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Bölge Toplantısı 
Yeni Yöntemler 

ve Nallıhan Örneği

Buluşma
Kucaklayan Coğrafya: 

Çukurova

İnceleme Gezisi
Kırım Özerk Cumhuriyeti

Seminer
Selçukluların İzinde: Sivas
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sunuş

2013 yılı yurtdışı gezisi dolayısıyla ziyaret
ettiğimiz Kırım’da çok etkili temaslarda
bulunduğumuzu açıklamaktan mutluluk
duyuyorum. Geziye ayrıntılı bir ön çalışma
yaparak hazırlıklı çıktık. Özellikle otobüs
yolculukları sırasında katılımcı
arkadaşlarımızla kapsamlı bilgiler paylaştık.
Sonuç olarak, Kırım Özerk Cumhuriyeti Meclis
Başkanı ve Milli Heyeti ile yaptığımız
görüşmeler çok verimli geçti; görüş birliğine
vardığımız işbirliği olanakları konusunda
somut talep ve önerileri içeren bir rapor
beklemekteyiz. Geziyi izleyen ve yayına
dönüştüren arkadaşlarımızın
değerlendirmelerinin ardından çeşitli başlıklar
üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Böylelikle farklı coğrafyalarda farklı kentlerde
TKB olarak var olma çabamızı sürdürmekteyiz. 

Yurtdışı inceleme gezilerimiz bugüne kadar
hepimize farklı bakış açıları kazandırdı. Ufuk
açıcı bir yarar ve deneyim zenginliği sağladı.
Birbirinden çok farklı coğrafyalarda, çok farklı
koruma anlayışlarıyla karşılaştık. İtalya gibi
korumanın merkezi sayılan bir ülkede büyük
kentlerden köylere kadar İtalyan deneyimini
gözlemledik. Prag, Fas, Şam-Halep, St.
Petersburg gibi kentlerde yaptığımız
incelemelerin her biri özgün ve geliştirici
fırsatlar oldu. Bu yıl da Kırım’ı dağarcığımıza
katmış olduk. 

Öte yandan, Tarihi Kentler Birliği’nin giderek
çeşitlenen yayınları, etkinliklerimizin arka
planını oluşturan deneyim ve birikimlerle
şekillenen koruma tarihine tanıklık ederken,
her bir kentimizin koruma serüveniyle de
bütünleşiyor. 2014 yılına ilişkin yaptığımız
öngörüler ve planlamalar sonucunda
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi 

başta olmak üzere, gelişen ürünlerimizle yeni
bir hazırlık dönemine giriyoruz. 2013 yılının
son çeyreğinde, Eylül ayında gerçekleşecek
Samsun Buluşması sırasında, koruma
çalışmalarımızı ve sonuçlarını mercek altına
alan bir anket çalışmasının sonuçlarını
açıklayacağız. Bu sonuçları sabırsızlıkla
beklemekteyiz. Ayrıca Kasım ayında
Şanlıurfa’da gerçekleşecek toplantıda da
2014 hedeflerimizi, strateji ve eylem
planlarımız paylaşacağız. Yüzde yüzüne yakın
bir bölümü somut sonuçlarla gerçekleşen
2013 hedeflerinden sonra 2014’te de, kent
müzelerinin çoğaltılması, İpek Yolu Kültür Yolu
projesinin kapsamının geliştirilmesi, eğitim
çalışmalarında uzmanlıkların çeşitlendirilmesi,
farklı coğrafyalarda üretken işbirlikleri
geliştirilmesi gibi somut sonuçlar almayı
beklediğimiz çalışmalar yer alacak. 

Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi yoğun bir
siyasi gündemin beklediğini biliyoruz. Ancak
bizler, kalıcı değerlerimizi ve kültürel
zenginliklerimizi korumayı misyon edinmiş
kişiler olarak, öncelikli gündemimiz
doğrultusunda, çalışmalarımızı daha da ileri
götürme çabası içinde olacağız. Hepinize
verimli çalışmalar diliyorum.  

Tarihi Kentler Birliği ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Farklı coğrafyalar, farklı kentler
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ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği tarafından hazırlanan Kılavuz Kitapçıklar
Dizisi’nin ikincisi olan Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri yayımlandı

ÇEKÜL Vakfı
Tarihi Kentler Birliği 
Kılavuz Kitapçıklar Dizisi-2

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisine online olarak www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz
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editörden

Doğru, tutarlı ve kararlı bir iletişim

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
dergisinin bir önceki sayısında TKB’nin
yayın politikasına değinmiştik. TKB
yayınları, koruma ile ilgili haberleri
paylaşma ve duyurmanın yanı sıra
korumaya ilişkin bir eğitim zemini
oluşturmayı da gözetmektedir.
Dergimizin her sayısında yer alan güncel
çalışmalar, kentlerin büyük çabalarla
gerçekleştirdikleri yayınlar, sistematik 
bir bütünün eşik noktalarını gözler 
önüne seriyor; bu alanda çaba gösteren 
herkes için özendirici birer örnek 
oluyor. ÇEKÜL Vakfı ve onun vizyonunu 
paylaşan TKB bilinçli ve tutarlı bir 
yayın politikası izlemeyi sürdürüyor. 
Yalnız basılı yayınlarla yetinilmeyip, 
her iki kurumun web siteleri ve sosyal
medyanın etkin kullanımıyla iletişim 
ve dayanışma ağı genişliyor.   

Günümüz dünyasında açık, veciz ve tutarlı
bir iletişimin önemi hepimizce malum...
ÇEKÜL Vakfı’nın yarım yüzyıllık birikimi,
TKB’nin kurulmasıyla daha da yaygınlık
kazanır, sahiplik duygusu halka 
ulaşırken, tutarlı bir iletişim politikasının bu
kazanımda büyük katkısı var hiç kuşkusuz.
Bugün geldiğimiz noktada ise yeniden bir
değerlendirme yapmak durumundayız.
Türkiye günümüzün dünyasında koruma
alanında nerede duruyor? Ülkenin
bulunduğu coğrafyada bu konuda nasıl
bir dile sahip olmalı? Son 20 yılda
yaşanan göçle topraktan kopan insan
topluluklarının hareketliliği karşısında,
kentlerimizin hafızasında oluşan boşluğu
nasıl dolduracağız? Katılım ne demek;
süreklilik ne demek? Koruma alanında
son on yılda yapılan atılımın hak ettiği
oranda değerlendirildiğine tanık
olamıyoruz; kimse sormuyor bunları kim

yaptı diye. Bu tür soruların dile getirildiğini
bile duymuyoruz, nerede kaldı cevap
arayışları ya da önerileri... 

Yayın politikamız, tüm bu soruların
yanıtlarını arayan, bu konular üzerinde
düşünmeyi özendiren, uygulamaların
düzeyini yükseltmeyi, toplumda koruma
bilinci yaratmayı ve geliştirmeyi amaçlayan
bir özellik taşıyor. Biliyoruz ki “yaparsak
olur, eğitirsek olur”. Ancak önümüzdeki
dönemde zor günlerin bizi beklediğini 
de biliyoruz. Önemli olan yılgınlığa
kapılmadan, pervasızca havada uçuşan
sözcüklerin içini doldurma gayretimizi
sürdürmek olmalı. Doğru, tutarlı ve kararlı
bir iletişimle yerel dilimizi oluşturmanın
önünü açmalıyız.  

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
dergisinin bu sayısı da her zaman olduğu
gibi dopdolu... TKB’nin birbiri peşi sıra
gerçekleşen etkinlikleri, Türkiye’nin kültür
coğrafyasını boydan boya kat eden 
bir ağı ilmek ilmek örer gibi. Sonbaharı
karşılarken yeniden birlikte olmak üzere
esen kalın.

Handan Dedehayır
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içindekiler

Sunuş 
Dr. Asım Güzelbey

Editörden
Handan Dedehayır  

Haber 
Siirt’in geleceği Siirtliler 

ve bilim insanlarıyla şekilleniyor
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Yeni yöntemler 

ve Nallıhan örneği

Kent rehberi / Nallıhan 

Değerlendirme / Nallıhan
Katılımcılık kavramının 
hakkını veren bir kent

Albüm / Nallıhan

Buluşma / Adana 
Kucaklayan coğrafya: Çukurova

Değerlendirme / Adana
Çukurova’nın geleceği aydınlık olacak

Kapak fotoğrafı: Şirin Sıngın Yılmaz
(Kırım Hansaray)
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Albüm / Adana 

İnceleme gezisi / Kırım 
Karadeniz kıyısında 
kardeş bir ülke

Değerlendirme / Kırım
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Seminer / Sivas 
Selçukluların izinde: Sivas 

Değerlendirme / Sivas 
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Albüm / Sivas 

Haber
YAPEX’in konusu kent müzeleri
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haber

Tarihi Kentler Birliği’nin Nisan ayında yapılan Siirt Bölge
Toplantısı’nda, ÇEKÜL Vakfı’nın önerisiyle,  bölge ve kent için
bir yol haritası hazırlanması kararı alınmıştı. Bu karar
doğrultusunda Siirt Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Aydınlar
(Tillo) Belediyesi’nin katkısıyla, “Bölgenin, Siirt’in ve Tillo’nun
Geleceği” başlıklı yol haritası vizyon çalıştayı 4 Mayıs’ta Siirt’te
yapıldı. Çalıştaya farklı üniversitelerden gelen bilim heyeti,
Siirt’ten kamu, kurum ve sivil toplum temsilcileri, belediye
başkanları ve muhtarlar ile bölgeden katılım sağlandı. 

ÇEKÜL gönüllüsü, Kentsel Strateji kurucusu şehir plancısı
Faruk Göksu tarafından yönetilen çalıştayda katılımcılara
üç temel soru yöneltildi: 
• Bölgenin ve Siirt’in farklılık yaratan değerleri nelerdir? 
• Değerleri nasıl fırsata dönüştürürüz? 
• Gelecek nasıl kurgulanmalıdır? 
Dört saat boyunca bu üç temel soru üzerinden, çalıştaya
katılan yaklaşık 150 kişi söz alarak yol haritasının
hazırlanmasında temel kabul edilecek ilkeleri belirledi.
İlkeler, şehir plancısı Sıla Akalp tarafından sunuldu:

“Siirt’in geleceği için 10 temel ilke” 
1. Doğal, tarihsel ve kültürel derinlik: Katmanlar 
2. Kültürel topoğrafya: Hava-su-toprak 
3. Tasavvuf ve bilimin gücü, evrensellik 
4. Birlikte yaşam ve toplumsal doku 
5. Kutsal miraslar, yaşayan müze 
6. Anıt şahsiyetler, ziyaretler, seferiler, kalıcılar 

7. Kırsal kalkınma: Tarımsal üretim ve hayvancılık 
8. Buluşmalar: Toplumsal uzlaşı 
9. Geçmiş ve gelecek: Su (temiz enerji, temiz yaşam)
10. Tarihsel ve kültürel dönüşüm: Siirt modeli

Bilim insanlarının uzun araştırma ve uygulamalarının
ardından Hz. Fakirullah’ın Tillo’daki türbesinde, ekinokslarda
yeniden yaşanmaya başlayan “ışık hadisesi”nin Tillo ve Siirt’in
geleceğinde önemli olması, Prof. Dr. Cengiz Işık’ın
önderliğinde pek çok bilim insanının bu nedenle Tillo’ya
gelmesinin bir fırsat kabul edilmesi, “Bölgenin, Siirt’in ve
Tillo’nun Geleceği” başlıklı yol haritası vizyon çalıştayının
yapılmasında itici güç olmuştu. ÇEKÜL Vakfı 
ve Kentsel Strateji tarafından hazırlanacak olan “Siirt Yol
Haritası Taslağı”, ışık hadisesinin yaşanacağı 23 Eylül’de,
Tillo’da yapılacak bir toplantıyla paylaşılacak. 

Bilim insanları ve Siirtliler buluştu
Farklı üniversitelerden bilim insanları; Prof. Dr. Cengiz Işık,
Prof. Dr. Zeki Eker, Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. İbrahim
Yokaş, Doç. Dr. Rahmi Erdem, Doç. Dr. Billur Tekkök, Yrd.
Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Öğr. Gör. Bora Türkkan, Öğr.
Gör. Halime Fişenk ile Siirt Valisi Ahmet Aydın, Tillo Kaymakamı
Ahmet Yıldız, Tillo Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu,
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Batman Üniv.
Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Siirt Üniv. Ziraat Fak.
Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, ÇEKÜL YDK üyeleri Namık
Kemal Döleneken ve Hurşit Arslan, ÇEKÜL Siirt Temsilcisi

Siirt’in geleceği Siirtliler 
ve bilim insanlarıyla şekilleniyor
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“Güneş bu coğrafyada 365 gün, tarihin derinliğinden doğuyor”

Ayhan Mergen, ÇEKÜL Elazığ temsilcisi Mustafa Balaban,
ÇEKÜL Elazığ Gönüllüsü ve YDK üyesi Mithat Coşkun, ÇEKÜL
gönüllüsü A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp, ÇEKÜL Vakfı uzmanları
Alp Arısoy, Şirin Sıngın Yılmaz, Zeynep Biçer çalıştaya
katıldılar.

