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Buluşma/Samsun

2013 Uygulamaları ve Yeni Hedefler

İnceleme

Dört Kent Üzerinden
Korumanın Karnesine Bakış

Haber

Nuh’un Kenti Cizre Diriliyor

İnceleme

Eğitim Mekânı Olarak Kent Müzeleri
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sunuş

Geçmişin muhasebesi geleceğe ışık tutuyor
2011 yılının Eylül ayında Şanlıurfa
Buluşması’nda, kent müzelerini yaygınlaştırmayı
hedeflediğimizi açıklamıştık. Üyelerimiz
heyecanla benimsediler bu fikri. Son olarak 68 Eylül’deki Samsun Buluşmamızda, son derece
titiz bir süreç sonucunda gerçekleştirilen
Samsun Kent Müzesi’ni gezmek heyecan
vericiydi. Ağustos ayında üyelerimiz arasında
yaptığımız bir anket çalışması da, şu anda 24
kentimizde kent müzesi bulunduğunu, 16
kentimizde de kuruluş çalışmalarının sürdüğünü
gösteriyor. “Her kente bir kent müzesi”
sloganıyla başlattığımız bir hareketin iki yılda
önemli bir yol aldığını görmek mutluluk verici.
Ayrıca bu yıl yine Antalya’da yapılacak olan
YAPEX Restorasyon/ Renovasyon ve Kültür
Mirasını Koruma Fuarı’na, üyelerimiz kent
müzelerini sergileyen stantlarla katılıyorlar.
Yakın zaman önce yayımladığımız Kent Tarihi
Müzeleri ve Arşivleri Kılavuz kitapçığı da,
bundan sonra kent müzesi kurmak isteyen
kentlerimiz için bir kaynak olacak.
2011 yılında açıklanan hedeflerimizden biri de
yaptığımız koruma çalışmalarıyla ilgili veri
toplama ve sonuçları ölçme konusunda
aldığımız karardı. Bu hedef doğrultusunda,
geçtiğimiz aylarda, Ipsos Türkiye Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü ile işbirliği yaptık.
Koruma çalışmalarındaki farklı özelliklerini göz
önüne alarak belirlediğimiz 4 pilot kentimizde,
Nallıhan, Muğla, Bursa ve Gaziantep’te
Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları
Etki Analizi çalışmasını gerçekleştirdik.
Etki analizi çalışması koruma çalışmalarının
sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerini saptamak
için yola çıktı. Kentlerin tarihi ve kültürel
mirasına yapılan yatırımın kentlilerin aidiyet
duygusunu güçlendirdiğini, geçmişe sahip

çıkmayı özendirdiğini biliyoruz. Araştırma da
tarihi miras ve koruma bilincinin kentlerimizde
yerleştiğini gösteriyor. Ancak bunların yanı sıra
kültür mirasına yapılan yatırımın, kentin ve
kentlinin ekonomik yaşamına canlılık getirdiği,
yerel kalkınmayı tetiklediği de bir gerçek. Bugün
dünyada kültürel miras, ekonomik kalkınma
için önemli bir kaynak ve itici güç haline gelmiş
bulunuyor. O nedenle bundan böyle korumaya
yaptığımız yatırımların ekonomik yararlarına
vurgu yapmamız ve bu yararları artırmak için
çaba göstermemiz gerekiyor.
Kültür Mirasını Koruma ve Yaşatma
Çalışmaları Etki Analizi bize 2014 yılı
hedeflerimize yönelik ipuçları da veriyor:
Bunlardan biri, kentlerimizin nüfusunun ağırlıklı
olarak gençlerden oluştuğu gerçeği. O halde
genç kentlileri koruma çalışmalarımıza dahil
etmenin yollarını bulmalıyız. Ayrıca kültür
öncelikli kalkınma ve canlandırmaya daha
fazla odaklanmalı, bu yönde planlama, eğitim
ve iletişim stratejileri geliştirmeliyiz. Kasım’daki
Şanlıurfa toplantımıza kadar bu ve başka
başlıklar üzerinde titiz bir çalışma yapacağız.
İkinci on yılımızın ilk çeyreğini de
tamamladığımız şu günlerde, yeni
gündemlerde buluşmaya hazırlanıyoruz.
Dergimizin baskıya girdiği günlerde
yitirdiğimiz, ülkemizi tarihi ve kültürel mirasını
korumaya bir ömür vakfetmiş ve çok değerli
katkılarıyla birliğimize her zaman yol
göstermiş ve destek vermiş olan Danışma
Kurulu Üyemiz Sayın Oktay Ekinci’yi saygıyla
anıyorum. Hepimizin başı sağolsun.

Tarihi Kentler Birliği ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
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editörden

İlk yayın yönetmenimiz
Oktay Ekinci’yi saygıyla anıyoruz
Dergimizin baskıya girmek üzere olduğu
günlerde, ülkemizin koruma tarihinde seçkin
bir yere sahip bulunan Oktay Ekinci’yi
beklenmedik bir anda yitirdik. Yerel Kimlik
dergisinin 2001-2004 yılları arasında ilk
yayın yönetmenliğini yapmış olan Oktay
Ekinci, birliğin üyeleriyle iletişimini sağlayan,
tüm etkinliklerin haber ve değerlendirmelerini
paylaşan, üyelerinin korumaya yönelik
projelerini tanıtan, Tarihi Kentler Birliği’nin
oluşum ve gelişim sürecinin bir tür seyir
defteri niteliği taşıyan dergimizi, engin birikimi
ve emeğiyle büyütüp geliştirmişti. Kendisini
saygı ile anıyoruz.
Eylül ayının ilk haftasında TKB üyeleri
Samsun’daydı. İnce bir konukseverlikle
ağırlanan belediye başkanları ve meclis
üyeleri, henüz tamamlanmış olan Samsun
Kent Müzesi’ni gezme fırsatını da buldu.
Samsun Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’ni
ilk günden beri izleyenleri yaklaşık on yıl
öncesine götürdü. TKB, kuruluşundan hemen
iki yıl sonra 14 Eylül 2002 tarihli Edirne
Buluşmasında, ilk kez kent tarihi müze ve
arşivlerini gündeme getirmiş, bir kuruluş ve
işleyiş yönergesini TKB Meclisinden geçirmişti.
Birlik ÇEKÜL Vakfı ile birlikte, yaklaşık on
yıldır düzenli aralıklarla kent müzelerinin
önemini, bir kentin kimlik inşasına katkılarını
anlatmayı sürdürüyor. Kent müzelerinin,
özellikle binyıllardır göçlerle sarsılan Anadolu
yarımadasında, köklerinden savrulan
insanların tutunmaya çalıştıkları kentleri
tanıyıp sevmeleri, sahiplenip benimsemeleri
için ne kadar büyük bir değer taşıdığı
vurgulanıyor. Bir yandan da yeni kuşakları
yaşadıkları kentlerle barıştıran bu mekânların
çoğalması teşvik ediliyor.
Ağustos ayının son günlerinde Tarihi Kentler
Birliği’nin üyeleri arasında yaptığı bir anket
çalışması, Türkiye’de şu anda 24 kent müzesi
bulunduğunu, 16 kent müzesinin ise kuruluş

