bu yıl bazı kurum ve kişilerin de desteğini alarak
üç yıl ertelediğim bu hayalimi gerçekleştirme şansı
buldum. Bu amaçla benim de mezun olduğum
Çorum Gazipaşa İlköğretim Okulu ile Yavruturna
Mahallesi sakinleri ve dostlarımın da desteğini
alarak bir program hazırladım. Değerli dostum
Hitit Üniversitesi MYO okutmanı Mehmet
Aydınkal’ın profesyonel katkılarıyla
projelendirdiğimiz program, Çorum Valisi
Sayın Nurullah Çakır’ın da resmi desteğiyle
nihayet hayata geçti.

sevindim. “Uzun Ali” lakaplı eski demirci
ustasına ait 110 yıllık bu evi hem belgeleme
fırsatı yakalamış, hem de aktivasyonumuz için
en uygun mekânı bulmuş olduk.

Hasan Tuluk arşivi

Halit Ömer Camcı

31 Mart 2012 Cumartesi sabahı önceden
hazırlanan çiğdemleri, Gazipaşa İlköğretim Okulu
öğrencisi 25 çocuğun çalıya takmasıyla çiğdem
gezmesi başlamış oldu. Kapı tokmakları tek tek
çalındı; maniler söylendi; güneşten rengi kararmış,
çizgi çizgi lifleri çıkmış kanatlı kapılar gıcırdayarak
açıldı; dünün çocukları, bugünün nineleri bir
ellerinde çiğdem, ötekinde bulgur, yağ, kıyma ile
kendilerine uzatılan torbaları gülümseyen yüzlerle
doldurdu. Demir tokmaklı kapısı çalınan daha
ilk evde, oyalı yazmalı kadının eline tutuşturulan
çiğdem çiçeğini koklarken yüzünden okunan
hatıralarla bezeli mutluluk belirtisi, şenliğimizin
hedefine ulaştığını gösteriyordu. Evimizde önceden
pişirilen çiğdem aşının, eski evin avlusuna serilen
yer sofrası etrafına tespih tanesi gibi dizilen
çocukların, şaşkınlıkla karışık eğlenceyle yemesiyle
çiğdem gezmesi şenliği son buldu. İletişim Lisesi,
Kültür Müdürlüğü ile yerel basın aktivasyonu
belgeledi, haber yaptı. Anı fotoğrafları çekildi.
Evlerden toplanan çiğdem aşı malzemesi
mahallenin yoksul ailesine verildi. Üzerine tarih
düşülen hatıra tahta kaşıklar günün anısına
etkinliğe katkı verenlere dağıtıldı. Ve -abimin
anlattığına göre- 1943 yılında Yavruturna
Mahallesi’ndeki evimizde, anamın pişirdiği çiğdem
aşını evimizin o daracık avlusunda kaşıklayan
çocukları babamın büyük bir keyifle izlediği gibi,
69 yıl sonra ailenin ikinci kuşağı olarak ben de
aynı mutlulukla izledim.
Günün sonunda çiğdem gezmesi ve çiğdem aşı
şenliğinin çıktıları çok boyutluydu. Her şeyden
önce, aktivasyonun içinde doğrudan ya da dolaylı
yer alan herkes için bu gelenek ya yeniden
canlandı ya da ilk kez farkına varıldı. Çorum’un
öteden beri varoşu olarak kalmış Yavruturna
Sokağı sakinleri, onca köhneliğine rağmen
sokaklarının anı değerinin farkına vardı.
Sürdürülebilir kent kültürü için geleneksel
sokakların ve Çorum evlerinin/konaklarının varlığı
ve korunmasının önemi bir kez daha kendisini
açıkça gösterdi. Artık 2009 yılından itibaren
UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsil Listesi’nde yer alan
“Çiğdem gezmesi” için yeni hedef, her yılın
Mart ayında, daha geniş destekli ve katılımlı bir
organizasyonla bu geleneği yaşatmak.
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Trakya’nın gözdesi Enez’de bütüncül koruma