Siirt Valisi Ahmet Aydın: Siirt tarihindeki fırsatı yakaladı.
Bu kültürel ve doğal zenginliği korurken, kullanırken ne
yapacağımızı, nasıl yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor.
Bazen iyi niyetli de olsa yapılan işlerin sonucu yanlış oluyor.
Bu nedenle uzmanların, bilim insanlarının görüşleri bizim
için çok önemli. ÇEKÜL ve TKB’nin, bilim insanlarının
gönülden desteğiyle, bu tarihi fırsat Siirt için bir eşik noktası
olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Metin Sözen: Anadolu coğrafyasında kirletilen

havanın, suyun toprağın hesabını vermek zorundayız. 
Zenginliklerimizi yeniden hatırlamak gerekiyor. Niye
Dicle’nin Fırat’ın kıyısına yerleşmiş insanlar? Çünkü 
bu toprakların bereketini kullanmışlar. “Bu bereketin
kirlenmemesi için bize fırsat verin” demek gerekiyor.
Devletin yanlış politikalarına hayır diyecek bilinç gerekiyor.
Soruları fırsata çevirmek gerek. Siirt ve çevresi uluslararası
kültür yolunun nirengi noktasıdır. Bu coğrafyaya, haritalara
bakarken büyük bakmak gerekiyor. “Yeni buluntularla
kimliğim derinleşiyor” demek gerekiyor. Siirtliler bu bilince
ulaşmalı. Cas evlerini yaparken bile toprak-su ve güneşi
kullanmışsınız. “Güneş bu coğrafyada 365 gün, tarihin
derinliğinden doğuyor” demek gerekiyor. Siirt Üniversitesi
bu toprakların bereketini doğru kullanmak için yöntemler
geliştirmeli. Tarım ve hayvancılıkta burayı merkez haline
getirecek çalışmalar yürütmeli. Tüm kurumlar, sivil 
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Kamu-yerel-sivil-özel 
birlikteliğini sağlayarak, 
TKB’nin vurguladığı 
“yerelin gücü”nü üretime
yansıtan Nallıhan’da, 
tüm kesimlerin katıldığı 
bir bölge toplantısı yapıldı

Yeni Yöntemler
ve Nallıhan Örneği 

YEREL KIMLIK 9_Layout 1  7/15/13  4:49 PM  Page 9



bölge toplantısı

2013 yılının ikinci bölge toplantısı Siirt’in ardından
Nallıhan’da gerçekleşti. “Doğal ve Kültürel Mirasın
Yeniden Değerlendirilmesinde Yeni Yöntemler ve Nallıhan
Örneği” başlıklı toplantı 26-27 Nisan tarihlerinde yapıldı.

TKB, ÇEKÜL, Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Turizm
Gönüllüleri Derneği ekipleri, 26 Nisan Cuma günü
Nallıhan Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur’un 
ev sahipliğinde, Uyuzsuyu Şelalesi’nin olduğu 
Karacasu köyünde bir araya geldi. Belediye, dernek 
ve kaymakamlığın koordinasyonuyla hazırlanan 
eğitimler sonucunda kurulan kooperatif tarafından 
işletilen eski köy okulu, Karacasu evleri ve Uyuzsuyu
Şelalesi inceleme gezisi yapıldı.

Programın ikinci günü bölge toplantısı ve inceleme
gezileriyle devam etti. Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde
yapılan toplantının önemli konukları arasında Tarihi
Kentler Birliği’nin kurulmasında rol oynayan, bu süreci
destekleyen vali ve bürokratlar vardı: Kemal Nehrozoğlu,
İsa Küçük, Enis Yeter, Kayhan Kavas, Temel Koçaklar,
Hasan Canpolat, Muzaffer Dilek, İsmet Özarslan, Fikret
Üçcan, Ayhan Nasuhbeyoğlu, Doğan Acar toplantıyı
takip edenler arasındaydı.

Toplantı, Nallıhan Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur,
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Nallıhan
Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve Ankara Vali
Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Ahmet Adnan Okur
Nallıhan Belediye Başkanı 

“İyi şeyler yaptığımızı fark ettik”
Nallıhan TKB’nin yeni
üyelerinden birisi. 2011 yılında
ÇEKÜL’de yaptığımız bir
toplantıda Metin Sözen’in
yönlendirmesiyle TKB’ye üye
olduk. Daha önceden yaptığımız
çalışmalarla bilmeden aslında
TKB’nin hedefleri doğrultusunda

çalışmalar yaptığımızı fark ettik. İyi şeyler yapmışız ki yeni
üye olmamıza rağmen TKB’nin bölge toplantılarından
birisi burada yapılıyor. Özellikle Metin Sözen’e TKB üyesi
olmamız için bizi yönlendirdiği için teşekkür ederiz.   

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB 
Danışma Kurulu Başkanı

“Bizden sonraki kuşak bizden 
daha güçlü olmalı”

Türkiye’nin yeni yaklaşımlara
ihtiyacı vardır. Doğayı
yitirdiğimizde üzerine koyduğumuz
kültürü de koruyamaz oluruz.
Nallıhan kendi modelini geliştirdi.
Yıllardır kurmaya çalıştığımız,
herkesin içselleştirmesini
istediğimiz kavramları Nallıhan 

çok iyi uygulamayı başardı. Yarınlara hiçbir şey
bırakılmamış bir toplumun çocukları olmak istemediğimiz
için bu mücadeleyi veriyoruz. Türkiye yoktan var etmiş 
bir Cumhuriyettir. Türkiye yokluklardan buraya geldiyse,
bizim sorumluluğumuz iki katı büyüyor demektir. 
Duygular, bağlar koptuğu zaman geleceği kurmak
zorlaşıyor. Niçin bu kadar insan Anadolu’da buluşuyor?
Çünkü kendi değerlerimizi unutmamamız gerekiyor.  
Bu toplantılarda aramızdaki farklılıklarla birbirimizi

TKB Nallıhan Bölge Toplantısı Yapıldı
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tanıyoruz, benzerliklerimizi görüyoruz. Ancak o zaman
yapılan çalışmalar değer kazanıyor.  Aranızda kurucu
valilerimiz var. Birlikte çok işler yaptık. Genç arkadaşlar
bellek meselesini zor götürüyor. Çünkü nüfus büyüdü, 
iş alanları farklılaştı, teknoloji herkesi esir aldı. İnsanların
toprağına, kimliğine kültürüne bakacak hali kalmadı. 
Ama bu mazeret değil! Kültür öncelikli bir gelecek
olmadığında adımızın bile anlamı kalmıyor, bireyin 
anlamı kalmıyor. İlk yola çıktığımızda dayanışmayı, çıkar
ortamından uzaklaştırmak, kimlik ortamına sokmak istedik.
Bunun için kavramlar geliştirdik. TKB toplantılarında 
temel kavramların altını çizmek için toplanıyoruz. 
Bireyi ve insanı korumadığınızda onun yarattığı uygarlığı 
da koruyamazsınız. 1970’li yıllarda sadece binanın
korunması değil, doğayla çevresiyle, somut olmayan
mirasıyla birlikte korunması için yöntemler geliştirdik.
Bizden sonraki kuşağın bizden daha güçlü olması gerekli. 

İsmail Altan Demirayak
Nallıhan Kaymakamı

“Bütüncül projeler üretiyoruz”
Nallıhan doğal ve ekolojik
değerleriyle önemli bir potansiyele
sahip. Ayrıca tarihi İpek Yolu
üzerinde. Koca Han, Nasuhpaşa
Camisi ise önemli kültürel varlıkları.
Halk kültürü ürünlerimiz hâlâ
yaşıyor. İlçenin %14’ü yaban hayatı

sahası. Diğer ilçelerle karşılaştırdığımızda bu yüksek bir
oran. Özellikle Duvutoğlan Kuş Cenneti en önemli doğal
alanlarımızdan biri. İlçemizin kültürel ve doğal değerlerini
koruyarak bütüncül ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz.
TKB, üyelerine değerli katkılarda bulunuyor. Özellikle
teknik desteklerini yakından takip ediyoruz. ÇEKÜL
Vakfı’nın ise bu süreçte büyük katkısı var. TKB ve
ÇEKÜL’ün, tecrübeleriyle Nallıhan’a katkı sağlayacağına
yürekten inanıyoruz.   

Yıldırım Uçar
Ankara Vali Yardımcısı 

“Ankara ilçelerine verilen katkı payı önemli”
Ankara ve Nallıhan için önemli
bir gün. Çünkü Ankara’nın en
önemli çalışma alanlarından 
biri turizm. Ve bu konuda örnek
çalışmalar yürüten Nallıhan’da
bu toplantın yapılması çok
önemli. Başkent Ankara tarihi 
bir kent. Cumhuriyetin ilk mimari

eserlerinin olduğu Ankara’da 50 müze, 602 sit alanı 
var. Ayrıca 2 bine yakın tescilli yapısı var. Bu nedenle
Ankara’nın ilçelerine verilen katkı payları önemli.
Nallıhan’da belediye ve kaymakamlık ortak çalışmalar
yürütüyor. Tarihi ve doğal doku korunuyor. Sivil 
toplum kuruluşlarıyla, gençlerle, gönüllülerle çalışılıyor.
Nallıhan’ın TKB üyesi olması da sevindirici. 
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Açılış konuşmalarının ardından TKB Genel Sekreteri Sezer
Cihan, birliğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Nallıhan Örneği 
“Kamu-yerel-sivil-özel” yaklaşımı Nallıhan’da başarıya 
ulaştı. 2005 yılında kurulan Nallıhan Turizm Gönüllüleri
Derneği’nin çabası, TKB üyesi Nallıhan Belediyesi 
ve Kaymakamlığı’nın duyarlı yaklaşımıyla birleşti ve kentin
bütüncül bakış açısıyla ele alınması sağlandı. TKB’nin son
yıllarda sürekli vurguladığı “yerelin gücü” Ankara’nın tarihi
ve doğal dokusuyla kimlikli kentinde ortaya çıktı. Kentteki
tüm çalışmalar Nalllıhan Belediyesi, Kaymakamlığı 
ve Turizm Gönüllüleri Derneği’nin işbirliğiyle yürütülüyor.

Mustafa Bektaş
Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği

Bütün çalışmalarımızı planlayarak yürüttük
Bir yıl boyunca envanter çalışması yaptık. Soğukkuyu

köyünde Selçuklular döneminden
kalan bir kümbet var. Soyguncular
tarafından sürekli yıpratılıyor. 
Bu önemli eserin yaşaması için
150 bin liraya ihtiyacımız var.
Kaymakamlık, müracaatını yaptı.
Eserimizin mutlaka kurtarılması
gerekiyor. Nallıhan’da önce

havzadaki diğer kentlerden farklılıklarımızı tespit ettik 
ve bunların üzerine gittik. Örneğin biyolojik çeşitlilik 
üzerine çalışıyoruz. Yakında yaban hayatının envanter

çalışmalarına başlayacağız. Kuş Cenneti jeolojik
oluşumların olduğu bir yer. Eskiden iç denizmiş. Deniz
çekilince doğal erozyona maruz kalmış ve şu anda 
179 kuş türü yaşıyor. 100’den fazla bitki çeşitliliği var.
Ancak yönetim planı çok önemli. Bu alanlar sadece
koruma statüsü vermekle korunmuyor. 

Başlangıçta, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle
“Nallıhan’da Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Projesi”ni  hazırladık: Ankara Üniversitesi, Sürdürülebilir 
Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği’nin desteğini aldık. 
Yayla ve botanik turizmi, kuş gözlemciliği, avcılık ve balıkçılık,
doğa yürüyüşü, dağcılık-tırmanma, bisiklet, karavan, yamaç
paraşütü-paramotor, kürek ve su sporları, orienteering,
paintball, foto safari, arkeoloji, yeme-içme kültürü, sanayi
odaklı turizm ve geleneksel el sanatlarını, Nallıhan’ın kırsal
turizm potansiyelindeki farklı alanlar olarak tespit ettik.
Kentliler, STK’lar ve kurumların katıldığı Turizm Çalıştayı’nın
ardından köy ve beldelerde eğitim çalışmaları yaptık.
Karacasu ve Akdere köylerinde eski okul binalarını 
onardık, yöresel yemek ve ürünlerin satıldığı, konaklama
yapılabilecek alanlara dönüştürdük. Ayrıca Ayhan Sümer
Kültür Merkezi’nde 21 kişi kapasiteli misafirhane açılmasını
sağlayarak Nal-Etik Kooperatifi işbirliğiyle Ayhan Sümer
Kültür Merkezi’nde Geçmişten Günümüze İğne Oyaları
Müzesi kurduk.

Yerli-yabancı turist gruplarına hizmet sunmak için 
turizm gönüllüleri yetiştirdik. Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle esnaf ve

“Kentliler, STK’lar ve kurumların katıldığı Turizm Çalıştayı’nın
ardından köy ve beldelerde eğitim çalışmaları yaptık”
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öğretmenlere kent hakkında bilgiler verdik. Karacasu,
Emremsultan ve Tekke köyü gibi köylerde de kenti
anlatan eğitimler yaptık. Sivil toplum örgütleri, belediye
meclis üyeleri, iş adamları, parti ilçe başkanları, kentliler
ve gazetecilerin katıldığı, 3 ayda bir düzenlenen ilçe
koordinasyon toplantılarının yapılmasını sağladık.
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği 
ile anıt ağaçları tespit ederek tescillenmesini sağladık 
ve 83 anıt ağaç bilgisinin yer aldığı bir yayın hazırladık. 
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mecit 
Vural ile Nallıhan’ın endemik bitkilerinin tespit edilmesi 
ve korunmasını sağladık. Ayrıca Gazi Üniversitesi Biyoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Zeki Aytaç’ın desteğiyle Sarıçalı 
Dağı ve çevre köyler florası için 2010 yılında 3 mastır tezi
hazırlandı. Tezler 2012’de sonuçlandırıldı ve yayımlanması
için hazırlıklara başlandı. 736 kadın iğne oyası yapmaya
teşvik edildi. TPE’den tasarım ve endüstriyel kullanım
haklarını aldık. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinan
Polvan’ın önderliğinde Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri
tarihi yapıların rölövesini hazırladı.  

Gül Şehri mevkiindeki 1400 dönümlük alanda Roma
döneminden kalma kalıntıların gün yüzüne çıkarılması 
için başlatılan çalışmalar sonucunda İç Anadolu Bölgesi’nin
en büyük nekropol alanı olan “Kayıp Kent” Juliopolis
bulundu. Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile “Juliopolis
Nekropolü’nün Turizme Kazandırılması Projesi”ni hazırladık.

Bu arada kentteki sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttı. 
15 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Nallıhan

sorunlarına yönelik çalışmaları başlattı. Ayrıca siyasi
partilerin bir araya gelmeleri sağlandı ve ortak çalışma
kültürü oluşturuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının
koordineli çalışabilmesi için adımlar atıldı. Nallıhan İlçe
Koordinasyon Kurulu aracılığıyla halk karar alma sürecine
dahil oldu. Tüm bunların sonucunda, 2005 yılında 
1700 olan ziyaretçi sayısı 2011’de önemli oranda arttı, 
yıl boyunca kenti gezenlerin sayısı 60 bine ulaştı.