aşamasında olduğunu belirledi. Müzelerin
yüzde 30’unun dönemsel sergiler, yüzde
23’ünün kentle ilgili sohbet ve paylaşım
toplantıları, yüzde 19’unun çocuklar için
müze eğitimleri, yüzde 16’sının sanatçı ve
uzmanlarla söyleşi toplantıları, yüzde 12’sinin
de konser, tiyatro, film gösterileri düzenlediğini
ortaya koydu. Kent müzelerimizin sayısını
artırırken, müzelerimizin doğru ve
sürdürülebilir yöntemlerle işletilmesini,
yenilerin de çağdaş kent müzesi konseptine
ve sistematiğine uygun planlanmasını özellikle
vurgulamak zorundayız.
Günümüzün dünyasında kent müzeleri artık
birer eğitim mekânı olarak faaliyet
göstermekteler. Çünkü sadece kentin tarihinin
grafik anlatımı ve dönem objelerinden oluşan
arşiv ve sergilerle varlıklarını sürdüremiyorlar.
Giderek daha yoğun biçimde birer eğitim
mekânına dönüşerek, müze içerikleri farklı
yaş gruplarından çocuklar ve gençler için
çeşitlendirilerek eğitim amaçlı kullanılıyor.
Okullarla yapılan işbirlikleri sonucunda
öğrenciler, müzelerdeki eğitim mekânlarında
aktif öğrenmeye yönlendiriliyorlar. Böylelikle
müze içerikleri toplumda geniş kesimlerle
paylaşılıyor, yetişkinleri hedef alan düzenli
etkinliklerle de kentin sosyal ve kültürel
yaşamında önemli rol üstleniyorlar. Kent
müzeleri, kentlinin ilgisini sürekli canlı
tutması gereken, bir kere gezip görmekle
yetinilmeyen dinamik mekânlar olmak
zorunda. Kuruluş aşamasındaki kent
müzelerimizin bu konulara özen göstermesi
gerekiyor.
31 Ekim - 3 Kasım 2013’de Antalya’da
yapılacak olan YAPEX Restorasyon/
Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma
Fuarı’nda, üyelerimizin kent müzelerini tanıtan
stantlarında buluşmak üzere, saygılar...
Handan Dedehayır
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içindekiler

Kapak fotoğrafı: Şirin Sıngın Yılmaz

Sunuş
Dr. Asım Güzelbey
Editörden
Handan Dedehayır
Haber
Saklı limandan hikayeler: Yenikapı batıkları
Selçuk Efes Kent Belleği’nden haberler
Kadıköy’ün kıyısı köşesi canlanıyor
Bir kent müzesi daha: Taşköprü
Anma
Oktay Ekinci’yi sevgi ve saygıyla anıyoruz
Haber
Siirt için tarihsel dönüşüm vizyon planı hazırlandı
Haber
Karadeniz Ereğli’sinden önemli haberler var
Haber
Sille kültür mirasına sahip çıkıyor
Haber
Nuh’un kenti Cizre diriliyor
Buluşma / Samsun
2013 uygulamaları ve yeni hedefler
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Değerlendirme / Samsun
Karadeniz kıyısında çağdaş bir liman kenti
Kent müzesi / Samsun
Albüm / Samsun
İnceleme
Dört kent üzerinden korumanın karnesine bakış /
Handan Dedehayır
Haber
Konuralp’in birikimi ortaya çıkıyor
Haber
Tabakhanelerden deri fabrikalarına
Haber
Havza ölçeğinde bütüncül korumaya örnek: Tokat
Haber
Güney Marmara kırsal miras strateji planı
İnceleme
Eğitim mekanı olarak kent müzeleri /
Yeşim Dizdaroğlu
Haber
Adana ve Şahinbey devamlılığı sağladı
Haber
TKB kentsel koruma eğitimleri güz dönemi programı
Kitap
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kısa...kısa...
Saklı limandan hikâyeler:
Yenikapı batıkları

‹‹‹

2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin en önemli ulaşım
projelerinden biri olan Marmaray Metro projeleri kapsamında
Yenikapı'da büyük bir kurtarma kazısına başladı. İstanbul'un
tarihinde ilk kez antik limanlarından birinde arkeolojik kazılar
yapıldı. Kazılar başladığında kentin içine doğru uzanan Lykos
(Bayrampaşa) Deresi'nin ağzına kurulmuş bu antik limanın
neler sunacağı bilinmemekteydi. Toplam 58 bin metrekarenin
üzerindeki kazı alanında ilk olarak Osmanlı izlerine,
ardından günümüz deniz seviyesinin sadece 1 metre altında
Konstantinopolis'in en önemli ve antik dünyanın bilinen en büyük
limanlarından birine, Theodosius Limanı'na ulaşıldı. Kazılardan çıkan
buluntular ve bilimsel araştırmalar ışığında, hem kentin ilk sakinlerinden bugüne
uzanan kültür katmanlarından kesitler sunan hem de kargoları ile bulunan dört batık üzerinden
Doğu Roma'nın ticaret, denizcilik, gemi inşa teknolojisi ve günlük hayatına dair çok boyutlu
bir bakış sağlayan "Saklı Limandan Hikâyeler" sergisi Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini
bekliyor. İstanbul’a yolu düşecekler için sergi 25 Aralık tarihine kadar açık.

‹‹‹

Selçuk Efes Kent Belleği’nden haberler

Geçtiğimiz yıl kent müzeleri listesine bir yenisi daha eklenmişti: Selçuk Efes Kent Belleği. TKB’nin bölge toplantıları
kapsamında, bölgedeki TKB üyelerinin de inceleme şansı bulduğu Kent Belleği açıldığından bu yana durdurak
bilmeden, sergiler, söyleşiler, seminerler düzenliyor. Sosyolog, arkeolog, iletişimci, sanat tarihçisi gibi farklı
uzmanlık alanlarından oluşan geniş kadrosuyla, kentlilerin tüm etkinliklere katılımını sağlamak için yoğun etkinlik
içerikleri hazırlayarak, tanıtım çalışmaları yürütüyor. http://www.selcukefeskentbellegi.com/ adresinden müzede
olup biten her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya ağlarındaki hesaplarından da sürekli haber
akışı sağlayan Selçuk Efes Kent Belleği, diğer müzelere de örnek olacak bir iletişim planı uyguluyor.
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Kadıköy’ün kıyısı köşesi yaratıcı fikirlerle canlanıyor

‹‹‹

‹‹‹

ÇEKÜL Vakfı, Kentsel Strateji ve Kadıköy Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), Kadıköy'ün
kıyıda köşede kalmış 10 alanını, Kıyı Köşe Programı kapsamında tasarımcıların yaratıcı fikir ve görüşlerine açmıştı.
3 aylık süreçte, 80 tasarım ekibinin 102 proje ile katıldığı programın ödül töreni, 13 Eylül 2013 Cuma günü, Kadıköy
Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Projelerin değerlendirilmesinde,
TAK Değerlendirme Kurulu’nun yanı sıra, programa katılan tasarım ekiplerinin oyları ile şeffaf ve tasarımcıların fikirlerini
ön plana alan bir değerlendirme yapıldı. Birinci ekiplerin ödüllerinin yanı sıra, ilk üçe giren tüm ekipler adına
ÇEKÜL Vakfı 7 Ağaç Ormanları kapsamında İzmir’de “TAK Korusu” kuruldu ve tüm katılımcılara 7’şer fidan armağan
edildi. TAK’ın kuruluş amaçlarından biri, tasarımcılar ile belediyeyi buluşturarak, Kadıköy Belediyesi’nin bu projeleri
uygulamasını sağlamak. Bu amaç gerçekleşti ve belediye bazı tasarımları seçerek uygulama kararı verdi.