Tarihi Kentler Birliği üyelerinin büyük-küçük ölçekli
yerleşimlerinde koruma çalışmaları farklı boyutlarda devam
ediyor. Kentler, kaynaklarını zorlayarak kale, çarşı,
mahalle bütününde projeler hazırlıyor ve tarihi kent
merkezlerinin görünür olması, geleceğe taşınması için emek
veriyor. Trakya kentlerinden Enez de “bütüncül koruma”
kavramıyla imkânlarını zorlayarak proje ve uygulamaya
dönük çalışmalar yürütüyor.
Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, Tarihi Kentler Birliği’nin
Seminer ve Buluşmalarını en istikrarlı takip eden üyelerinden
biri. TKB ve ÇEKÜL uzmanlarıyla sık sık bir araya gelerek,
ekibiyle birlikte ürettiklerini paylaşıyor; Trakya için hazırlanan
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritası kapsamında aktif
olmayı hedefliyor. Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır,
ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan ve

ÇEKÜL gönüllüleri Sedat Kuru ve Musafa Ak,
ÇEKÜL Evi’ne gelerek Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibine
kentte başlayan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kent merkezi hareketleniyor
Enez’deki çalışmalar dört etapta tamamlanacak. İlk etapta,
Enez Kalesi ve Enez meydanını birbirine bağlayan aks olan
Kale caddesine yeni bir kimlik kazandırılacak. 2. Etabı
oluşturan Meydan düzenlemesi içinse projeler hazır. Trafiğe
kapatılması planlanan meydanda kentin somut olmayan
kültürel mirasını yansıtan ve Enez’i anlatan dükkânların
açılarak, meydanın hareketlenmesi sağlanacak. 3. Etapta
bağlantı yolları düzenlenerek, otopark yapılacak ve sokaklar
daha düzenli, araçların ve yayaların rahat kullanabileceği
hale getirilecek. Son etapta ise Balıkçılar Çarşısı ve çevresinin
sağlıklaştırılması, sahile ve meydana bağlanan yolların

Enez, Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritası
kapsamında aktif olmayı hedefliyor

düzenlenmesi sağlanacak. Tüm bu çalışmalar
tamamlandığında Trakya’nın gözdesi Enez, hem kentliler için
hem de ziyarete gelenler için daha yaşanabilir bir kent algısı,
temiz ve düzenli bir çevre yaratmış olacak.

Kazıdan çıkan eserler için yeni mekân
Enez’de 1978 yılında kale içinde ve kentin farklı noktalarında
başlayan kazılar devam ediyor. Şarap mahzenleri, mozaikler,
hamam kalıntıları, kaldırım taşlı caddeler, bazilika ve
şapeller, Roma ve Osmanlı dönemi nekropolleri gibi mimari
kalıntıların yanı sıra, çeşitli malzemelerden yapılmış
yüzlerce irili ufaklı buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Enez
Belediyesi’nin projelerinden biri de buluntuların sergileneceği
yeni bir mekân yaratmak; kenti gezenlere Ainos Antik
Kenti’nin, Kale’nin önemini vurgulamak. “Arkeopark”ın
düzenlenmesi için proje ve araştırma süreci başlatıldı.

Enez Kalesi restorasyonu başlıyor
Antik çağlarda Akropol denilen yüksek bir tepe üzerindeki
kalenin tarihçesi, duvardaki devşirme yapı malzemeleri
incelendiğinde Bizans öncesini işaret ediyor. Enez Kalesi
Trakya’daki önemli savunma yapılarından. Çünkü hem
denizden, hem Meriç nehrinden gelecek saldırılara karşı
durmak amacıyla inşa edilmiş. Kale içindeki kamulaştırmaları
tamamlayan belediye, restorasyon, restitüsyon projesini
hazırlayarak kurula sundu ve restorasyon için kaynak arayışına
girdi. Enez kalesi içindeki Ayasofya Kilisesi’nin rölövesi de
Edirne Valiliği’nin desteğiyle hazırlandı, kurula sunuldu. Antik
Liman surları da ortaya çıkarıldı; çalışmalar devam ediyor.
Bütüncül koruma hedefindeki Enez Belediyesi, yereldeki tüm
kesimlerin ve uzmanların görüş ve bilimsel değerlendirmeleriyle
yoluna devam ediyor. ÇEKÜL uzman ekibi de yakın
zamanda kentte giderek gözlemlerde bulunacak.
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Terk edilen Çobandurağı
köyünün hayat bulma
yolculuğu başladı
Divriği’nin Çobandurağı
köyü terk edilen köylerimizden.
Tarihi konakların olduğu
bu köy, insansız, doğa
koşullarına direnmeye çalışıyor.
Ankara’daki Çobandurağı
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin ÇEKÜL Vakfı’na
ulaşmasıyla terk edilmiş-ıssız
köyün yeniden hayat
bulma yolculuğu başlıyor.