Mustafa Bektaş’ın ilgiyle izlenen sunumunun ardından
ÇEKÜL YDK üyesi Namık Kemal Döleneken bir
değerlendirme konuşması yaptı: Anlatılanlar beni çok
heyecanlandırdı. Çünkü yıllardır vurguladığımız kavramlar
burada uygulanıyor. Ancak Bektaş’ın da değindiği gibi
bütün tarafların katıldığı bir yönetim planı hazırlanmalı.
Ben yerine “biz” diyebilmek için birlikte çalışmak, yönetmek
gerekiyor. Burada yapılan işlerin o kadar kolay olmadığını
biliyoruz ama sivil düşünce tarzı önemli. Siviller üretime
katıldığında ancak başarılı bir model olur. Bu nedenle
Nallıhan örneği çok önemli.

Toplantının ardından Akdere köyünde, yine kooperatif
tarafından işletilen ve restore edilen atıl köy okulunda 
öğle yemeği yenildi ve Nallıhan gezisi başladı. Kuş Cenneti,
Juliopolis Antik Kenti Nekropolü incelendi ve Sarıyar Hasan
Polatkan Barajı’nda yapılan tekne turu ile gezi sona erdi.
Juliopolis Antik Kenti, kazı ekibinde arkeologlar Mustafa
Metin ve Okan Cinemre eşliğinde gezildi. Antik kentin
bulunduğu Çayırhan Belediye Başkanı Ömer Bayrak da
geziye eşlik etti ve beldenin değerleri hakkında bilgiler verdi.  
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İğne oyasında yeni tasarımlar
Ulamalar, yemeni oyaları, hotoz oyaları, taç oyaları, dal oyaları, 

saksı oyaları, kese oyaları… Nallıhan’ın ünlü iğne oyasında, farklı
kompozisyonlara verilen adlar bunlar. İğne oyaları genellikle ipek iplikle

yapılıyor, motiflerin dik durmasını sağlamak için at kılı, anten teli, 
misina kullanılıyor, ayrıca yumurta akı, şeker veya jelatin ile kolalanıyor.

Nallıhan’da son yıllarda yüzlerce kadın yeniden iğne oyası yapmaya
yönlendirildi, ortaya çıkan yeni tasarımların TPE’den tasarım ve endüstriyel
kullanım hakları alındı. Nallıhan’daki bir diğer geleneksel ürün ise ahşap
su fıçısı. Çam ağacından yapılan fıçıların en önemli özelliği ana gövdeye

eklenen alt parçanın metal çivi kullanılmadan birleştirilmesi. Döğmeci
köyünde yaşatılan bu zanaatın ustaları Mustafa Çiftçi ve Safi Bozkurt...

Juliopolis Nekropolü
Sarıyar baraj gölünün suları altında kalan antik 
bir kent Juliopolis. Nallıhan’ın Çayırhan beldesi
Gülşehri mevkiinde bulunan kentin bazı kalıntılarına
günümüzde gölün kuzey doğu kıyılarında
rastlanabiliyor. Son birkaç yılda yapılan kazıların
hedefi ise kente ait olduğu kesinlik kazanan
nekropole yönelik. “Juliopolis Nekropolü’nün
Turizme Kazandırılması Projesi” kapsamında
yürütülen çalışmalar 2009 yılında başladı. Kurtarma
kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve ödeneği
ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından
yürütüldü. Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan
Belediyesi, Çayırhan Belediyesi, Sarıyar Belediyesi
de çalışmalara destek verdi. 2009-2011 yılları
arasında 276 mezarda yapılan kazılar sonucunda
aralarında altın ve gümüş kolyelerin, sikkelerin,
bronz ve demirden yapılmış tıp aletlerinin de olduğu
yaklaşık 1000 eser günışığına çıkarıldı. Bölgedeki
çalışmalar halen sürüyor, Juliopolis Nekropülü
arkeoloji dünyasında kendine yer ediniyor.

10 yürüyüş parkuru var
Nallıhan kültür ve doğa mirasını doğru kullanan örnek kentlerden... Kentteki 
alışmaların en dikkat çekici özelliği, kamu-yerel-sivil-özel her kesimden katılımcıyla ve
çeşitli kollardan yürütülmesi. Nallıhan Belediyesi, Kaymakamlığı ve Turizm Gönüllüleri
Derneği, koruma ve yaşatma uğraşında birlikte, sağlam adımlar atıyor. 2012’de
tamamlanan projelerden biri yürüyüş sevenlerin yüzünü güldürdü. Türkiye 
Çevre Vakfı tarafından “Nallıhan’da Kırsal Turizm: Doğa Yürüyüş Parkurlarının
Belirlenmesi ve İyileştirmesi Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında Nallıhan’da
bulunan 10 yürüyüş parkuru uzmanlar tarafından incelendi, özellikleri belirlendi 
ve haritalar üzerine işlendi; bilgiler broşür ve kitaplara aktarıldı. En kısası 5 (Beydili
Kayası) en uzunu (Andız Dağı-Andız Yaylası) 12 km uzunluğunda olan, farklı
zorluk derecelerine sahip parkurlar Nallıhan coğrafyasını keşfetmek için ideal...

kent rehberi
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Kuş cenneti
Doğaseverleri kente yönlendirebilecek bir başka zenginlik Nallıhan Kuş Cenneti. Davutoğlan

köyü sınırları içinde bulunan kuş cenneti geçit yapan, kışlayan ve üreyen 168’den fazla kuş
türüne ev sahipliği ediyor; sulak, çamur düzlükleri, ağaçlık, bozkır ve kayalık alanları ile çeşitli

ekosistemleriyle pek çok türün beslenip barınmasına olanak sunuyor. Soyu tehlikede olan kara
leyleğin Türkiye’de en çok görüldüğü alan burası. Türkiye'deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 

10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş, kara
çaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler de Nallıhan Kuş Cenneti’nden en çok rastlanan kuşlar.
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değerlendirme

Katılımcılık kavramının 
hakkını veren bir kent

26-27 Nisan tarihlerinde Nallıhan’da
yapılan toplantının amacı; Bolu ve
Eskişehir’den Kırıkkale ve Çankırı’ya,
Konya’dan Bartın ve Kastamonu’ya
uzanan bir coğrafyanın bölgesel
ölçekteki doğal, kültürel ve tarihsel
değerlerini mercek altına almak,
böylelikle kültür öncelikli bölgesel
işbirliklerine zemin hazırlamak olarak
belirlenmişti. Gelin görün ki 
Nallıhan, başarı öyküsüyle gündeme
ağırlığını koydu, toplantının
konuklarına tatlı bir şaşkınlık yaşattı.  

Nallıhan deneyimi yalnız bölge için
değil, tüm küçük ölçekli kentler için
ders niteliği taşıyor: Doğal, tarihsel
ve kültürel zenginlikleri bir bütün
olarak koruyup yaşatırken, kentin
kalkınmasına ve halkın yaşam
kalitesine önemli katkıda bulunan 
bir modelin, yerel halkın ve tüm
resmi ve sivil kurumların katılımıyla
nasıl hayata geçirildiğine dair bir
örnek... İlçenin ve çevre köylerin tüm
halkı, öğretmenler, sivil toplum
örgütleri, başta kaymakamlık
ve belediye olmak üzere tüm kurum 
ve kuruluşlar, belediye meclis üyeleri,
iş adamları, parti ilçe başkanları,
yereldeki tüm kesimler girişimin
içinde yer alıyor.

Nallıhan girişimi, günümüzde birçok
toplumda giderek artan bir düzeyde
kendini gösteren katılımcı demokrasi
arayışlarına da gönderme yapan 
bir özelliğe sahip. Koruma alanında

bugüne kadar tanık olduğumuz
kesimler arası işbirlikleri, halkın etkin
olarak içinde yer aldığı katılımcı
örnekler yerine, kamu ya da yerel
otoritenin önderliğinde yukarıdan
aşağıya doğru hayata geçirilen
modellerdi. Katılım daha çok “halkın
bilgilendirilmesi ve kaygı ve itirazların
giderilmesi” anlamında
uygulanmaktaydı.  

Nallıhan örneğinde ise girişim 
2005 yılında kurulan Nallıhan Turizm
Gönüllüleri Derneği önderliğinde,
kaymakamlık ve belediyenin verdiği
desteklerle gerçekleşiyor. İşe, bilimsel
ilkeler doğrultusunda, ilçenin tüm
doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarının
envanteriyle başlanıyor. Ardından
yerel halk temsilcileri, STK’lar, kurum
ve kuruluşlar ve bilim insanlarıyla bir
çalıştay yapılarak ilçenin turizm
potansiyeli saptanıyor, kırsal turizm
stratejisinin ilkeleri belirleniyor ve
2023 Kırsal Turizm Gelişim Stratejisi
ve Eylem Planı yapılıyor.  Daha da
önemlisi eylem planı, tüm tarafların
kararlılığıyla adıma adım hayata
geçiriliyor: Belediye, kaymakamlık 
ve derneğin ortak çabalarıyla
düzenlenen gezilerle yerel halkın
bölgeyi tanıması sağlanıyor. Ardından
ilçe halkına, köylülere, ilköğretim 
ve lise öğrencilerine, öğretmenlere,
esnafa turizm ve iletişim eğitimleri
veriliyor, turizm gönüllüleri
yetiştiriliyor. Ankara Kalkınma Ajansı
ve üniversitelerden destek sağlanıyor.
Köylerdeki okul lojmanları konaklama
ve yeme içme mekânlarına
dönüştürülüyor, bu mekânların
işletilmesi kooperatife bırakılıyor.
Köylerde, evlerin fazla odaları turizme
açılıyor, konuklara kırsal yaşam
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Nallıhan, katılımcılığın ruhunu yakalamış 
ender örneklerden biri olarak TKB tarihinde yerini aldı

kültürü, gelenek ve görenekler
tanıtılıyor. Çeşitlendirilen kırsal turizm
etkinlikleri ile Nallıhan haftada 
11 gezi grubunu ağırlıyor. 2005
yılında 1700 olan ziyaretçi sayısı,
2006 yılında 8000 kişiye, 2009
yılında 33.000 kişiye, 2011 yılında
58.000 kişiye ulaşıyor. Halk Eğitim
Merkeziyle yapılan işbirliği sonucunda
736 kadına verilen iğne oyası
eğitimleri sonucunda üretilen 
700 adet ürünün patenti alınıyor,
ürünler 21 ülkeye ihraç ediliyor. 

Nallıhan’da toplantıyı açan 
Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur 
ve Kaymakam İsmail Altan Demirayak
kısa birer sunuş konuşmasından sonra,
Nallıhan’ı anlatması için sözü Turizm
Gönüllüleri Derneği temsilcisi Mustafa
Bektaş’a bıraktılar. Çünkü Nallıhan’ın
başarı öyküsündeki belirleyici güç,
kaymakamlık ve belediye değil sivil
girişim, gönüllülerdi. Ve Nallıhan,
katılımcılığın ruhunu yakalamış 
ender örneklerden biri olarak 
TKB tarihinde yerini aldı.
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1. Akdere Köyü
2. Yöresel giysi örneği
3. Uyuzsuyu Şelalesi yolundan dikenli ardıç
4. Uyuzsuyu Şelalesi dinlenme alanı
5. Karacasu Köyü

1

2 3

4

fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Uyuzsuyu Şelalesi yolundaki anıt ağaç
2. Kuş Cenneti
3. Akdere Köyü
4. Yeniden işlevlendirilen atıl köy okulu
5. Restore edilen belediye binası

2

43

5
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Çukurova bütününden 
Adana’ya bakmak için
yaklaşık 350 belediye başkanı
bir araya geldi. 50’lerden
günümüze bölge konuşuldu
ve Adana’nın kültür öncelikli
bölgesel yol haritası tartışıldı

Kucaklayan 
Coğrafya 
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buluşma

Tarihi Kentler Birliği’nin meclis toplantısının da yapıldığı
TKB Buluşmaları’nın ilki Adana’da yapıldı. Adana
Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ın ev sahipliğinde,
KUDEB Müdürü Emine Timuçin ve KUDEB ekibinin özverili
organizasyonuyla yaklaşık 350 belediye başkanı Adana’da
bir araya geldi. TKB Buluşmaları’nın ikincisi Eylül ayında
Samsun’da yapılacak.  

TKB Adana Buluşması 10 Mayıs Cuma akşamı yapılan
gala yemeğindeki açılış konuşmalarıyla başladı:

Zihni Aldırmaz
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

“Bizim için önemli 
olan birlikte yol almak” 

Geçmişte Antepliler dâhil
Çukurovalıyız derdi. Değişen
dengeler Çukurova’nın da
bütünlüğünü değiştirdi. Ama şimdi
bütün aile buradayız. Adana tarihine
sahip çıkmaya başlayan bir kent.
Dört müzemiz vardı, 16’ya yükselttik.
Kentsel dönüşümü bir fırsat olarak

kullandık ve tarihi mirası ortaya çıkaracak düzenlemeler
yapmaya başladık. Tepebağ höyüğünde 687 bina yıktık. 

133 çıkmaz sokak açtık. Zor olanı başardık. Çünkü bizim 
için zor olan başlamaktı. Bu toplantının ardından 
Adana’nın, Çukurova’nın yol haritası da şekillenmiş olacak.
Hocalarıma ve uzmanlara teşekkür ediyorum. Bu akşam 
her kesimden temsilci var. Bizim için önemli olan birlikte 
yol almaktır. Adana’da bunu başaracağımızı düşünüyorum.
Bölgesel olarak el ele verince aşamayacağımız hiçbir 
güçlük olmayacak.