Bir kent müzesi daha
Sarımsaklarıyla ünlü Taşköprü’de kent müzesi kurma
hazırlıkları başladı. Pompeiopolis antik kenti ve tarihi
evleriyle de bilinen kentte, Sağlık Bakanlığı’ndan belediyenin
devraldığı Redif Taburu binası Kent Tarihi ve Müzesi olarak
işlevlendirilecek. Belediye, hazırladığı el broşürleri, gazete
reklamları, afişlerle de kentlileri “Sandıklar açılıyor
hatıralar canlanıyor” diyerek müzenin kurulmasına katkıda
bulunmaya çağırıyor. Nalbantlık, semercilik, dokumacılık,
bakırcılık, kendircilik, urgancılık gibi geleneksel
zanaatlarda kullanılan malzemelerin yanı sıra
fotoğraflar, efemeralar gibi kentin hafızasını oluşturan
belgeler da çağrı üzerine toplanmaya başladı. Müzede,
belediyenin desteğiyle devam eden Pompeiopolis
kazılarından çıkan arkeolojik eserler de sergilenecek.
31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihlerinde YAPEX Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma
fuarının bu yılki teması ise “Kültür Mirasında
Müzecilik ve Kent Müzeleri” olacak.
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Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı olarak
Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunda büyük emeği
geçen, başından beri tüm çalışmalarımıza yol gösteren
ve destek veren, doğal ve kültürel mirasın korunması için
politikalar üreten, toplantılarımızda yaptığı yorumlar
ve değerlendirmelerle hepimizin zihninde silinmez izler
bırakan Danışma Kurulu üyemiz, Yerel Kimlik dergisinin
de ilk yayın yönetmeni Sevgili Oktay Ekinci’yi kaybetmenin
üzüntüsünü yaşıyor, kendisini saygıyla anıyoruz.

kentsel projelere, doğanın tahrip edilmesine, kentsel
çevrenin kimliksizleştirilmesine, kültürel mirasa karşı
duyarsızlığa karşı etkili bir mücadele vermiştir. Kamu
yararını önde tuttuğu bu çalışmalar doğrultusunda,
yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri ile yaptığı işbirliği
ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabaları, koruma
kültürünün geliştirilmesi açısından koruma tarihimize
önemli bir katkı olmuştur.

Koruma tarihimizde seçkin bir yere sahip olan Oktay
Ekinci, Türkiye’de koruyarak yaşatmanın ve tarihi
birikime saygının sözcülüğünü yapmıştır. Gerek meslek
yaşamının ilk dönemlerinde Muğla’da imar müdürlüğü
görevindeyken, gerekse Mimarlar Odası’ndaki yöneticilik
yıllarında, çeşitli kentlerin koruma kurullarında, gazete,
dergi yazıları ve televizyon programlarıyla, yaşamı boyunca
kentsel çevrenin kimliğine uygun bir anlayışla ve çağdaş
ilkelerle tasarlanmasına öncülük etmiştir. Kimliğini yitiren
kent mekânlarının savunuculuğunu üstlenmiş, kamuoyunun
dikkatini kentlerdeki yanlışlara çekmek için uğraş vermiştir.
Kentlerde planlama anlayışından yoksun, insanı, yereli,
kültürü yok sayan, ayrıcalıklı imar haklarıyla donatılmış

Tarihi Kentler Birliği’nin toplantılarına her zaman ufuk açıcı
yorum ve uyarılarıyla katkıda bulunan Oktay Ekinci’nin,
22-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul, Beşiktaş’ta yapılan
Tarihi Kentler Birliği Buluşmasında yaptığı değerlendirmeleri
hatırlayarak onu bir kez daha anmak istiyoruz.
“TKB, sadece üyesi olan belediye başkanları, Danışma
Kurulu, encümeni, meclis üyeleri ve uzmanları için değil,
bu çalışmalara katılan herkes için bir okul oldu. Bu okul,
toplumu da bizimle birlikte farklı bir kimliğe ulaştırdı.
Bir kar tanesi olarak başlayan bu hareket, kartopu gibi
büyüyerek devam ediyor. Birçok kurum bu kadar büyük
ilerleme gösterme şansına sahip değilken TKB bunu nasıl
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Oktay Ekinci’yi saygıyla anıyoruz
başardı? Bütün çalışmaların sonucuna baktığımızda
ben bu okuldan 5 ders çıkardım:
Birinci ders: Gecen yıllar içinde TKB’nin verdiği ders,
‘ulusal mirasa ulusal sahiplenme’ olarak önem
kazanmaktadır. Türkiye gibi bir ülkede partiler üstü bu
birlikteliğin sevgi halesi şeklinde gerçekleşmesi bir mucize
değildir. TKB, ulusal kimlik değerlerinin, köklerimizin,
geleceğe ışık tutacak bilgilerimizin, kurumlar arası ortak
sorumlulukla üstlenilmesi gereken bir tarihsel görev
olduğu bilincini hızla yaygınlaştırmıştır.
İkinci ders: Kültür yöreseldir. Kültürü; o yörenin iklimi, tarihi,
gelenekleri, coğrafyası yaratır. O nedenle kültürel mirasın bir
numaralı sahibi yerel yönetimlerdir. Kültür yerinde(n)
yaşatılabilir. Yerel yönetimlerin temel sorumluluğudur,
öncelikli hizmetidir. Yerele kimlik veren, yerelden doğarak
ulusallaşan, evrenselleşen bir süreç vardır.
Üçüncü ders: Geçmiş dönemlerde sokak aralarındaki sivil
mimarlık örneklerini önemsemez, anıtsal yapıya ise çok
değer verirdik. Oysa kültür eş saygınlıktadır ve bir