Köylerimizi bırakarak kentlere göçüyoruz. Evimizi,
anılarımızı, yaşama kültürümüzü de ardımızda bırakıp,
yeni bir gelecek kurmak için yollara düşüyoruz.
Ankara’daki Çobanduraklılar da köylerini bırakmış ama
unutamamış. Dernek Başkanı Cengiz Çalış ve dernek
üyeleri, artık orada yaşamasa da, yıkılmaya yüz tutmuş
tarihi evlerin tescillenmesi ve onarılması için harekete
geçti. Geçen yıl ÇEKÜL Evi’nde, Prof. Dr. Metin Sözen’in
önderliğinde uzmanlarla yapılan toplantının ardından
koruma süreci başlatıldı. Çobandurağı’nın yeniden
yaşam bulması için planlama yapıldı. ÇEKÜL’den
Sinan Polvan, Metin Keskin, Nadir Mutluer, Murat
Babadağ ve Timur Çelik kış aylarının çetin şartlarında
Çobandurağı’nda incelemelerde bulundu. Mimari
dokusu incelendi ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Müdürlüğü’ne bir inceleme raporu gönderilerek
Çobandurağı’nın korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Gözler Çobandurağı’nda
Bir yandan yasal ve bürokratik süreç işlerken, diğer
yandan ÇEKÜL’ün “Köyler Yaşamalıdır” hareketi
kapsamında ele alınan Çobandurağı’na dikkat çekmek
için tanıtım çalışmaları yürütülmeye başlandı. ÇEKÜL
Yüksek Danışma Kurulu üyesi tarihçi-yazar Necdet
Sakaoğlu, yazar M. Bedri Yalçın, Dernek Başkanı
Cengiz Çalış ve gazeteci Mücahit Koç Sivas’ın Hayat
Ağacı dergisi için Çobandurağı’nı anlatan birer yazı
kaleme aldı; köyde başlayan sevindirici gelişmeleri
paylaşarak, tarihçesi, evleri hakkında bilgi verdi.
Köyde çekimleri yapılan “Sarıkamış 1915/Eve Dönüş”
isimli sinema filminin, Çabandurağı’nda başlayan
koruma hareketinin duyurulmasında etkili olacağı
paylaşıldı. Devam edecek tanıtım çalışmalarının
koruma sürecini hızlandırması planlanıyor.

Üniversite öğrencileri 16 gün çalıştı
Başlatılan süreç, Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci
ve öğretim görevlilerinin “Çabandurağı Belgeleme”
çalışması için köyde 16 gün geçirmeleriyle devam etti.
Sinan Polvan önderliğinde köye giden grup, önce
yerleşme krokisini hazırladı. Tüm evlerin yerleri ve
sınırları belirlendi; bir arazi kesiti çıkarıldı. Sokak silueti
çalışması yapıldı, envanter fişleri hazırlandı, fotoğraf
ve eskizle belgeleme çalışmaları yapıldı. Bahçeşehir
Üniversitesi çalışma grubunun hazırladığı belgeler,
ÇEKÜL Evi’nde yapılan bir toplantıda Sivas eski Vali
Yardımcısı İsmail Karataş, Kültür ve Turizm Müdürü
Kadir Pürlü ile de paylaşıldı. Ayrıca M. Bedri
Yalçın da, Çobandurağı’nın tarihsel ve kırsal kalkınma
politikası konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Çabandurağın’da doğal ve kültürel dokunun korunması
ve yeniden yaşamın başlamasındaki önemli adımlardan
biri olan belgeleme çalışmasının temelleri atılmış
oldu. Terk edilen bu tarihi köy, ÇEKÜL’ün “Köyler
Yaşamalıdır” hareketi ve Tarihi Kentler Birliği’nin
gündemine giren “Kırsal Yaşam, Kırsal Mimari” başlığı
kapsamında yeniden hayat bulacak ve uygulanan
süreç diğer köyler için model olacak.
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TARİHİN NEFESİ
DOĞANIN SESİ EDİNCİK