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu
Başkanı

“Tepebağ’dan bakınca 
kentin birikimli yüzü görünmeli”

Adana kısa zaman önce kendi
kimliğini Çukurova bütününden
gündeme getirmek üzere adımlar
atmaya başladı. 50’li yıllarda
pamuk, ekonomi için zengin bir
ortam sağlamıştı. Göçlerle
birlikte Adana’nın soru işaretleri
de başladı. Tepebağ’dan

çevresine baktığınızda kentin gerçek birikimli yüzünün
görünmesi gerekiyor. Ama TKB bu gecikmenin
sorumlusunu aramıyor. TKB şimdi sorumluluk üstlenecek
ve  geleceği yaratacak yönetimler, ortaklıklar arıyor. 
Bu toplantıyı Adana’da yıllar önce yapsaydık şimdi çok
farklı bir kent görecektik. Geciktik, ama bir yerden
başlamak gerekiyordu. Mersin, Kilis ayrımı yapmadan 
el ele geleceği kurmalıyız. TKB ve ÇEKÜL olarak Adana’yı
çıktığı bu yolda desteklemeye söz verdik. Bu toplantı 
bir gezi toplantısı değildir, bir düşüncenin değişeceğini
gösterme toplantısıdır. Burada uyanan bilincin planlı 
bir gelecek yaratmaya ihtiyacı vardır. Tepebağ’daki
çalışmalar müzenin denetiminde başladı. Başlayan
süreçte, kentteki kurumların bu ivmeyi ağırlaştıran değil
dinamik hale getiren kurumlar olarak hareket etmesi
gerekiyor. Adana’nın dünkü zenginliğini bugünün
zenginliğiyle buluşturmak gerekiyor.

TKB Adana Buluşması: “Kucaklayan Coğrafya”
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Dr. Asım Güzelbey
Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı

“Dönüşüm sürecine 
sosyal restorasyonu koymalıyız”

Büyük bir misafirperverlik örneği
görüyoruz. Başkana ve ekibine
teşekkür ediyorum. Çukurova için bir
açık hava müzesi diyebiliriz. Dünyada
ülkeler değil artık şehirler yarışıyor.
Kültüre yatırım yapan şehirler öne
çıkıyor. Geleceğe yatırım yapmak
için ise geçmişle mutlaka birleştirmek

gerekiyor. Yeni bir kavramla karşı karşıyayız: Kentsel dönüşüm.
Şehirdeki binaları yıkıp, ruhu olmayan yeni binalar yapma
anlayışı değildir kentsel dönüşüm. Bu dönüşüm sürecine
sosyal restorasyonu kesinlikle koymak gerekir. Aksi takdirde
yaptıklarımız kentleri çirkinleştirmekten başka bir işe yaramaz. 

TKB Meclis Toplantısı yapıldı
Adana Buluşması Dr. Asım Güzelbey’in başkanlığında
yapılan TKB Meclis Toplantısı ile devam etti. Yapılan
seçimlerde Birlik Encümen üyelerinin görevine devam

etmesine karar verildi. Plan, bütçe görüşmelerinin ardından
üyelik başvurusunda bulunan belediyelerin üyelikleri kabul
edildi. TKB üye sayısı 398’e yükseldi. TKB Genel Sekreteri
Sezer Cihan ise TKB’nin 13 yıllık çalışmalarını ve ileri
hedeflerini özetleyen bir sunum yaptı.

TKB’nin yeni üyeleri:
Belediye İlçe İl
Yüreğir Bld. ....... Adana
Demirci Bld. Gülağaç Aksaray
İbradi Bld. ....... Antalya
Ardahan Bld. ....... Ardahan
Pazaryeri Bld. ....... Bilecik
Keçiborlu Bld. ....... Isparta
Senirkent Bld. ....... Isparta
Gelendost Bld. ....... Isparta
Beykoz Bld. ....... İstanbul
Sarıkamış Bld. ....... Kars
Akhisar Bld. ....... Manisa
Azatlı Bld. Çiftlik Niğde
Serdivan Bld. ....... Sakarya
Siirt Bld. ....... Siirt
Gürçeyme Bld. Niksar Tokat
Artova Bld. ....... Tokat
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A. Faruk Göksu
ÇEKÜL gönüllüsü ve Kentsel Strateji kurucusu şehir plancısı 

“Çukurova: Kucaklayan Coğrafya”
başlıklı sunumuyla Faruk Göksu,
TKB’nin Kültür Öncelikli Bölgesel
Yol Haritaları sürecinin nasıl
başladığını, yöntemini, amacını
özetledi. ÇEKÜL Vakfı’nın
girişimleriyle 2005-2012 yılları
arasında Mardin, Denizli, Bitlis,

Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Çorum için hazırlanan yol
haritalarının bu sürecin başlangıcı olduğunu, 2012 yılından
itibaren ise ÇEKÜL Vakfı’nın Türkiye Belediyeler Birliği’nin
desteğiyle Tarihi Kentler Birliği için Kültür Öncelikli Bölgesel
Yol Haritaları hazırlamaya başladığını söyledi. Trakya,
Güney Ege, Göller Bölgesi, Kapadokya, Gaziantep’le ilgili
haritaların ardından 2013 yılında Çukurova Vizyon Planı,
Trakya Ağ Planı, Van Gölü Havzası Vizyon Planı, Kırsal
Mimari Tasarım Rehberi ve Su Geçen Kentler Tasarım
Rehberi’nin hazırlandığı bilgisini verdi. TKB üyesi kentlerde
“kentsel dönüşüm değil”, “tarihsel dönüşüm” süreci
yaşanması gerektiğini vurgulayan Göksu, kentlerin üçüncü
dönüşüm sürecine girdiğini, bu sürecin ancak kültür öncelikli
bakış açısıyla, kurumlararası işbirlikleriyle, birlikte yönetme
modelleriyle doğru yaşanacağını söyledi:

Gelişen Dünyada Çukurova 
Bütünündeki Doğal ve Kültürel Varlıkların Önemi 
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“Tasarımcılar dönüşüm sürecinde yer almalı” 
“Kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme değildir.
Gayrimenkul geliştirme, piyasa güçleri ile gerçekleşir. Kentsel
dönüşüm ise kamu desteğine gereksinim duyulan yoksulluk
bölgelerinde, ekonomik ve sosyal boyutu da içeren, uzun
vadeli eylemler bütünüdür. Bunun için “Yarışan kentler mi?
Paylaşan kentler mi?” diye sormamız gerek. Kentler, üçüncü
dönüşüm sürecinde değerlerini, birikimlerini, kaynaklarını,
deneyimlerini paylaşmalı. Ve tasarımcılar kesinlikle bu
üçüncü dönüşüm sürecine dâhil edilmeli. Geçmişte
yaptığımız hataları bu süreçte yapmamak için tüm projelerin
tasarımcıların katkısıyla hazırlanması gerekiyor. Kimlikli,
kişilikli kentleri ancak bu şekilde yeniden kurgulayabiliriz.
Bunun için Kadıköy’de bir tasarım atölyesi açtık. Bir fikrim 
var diyen herkes bu atölyede Kadıköy Belediyesi için üretim
yapabilecek. Tarihi Kentler Birliği artık Türkiye’nin ulusal
koruma planını hazırlamalıdır. Metin hocamın 70’lerde yapı-
sokak ölçeğinde başlattığı süreç artık bu noktaya gelmiştir.
Bir “koruma yasası” çıkartılmalıdır. Belediyelerden toplanan
yüzde 10’larla oluşturulan koruma fonu yeterli değildir.”

Faruk Göksu, Çukurova’nın geleceğini ise üç temel strateji
üzerinden anlattı; SU: Bereket Kaynağı, YOL: Kültürel
Geçişler, VERİM: Bereket Yapılanması. Ardından bu üç
strateji üzerinden katılımcılar söz aldı ve kısa bir çalıştay

gerçekleşti. “Bölgesel bütünleşmede suyun rolü ne olmalı?
Çukurova yerleşimleri işbirliği ağları nasıl kurgulanmalı?
Koruma-kalkınma örgüsünün yaşamsal dokuları nasıl
canlandırılmalı?” soruları Çukurova bölgesinden gelen
belediye başkanları tarafından cevaplandı.    

Toplantıyı TKB üyesi belediye başkanlarının yanı sıra, teknik
ekipleri, meclis üyeleri, mimarlar, plancılar, Adana’daki
kurumların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, TKB ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey,
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan, TKB Kurucu Başkanı Bursa
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdoğan Bilenser, 
TKB Kurucu Valisi Bursa eski Valisi Ali Fuat Güven, TKB
Danışma Kurulu üyelerinden Merkez Valisi Kayhan Kavas,
Fikret Töksöz, Fikret Üçcan, Enis Yeter, ÇEKÜL Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat
Kırayoğlu ve ÇEKÜL uzman ekibinden A. Faruk Göksu,
Namık Kemal Döleneken, Hurşit Arslan, Erden Güven,
Zeynep Biçer, Şirin Sıngın Yılmaz, Ömer Sarı, Esra Karataş,
Batuhan Akkaya, Simge Zilif ve ÇEKÜL Gaziantep temsilcisi
Zafer Okuducu ile çok sayıda davetli izledi.  

Adana Buluşması, kent ve Kozan gezileri ile son buldu. 
TKB üyeleri, yurtdışı inceleme gezisi için pazar sabahı
Adana’dan yola çıktı.
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Yaşar Kemal’in memleketi
“İnsan soyu başkaldırmayı yemek içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir

yaşama biçimi yapmazsa bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, duymayı,
düşünmeyi, sevmeyi, dostluğu, arkadaşlığı, göğü, yerin, kurdun kuşun, akarsuyun,

tanyerindeki ışığın, yürekteki sıcaklığını unutacak... Korkma,
içindeki o yüz bin yıllık ağının, korkunun üstüne yürü, ona

başkaldır... Getirdiğin iyilikler de, belki bir gün insanlar için
kötülük olur, kendi iyiliğine de başkaldır...” Bu cümleler Yaşar
Kemal’in 40’dan fazla dile çevrilen kitabı İnce Memed’den (I.

Cilt). Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarın ailesi, Van
Gölü’ne yakın Ernis’ten I. Dünya Savaşı’ndaki Rus işgali

yüzünden göç etti. Yaşar Kemal, ailesinin yerleştiği
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926

yılında (bazı kaynaklara göre 1923) doğdu. Ortaokulu son
sınıf öğrencisiyken terk etti ve ardından ırgat kâtipliği,

ırgatbaşılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör
sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük gibi çeşitli işler

yaptı. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak 1952’de, İnce Memed
1955’te yayımlandı. Pamuk ve çeltik tarlaları, Toros Dağları;

Seyhan, Ceyhan, Göksu nehirleri sayesinde “bereketli
topraklar” diye tanımlanan Çukurova, Kemal’in kitaplarında

kendine yer buldu. Yazarın eserleri Adana ve içinde bulunduğu bölgeyi anlamak
isteyenler için hala önemli bir rehber olma niteliği taşıyor. Bereketli Topraklar Üzerinde’nin
yazarı, Adana Ceyhan doğumlu Orhan Kemal (1914-1970) de Çukurova’ya edebiyatın

penceresinden bakmak için başvurulacak yazarlar arasında...

Tepebağ Höyüğü
Çukurova bölgesinin en eski
yerleşimlerinden biri olan Tepebağ
Höyüğü Adana’nın merkezinde
bulunuyor. Araştırmalara göre höyüğün
geçmişi, neolitik döneme kadar uzanıyor.
Höyüğün Adana’nın arkeolojik mirasında
hak ettiği yeri bulabilmesi için son yıllarda
önemli çalışmalar yapıldı. Şubat 2012’de
Adana Büyükşehir KUDEB tarafından
gerçekleştirilen “Tepebağ Höyüğü ve
Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırma Çalıştayı”
bunlardan biriydi. ÇEKÜL ekibinin de
davetli olduğu çalıştayda farklı kesimlerin
katılımıyla Tepebağ Höyüğü’nün yol
haritası belirlendi. Nisan 2013’de Adana
Büyükşehir Belediyesi ile Müzeler Genel
Müdürlüğü adına Adana Arkeoloji Müzesi
arasında imzalanan protokol da
Tepebağ’ın geleceği adına olumlu bir
gelişmeydi. Halen devam eden arkeolojik
kazılarla, niteliksiz yapıların yıkılmasıyla
ileriki yıllarda höyük kent dokusunda
daha iyi algılanır olacak.

kent rehberi
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Şalgam tadında...
Yaylalarda otlamış erkek koyunlardan
elde edilen et, satıra benzeyen bir
bıçakla kıyılır, biber salçası, pul
biber, kuyruk yağı ile karıştırılır 
ve meşe kömürü ateşinde
pişirilir... Adana kebabı, şöhreti
tüm Türkiye’ye yayılmış bir
kebap türü. Kebaba genelde
soğan salatası ve yine yöreye
özgü tatlardan biri olan
şalgam suyu eşlik ediyor.
Adana mutfağı kebaptan
ibaret değil elbette,

bulgurdan ilham alan pek çok
yemek çeşidi bölgenin yeme-içme

kültürünün zenginliğini gösteriyor. İçli köfte, çiğ
köfte, analı kızlının yanı sıra cartlak kebabı, humus, bartefit,

sıkma, şırdan, mumbar, etli kömbe, dul avrat çorbası, yüksük
çorbası Adana sofrasına lezzet katıyor.

20 burçlu Anavarza
Kozan, Adana’nın önemli kültür varlıklarına sahip ilçelerinden biri. Bunların başında Anavarza antik
kenti geliyor. Kentin Roma İmparatorluğu dönemi öncesi tarihi hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Bu
Kilikya kenti, Roma İmparatoru Augustus’un ziyaretinin ardından “Anazarbus yanındaki Caesarea"
diye anılmaya başlamış... Anavarza’da 1500 metre uzunluğunda 20 burçlu sur, dört giriş, sütunlu

yol, hamam ve kilise kalıntısı var. Sur dışındaki tiyatro ve stadyum, su yolları, kaya mezarları; kentin
batısındaki nekropolleri yararak açılmış olan antik yol; korunmuş havuzlu mozaikler (M.S. 3. yüzyıla

ait deniz tanrıçası Thetis mozaiği), Adana bölgesinde tek örnek olan üç girişli zafer takı ve ovanın
ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Ortaçağ kalesi, Anavarza’da bulunan önemli eserler.