bütündür. Tarihin armağanları arasında ayrım yapamayız.
TKB’nin projelerinde; çok büyük bir anıtsal mirası restore
etmek ne kadar heyecan vericiyse, bir sokağın köşesindeki
küçük bir yapıyı restore etmek de aynı derecede heyecan
vericidir. Üniversitelerin yapamadığını TKB yapmıştır.
Dördüncü ders: İmar ve koruma bütünleşmelidir.
Özellikle Türkiye gibi bir tarih ülkesini imar etmek demek,
talan etmek, yağmalamak demektir. İmar yasası ve koruma
yasası eş yasa haline dönüşmeli, korumayı dışlayan bir
imar, imarı dışlayan bir koruma olmamalıdır. Bu bütünlüğü
sağlamak TKB’nin başarısıdır.
Beşinci ders: Türkiye bir dönem köklerinden, Anadolu
uygarlıklarından kopar hale gelmiş, korumayı kalkınmanın
önünde engel gibi görmüştür. Bizden önceki çağlarda
bu topraklarda üretilen bütün uygarlıkların ve tarihsel
değerlerin bizim olduğunu, kimlikli bir ulus olarak
bu değerlerle dünyada dik durabileceğimiz bilincini
bu ülkede TKB yaymaya başlamıştır. Atatürk’ün,
‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözü de
TKB tarafından yaşama geçirilmiştir.”
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Siirt için tarihsel dönüşüm
vizyon planı hazırlandı

YEREL KIMLIK 10_Layout 1 10/26/13 4:25 PM Page 11

“Siirt ve Tillo’nun Geleceği: Tarihsel Dönüşüm
ve Vizyon Planı”nın hikâyesi Mart ayında Siirt’te yapılan
TKB Bölge Toplantısı’yla başladı. Bölgenin doğal
ve tarihsel mirasının uzmanlar tarafından değerlendirildiği
toplantının sonucunda, Siirt ve Tillo için kültür
öncelikli bir planın hazırlanması kararı çıkmıştı.
Siirt Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Tillo Belediyesi’nin
destekleriyle ÇEKÜL Vakfı, TKB ve Kentsel Strateji
temsilcilerinden oluşan uzman heyeti ile farklı
üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan bilim heyeti
Mayıs ayında Siirt’te bir araya geldi. Şehir plancısı A.
Faruk Göksu tarafından yönetilen ve yaklaşık 150 kişinin
söz aldığı çalıştayın ardından Siirt’in geleceği için 10
temel ilke belirlendi. Bu ilkelerden yola çıkarak hazırlanan
vizyon planı ise 20 Eylül’de yine Siirt’te yapılan bir
toplantıyla paylaşıldı.

Su, İlim, İnanç, Rota, Tarım
Vizyon planı, ÇEKÜL Vakfı YDK Üyesi, Kentsel Strateji
kurucusu A. Faruk Göksu tarafından sunuldu. Su, ilim,
inanç, rota ve tarım başlıklarının altında, vadiler, İpekyolu,
tarihte ismi geçen bilim insanları, astronomi, antik kentler,
köyler, bağcılık, kırsal kalkınma gibi başlılarla Siirt’in kentsel
dönüşüm değil, tarihsel dönüşüm yaşaması gerektiğinin
altı çizildi. Yarışan kentler yerine, paylaşan kentler kavramını
vurgulayan Göksu, Siirt’in ortak değerlerini havza kentleriyle
paylaşacak yöntemler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Hazırlanan planda yer alan temel sorun ve fırsatlar da
katılımcılarla paylaşıldı. İşsizlik, deprem riski, eğitim
yetersizliği, inşası devam eden HES’ler sorunlar arasında
yer alırken, üniversite, yeraltı değerleri, arkeolojik tarih
ve kültürel zenginlikler de fırsatlar arasında sayıldı. Tarihsel
Dönüşüm ve Vizyon Planı aynı zamanda “Tillo Işık Yolu”
başlıklı somut bir fikir projesi de sunuyor. Proje, Tillo’nun
bir açık hava müzesi gibi kurgulanmasını ve güzergâh
üzerine odaklar yaratılmasını öneriyor: İsmail Fakirullah
Türbesi, Yaşayan Müze (Tillo sokakları), Şeyh Nusrettin
Konağı, Kubbe-i Hasiye, Gözlem Şenliği, Bilim Müzesi,

Arkeoloji Müzesi, Işık Kampı ve Tefekkür Seyir Terası.
Faruk Göksu’nun sunumu, Siirt için Siirtliler tarafından
belirlenen 10 temel ilkenin yeniden hatırlatılması
ve bundan sonraki süreçte vizyon planda yer alan önerilerin
bir takvime bağlanarak, kurumlar arası işbirlikleriyle
uygulanabilir hale getirilmesi için neler yapılabileceği
konusunda katılımcılara söz verilmesiyle sona erdi.
Toplantıyı Siirt Valisi Ahmet Aydın, ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Siirt temsilcisi Ayhan
Mergen, ÇEKÜL YDK üyesi Hurşit Arslan, Başkent
Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Cengiz Işık takip etti.

Siirt ve Tillo’nun Geleceği
Tarihsel Dönüşüm ve Vizyon Planı çalışma ekibi:
A. Faruk Göksu
(Kentsel Strateji)
Sıla Akalp
(Kentsel Strateji)
Alp Arısoy
(ÇEKÜL Vakfı)
Hurşit Arslan
(ÇEKÜL Vakfı
Ayhan Mergen
(ÇEKÜL Vakfı)
Elif Tan
(Kentsel Strateji)
Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Cengiz Işık

Başkent Üniversitesi Kültür ve
Sanat Araştırmaları Merkezi Md.
Prof. Dr. Zeki Eker
Akdeniz Üniversitesi, Astrofizik
Prof. Dr. Adnan Diler
Muğla Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim Yokaş Muğla Sıtkı Koçman Üniv.
Meslek Y.O., Tarım/Ziraat
Doç. Dr. Rahmi Erdem Selçuk Üniv., Şehir Plancısı
Doç. Dr. Billur Tekkök
Başkent Üniversitesi, Arkeolog
(Kent Müzesi için)
Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur Ege Üniversitesi,
Önasya Arkeoloğu
Öğr. Gör. Bora Türkkan Başkent Üniversitesi, Heykeltraş
Öğr. Gör. Halime Fişenk Başkent Üniv., Grafik Tasarımcı
(Bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları için)
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Karadeniz Ereğlisi’nden
önemli haberler var
ÇEKÜL Vakfı’nda yaklaşık iki yıldır yapılan Çarşamba
Kent Toplantıları’nın Eylül ayı konukları arasında
Karadeniz Ereğlisi de vardı. Ereğli Belediyesi Başkanlık
Danışmanı ve ÇEKÜL temsilcisi Raif Tokel Karedeniz
Ereğlisi’nde yapılanlar hakkında bir sunum yaptı.
Ereğli’deki çalışmaların doğal, tarihsel, iklimsel olmak
üzere üç temel başlıkta ilerletildiğini belirten Raif Tokel’in
sunumundan önemli notları paylaşıyoruz sizinle...
Antik kaynaklarda Ereğli’de bulunan 7 tepeden sıkça söz
ediliyor. 1. Tepe olan Heraklius Tepesi’nde 1961-1966
yıllarında Avusturya Uluslararası Bilimler Akademisi adına
F. K. Dorner ile W. Hoepfner tarafından araştırma yapılmış
ve burada bir Bizans kalesi tespit edildi. Ancak tepede
o yıllardan sonra araştırma yapılmadı. 2. Tepe olan
Göztepe’de etnolojik araştırma yapıldı ve daha çok
Osmanlı dönemine ait buluntular saptandı. Burası
hem doğal hem de arkeolojik sit olarak geçiyordu. Ancak
26 noktada yapılan sondaj çalışması sonrasında herhangi