ÇUKUROVA DOĞA ve TARİH
Orhan Ürgenç, Adanalı bir doğa
ve tarih araştırmacısı. Bu birikimini
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
bir projesi doğrultusunda
hazırladığı kitapla paylaşıyor.
489 sayfalık kitabın fotoğrafları
da Ürgenç’e ait. Çukurova
coğrafyasındaki Adana, Mersin,
Osmaniye, Hatay Valilikleri
ve kurumları kitabın destekçileri
arasında. Kitap, Çukurova’nın
4 bin yıllık tarihinden bilgi verdiği
gibi, bölgenin jeolojik yapısına da
değiniyor. Seyhan, Ceyhan,
Berdan ve Göksu nehirlerinin
oluşturduğu Çukurova Deltası,
uygarlıkların kesişme noktası.
Dünyanın en eski 7 devletinden
biri olan “Kizzuwatna”nın
Çukurova’da kurulmuş olması
bölgenin önemini artıyor.
Limanları, Kral Yolu, Hitit Dağ
Yolu, İpek ve Hicaz yolları ile öne
çıkan Çukurova için hazırlanan bu
kitapla, aynı coğrafyayı paylaşan
Adana, Mersin, Osmaniye
ve Hatay kentleri arasındaki
bölgesel işbirliğinin güçlenmesi
hedefleniyor. Kitapta bu kentlerin
doğa ve tarihi özelliklerini
anlatan dört bölüm yer alıyor.

Edincik 2012’de TKB üyesi kentler
arasında yerini aldı. 200 yıllık
evlerin bulunduğu, çiçeği
burnunda TKB üyesini daha
yakından tanımak isteyenler
bu kitabı inceleyebilir. Edincik
sevdalısı gazeteciler Önder Balıkçı
ve Ahmet Pesen tarafından kaleme
alınan kitabın önsözünde Belediye
Başkanı Mehmet Yağcı da
gönülden sevdalı olduğu kentin
tarihi dokusunu ayağa kaldırmak
için çalıştıklarını, tersane
ve limanları, yeldeğirmenleri,
su yolları, eski başkanlarla yapılan
söyleşiler, tarihi evler, sokaklar,
renkli ve siyah-beyaz fotoğraflarla
anlatıyor. Edincik’in önemli
tarımsal üretimleri zeytincilik,
üzümcülük, meyveciliğin yanı sıra
aralara serpiştirilen sözlü tarih
söyleşileriyle kentte çocukluğunu
yaşayanların anılarına
bakıyorsunuz. “(...)Öykülerim
dünyanın yeldeğirmenlerinde
öğütülmüştü/hücrelerime
işaretlenmişti sanki/dün ile
bugün/ve yarın arasında tükenen
saatler/ve kilit altındaydı
beklediklerimiz...” Ahmet
Araydın’ın bu mısraları gibi şiirlereşairlere de yer veriliyor kitapta.