Kale ise üç bölüme ayrılıyor: Birinci sur ve küçük kilisenin de içinde bulunduğu kışla, iki sur
arasındaki düz kayalık üzerine kurulmuş olan üç katlı kule; ikinci sur ve içinde bulunan bitişik odalar
topluluğu, depolar ve su tankları… Belediyenin yürüttüğü çevre düzenlemesi, kalenin ışıklandırılması

gibi çalışmalar her geçen yıl daha çok sayıda insanı Anavarza’ya çekiyor.
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değerlendirme

Çukurova’nın geleceği aydınlık olacak

(Adana Buluşması kapanış 
değerlendirmesi konuşmasından) 

Bugün Adana’da, kendi ülkemize nasıl
bakmamız gerektiğini, her ölçekte ne
yapmamız gerektiğini, beraberliğin ne
anlama geldiğini konuştuk. Adana
Buluşması tarihsel bir toplantıdır. Tarihi
Kentler Birliği’nin bütün üyeleri eşittir.
Büyükşehir, belde ayrımı yoktur.
Sadece kentlerin geçmişleriyle
kurdukları bağlantıların gücü vardır.
TKB’de, tarihin derinlerinden gelen
doğruların bilinciyle, ortak aklın
birleştiği bir alan vardır. Bu nedenle,
yarın TKB’nin, üyelerinin tarihi
yazılacaksa kendi ürettiklerimizi,
doğrularımızı, yanlışlarımızı, yine en
doğru kendimiz yazarız. Katılıma
dayalı, her kesimin sözünün olduğu,
aklının olduğu üretimler, projeler nasıl
yapılır, hangi yöntemler izlenir? Alanda
çalışanlar olarak, emek verenler olarak
bu Türkiye’nin koruma tarihini doğru
yazacağınızı biliyorum. Yetkileri
merkeze almanın bir anlamı
olmadığını, ancak verdiğiniz emekleri
görünür kılarak sağlayabilirsiniz.
Çünkü erki bir yerde toplamak değil,
erki yerinde sahibiyle paylaşmak en
büyük meziyettir. Çocukluğumun
geçtiği Çukurova ile bugünkü
Çukurova arasında farklar var. Adana
Büyükşehir Belediyesi, geç de kalsa
artık kentiyle barışmayı, ona yüzünü
dönmeyi başarmıştır. Gelecek
kuşakların bugün sizlerin yönettiği
kentlerde yaşayacağını, göç etmeden,
kentleri için üretime katılacaklarını,

bunu temenni ettiğimizi unutmadan
kentlerimize bakmalıyız. Kurduğumuz
Kent Müzeleri, çocuklarımızın eğitim
göreceği, yaşayan müzeler olmalıdır.
Bazı kent müzelerindeki eğitim
çalışmaları artık bir sistematiğe
bağlanmıştır. Bizler, önümüze çıkan
engelleri aşmak için mücadele
etmeseydik, bugün bu topraklarda
yaşayamaz, birbirimizin yüzüne
bakamazdık. Verdiğiniz mücadeleyi
bilmesem, ülkedeki bunca sıkıntının
içinde geleceğe kuşkuyla bakardım. 

Adana’nın Seyhan Nehri var. Türkiye
topraklarında içinden su geçen
kentlerin, biraz daha dikkatli olması
gerekiyor. Çünkü su, yaşamın
kendisinin simgesidir. Hoyratça,
bilinçsizce kullanamayız. Dün
Seyhan’ın kıyısında oturup Adana için
düşündük, konuştuk. Burada hizmet
veren güzel arkadaşlar var. Kentleri için
çırpınan, bilimsel verilerle, uzmanlarla
çalışmak için emek veren KUDEB
ekibini kutluyorum. 

Adana’dan dünya çapında insanlar
yetişmiştir. O insanların düşünceleriyle,
yaptıkları bu topraklara biraz olsun
yansırsa Çukurova’nın geleceği
aydınlık olacaktır. Burada Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan temsilcilerin
olduğunu biliyorum. Alanda
yapılanların anlaşılması için, sizlerin de
alanda çalışması gerekiyor. Tabanla,
halkla olan iletişimin güçlenmesi
gerekiyor. Hangi şartlarda koruma
mücadelesi verildiğinin iyi bilinmesi
gerekiyor. Sizlere gelen evraklar, evrak
olarak kalmamalı. Size gelene kadar
hangi zorluklardan geçti, ne şartlarda
yokluklarla hazırlandı bilmeniz
gerekiyor. Size gönderilen evraklar,
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“Alanda çalışanlar olarak, emek verenler olarak bu Türkiye’nin koruma
tarihini doğru yazacağınızı biliyorum”

bizler için bir imzadan daha fazlasını
ifade ediyor. Bürokrasinin Türkiye’de
dönüşmesi gerekiyor. İnsan, kültür ve
doğa öncelikli bir değişimin kök saldığı
ve müdahili olarak sizleri gördüğümüz
bir değişim istiyoruz. 

TKB üyesi tüm belediye başkanlarını
kutluyorum. Bu yıl Samsun ve
Şanlıurfa’da olmak üzere iki toplantı
daha yapacağız. Çünkü herkesin
sadece kendi kentinden değil diğer

kentlerden de sorumlu olduğunun
bilinciyle bu toplantıları takip ettiğini
biliyorum. Siyasi görüşlerinize
bakmadan birbirinizin elinden tutuyor,
birikimlerinizi, yöntemlerinizi
paylaşıyorsunuz. 

Belediye Başkanı’nın nezdinde emeği
geçenleri kutluyorum. Seyhan’ın suları
daha temiz akacak. Etrafında
çocuklarımız daha iyi büyüyecek.
Sevgiler sunarım...
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1. Adana hatırası
2. Restore edilen geleneksel konutlar
3. Mestanzade Camisi’nden detay
4. Yaverin Konağı, Kozan
5. Ulu Cami Külliyesi’nden

1

2 3

4

fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Ulu Cami girişi
2. Adana hatırası
3. Yumurtalık Kalesi
4. Yumurtalık mozaiklerinden detay
5. Ulu Cami

2

43

5
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Osmanlının izlerini
görebildiğimiz Kırım Özerk
Cumhuriyeti’ne yapılan
inceleme gezisinde TKB
heyeti ve Kırım Tatar Milli
Meclisi arasında temaslar
kuruldu. Bundan sonraki
süreçte kültürel koruma
alanında bilgi ve tecrübe
paylaşımı yapılacak

Karadeniz Kıyısında
Kardeş Bir Ülke
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inceleme gezisi

TKB Adana Buluşması’nın ardından, TKB Başkanı 
Dr. Asım Güzelbey, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Metin 
Sözen ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Keleş başta olmak üzere yaklaşık 
200 kişiden oluşan TKB heyeti Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne
giderek bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulundu. 
12-15 Mayıs tarihleri arasında Simferopol, Yalta, Alupka,
Sivastapol, Balaklava ve Bahçesaray kentleri görüldü.

TKB heyeti, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa
Kırımoğlu ve beraberindeki heyet tarafından Simferopol’de
karşılandı. Birlikte yenen öğle yemeğinde kardeşlik ve
birliktelik mesajları verildi.

TKB Başkanı Asım Güzelbey, Mustafa Kırımoğlu’na 
“O bir halk kahramanı ve özgürlüğün önderi” diyerek 
hitap etti. Tarihi bağların güçlü olduğu bir bölgede
olduklarını söyleyen Güzelbey, bu topraklara gelen 
tarihi kent başkanlarının da aynı duygularla Kırım
topraklarında olduklarını vurguladı. 

Prof. Dr. Metin Sözen ise şöyle konuştu: Savaşlarda
toplumların kökleri yerinden oynatılmıştır. Maalesef
dünyanın pek çok yerinde bugün de hâlâ savaşlar devam
ediyor. Kuşaklar başka topraklarda yetişiyor ve kimlikleriyle
bağ kurmakta zorlanır hale geliyor. Türkiye Cumhuriyeti 
de dikkatli politikalar üretmek zorundadır. Beraberliği 
esas alan, insanı esas alan süreçler doğru yönetilmeli 
ve artık acılar yaşanmamalıdır. Kırım halkı, kendi
topraklarındaki hayatı yeniden kurmak için çaba harcıyor.
Savaşta koparılan belleklerini yeniden oluşturmaya
çalışıyor. Aynı acıları yaşıyoruz. Benzerliklerimiz ve
ortaklıklarımız var. Çağdışı yaklaşımların artık hem bizim
topraklarımızda hem de bu topraklarda yaşanmaması
gerekiyor. Bu nedenle tarihe doğru bakmalıyız.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Kırımoğlu da
karşılama yemeğinde bir konuşma yaptı: Tarihi kentlerin
belediye başkanlarını burada görmek bizleri çok sevindirdi.
4-5 milyon Kırım asıllı halkımız Türkiye topraklarında
yaşamaktadır. Bunun için Türkiye’yi kendi vatanımızın
devamı gibi görüyoruz. 50 yıl vatanımıza dönmek için
silahlı değil demokratik bir mücadele verdik. Geri 
dönmeye başladığımızda ise kimse bize hoş geldin 
demedi. Mücadeleye devam ediyoruz. 1944 yılında 
bu topraklardan sürgün edildikten sonra eski el yazması
kitaplarımız yakıldı, mezarlıklarımız yok edildi. Kültür
varlıklarımız, okullarımız yıkıldı. Eski haline getirmek 
için gayret ediyoruz. Hâlâ ayakta kalan bazı yapılarımız 
depo olarak kullanılıyor. Bu binalarımızı geri alıyoruz ve
restore etmeye çalışıyoruz. 14 okulumuz var ama yetmiyor.
Çocuklarımız Rus okullarına gitmek zorunda kalıyor.
Sizlerden okullarımızın yeniden inşa edilmesine ve
restorasyonlara destek olmanızı bekliyoruz.

İnceleme gezisinin son günü Kırım Hanlığı’nın başkenti
olan Bahçesaray’a gidildi. Kırım Hanlığı döneminde Giray
Hanedanlığı tarafından yapılan Hansaray’da han türbeleri,
harem, Han Camisi ve Göz Yaşı Çeşmesi bulunuyor.
Tarihte birçok kez tahrip edilen ve yakılan Han Camisi
ise geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti tarafından
restore edilerek ibadete açılmış. Hansaray’ın yanı sıra
Zincirli Medrese/İsmail Bey Gaspıralı Müzesi ve türbesi 
de incelendi.

Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne 
TKB’den inceleme gezisi
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Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcileri TKB heyetini son gün
de yalnız bırakmadı ve iki heyetin temsilcileri bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıya TKB Başkanı Dr. Asım Güzelbey,
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan, TKB Encümen üyeleri,
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Kırım Tatar
Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Refat Çubarov, TİKA
Program Koordinatörü Hacı Bayram Polat ve Kırım Haber
Ajansı Genel Koordinatörü İsmet Yüksel katıldı. TKB
yetkilileri, kültürel ve doğal mirasın korunmasındaki bilgi 
ve tecrübelerini paylaşma sözü verdi.

Dört gün süren Kırım seyahatinde Simferopol’deki Kebir
Camisi, İsmail Bey Gaspralı heykeli, Lenin heykeli, Puşkin
heykeli, Yalta’daki Yalta Tatar Camisi, yerel ürünlerin
olduğu sabit pazar, Yalta Limanı, Livadiye Sarayı,
Alupka’daki Vorontsovski Sarayı, Foros Kilisesi,
Sivastapol’daki Diarama Müzesi, Panaroma Müzesi, 
Kırım savaşında hayatını kaybeden askerlerin anısına
yaptırılan Türk Şehitliği ve Balaklava’daki Denizaltı 
Müzesi incelendi; VİP Turizm rehberleri ile yerel rehberler
tarafından detaylı bilgiler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan ve bakımı
üstlenilen Türk Şehitliği ziyareti sırasında ise TKB heyeti
saygı duruşunda bulundu ve şehitliğe çelenk bıraktı.
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değerlendirme

Kırım: Savaşların Yıkamadığı Kale

Adana’dan Kırım’a gitmek üzere uçakta yerlerimizi
aldığımızda hepimizin kafasında bir başka Kırım imajı
vardı. Çoğumuz Kırım Yarımadası’nın Sinop’tan sadece
280 km uzaklıkta olduğunu bile bilmiyorduk. Dört gün
süren gezi sonunda Simferopol (Akmescit)-İstanbul uçuşunu
bir saatten kısa bir sürede tamamladığımızda taşlar yerine
oturmuş, düşler yerini coğrafyanın gerçeklerine bırakmıştı.

Kırım Ukrayna’ya bağlı bir özerk cumhuriyet. Nüfusunun
büyük bölümünü Ruslar (%58), Ukraynalılar (%24), Tatarlar
(%12) oluşturmakta. Tarih boyunca sayısız savaş ve yıkım
yaşamış olan Kırım’ın her köşesinde bunun izlerini
görmemek olanaksız. Savaşların yarattığı tarihin kırılma

noktaları dışında, 1944 sürgününün ve SSCB’nin
dağılmasının dramatik havasını solurken içinize işlediğini
hissediyorsunuz.

Asırlardır yurt edindikleri topraklardan 1785’ten sonra,
ikinci kez 2. Dünya savaşı sırasında Almanlarla işbirliği
yaptıkları gerekçesiyle sürülen Tatarların mekânsal 
izleri de büyük ölçüde yok olmuş. 1917’den sonra doğrusu
ile yanlışı ile uygulanan mekânsal kararların bütünlüğü 
de yeni dönemde ortadan kalkmasıyla da kaotik bir yapı
ortaya çıkmış.

İlk durağımız başkent Simferepol’da (Akmescit) kent
merkezi çoğunlukla 19. yüzyılda yapılmış, dönemin mimari
özelliklerini yansıtan, uyumlu bir doku görünümünde.
Özellikle II. Katerina döneminde yapılan neo-grek yapılar
dikkat çekici. Bu doku içinde zaman zaman seçilen
ölçekleri itibariyle dönemin siyasi tercihlerinin öne
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2. Dünya savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sürülen Tatarların 
mekânsal izleri de büyük ölçüde yok olmuş

çıkarıldığı gösterişli, insanı etkileyici yapılar yer almakta.
Son yirmi yılda yapılan yapılar ise sosyal ve kültürel
değişimin yansıması. Mahcup bir ailenin arsız çocukları
gibi dikkat çekici bir tarzda karşımıza çıkıyorlar.

Sovyet dönemine ait heykeller birçok yerde kaldırılmışken
Kırım’da Lenin heykelleri de diğerleri gibi korunmuş. 
Zaten övünç kaynakları da ünlü Rus aydınları. Bizleri
övünerek Puşkin anıtına götürürken, Tolstoy’un yaşadığı 
evi anlatıyorlar. Mendelev, Ayvazovski ve Puşkin’in eğitim
gördüğü lise hâlâ konuklarını gezdirdikleri önemli
yapılardan.