bir arkeolojik buluntu ele geçmeyince arkeolojik sit kararı
kaldırıldı. Bu tepenin seyir terası olarak düzenlenmesi
düşünülüyor. 3. Tepe askeri bölgede yer alıyor. Buradaki
tümülüs defineciler tarafından tahrip edilmiş. Ancak bir
fener kulesi var ve kule için rölöve çalışmaları sürdürülüyor.
Ereğli’nin Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri tamamlandı
ve basıldı. Envanterde bu üç tepenin öyküsü de yazıldı.
Roma Dönemi’ne ait Nekropol alanında kazı çalışmaları
başladı. Dört lahit kapağı ve gözyaşı şişeleri ortaya
çıkartıldı. Bu alan arkeopark olarak değerlendirilecek.
Bölgede aynı zamanda endüstriyel değerler, demiryolları
kalıntıları ve istasyonlar var.
Ereğli’de kent müzesi yapılması kararlaştırılan bina
kamulaştırıldı. Projesi çizildi, ihalesi yapıldı. Müze için
sözlü tarih ve arşiv çalışması da yapıldı.
Kentte ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan Alemdar
Gemisi birebir tekrar yapıldı ve müze olarak işlevlendirildi.
Tescil işlemleri ise sürüyor. Kent surlarının onarımı için katkı
paylarından bütçe almak için başvuru yapıldı. Kentte
4 adet değirmen tespit edildi, fotoğrafları çekilerek
belgelendi. Cumhuriyet Halk Evleri kuruldu ve el sanatları
kursu verilmeye başlandı. Meslek edindirme kursları ile ilgili
yeni projeler hazırlandı. Bu çalışmaların yanı sıra sokak
sağlıklaştırma çalışmaları da sürüyor.
Raif Tokel’in sunumu sonrasında toplantıda, başta kazı
çalışmaları olmak üzere tüm çalışmalarla ilgili süreçlerin
ÇEKÜL uzmanları tarafından takibinin yapılması kararı alındı.
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Sille, kültürel mirasına
sahip çıkıyor
Sille, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı tarihi bir mahalle.
2009 yılında Konya’da yapılan TKB Buluşması
kapsamında, Konya’daki Selçuklu eserlerini inceleyen
TKB üyeleri, Sille’ye de uğrayarak koruma çalışmalarını
yakından incelemişti. Sille 2009 yılından bu yana koruma
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan çalışmaların
ve planlanan projelerin özeti şöyle;
Yapılanlar: Tanıtım ve turizm çalışmaları kapsamında Sille
için bir rehber ve harita hazırlandı. Hz. İsa’nın doğumundan
327 sene sonra Bizans İmparatoru Konstantinus’un annesi
Helena, hac için Kudüs’e giderken Sille’ye uğramış, ilk
Hıristiyanlık çağlarına ait oyma mabetleri görünce Aya Elenia
Kilisesi’nin temel atma töreninde bulunmuş. Kilise asırlar
boyu onarımlar görerek günümüze kadar gelmiş. Hıristiyanlık
için önemli olan kilisede son yıllarda devam eden restorasyon
çalışmaları bitti ve kilise müze olarak restore edilip ziyarete
açıldı. Özel girişimcilerin Sille’de faaliyet göstermesi ve
yatırım yapmaları teşvik edildi. Bu kapsamda Sille Sanat
Sarayı açıldı. Orta, Mormi, Çay ve Ak camileri restore edildi.

Selçuklu Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakülteleri ile tarihi binalara iç mimari fikir projesi yapıldı.
Hacı Ali Ağa Hamamı’nın bir kısmı müze olarak düzenlendi.
Tarihi silueti bozan bazı binalar yıkıldı. Sosyal ve kültürel
amaçlı işlevlendirilmek üzere 20 ev satın alındı. 30 adet evin
cephe ve sokak sağlıklaştırması yapıldı. Müze yapılması
amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 2 ev için katkı
alındı. Araç trafiğini düzenlemek için Sille’nin girişine otopark
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sille Mezarlığı’nın
karşısındaki alan kentlilerin kullanabileceği park olarak
düzenlendi. Sille Şapeli’nin restore edilerek “Zaman Müzesi”
olarak işlevlendirilmesine karar verildi. “Medeniyetlerin
Buluştuğu Yer: Sille” sempozyumu yapıldı.
Yapılacaklar: Koruma Amaçlı İmar Planı’nın revize
edilmesi, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam
etmesi, Subaşı Camisi ve Hamamı’nın restore edilmesi,
Sille Araştırma Merkezi’nin açılması, Yaşayan Sille
Müzesi’nin açılması, butik otel gibi konaklama
mekânlarının açılması için girişimlerin teşvik edilmesi.
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Nuh’un kenti Cizre diriliyor

Din kitaplarındaki “Nuh Tufanı”nın sonunda, Nuh
Peygamberin gemisinin 2.114 metre yüksekliğindeki Cudi
Dağına indiği, ardından Nuh’un Cizre’yi kurup orada da
öldüğü anlatılır. Cizre’nin kültürel mirası, Nuh Peygamber,
bin yıllardır akan Dicle, demir çağı krallıklarından Kumme,
Asurlar, Persler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi
pek çok uygarlığın izleriyle pekişiyor. Fizikçi ve mucit İsmail
Ebul-iz El Cezeri gibi isimler ve pek çok mimari eser de
Cizre’nin zenginliğini artırıyor.
TKB üyesi olan Cizre’den bu defa iyi haberler Kaymakam
Şenol Koca’dan geldi. Mardin’de yaptığı Vali Yardımcılığı
göreviyle tecrübe kazanan Şenol Koca bir yıldır Cizre
Kaymakamı. Göreve gelir gelmez tarihi kentin dokusunu
ortaya çıkarmak için işe başlayan Koca, Şırnak Valiliği’nin
desteğiyle kentin özgün kimliğine kavuşması için niteliksiz
yapıların yıkılmasından restorasyonlara kadar pek çok
projeyi bir arada yürütüyor.
Şenol Koca, ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları’na
katılarak, Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzmanlarıyla,

Mimar Ayper Urlu tarafından hazırlanan “Şehr-i Nuh
(Cizre) Diriliyor Projesi”nden detaylı bilgiler paylaştı;
uygulamalar hakkında görüş aldı.
Tarihi kentte yürütülen projenin amacı, kültürel
mirasın gün yüzüne çıkartılması, korunması, yeniden
işlevlendirilerek gençlerin, kadınların, çocukların sosyal
ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarının yaratılması ve
turizm altyapısının oluşturulması. Bu doğrultuda yapılan
çalışmalar özetle şöyle:
Yıkım kararı alınan niteliksiz binalarda uygulama
tamamlandı. Özel mülkiyetteki binaların kamulaştırılması,
yıkımı ise kısa zamanda başlayacak. İçkale’deki en önemli
nitelikli yapılardan olan Hamidiye Alayı Kışla Binası ile
Develer Han’ında yapılan eklenti ve sıvaların sökülmesi
tamamlandı. Restorasyon projesi hazırlandı. 81 dönümlük
1. derece arkeolojik sit alanının kazı çalışmaları Mardin
Müzesi kontrolünde yürütülüyor. Alanda jeolojik
ve jeofizik etütler devam ediyor. Kaleiçi ve kale dışındaki
kazı çalışmaları da Mardin Müzesi tarafından yapılıyor.