TARİHİN GÜZEL MİRASI KULA
Kula, ilkel insanın bıraktığı ayak
izi, tarihi evleri, peri bacaları,
kaplıcaları ve Yunus Emre ile
aklımıza gelen TKB üyesi kentler
arasında. Bu tarihi kentin
Belediye Başkanı Selim Aşkın’ın
heyecanlı yaklaşımı ve
desteğiyle, Belediye Yazı İşleri
Müdürü Hüseyin Şahin, Tarihin
Güzel Mirası Kula isimli kitabı
hazırladı. Kentin coğrafi
özellikleri, jeolojik yapısı,
ekonomik durumu, salnameleri,
köyleri, evleri, tarihi eserleri
hakkında bilgi veriliyor. Kitabın
önemli bölümlerinden biri
ise Kula evlerinde kullanılan
malzemelerin detaylarıyla
anlatıldığı sayfalar. Evlerin
bölme duvarlarında ve baca
inşaatlarında kullanılan, Divlit
Yanardağı’nın lavlarından
oluşmuş hafif siyah renkli köfeke
taşı, kayrak taşı, karataş,
alaturka kiremit gibi
malzemelerden bahsediliyor.
Geleneksel el sanatları,
yaşam kültürü ve ritüeller de
unutulmamış. Tabii ki birbirinden
lezzetli Kula yemekleri de
yerini almış sayfalarda.

YESEMEK

BİTKİSEL ÜRETİM ÇİFTÇİ REHBERİ
Bu kitap Konya Şeker
Fabrikası A.Ş’nin bir kültür
hizmeti. Kamu-yerel-sivil-özel
işbirliğinin de önemli bir örneği.
Bir kentin özel kurumu ile
üniversitesi bir araya gelerek
bilimsel veriler ışığında bu ürünü
ortaya çıkardı. Selçuk
Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Süleyman Soylu, Prof. Dr. Nuh
Boyraz, Doç. Dr. Mehmet Zengin
ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin
tarafından yayıma hazırlanan
kitap, 134 sayfada bir çiftçinin
ihtiyacı olabilecek pek çok bilgiyi
paylaşıyor.Şeker pancarı,
ayçiçeği, mısır, patates, buğday,
fasulye ve kanola bitkilerinin
yetiştirme teknikleri, ekim zamanı,
gübrelenmesi, hastalıkları
ve mücadelesi ve sulama
teknikleriyle ilgili detaylı bilgiler,
fotoğraflar ve çizelgeler eşliğinde
anlatılıyor. Unutmadan, Erol
Sunat’a ait bir de şiir var son
sayfada: “İnanın hiç olmadı
şehrimiz bahtı kara/Ellidörtte
açıldı, Konya’da bu fabrika/
Ne çabuk da unuttun, ey hemşeri
sen dünü/Fabrika bayramıydı
Ondokuz Eylül günü...”

Prof. Dr. Refik Duru, kazı
çalışmalarında yer aldığı Yesemek’i
anlatıyor. Duru’nun ifadesiyle kitap:
“Gaziantep’in İslahiye ilçesine
bağlı Yesemek köyü yakınlarındaki
son derece ilginç ve benzeri
olmayan bir arkeolojik merkezi,
Eski Önasya dünyasının bugüne
kadar saptanmış en büyük
heykelcilik atelyesi ve taş ocağını
gezmek, heykel ustalarının
yapmaya başlayıp bitirmeden
bıraktıkları yüzlerce eseri görmek
için gelenlere bilgi vererek, bu
özgün yerin hikâyesini, eserlerin
anlamını ve önemini özetleyerek
anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.”
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nin baskı desteği verdiği
kitapta, Yesemek’te yapılan
çalışmaların sonuçları, buluntular
ve Yesemek heykelciliği hakkında
bazı değerlendirmeler yer alıyor.
Sonsöz’de ise “1955’te başlayan
arkeolojik araştırma sürecinin,
önümüzdeki yıllarda ivme
kazanarak devam etmesi ile
sadece Yesemek’i ilgilendiren
konuların değil, daha pek çok
bilinmezin açıklığa kavuşacağına
ve Eski Önasya Uygarlıkları
hakkında yanıtsız soruların
bazılarının cevaplarının
bulunacağına inanıyoruz”.