1950’lerde yarışma ile seçilen konut projesi tüm SSCB’de
uygulanmış. Konut sorununu çözmeyi amaçlayan bu
politika amacına ulaşmış ancak ortaya çıkan, hiçbir yöresel
özellik taşımayan, mimari kaygıdan uzak yapı topluluğu
konut bölgelerine damgasını vurmuş. Ancak 300.000

nüfuslu kentte altı tiyatro binası var. 1908 yılında kurulan
üniversitesinde öğrenci sayısı ise 50.000.

Kentte hemen dikkatimizi çeken troleybüslerin yaygın
kullanımı oldu. Ve dünyanın en uzun troleybüs hattının
Kırım’da olduğunu da bu arada öğrendik. Simferepol-Yalta
arası 86 km ve ulaşım troleybüslerle sağlanıyor. Sovyetler
döneminde bölgede hava kirliliğini önlemek amacıyla çok
uzun mesafeler için tren, Kırım içinde ise troleybüs uygun
görülmüş.

Simperefol’da (Akmescit) 16. yüzyıl başlarında inşa edilen
Kebir Camisi ve Gasparalı İsmail anıtı dışında ortak
geçmişimize ait bir iz görmek olanaklı olmadı. Kentin en
eski yapısı sayılan Kebir Camisi 17. yüzyılda yangın sonrası
önemli bir restorasyon geçirdi. 1921 yılında ülkedeki tüm
ibadethanelerle birlikte kapatıldı. Son yirmi yılda onarılarak
yeniden ibadete açılan cami bu coğrafyadaki ortak
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kültürümüzün dünden bugüne bağlantısını sağlıyor. 
Eski mülklerini geri almaya başlayan Tatarların yeni
yapılacak bir cami için kendi yaptıkları kerpiçleri getirerek
arsaya istiflemesi hem yöresel malzeme üretiminin
sürdürülmesi hem de dayanışmanın ilginç bir örneğiydi.

Öğle yemeğinde Ayşe Restoran’da tatar yemekleri
yiyeceğimiz için keyifliydik. Ancak Mustafa Cemil
Kırımlıoğlu’nun yemeğe katılması bir heyecan fırtınası
estirdi. Birçok belediye başkanımız, gençliklerinin
kahramanını karşılarında görmenin mutluluğunu özel sevgi
gösterileri ve fotoğraflarda ölümsüzleştirerek doya doya
yaşadılar.

Dünyanın paylaşıldığı kent: Yalta
Kırım’ın güneydoğusunda Karadeniz sahilinde yer alan
tatil beldesi Yalta’yı dünya tarihine geçiren 1945 yılında
Roosevelt, Churchill ve Stalin’i Yalta-Livadiya’da bir araya
getiren Yalta Konferansı’dır. Bu konferans’ta Amerika,
İngiltere ve Sovyetler Birliği liderleri savaş sonrası ülkelerin
etki alanlarının sınırlarını kararlaştırmışlardır.

Yeşil bir coğrafyanın ortasında yer alan kent, Ruslar 
ve Ukraynalılar için en önemli yazlık bölgesi. Pazar yeri
hareketli, nar suyu ikram etmek ve satmak isteyenlerin
çoğunluğu Tatar. Geri dönüşte yapacak tek iş ticaret
olunca hepsi çarşı pazarda yerlerini almışlar. Pazar 
yerine geldiğimizde Tatar Camisi ziyaret edildi. 

20. yüzyıl başında yapılan St. Alexander Kilisesi tipik 
Rus mimarisinde, soğan başı kubbeleriyle dikkat çekici.
Kırımda altı saray var; bunların en bilineni yukarıda 
söz ettiğimiz Yalta konferansının yapıldığı Livadiye Sarayı. 
Çar II. Nikolay için 20. yüzyıl başlarında yapılan 
sarayda gezerken 1918 yılında idam edilen Çar ailesi
Romanov’lar, hem de konferans süresinde yaşayan
Roosevelt, Churchill ve Stalin’in varlığını hissettik. 
Tablolar, fotoğraflar ve korunmakta olan o gün
kullandıkları eşyalar ve sarayın görkemli süslemeleri bir
zaman tünelinde yaşıyoruz duygusunu tattırdı.

Apulka’ya giderken ise yolumuzun üzerine Kırlangıç Kalesi
çıktı. Bir kartal yuvası gibi denize uzanan kayalıkların

Taş taş üstünde kalmamacasına bombalanır Sivastapol, kent yıkıma uğrar, mezarlıklar bile kaybolur
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üzerinde yer alan kale, gizemli ve etkileyici siluetiyle
Kırım’ın en önemli sembollerinden biri haline gelmiş.
Hedefimiz  Kont Vorontsov Sarayı. Şu anda müze olan
yapı giriş cephesi avlusuyla bile etkileyici. 150 odalı
sarayın taş işçiliğinin zarafeti ile bezenmiş ön cephesinde
Todor tarzını, denize bakan arka cephenin bir bölümünde
ise İslam/Endülüs işlemelerini görürsünüz.

Kırım savaşına panoramik bakış
Sivastapol deyince aklımıza türküler, marşlar gelir.
Osmanlı coğrafyasındaki Yemen gibi, Plevne gibi
kültürümüzün bir parçası olmuştur kenti görmeyenler 
için bile. Denizinde, tepesinde, anıtında romanında savaş
kokar bu kent. Osmanlı döneminde adı Akyar olsa da
Sivastapol adı unutulmaz. II. Dünya Savaşı’nın bir dönüm
noktasıdır, Yalta ile savaşın bitişi müjdelenirken, Tatarlar
için sürgün acısı başlar. Taş taş üstünde kalmamacasına
bombalanır Sivastapol, kent yıkıma uğrar, mezarlıklar bile
kaybolur. Nitekim Türk Şehitliği daha sonra yapılan inşaat
faaliyetleri sırasında kazılarda bulunan giysi ve malzeme
ile tespit edilmiş ve düzenlenmiştir. Gezinin en dokunaklı

anlarından birini de şehitliğin ziyaretinde yaşadık. 
II. Dünya Savaşı’nı hiç unutmamak için oluşturulan
Diarama müzesinde o günün silahlarını ve malzemeyi
yakından inceledik, o günlerin acılarını yeniden anımsadık.

Savaşın soğuk, ölümcül nefesini Panorama Müzesi’nde
içimizde hissettik. İki gün boyunca gezdiğimiz müzelerin,
anıtsal yapıların hepsini unuttuk. 1854-55 yıllarındaki Kırım
Savaşı’nın bir gününün canlandırıldığı baş döndürücü bir
atmosferi yaşattı bize sunuş tarzıyla. Maketler ile tabloların
başarıyla kolaj yapıldığı kubbeli bir yapının içinde yaratılan
derinlik hissi, tabyaları, silahları, askerleri ama en önemlisi
savaşı, felaketi resmeden bu müzeyi görmek için bile
Kırım’a gelmemiz gerektiğini düşündük.

Kaynaklar Panorama’yı şöyle anlatıyor: “Panorama, 
Rus panoramik resim sanatının kurucusu sayılan,
Petersburg Sanat Okulu profesörlerinden Odessalı ressam
Franz Alekseyeviç Rubo (1856-1928) başkanlığında bir
heyet tarafından yapılmıştır. Rubo, 6 Haziran 1855 günü
itibariyle Sivastopol kuşatmasında en kanlı çatışmaların
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yaşandığı 4. Tabya üzerinden (şu anda müzenin
bulunduğu) bütün savaş alanının panoramik görünüşünü
film şeridinden izler gibi tuvale aktarmış, resmetmiş 
ve ortaya bu harikulade eser çıkmıştır.

1901 yılında başlayan çalışmalarda savaş alanı üzerinde
yapılan incelemelerin ardından Petersburg'da taslak
resimler çizilmiş ve Münih'ten Schenchen, Merthe ve Fochar
isimli Alman ressamlar ile Bavyera Sanat Akademisi'nden
20 öğrencinin de yardımlarıyla dev ebattaki bir yelken
bezine (14 metreye 115 metre tuval) sonraları dünya
çapında üne sahip olacak resimler yapılmıştır. 2. Dünya
Savaşı'nda müze Alman bombardımanından ağır hasar
görmüş ve resimlerin bir bölümü çıkan yangında ciddi bir
tahribata uğramıştır. II. Dünya Savaşı'nın bitişinin ardından
V. N. Yakovlev başkanlığında toplam 17 ressamdan
oluşan bir heyetin 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının
ardından müze tekrar ziyarete açılmıştır.

14 metreye 115 metre ölçüsündeki resimler seyir
terasından 12 metre uzağa yerleştirilmiştir. Resimlerle
gezinti terası arasındaki alana yerleştirilen bire bir

ebatlardaki maketler, cansız mankenler ve diğer görsel
materyaller ile büyük bir derinlik ve görsel zenginlik elde
edilmiştir.”

Bu savaşın çok önemli bir aktörü de ünlü Rus Romancı 
Lev Tolstoy’dur. O dönemde asker olan Tolstoy’a savaş
günlükleri yazma görevi verilmiş ancak yazdıkları üstleri
tarafından beğenilmeyerek ordudan çıkarılmıştır. Ve orada
başladığı savaşın hikayesini yazmaya devam eden yazar
klasikleşmiş Savaş ve Barış romanında Kırım Savaşı’nı
anlatmıştır.

Sivastapol’da 20. yüzyıl başlarında yapılan Akyar
Camisi’ni ziyaret ederken ortak değerlerimizin tüm
coğrafyadaki izlerini bir kere daha gözlemlemiş olduk.

Balaklava şirin bir koyun kenarında yer alan küçük bir
yerleşim. Ancak Sovyetler Birliği döneminde en önemli
denizaltı üssü. Cenevizlilerden Osmanlılara, oradan
günümüze kadar askeri önemini hiç yitirmemiş. 
Hâlâ ayakta durarak zamana direnen Osmanlı kalesi 
de Cenevizlilerin inşa ettiği kalenin geliştirilmesiyle ortaya

YEREL KIMLIK 9_Layout 1  7/15/13  4:51 PM  Page 44



çıkmış. Ancak burada gördüklerimizin en ilginci
denizaltılar için yapılan sığınak ve bakım merkezi. 
II. Dünya Savaşı sonrasında atom bombasının etkisini
gören Sovyetler Birliği denizaltılarını korumak ve
bakımlarını yapabilmek için bir dağın altına dev bir tünel
kazarak yeraltı sığınağı inşa etmişler. Bugün bir müze
olarak ziyaret edebilmek büyük şans, aldığımız bilgilere
göre o dönemlerde burada çalışan sivillerin bile uzun yıllar
kentten ayrılmasına izin verilmezmiş.

Bahçesaray: Başkentlik unvanı yakışan kent
Ve son günümüzde Bahçesaray’dayız. Sözlerle
anlatılamayacak bir doyum yaşıyoruz hepimiz. Adı bile
değiştirilemeyen bir başkent. Kırımlıların anlatımıyla
“Yavuz Sultan Selim’in kayınpederi” Giray Han’ın
yaptırdığı saraydan adını alan 15. yüzyılda kurulmuş bir
kent. Her ne kadar 4000 yıllık bir yerleşim olsa da kentte
Anadolu mimarlığının izleri belirgin. Edirne ve Topkapı
saraylarında gördüğümüz ahşap işçiliği, tavanlar,
saçaklar, her köşesinde karşılaşılan renkler ve desenler,
ortak kültürün yansımaları olarak burada karşımızda
duruyor. Eklemelerle gelişmiş, büyümüş sarayın iç içe

geçen avluları, insan ölçeğini gözeten ferah mekânları,
ışık ve renk cümbüşü hepsi bir arada sarayda. 15. yüzyılda
kullanılmaya başlanan Kütahya çinilerini burada da
görmek hiç şaşırtıcı değil. Çeşmeler, havuzlar da taş
işçiliğinin zarif örnekleri; abartısız ama etkileyici. Nitekim
ünlü Rus Şair Puşkin “Bahçesaray’ın Çeşmesi” adlı şiirini
Han Sarayı’nda yer alan Gözyaşı Çeşmesi’nden
esinlenerek yazmış ve çok sevilen bu şiir kentin adının 
da değiştirilmemesinde önemli bir rol oynamış.

Han Sarayı’na doymadan yola çıktık ve kentten
ayrılmadan önce de Zincirli Medrese ile Gaspıralı
İsmail Bey’in Türbesi’ni ziyaret ettik. Mimar Sinan’ın terk
ettiği, Selçuklularda gördüğümüz kasnaklı kubbe ile
örtülü türbe ve medresenin restorasyonu tamamlanarak
ziyarete açılmış. Coğrafyamızın ortak değerlerinin güzel
örneklerini geride bırakarak geri dönüş yolculuğuna
çıkarken, kültür zenginliğimizin ne kadar geniş bir
coğrafyayı etkilemiş olduğunu görüyoruz bir kez 
daha. Bu ortak kültürün birleştirici etkisi yoğun savaş
psikolojisi yaşadıktan sonra teskin edici bir etki 
yapıyor üzerimizde.