Fotoğraflar: Mahmut Peynirci
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Kışla çevre düzeni ve restorasyon projesi tamamlanmak
üzere. İçkale’yi kapsayan rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin uygulama aşaması için gerekli olan kaynağın
sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Kışla İdari
Binası’nın restore edildikten sonra Kaymakamlık ve Kültür
Merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Develer Hanı
restorasyonunun da 2014 yılında tamamlanması
öngörülüyor. İçkale surlarında planlanan çevre düzenleme
ve restorasyon çalışmaları ise 2014 yılında bitirilecek. Ulu
Cami restorasyonu başlayacak.

Dicle Nehri
Dicle Nehri, güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden
Habur Suyu kavşağına kadar 40 km uzunlukta Türkiye-Suriye
arasında sınırı meydana getirir. Habur Suyu ile birleştikten
sonra Irak topraklarına girer. Dicle, Irak toprağında çöküntü
çukurdan akarak, dar boğazları aşar Musul’da Büyük
ve Küçük Zap sularıyla birleşir. Mezopotamya ovasına iner,
bundan sonra Bağdat yakınlarında Fırat’a 35 km yaklaşır.
Burada yine İran’dan gelen Piyale Nehri ile birleşir.
Bu birleşmeden sonra tekrar Fırat’a yaklaşır ve Kurna

yakınında Basra’nın 64 km yukarısında Fırat’la birleşerek
Şatt'ül-Arab ismini alır ve Basra Körfezi'ne dökülür.

Cizre Kalesi ve Surları
Cizre Surları M.Ö. 4000 yıllarında Gudi İmparatorluğu
tarafından, Dicle Nehri kıyısında yaptırılmıştır. Günümüze
harap ve pek az bir bölümü gelebilen bu surlar, siyah bazalt
taşından yapılmıştır. Sur duvarlarına ait kalıntılar Dicle
Nehri kıyılarında ve Cizre mezarlığında da görülmektedir.
Kale ve surlar bölgedeki savaşlar sırasında kısmen yıkılmış,
Asurlular, Babiller ve Abbasiler döneminde onarılarak
kullanılmıştır. Halk arasında yaygın bir söylentiye göre
Gudiler, Cudi Dağı’nda karaya oturan Nuh’un gemisinin
şeklini bu surlara vermişlerdir. Surların kuzeyi gemi ucu gibi
dar olup, güneyi de geniş bir biçimde yapılmıştır. Cizre
kalesinin kesme taştan üç katlı olduğu, içinde 360 odasının
olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir. Kale içinde hamam,
hücreler, zindan türü yapılar da bulunuyordu. Kalenin Belek
Burcu ile Seyfiye Medresesi arasında Sarasin denilen büyük
bir alan vardı. Burası bahçe haline getirilmiş olup 1700’lü
yıllarda çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bir yerdi.
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2013 Uygulamaları
ve Yeni Hedefler
Yılın ikinci buluşması
Samsun’da yapıldı. TKB’nin
2013 uygulamaları ve yeni
hedeflerinin gündeme geldiği
Samsun’da, kent müzeleri,
kültür odaklı kentsel koruma
uygulamaları etki analizi,
uluslararası işbirlikleri gibi
pek çok konu konuşuldu
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buluşma

TKB Samsun Buluşması Yapıldı

Tarihi Kentler Birliği Samsun Buluşması 6-8 Eylül
tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin özverili ev
sahipliğinde yapıldı. “2013 Uygulamalarının Tartışılması ve
Yeni Hedefler” üst başlığında, kent müzeleri ve müze
eğitimleri, kültür öncelikli bölgesel yol haritaları, Karadeniz
Bölgesi’nde doğal ve kültürel mirasın dinamikleri, İPSOS
tarafından dört tarihi kentte yapılan araştırmanın sonuçları,
Karadeniz’e kıyısı olan kentlerle işbirlikleri, Samsun sahil
şeridinin kentle bütünleşmesinin nasıl sağlandığı, TKB’nin
2014 hedeflerinin belirlenme süreci, tarihi kentlerde
mahalle ölçeğinde çalışmalar yürütülmesi gibi pek çok
konu meclisli Samsun Buluşması’nda gündeme geldi.
TKB üyeleri, Karadeniz kıyısındaki açılışı geçtiğimiz aylarda
yapılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Konferans Salonu’nda 6 Eylül akşamı buluştu. Açılışta,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey ve Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy birer konuşma yaptı.
Yusuf Ziya Yılmaz
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

“Tarihsel mekânları
yeniden canlandırmaya
çalışıyoruz”
1980’li yıllara kadar başta yakın
çevresindekiler olmak üzere
Doğu Karadeniz illerinden yoğun
göç alan Samsun, bu yıllardan

itibaren arzulanan gelişme ve kalkınmayı
gerçekleştirememiş ve batıdaki şehirlere göç vermeye
başlamış. Kırsaldan aldığı göçlerin de sonucu olarak,
kozmopolit yapı içinde ortak hareket edebilme ve proje
üretebilme kabiliyeti için sosyal ve kültürel çalışmaların
yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada kent
müzelerinin önemi ortaya çıkıyor. Kent müzeleri, bugünkü
ve gelecek nesillerin yaşadıkları kenti sevmeleri ve onu
sahiplenmelerini sağlayacak en önemli kurumlardan
biridir. Kent sakinlerini bilinçlendirmek, onların geçmişi
ve geleceği kavramalarına yardımcı olmak gibi hedefler
taşır. Üç yıl önce Samsun’da başlayan kent müzesi
çalışmaları tamamlandı ve müze ziyarete açıldı. Hızlı
kentleşme ve özensiz yapılaşma sonucu halkın günlük
yaşamıyla bağlantısını kaybeden kıyıları süratle temizledik.
Bir kısmını doldurarak sahil gezi yolu ve yeni yeşil alanlar
yarattık. Bu dönüşüm sonrasında, sahil gezi yolunun kent
merkezi kısmında Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da
Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere çıktığı Tütün
İskelesini yeniden düzenledik. “Kurtuluş Yolu” ile birlikte
Atatürk’ün Samsun’a çıkışını heykellerle canlandırdık.
Dolgu alanının bir kısmını Bandırma Gemi Müzesi
ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi olarak hazırladık.
Böylece sahil yolu hem tarihsel süreçleri yansıtan,
hem de halkın kullanmaya başladığı bir hal kazandı.
Ayrıca Şeyh Sadi Tekkesi’ni restore ederek Kuva-yi Milliye
Müzesi, Paşa Konağı’nı restore ederek Aile Yaşam
Merkezi olarak işlevlendirmeyi planlıyoruz. Samsun’a
büyük emeği geçen Prof. Dr. Metin Sözen’in adını taşıyan
bir Araştırma ve Eğitim Merkezi açmayı da planlıyoruz.
Peyzaj ve çevre düzenlemelerinde ise süs bitkileri yerine
anıtsal değeri olan çınar, ıhlamur, dişbudak,
manolya gibi unsurları giderek artırmayı hedefliyoruz.
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