KARABÜK SAFRANBOLU
YEMEKLERİ
Kitap güzel bir Safranbolu
manzarasıyla karşılıyor okuyucuyu.
Hemen arkasından Karabük
ve Safranbolu yemek kültürü
hakkında bilgiler sunuluyor:
“Safranbolu’da hayat, kışın çarşı,
yazın da bağlar denilen Sarıçiçek
Dağı’nın eteklerinde geçer. Yaz
boyu hazırlanan kışlıklar özenle
saklanır. Yazdan hazırlanan
yiyecekler, kurutulmuş gıdalar,
sebze ve meyvelerle ezmelerden
ve hamur işlerinden oluşur. Bunlar
tarhana, yayım, yufka ekmeği,
para makarna, nişasta, keşkek
ve bulgur, patlıcan, biber, bamya,
fasulye, elma, armut, erik, dut
ve üzümdür.” Hüsniye Halaç
tarafından yayıma hazırlanan
kitap, Karabük Valiliği tarafından
basılmış. Vali İzzettin Küçük
takdim yazısında “Bu kitap,
özellikle Safranbolu’yu ziyarete
gelen turistlerin bölge yemeklerini
tanımaları ve evlerine
döndüklerinde kendi imkânlarıyla
yapabilmelerine fırsat vermeyi
amaçlamaktadır” diyor. Kitap
fotoğraf, tasarım ve baskı
kalitesiyle de dikkat çekiyor.

devam edenler

MURAL-İST/Yeldeğirmeni
Duvar Sanatı Festivali
ÇEKÜL Vakfı ve TKB üyesi
Kadıköy Belediyesi’nin ortaklığında
yürütülen, “Yeldeğirmeni
Mahallesi Canlandırma Projesi”
devam ediyor. Dünyanın farklı
noktalarından gelen sokak
sanatçıları 24-30 Eylül tarihleri
arasında Mural-ist Festivali
ile Kadıköy Yeldeğirmeni’nde
buluştu. Festival, Türkiye’de bina

Kütahya’ya sanal tur
Kütahya Müze Müdürü
ve ÇEKÜL temsilcisi Metin
Türktüzün’ün önderliğinde
Kütahya’nın tescilli kültür ve tabiat
varlıklarının belgelenmesi süreci
tamamlanmıştı. Kütahya Valiliği’nin
Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı’na
sunduğu bir proje kapsamında
ise kentin internet ortamında sanal
tur ile gezilmesi sağlandı. “360
Kütahya” isimli proje kapsamında
Kütahya merkez ve ilçelerine
ulaşabiliyorsunuz. Örneğin
Karaağaç köyündeki fosil yataklarını
siteden görmeniz mümkün.

‹‹‹

‹‹‹

Aydın Valisi Kerem Al’dan
Birgi ve Ödemiş’e ziyaret
Aydın Valisi Kerem Al, bölgedeki
koruma çalışmalarına model olan
Ödemiş ve Birgi kentlerini ziyaret
etti. Beraberindeki kamu-kurum ve
kuruluşlarının yönetici
ve temsilcileriyle birlikte iki kentteki
koruma çalışmalarını inceledi.
Vali Kerem Al’a ÇEKÜL Küçük
Menderes Havza Koordinatörü
Emin Başaranbilek ve Aydın
temsilcisi Nilüfer Öztürk eşlik etti.
Küçük Menderes havzasındaki
Tarihi Kentler Birliği üyeleri
arasındaki bu dayanışma,
sürekliliği sağlanan iletişim-bilgi
paylaşım ortamı diğer kentlerin
yöneticilerine de örnek olacak
nitelikte. Kültür Öncelikli Bölgesel
Yol Haritaları kapsamında Altın
Üçgen: Aydın-Denizli-İşbirliği
Planı ile Aydın’da da başlayan
hareketlilik, Valilik, Belediye
ve sivil toplum örgütlerinin uyumlu
işbirliğiyle devam ediyor.

cephelerinin bütünüyle boyandığı
ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor.
Kentin içindeki büyük sağır
duvarların resim tuvaline
dönüştüğü Mural art yani duvar
sanatı, dünyada giderek popülerlik
kazanan bir sanat türü. Büyük,
boş ve çoğunlukla ürkütücü
gözüken sağır bina cepheleri,
sokak sanatçılarının marifeti
ile kentin en cazip noktaları haline
getirilebilmekte. Yeldeğirmeni
Mahalle Yenileme Projesi
kapsamında, Kadıköy Belediyesi
ve ÇEKÜL Vakfı’nın desteği ile
düzenlenen festivalde 4 sokak
sanatçısı, 1 hafta boyunca, atıl
kalmış 4 farklı binanın cephelerini
boyalarıyla canlandırdı; sanatı
sokaklara taşıdı.