II. Dünya Savaşı sonrasında atom bombasının etkisini gören Sovyetler Birliği denizaltılarını
korumak için bir dağın altına dev bir tünel kazarak yeraltı sığınağı inşa etmişler
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1. II. Dünya Savaşı anıtlarından, Sivastapol
2. Puşkin heykeli, Simferopol
3. Hansaray detay
4.-5. Hansaray

1

2 3

4

fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Hansaray, Bahçesaray
2. Dr. Asım Güzelbey, Ahmet Eşref 

Fakıbaba ve Fikret Toksöz birlikte
3. İsmail Gaspralı heykeli, Simferopol
4. Hansaray kapı detayı
5. Simferopol Kilisesi
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Selçuklular, Anadolu’da üç
yüz yıl hüküm sürmüş. İzlerini
bugün hala Sivas’ta ayakta
kalabilen yapılarında
görebiliyoruz. TKB Sivas
Semineri bu büyük uygarlığın
bıraktığı izler ışığında yapıldı.
Divriği Ulu Cami ve
Darüşşifası ise seminerin
odağını oluşturdu

Selçuklular’ın
izinde…
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seminer

Tarihi Kentler Birliği üyeleri “Sivas’ta Kültürel Mirası Korumaya
Yönelik Çalışmalar 2004-2013” konulu Sivas Semineri’nde
bir araya geldi. Yürütülen çalışmaları, kurumlar arası ilişkileri,
restorasyon süreçlerini yeniden gözden geçirmek ve
değerlendirmek amacıyla düzenlenen Sivas Buluşması 28
Haziran Cuma akşamı açılış yemeği ile başladı. Sivas Belediye
Başkanı Doğan Ürgüp, Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, ÇEKÜL Vakfı
ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile
Sivas Valisi Zübeyir Kemelek yaptıkları konuşmalarda kentin
Hititlerden başlayan tarihine, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde
ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan mimari değerlerine,
doğal miras ve zengin yaşam kültürüne dikkat çekti. 

Dr. Asım Güzelbey
TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 

“Koruma kavramı artık bir sektöre dönüştü”
TKB kurulduğundan bu yana kamu-
yerel-sivil-özel işbirliği çerçevesinde
ortak akıl oluşturmaya çalıştık.
Kentlerimizde kültür öncelikli
politikalar yaratmak bizim başlıca
görevimiz. Tarihi ve kültürel
kimliklerine sahip çıkan kentler öne
çıkıyor. Yeni hedefler koymuştuk. 

Bu doğrultuda havza ölçeğinde kültür öncelikli bölgesel 
yol haritaları yapmaya başladık. İkinci hedefimiz ölçme 
ve değerlendirme. Yaptığımız işin doğru olduğunu görmek,
yanlışlarımızı bulmak için buna ihtiyacımız var. Koruma
kavramı artık bir sektöre dönüştü. Antalya’da YAPEX fuarına
ikinci kez destek veriyoruz ve "Kent Müzeleri"miz ile katılıyoruz.

Zübeyir Kemelek
Sivas Valisi

“Restorasyon sureçlerini 
yakından takip etmeliyiz”

Tarihi kentleri bir araya 
getirerek, bilimin rehberliğinde
çalışmalarını yürüten TKB’ye
teşekkür ediyorum. Maddi
kaynaktan ziyade deneyim, doğru
projeler üretmek, uzmanlarla
çalışmak daha önemli. Bazı

restorasyonların kötü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
tüm süreci yakından takip etmek ve uzmanlarla çalışmak
gerekiyor. Sivas’ta, emlak vergilerinden alınan payın
yaptığımız faaliyetler için yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sivas, Selçuklular’dan kalan pek çok eseri barındırıyor.
Osmanlı eserlerini de Sivas’ta yoğun görmeniz mümkün.
Cumhuriyet’in ilk döneminden de tescilli yapılarımız
mevcut. Müze olan 4 Eylül Kongre Merkezi restorasyonu
devam ediyor. TKB ve bilim insanlarının yanı sıra, kültürel
varlıkların korunması ve tespiti konusunda mesai
arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kentin hem somut
hem de somut olmayan kültür envanterini çıkarmak için
yoğun çaba gösteriyorlar.  

Sivas’ta Kültürel Mirası 
Korumaya Yönelik Çalışmalar 2004-2013      
Yaklaşık 200 kişilik TKB heyeti, etkinliklerin ikinci gününde
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’ndeki semineri takip
etti. Tarihi Kentler Birliği Başkanı Dr. Asım Güzelbey’in
oturum başkanlığını yaptığı seminer, TKB Genel Sekreteri
Sezer Cihan’ın TKB çalışmaları hakkında detaylı bilgi
verdiği sunum ile başladı. Ardından Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürü Kadir Pürlü kent merkezi, ilçe ve köylerde
yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları aydınlattı. 

Kadir Pürlü 
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Pürlü, özellikle somut olmayan
kültürel mirasın kayıt altına
alınması için on yıldır yaptıkları
çalışmaları özetledi. Sivas Kültür
Envanteri ve diğer yayınlar
hakkında bilgi verdi: Sivas Halk
Kültürünü Derleme Projesi

kapsamında, toplam 226 köyde çalışmalar yürüttük.
Beşikörtüleri, çuvallar, dokumacılık tezgâh ve aletleri,
halılar, kilimler gibi dokuma ürünleri tespit ettik. Giyim-
kuşamda kadın ve erkek tüm kıyafetlerin envanterini
çıkardık. Kıyafetler ve tespit ettiğimiz bütün ürünlerin her
açıdan fotoğraflarını çektik. Düğünler, törenler gibi
yaşam kültürü öğelerinin video kayıtlarını hazırladık.
Masalları, maniler, söylenceleri derledik. 103 adet halay
derledik ve 51 halaydan oluşan bir CD hazırladık.
Semah kültürüne ait kayıtları da arşivimize ekledik.
Hıdırellez, koç katımı töreni, öküz koşumu töreni gibi

TKB üyeleri, Sivas ve Divriği
Seminerlerinde buluştu
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yöremize ait törenleri derledik.  Halk ekonomisini, yerel
üretim şekillerini belgeledik. 188 adet kültür varlığı tespit
ettik. Yüzde yetmişe yakını da tescil edildi. Eş zamanlı
olarak da bütün ilçeleri inceleyerek sivil mimari eserlerin
envanterini çıkardık.  241 adet mimari eser tescil edildi.
Sivas Kültür Envanteri’ni iki cilt olarak yayımladık.
İnternet ortamından envantere ulaşabilirsiniz. Hat sanatı
ürünleri tespit edildi. Korunması gerekenlerden 49 adeti
Sivas Müzesi’nde koruma altına alındı. Sivas Kültür
Şurası yapıldı ve kitap haline getirildi. Selçuklular
Dönemi Sivas Sempozyumu 2005, 2007, 2008 
ve 2011 yıllarında düzenlendi. Sempozyum bildirilerinin
yer aldığı kitaplar hazırlandı. UNESCO Sivas Buluşması
düzenlendi. 1000 Temel Eser projesi kapsamanda 
30 eser yayımlandı ve bu proje devam ediyor. Hitit
kentleri Sarissa’da ve Kayalıpınar’da kazılar yapıldı.
Divriği Ulu Camisi’nin doğu cephesinden baskı yapan
toprak alan temizlendi. Divriği Kalesi kazıları ise devam
ediyor. Konakların restorasyonu yapıldı. Eski Sanat
Okulu Binası restore edilerek Arkeoloji Müzesi olarak
işlev kazandı. Tüm bunların yanı sıra, yaşam kültürünün
devam etmesi, unutulmaması için çeşitli etkinler
düzenlemeye devam ediyoruz.

Doğan Ürgüp 
Sivas Belediye Başkanı 

Ürgüp, kültürel mirasın korunması
ve görünür olması için yaptıkları
çalışmaları anlattı. Konak ve türbe
restorasyonları, kamulaştırmalar,
Soğuk ve Sıcak Çermik’teki
düzenlemeler, kale projesi gibi
çalışmalar hakkında bildi verdi:
Sivas Kalesi etrafında

kamulaştırmalar yaptık. İmar revizyonlarına devam ediyoruz.
İstasyon caddesi ile bağlantısını güçlendiriyoruz. Ulu Cami,
Kale ve Gök Medrese arasında kamulaştırmalara devam
ediyoruz. Kent Meydanı’nın olduğu alanda 7 eserimiz var.
Jandarma Binası da bunlardan biridir. Bu yapının belediye
hizmet binası olması için girişimlerimiz var. Adliye, belediye,
Telekom ve özel idareye ait iki binanın bu alandan
kaldırılması gerekiyor; protokol aşamasındayız. Ali Baba
Camisi çevresinde düzenlemeler yaptık. Caminin etrafındaki
üç konak restore edildi. Bu alanın bir kültür meydanı olması
için çalışmalar devam ediyor. Çorapçı Han, TKB’nin proje
ödülünü kazandı ve uygulama yapıldı. Hanın etrafında da
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düzenlemeler yapılacak. Kolağası Konağı restore edildi ve alt
katı belediye kütüphanesi olarak işlevlendirildi. Behrampaşa
Hanı’nda restorasyonda sorun var ama devam etmesi için
uğraşıyoruz. Hanı, vakıflardan 49 yıllığına kiralık ve Kent
Müzesi olması için çalışmalara başladık. Ağbaba Türbesi,
Durak Baba Türbesi, Arap Şeyh Türbesi, Nur Ali Baba
Türbesi, Süt Evliyası Türbesi, Şeyh Çoban Türbesi ve Sarı
Hatipzadeler Türbesi’nin restorasyonlarına destek verdik,
çevre düzenleme çalışmalarını yaptık. Tarihi mezarlıkları
düzenledik. Tarihi Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcalarında
çevre düzenlemeleri yaparak konaklama alanları hazırladık.
Koruma çalışmalarının yanında, şehircilik çalışmalarımız da
ayrıca devam ediyor. Park ve bahçeler, bulvar düzenlemeleri,
ulaşım düzenlemeleri, yeni rekreasyon alanları, kültür
merkezleri gibi pek çok alanda faaliyet göstererek Sivas’ı
daha kaliteli yaşanabilir bir kent yapmak için uğraş veriyoruz.             

Seminerin ardından Gökmedrese, Meydan Camisi, Taşhan,
Subaşı Hanı, Yeni Cami, Çorapçı Hanı, Behrampaşa Hanı,
Kurşunlu Hamamı, Ulu Cami, Kolağası Konağı, Çifteminareli
Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Kale Camisi,
Sivas Kalesi, Susamışlar Konağı, Alibaba Camisi ve İnönü
Konağı incelendi ve yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi. 

UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami 
ve Darüşşifası’nda inceleme 
TKB Sivas Semineri’nin son gününde 1985 yılında UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne alınan ve yapılacak restorasyon
projesiyle gündemde olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’na
gidildi. Önce Darüşşifa’da bir seminer gerçekleşti. TKB üyesi
Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök’ün ev sahipliğindeki
toplantı Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’nın da söz
aldığı açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Restoratör
Yüksek Mimar, ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
A. Nüvit Bayar bir sunum gerçekleştirdi. 

A.Nüvit Bayar
Restoratör Yüksek Mimar
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi  

Cami ve Darüşşifa’da yıllar 
içinde yapılan yanlış restorasyon
uygulamaları hakkında bilgi 
veren Bayar, tarihi yapının bu
uygulamalarla nasıl yıprandığını
anlattı. Yeni hazırlanan restorasyon
projesinin kuruldan geçtiğini 
ihale sürecinin ardından

başlayacak uygulamaların ise yaklaşık 3-4 yıl süreceğini
söyledi. Bu süreçte Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasi’ndaki
yanlış uygulamalar düzeltilerek, güçlendirme çalışmaları
yapılacak, yapı özgün kimliğine kavuşacak, çevre
düzenlemeleriyle Divriği Kalesi ile bağlantı aksı
oluşturulacak. Tarihi eserin farklı cephelerden bakıldığında
görünür olması sağlanacak: Önce belgeleme çalışmalarıyla

işe başladık. 1 milyon kadar nokta verisi elde etlik. Nokta
bulutu yöntemiyle 200'e yakın istasyon kuruldu. Üç boyutlu
olarak taramalar yaptık. Her taşını tek tek inceledik. Röleve
çalışmalarıyla birlikte hasar tespitleri yapıldı. Sorunların
nedenlerini araştırdık. 13.yüzyıldaki durumundan itibaren
günümüze kadar geçirdiği tüm değişimi belgeledik.
Onarımın dört aşamada yapılmasını öngörüyoruz. Önce
yapının üzerini örtecek geçici bir çatı yapılacak ve çatının
sökümü başlayacak. Çatıya yapılan dolgu zarar verdiği ve
bir yük bindirdiği için önce dolgu alan sökülecek. Çimento
kaplı alanlar temizlenecek. Darüşşifa’daki havuz orijinal
değil. Özgün döşemeye ulaşmaya çalışacağız. Çatı feneri
ise orijinal haline getirilecek. Zamanla kapatılmış bazı
bölümler ortaya çıkarılacak. Çevre düzenleme
çalışmalarında ise jeo duvarlar yapılacak. Divriği Ulu Cami
ve Darüşşifası her açıdan algılanabilir olacak. Restorasyon
bittiğinde ise UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş bu
eser, orijinal mimari özelliklerine kavuşmuş olacak.             

Sunumun ardından tarihçi-yazar, ÇEKÜL Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi Necdet Sakaoğlu’nun rehberliğinde tüm
katılımcılara, Ulu Cami ve Darüşşifa’da anlatımlı bir gezi
düzenlendi. Tarihi detaylardan, mimari detaylara, dönemin
şartlarından, günümüze UNESCO listesindeki bu önemli
eseri ayrıntılarıyla anlatan Necdet Sakaoğlu, Doğu
Cephesi’nden başlayan bir güzergâhı takip etti ve eserin
algılanabilir olması için alternatif bir yol sundu. 

Divriği Konakları’nın da incelendiği TKB Sivas Semineri
etkinlikleri, dönüş yolunda uğranan Sıcak Çermik’teki çay
ikramıyla sona erdi. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve
ailesi üç gün yalnız bırakmadığı konuklarına havalimanına
kadar eşlik ederek misafirperverlik örneği sergiledi.  

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Sözen, üç gün süren ve Divriği’de
sonuçlanan TKB Sivas Semineri
etkinliklerini ve Divriği incelemesini
Darüşşifa’da şöyle özetledi: Sivas
ve Divriği Türkiye’nin en önemli
tarihsel merkezlerinden biri. 
Bu nedenle herkesin çok hassas
davranması gerektiği bir yerdeyiz.