“Uluslararası ağlar
TKB’nin gündemindedir”
Kent demek bilinç ve birikim
demektir. Samsun’da üç tane büyük
höyük var. Onlar bir zamanlar bu
toprakların en büyük yerleşimleriydi.
Tarih, geçirdiği zaman dilimindeki
uygarlıkların kattığıyla ölçülür.
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“Samsun Buluşması, Karadeniz kıyısındaki kentlerle yeni ağlar
kurulabileceğinin temellerini atmak için de önemlidir”
Şimdi yaşadığımız zamana bizim de neler kattığımız çok
önemli. İnsan ve çocuk üzerine kurulu kültürel bir eğitimden
geçmedikçe, kentsel dokulardan büyük bir eğitim laboratuarı
gibi faydalanmadıkça, Türkiye’nin eğitim politikasında sorun
var demektir. TKB üyesi başkanlar, uygulamaya dayalı
bilgileriyle Türkiye’de yeni bir siyasal söylem geliştiriyor.
Siyasi partilerin bu söylemden ders almaları gerekir.
Enerjilerini, birbirlerini karalama üzerine kurulmuş
konuşmalardan ziyade, kültür öncelikli bir Türkiye gündemi
yaratmak için harcamaları gerekir. Önceliğimiz olan tüm bu
kültür odaklı yaklaşımlarla, dünya ulusları içinde paylaşılabilir
hedefler ve uygulamalarla, elini sıktığımız toplumlara güçlü
bir Türkiye olduğumuzu göstermek zorundayız. Bu nedenle
Samsun Buluşması, Karadeniz kıyısındaki kentlerle yeni
ağlar kurulabileceğinin temellerini atmak için de önemlidir.
Uluslararası ağların TKB’nin gelecek hedeflerinde
yer aldığını bu vesileyle yeniden hatırlatmak istiyorum.

Dr. Asım Güzelbey
TKB ve Gaziantep Belediye Başkanı

“UNESCO başvurularının
artmasında TKB’nin payını
unutmamak gerekir”
Bundan tam 13 yıl önce tarihi
ve kültürü seven bir avuç bilim
insanı, yerel yönetici, STK’lar bir
araya gelerek TKB’yi kurdu.
Ve ülke gündemine kültürel mirası sokmayı başardı. Bugün
artık dünyada şunu gayet iyi biliyoruz ki ülkeler yarışmıyor,
şehirler yarışıyor. Yarışan şehirler içinde tarihine, kültürüne
ve geçmişine sahip çıkanlar bir adım öne çıkıyor. Bugün
Türkiye’de birçok şehir UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne girdi ya da başvurusunu yaptı. Başvuruların
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artmasında TKB’nin payını, katkısını unutmamak gerek.
TKB’nin kuruluşunda görev alan valimiz şimdi Samsun
Valisi. Hüseyin Aksoy’un burada valilik yapması Samsun
ve çevresi için bir şanstır. 2011 yılındaki Samsun
Buluşması’nda beni TKB Başkanı olarak seçtiniz.
Ben de elimden geldiği kadarıyla bu görevi en iyi şekilde
götürmeye çalışıyorum. Bu benim için aslında bir
veda konuşması. Samsun’da seçilmiştim; seçimlerde
aday olmayacağımı da burada sizlerle paylaşmak istedim.
Siyasete veda ediyorum. Ama TKB’nin, ÇEKÜL’ün
gönülden destekçisi olmaya devam edeceğim.
Hüseyin Aksoy
Samsun Valisi

“Belediyenin
23 projesine destek olduk”
Türkiye’de kültürel mirasın
korunması hareketi, ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in
ve TKB’nin emekleriyle başladı.
Öncesinde biz bu tarihi binaları
eski ve kullanılmaz binalar olarak görüp, ilk fırsatta da
yıkma gayreti içindeydik. Ama bu süreç ve gelişen bakış
açısındaki farklılıklarla tarihi eserlerin değerlerinin farkına
vardık. Artık tüm kentlerimizde korumak, yeniden
fonksiyonlar yüklemek ve bizden sonraki kuşaklara
aktarmak için çalışmalar yürütülüyor. Bizler de görev
yaptığımız kentlerde bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz.
Samsun’da 2006 yılından bu yana toplam 43 projeye
yaklaşık 10 milyon 615 bin TL kaynak kullanıldık.
Belediyenin 23 projesine 7,5 milyon TL ve İl Özel
İdaresi’nin de 20 projesine 3 milyon TL harcama yapıldı.
Bu amaçlarla toplanmış kaynaklar, ilgili belediyelerimizce
hemen İl Özel İdaresi’nin hesabına aktarılıyor.
Fakat bu aktarmada maalesef bazı sorunlar yaşıyoruz.
Bazı belediyelerden almamız gereken yaklaşık 10 milyon TL
var. Bu paraları tahsil edebilirsek, tarihi mirasın ortaya
çıkmasında çok hızlı bir şekilde mesafe alabiliriz.

TKB Meclis Toplantısı
TKB Samsun Buluşması, 7 Eylül’de TKB Meclis toplantısıyla
başladı. Ayancık Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Reşadiye
Belediyesi ve Emirseyit Belediyesi’nin TKB üyeliği kabul
edildi; üye sayısı 402’ye yükseldi. Meclis gündemine gelen
ve kabul edilen diğer başlıklar ise kısaca şunlar oldu:
• “Kültür Rotaları Planlama Çalışmaları” başlatılması
konusunda birlik encümenine yetki verildi.
• “Kentlerin ve Mahalle Birimlerinin Sağlıklı Gelişmesi İçin
Yöntem ve Eğitim Çalışmaları”nın yapılması konusunda
encümene yetki verildi.