‹‹‹

‹‹‹

Bursa’nın tarihi dokusu
ayağa kalkıyor
Bursa’daki hamam restorasyon
çalışmaları devam ediyor.
Bununla birlikte kale surlarının
çevresindeki sokak dokuları da
iyileştiriliyor. Yerkapı Meydanı’nın
canlandırılması için projeler
hazırlanıyor. Üftade Tekke
ve Camisi’nde devam eden
restorasyon ise birkaç ay içinde
tamamlanacak. İnanç turizmi
kapsamında 16. yüzyıldan kalan
bu eser ziyaretçiye açılacak.

Kentler anlatınca güzeldir
Tarihi Kentler Birliği’nin de
destekleriyle kurulan Çanakkale
Kent Müzesi ve Arşivi, açıldığı
2009 yılından bu yana farklı
etkinlikler düzenleyerek kentlilerle
buluşuyor. Her çarşamba yapılan
Kent Sohbetleri büyük ilgi görüyor.
Kent, tanıklıklar üzerinden kendini
hatırlatıyor. Kimi zaman eski bir
gazeteci, kimi zaman bir balıkçı bu
sohbetlerin konuşmacıları arasında
yerini alıyor. Çanakkale Kent
Müzesi ve Arşivi dijital ortamda
hazırladığı bülten ile çalışmalarını
düzenli olarak paylaşıyor.

‹‹‹

YAPEX TADİLAT

“Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma“
FUARI
18 – 21 Ekim 2012
ETKİNLİK PROGRAMI
18 EKİM 2012, Perşembe
11:00 -11:30
Açılış
12:00 -12:30
Tarihi Kentler Birliği 2011 Özendirme Yarışması Sergi Açılışı
16:00 -19:00
Dünya Miras Kentleri Oturumu
1. Bölüm: Dünya Miras Kentleri Yönetimi; Avrupa’ dan örnekler
a. Valetta/Malta
b. Dubrovnik/Hırvatistan
c. Heritage Europe
2. Bölüm: Dünya Miras Kenti Olmaya Doğru; Türkiye’ den Tarihi Kent Örnekleri
19 EKİM 2012, Cuma
11:00 -13:00
ÇEKÜL Akademi Oturumu
Belediye Başkanlarının sunumuyla Tarihi Kentler Birliği’nden başarı öyküleri
16:00 -18:00
Tarihi Kentler Birliği 2011 Özendirme Yarışması Ödül Töreni
20:30
Tarihi Kentler Birliği Gala Yemeği, Antalya BŞB ev sahipliğinde
20 EKİM 2012, Cumartesi
11:00 -13:00
Geleneksel Çatı Kaplama Malzemeleri “Arama Toplantısı“
Çatıder, Çatı&Cephe Dergisi ve ÇEKÜL işbirliği ile
14:00 -15:00
Mimar Sinan Üniversitesi Merkez Laboratuarı Sunumu
Restorasyonda malzeme analizi ve örnek alma teknikleri
SERGİLER
Tarihi Kentler Birliği 2011Özendirme Yarışması Sergisi
TKB ve ÇEKÜL İşbirliği ile
Patara Arkeolojik Kazıları İnteraktif Sergisi ve Maketleri
Akdeniz Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
ZANAATÇILAR ÇARŞISI VE UYGULAMA ATÖLYELERİ SUNUMLARI
Gaziantep; Taş ve Bakır Ustaları
Kastamonu; Ahşap Ustası – El Sanatları Araştırma Enstitüsü
İstanbul; Kalemişi Ustası
Mardin Midyat; Taş Ustası
Konya; Sille Kent Atölyesi
MALZEME UYGULAMA SUNUMLARI
LETOON MİMARLIK
Cam Kumlama Teknikleri
Derz arası Temizlikleri
Ahşap Yüzeylerden Boya Sökümü