Kaynak, sadece para demek değildir. Akıl, bilgi bizim en
büyük kaynağımızdır. Düzeyli olmayan işler, bilimin, aklın
süzgecinden geçmemiş işler bu kente yakışmaz. İki gündür
Sivas Belediye Başkanı bizleri misafir etti, çalışmalarını
gösterdi. Artık yerel yöneticiler, kentlerine farklı bakmaya ve
korumaya başladı. Ancak bu miras o kadar büyük ki
“onarıyoruz” adı altında kültürel mirasın yok edilmesine izin
veremeyiz. TKB ve ÇEKÜL  buna izin vermek için kurulmadı.
Mirasımızı iyi benimsemek, özümsemek, tarihi iyi bilmek ve
ona göre davranmak gerekiyor.  Bir dünya mirasının içinde
konuşuyoruz. Burada konuşmak başka yerde konuşmaya
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benzemez. Bu büyüklüğe yakışır şekilde doğruları
söyleyerek, konuşmak zorundayız. 50 sene sonra vardığım
sonuç şudur: Bu miraslar sadece belirli kurumların eline,
yetkisine bırakılamayacak kadar önemlidir, herkesin
sorumluluk payı vardır. Tarih ve kültür bu sorumsuzluğa
müsaade etmez. Yıllardır Sivas için yoğun emek veriyoruz.
Bu nedenle bu binanın çektiği eziyeti iyi biliyoruz. 50 sene
sonra sabrımız artık tükenmiş bulunuyor. Örneğin Sivas’ta
Gök Medrese’yi gördük. Birçok kurumun onarılması 
için emek verdiği Sivas’ın en görkemli yapısından biri
onarıldıktan sonra tekrar kaderine bırakılmış bulunuyor. 
Bir dizi anlamsız sorunlarla doğru sonuçlara ulaşılamıyor.
Tek yönlü kararlarla bu eserler kurtarılamaz. Yeni
teknolojilerle, sıfır hatalı işler yapmak zorundayız. 
Bu noktada hassasiyetimiz derin olmalı. Hiç kimsenin 
tarihi mirasa el uzatırken sorumsuzca yaklaşmasına izin
veremeyiz. Ülkemizin en görkemli sağlık yapılarından 
Şifaiye Medresesi’ni de hep birlikte inceledik. Restorasyon
yapıldı ama yanlış işlevlendirildiğine tanık olduk. İçerisi
algılanamayacak derecede yoğun bir kuşatma altında.
Herkes her yerde kazancını arayamaz. Daha önce
Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettiğimiz bu kültür mirasının,
herkesin ortak sorumluluğu olduğunu birlikte vurgulamıştık.
Varılan sonuç, düşündüklerimizin tersi bir uygulamayla
zedelendiğini görmemizdir. Artık kültür mirasının bir kimlik,

bir temel konu olduğunu yeniden gündeme getirmek
zorundayız. Bu mirasın sahibi olduğumuzun bilinciyle, başta
kent halkı olmak üzere herkesin duyarlılığının ortak olması
gerektiğini gösterme zamanı gelmiştir. 

TKB Sivas Seminerini Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Yozgat
Valisi Abdulkadir Yazıcı, Amasya Valisi Celil Öz,
Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, Sivas Belediye Başkanı
Doğan Ürgüp, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ÇEKÜL
Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Nihat Gül, Divriği Belediye Başkanı Hakan 
Gök, Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Yozgat
Belediye Başkanı Yusuf Başer, Amasya Belediye Başkanı
Cafer Özdemir, Sivas İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü,
Cumhuriyet Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Mahir
Tevruz; ÇEKÜL temsilcilerinden Zafer Okuducu(Antep),
Mustafa Balaban(Elazığ), Müjgan Üçer(Sivas), Raif Tokel(
Karadeniz Ereğli), Halit Tadmuri( Lübnan), İhsan
Çalapverdi (Divriği), ÇEKÜL YDK üyeleri ve uzmanlarından
Prof. Dr. Refik Duru, Sinan Polvan, Hurşit Arslan, Nüvit
Bayar, Necdet Sakaoğlu, Namık Kemal Döleneken,
Zeynep Biçer, Figen Tokgöz ve çok sayıda davetli izledi.
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Bahar yorgunluğu için Madımak
Madımak ya da madımalak, kuzukulağıgiller familyasından, toprak üstüne yatık, odunsu

gövdeli, ufak pembe çiçekli, yenebilen otsu bir bitki türüdür. Sivas halk mutfağının en
önemli ve sık kullanılan bitkisidir. İlkbahar aylarında toplanan madımağın, salatası,
yahnisi, böreği, gözlemesi yapılır. Orta Anadolu’da 300 çeşit madımak türü tespit

edilmiştir. Gıda olarak tüketilmesi yanında yörede idrar artırıcı etkisinin olduğu, böbrek
taşlarını düşürmede ve şeker hastalığına karşı faydalı olduğu, haşlanan madımaktan 

elde edilen suyun bebeklerin vücudunda oluşan
isiliği giderdiği bilinmektedir. Madımak ayrıca

bahar yorgunluğuna iyi geldiği için de yörede sık
tüketilir. Sivas’ta yöresel lezzet arayanların

mutlaka tatması gereken bu bitkiyi konserve
olarak da alıp tüketmeniz mümkün. Madımak

oylum oylum / Geliyor (civanda) selvi boylum /
Selvi (Civan) boylum gelirse / Şen olur benim

gönlüm dizelerinden oluşan bir de türküsü vardır.
Madımak ismi, 1993’teki Sivas olaylarının
yaşandığı otelin ismi ile daha geniş kitleler

tarafından duyulmuştur.

Eli belinde 
motifli tarihi kilimler
Eli belinde motifi dişiliğin simgesidir. Sadece
analık ve doğurganlığı değil, aynı zamanda
uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi
sembolize eder. Anadolu kilim ve halı
dokuma tekniklerinde karşımıza çıkan
“elibelinde motifi” ana tanrıça
heykelciğine benzeyen formdadır.
Tarihi Sivas kilimlerinde de çok 
sık rastlanan bir motiftir. Sivas
kilimlerinin tümüyle yünden
dokunması, çözgünün sık olması
ve çözgüde düğüm ya da
eklemlerden özenle kaçınılması
değerini artıran özelliklerdir.
Makine halılarının piyasada
daha çok yer bulmasıyla
Sivas kilimlerinin üretimi de
azalmıştır. Sivas İl Kültür

ve Turizm Müdürlüğü’nün
yürüttüğü envanter çalışmalarıyla, tarihi

Sivas kilimlerinin motifleri tek tek incelenmiş ve
belgelenmiştir. Onarılması düşünülen bir yapıda tarihi
kilimlerin sergilenmesi planlanmaktadır. 

kent rehberi
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Sivas’ın sembolü hayat ağacı
Hayat ağacı barışın, sonsuzluğun, bereketin sembolü olarak bilinir. Kutsal ağaç, altın ağaç gibi isimlerle de anılır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sivas’taki önemli eserlerinden olan Gök Medrese’nin öne çıkan sembollerinden biri Hayat
ağacı, Sivas’ın da sembollerinden biri olmuştur. Gök Medrese, 1271 yılında Konyalı mimar Kaluyan tarafından inşa

edilmiştir. Çifte minareli taç kapısı ve kapının üzerindeki süslemeler, yapının en görkemli bölümüdür. Süslemelerde 
12 tür hayvan başı, yıldız ve hayat ağacı motifleri kullanılmıştır. Duvarları yontma kalker taşından yapılan medresenin

minareleri 25 metre uzunluğundadır. Hayat ağacının kökeni tarih öncesi devirlere kadar uzanır. Şamanist geleneğe
göre dünya, “göğün göbeği” ile bu ağaç sayesinde iletişim halinde olup, bu ağaç ile beslenir. Selçuklu yapılarındaki

hayat ağacında ise, kartal-kuş-meyve kompozisyonu ile ölü ruhların öbür dünyaya geçişi canlandırılır. Kuran’da da
Sidre ve Tüba olarak adı geçen Hayat ağacı, cennetin ortasında ve göğün yedinci katında yer alır. Hayat 

ağacı dediğimizde ilk aklımıza gelen yapılardan olan Gök Medrese’de başlayan restorasyon sürecinin bir an önce
tamamlanması ve eserin bu anlamlı sembolüyle birlikte gelecek kuşaklara aktarılmasını tüm sanat tarihi ve koruma

çevreleri merakla beklemektedir. Sivas’ta Hayat Ağacı isimli bir dergi de yayımlanmakta, kent kültürüne ışık tutmaktadır.  
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değerlendirme

Ortaçağın Aydınlık Kenti Sivas 

Aydınlık Ortaçağ Anadolusu’nun öne
çıkan kentlerinden biri olan Sivas, 
28-30 Haziran’da Tarihi Kentler Birliği
seminerine ev sahipliği yaptı. Tüm
toplantı programı, Anadolu Selçuklu
Dönemi’nin en görkemli yapılarının
günümüzdeki mevcut durumlarını
yakından izleme fırsatı sunarken, yüzyıllar
öncesinden günümüze kadar gelebilmiş
yapıların geleceğe ulaşması için nasıl bir
yol belirlemek gerektiği ile ilgili fikir
vermesi bakımından oldukça anlamlıydı. 

13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının
gücünün artmasına paralel olarak
kentlerde inşa faaliyetleri de artmıştır.
Dönemin özelliği olarak çok merkezli
yaşayış biçimi (hükümdarların birçok 
kentte yaşamış olması) sayesinde birden
çok kente yayılan inşa faaliyetleri, kültür
mirasının çeşitlilik ve zenginlik göstermesini
sağlamıştır. Bu anlamda ayrıcalıklı
kentlerden biri de Sivas’tır. Kentte, Anadolu
Türk mimarisinin en eski örneklerini sunan
camiler, Selçuklu döneminin sistematik
eğitim anlayışının ve güçlü ekonominin
görkemli ifadeleri olan medreseler vb.
birçok yapı, Sivas’ın Ortaçağ’ın en 
özel örneklerini barındırdığının ispatı
olarak karşımıza çıkıyor. 

Sağlığa verilen önemin bir göstergesi
olarak, İzzettin Keykavus tarafından
yaptırılan, hastane ve tıp medresesi
olarak tasarlanan Keykavus Şifaiyesi ve
Tıp Medresesi, İlhanlı veziri Şemseddin
Cüveyni tarafından Şifahanenin hemen
karşısına yaptırılan Çifte Minareli
Medrese (1271-72), dönemler içindeki
müdahalelerle oldukça tahrip olan 
ve özgün niteliklerinin ancak bir
kısmını koruyabilmiş olan 1271 tarihli
Gökmedrese,  Moğol idaresinde
çalışan İranlı Muzaffer Burucirdi
tarafından yaptırılan Buruciye
Medresesi gibi birçok görkemli eser,
Sivas’ın Ortaçağ’daki ününe işaret
ediyor. Bu anlamda Tarihi Kentler
Birliği semineri,  tüm bu eserleri tekrar
inceleme ve değerlendirme imkanı
sundu. 

Toplantının Divriği’de devam eden
bölümünde Divriği Ulu Cami ve
Darüşşifası merkezinde sürdürülen
program, Ortaçağ Anadolusu’nun
sonsuz zenginliğine işaret eden, insan
algısının sınırlarını zorlayan bezeme
yoğunluğu ile Anadolu’nun en yaratıcı
ustalarının elinden çıkan eserlerden biri
olma ayrıcalığı ile programın en dikkat
çekici kısımlarından birini oluşturdu.
Diğer yandan yapının dönemler içinde
yanlış müdahalelerle tahrip edilmiş
olması, çözüm üretilmesi gereken
konuların başında olması gerektiğini 
bir kez daha vurguluyor. 
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Sivas’ın ortaçağın hazinesini barındıran kültür mirasının, doğru müdahalelerle, 
doğru politikalarla korunmasının zorunluluk olduğu gerçeği, bir kez daha dikkat çekiyor

Divriği konakları ise; bölgenin kendine
has, köklü mimari geleneğini yansıtan,
özgün mimarisi, zengin bezemeleri 
ile Türk sivil mimarisi konusunda ayrı
bir başlık oluşturuyor.

Evliya Çelebi, 1650 yılında Sivas’a
geldikten sonra Gök Medrese için
Seyahatnamesinde “zaman nice yerlerini
bozmuştur” ifadesini kullanmıştır. 

Bu durumun, yüzyıllar içinde devam
eden yıpranma ve yanlış müdahalelerle
birlikte bölgeye ait birçok anıtsal yapı
için de geçerli olduğunu görmek üzüntü
verici. Bu noktada çıkan sonuç ise;
Sivas’ın ortaçağın hazinesini barındıran
kültür mirasının, doğru müdahalelerle,
doğru politikalarla korunmasının
zorunluluk olduğu gerçeği, bir kez 
daha dikkat çekiyor
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1. Sivas hatırası
2. Abdulluh Paşa Konağı, Divriği
3. Sivas Meydanı
4. Divriği Darüşşifası’ndan detay
5. Behram Paşa Hanı, Sivas

1

2 3

4

fotoğrafların dilinden

albüm
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1. Gök Medrese, Sivas
2. Necdet Sakaoğlu Divriği Ulu Camisi’ni anlatırken
3. Restore edilen Çorapçı Han
4. Gök Medrese detay
5. Divriği Ulu Camisi kuzey taçkapısı

2

43
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haber

Yapex Restorasyon Fuarı'na Müzeler Sokağı Kuruluyor!
31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihlerinde
Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek
olan Yapex Restorasyon Fuarı kapsamında,
fuarın ana temasından da yola çıkarak,
kent müzelerinin proje ve görsellerle
tanıtıldığı bir Müzeler Sokağı hazırlanıyor. 

Müze kavramı üzerine yapılacak 
akademik toplantılar, proje sergileri, 
müze oturumları ile kent müzelerinin kent
yaşamındaki önemi ve yerel turizme
katkıları da ön plana çıkartılacak. Tarihi
Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL işbirliği 
ile gerçekleştirilecek olan etkinlikler, fuarın
yine restorasyon, kültür mirasını koruma ve
müzecilik alanlarında, bilgi ve tecrübelerin
paylaşıldığı bir odak olmasını hedefliyor.

Bu yılki özel tema olan “müzeler”
kapsamında aşağıdaki kurum ve
kuruluşlara açık olan bir bölüm de
hazırlanıyor:
• Mimarlık ve Tasarım
• Müze Teşhir Sistemi ve Ekipmanları
• Müze Aydınlatması
• Müze Altyapı Sistemleri
• Müze Yönetimi Donanım ve Yazılımları
• Müze Depolama ve Kütüphane
Sistemleri

Ayrıntılı bilgi için: www.yapexbuild.com 
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