• Tarihi Kentler Birliği dışa açılma hedefleri kapsamında:
“İpek Yolu Kültür Yolu Projesi”nde yerel yönetimlerle
yeni bir ağ kurulması için çalışma başlatılması;
Trakya ile Balkan ülkelerindeki kentlerle yeni bir ağ
oluşturulması ve bu görevin Bursa, Konya ve Kayseri
Büyükşehir Belediyeleri’nce üstlenilmesi; Karadeniz’e
kıyısı olan kentlerle yeni bir ağ oluşturulması ve bu
görevin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından
üstlenilmesi; Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na
(TÜRKSOY) üye ülkeler ile kent müzesi ve sanayi
mirasının korunması ve işbirliği ağlarının genişletilmesi;
inanç turizmine yönelik çalışmaların başlatılması;
Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerin oluşturdukları (ARLEM)
ile çalışma programı başlatılması konularında
encümene yetki verildi.
Necmi Çamaş
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Karadeniz Bölgesi’nde:
Doğal ve Kültürel
Mirasın Dinamikleri
ve Samsun Örneği
Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi,
İlkadım ve Vezirköprü Belediyeleri
TKB’nin üyeleri. Son meclis
toplantısında Çarşamba Belediyesi ile birlikte Samsun’dan
üye belediye sayısı dörde yükseldi. Samsun Valiliği ve üye
belediyelerin koordinasyonu, işbirliği ile doğal ve kültürel
mirasın korunması çalışmaları hız kazandı. Çarşı dokularının
korunması, sivil mimari ve anıtsal eserlerin restorasyonu
bu kentlerde artmaya, envanter çalışmaları hız kazanmaya
başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanı Necmi Çamaş son yıllarda yapılan koruma
çalışmalarını bu birliktelikten hareketle özetledi: Geçen
yıllarda Samsun’da üç gün süren bir sempozyum yaptık.
Bilim insanlarının, araştırmacıların katıldığı bu
sempozyumdan elde edilen veriler ışığında 36 kültür yayını
hazırlandı. Ayrıca Samsun Araştırmaları isimli üç ciltlik yeni
bir yayın hazırladık. Somut ve somut olmayan kültürel
mirasının korunması için, kent belleğine kazandırılması için
pek çok çalışma yürüttük. Farklılıklarımızı, birikimlerimizi
yeniden hatırladık. Bu envanter çalışmalarını 2004 yılında
açtığımız Samsun Araştırmaları Merkezi’nde yürüttük.
Osmanlı arşivinden kentimizle ilgili 5 bin kayda ulaştık.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile yedi yıldır bu araştırmaları
birlikte yapıyoruz. Sahil şeridinde yaptığımız düzenlemelerle
halkı yeniden denizle buluşturduk. Örneğin Bandırma
Vapuru Müze Gemi alanını yıldı 600 bin ziyaretçi geziyor.
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A. Faruk Göksu
Kentsel Strateji kurucusu, ÇEKÜL YDK Üyesi

Türkiye’de Kültürel
Öncelikli Yol Haritasının
Gerekliliği
Kentsel Strateji kurucusu,
ÇEKÜL YDK Üyesi, şehir plancısı
A. Faruk Göksu ise ÇEKÜL
ile başlayan ve TKB gündemine
girerek devam eden Kültür
Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları’nın sürecini, geldiği
noktayı anlattı. 1960’lardan günümüze kentlerin
3. değişim sürecinden geçtiğini söyleyerek, bu değişim
sürecinin artık tasarımcılarla birlikte yürütülmesi
gerektiğine vurgu yaptı. ÇEKÜL Vakfı’nın da
kurucularından olduğu Kadıköy’de açılan TAK (Tasarım
Atölyesi Kadıköy) örneğini vererek, kamu-sivil-özel
kesimlerin ve genç tasarımcıların ürettiği programlar
hakkında bilgi verdi. Kentsel Vizyon Platformu tarafından
hazırlanan, yeni bir planlama ve yönetim anlayışı
getirmeyi hedefleyen 81 Kent 81Vizyon Projesi’ni
özetledi.
S.Yeşim Dizdaroğlu
ÇEKÜL Vakfı Eğitim Koordinatörü

Kent Müzeleri Eğitimi
TKB Genel Sekreteri Sezer
Cihan’ın oturum başkanlığında
devam eden Samsun
Buluşması’nın ana başlıklarından
biri de kent müzeleri
ve müzelerde yapılan eğitim
çalışmaları oldu. Sezer Cihan, TKB üyesi belediyelerle
kent müzeleri ve arşivleri hakkında yapılan araştırma
hakkında bilgiler verdi. Ardından ÇEKÜL Vakfı Eğitim
Koordinatörü S. Yeşim Dizdaroğlu müze eğitimleri
konusunda bir sunum gerçekleştirdi: Müzeler,
toplumların kültürel-sanatsal yaşamlarında etkin eğitim
kurumlarına dönüşüyor. Farklı ülkelerdeki müzelerde,
tarih dersleri çoğunlukla müzede, arkeolojik bir ortamda
yapılıyor. Son yıllarda ABD'de başlayan sonra İngiltere
ve Almanya'da gelişen müze pedagojisi, artık bir bilim
dalına dönüşmüş durumda. Müze eğitiminin kuşkusuz
en temel amaçları arasında, nitelikli insan yetiştirilmesi,
bireylerin kültürel düzeylerinin gelişmesi, estetik-görsel
duyarlılıklarının kazandırılması ve ifade yetilerinin
geliştirilmesi yer alıyor.

Tonguç Çoban
IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü

Kültür Odaklı Kentsel Koruma
Uygulamaları Etki Analizi
TKB için IPSOS Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü’nün yaptığı “Kültür Odaklı
Kentsel Koruma Uygulamaları Etki
Analizi”nin sonuçları, IPSOS adına
Tonguç Çoban tarafından paylaşıldı.
Araştırma 4 pilot alanda
gerçekleştirildi: Nallıhan, Bursa (Hanlar Bölgesi ile Hisar Bölgesi),
Gaziantep (Kültür Yolu ve Bakırcılar Çarşısı ile Bey Mahallesi)
ve Muğla. Bu kentlerin seçilme nedenleri ise özetle şöyle;
Nallıhan: El sanatlarının, doğal zenginliklerin ve yemek
kültürünün korunmasına yönelik çalışmaların öne çıkması
Bursa: 80’lerde başlayan koruma ve yaşatma çalışmalarını
kesintisiz sürdürmüş bir büyükşehir olması
Gaziantep: 2005’te başladığı koruma ve yaşatma
çalışmalarını çok hızla ve çok kapsamlı gerçekleştirmiş
bir büyükşehir olması ve bir mahalle örneği içermesi
Muğla: Koruma ve yaşatma çalışmalarına en erken başlayan
(1975) ve bu çalışmaları farklı dönemlerde farklı olanaklar
oranında sürdüren bir tarihi kent olması
Tonguç Çoban, araştırma kapsamında yerel halk ve esnafla
anket çalışması, mülki idare amirleri, proje yöneticileri ve yerel
yetkililerle ise derinlemesine görüşmeler yapıldığını söyledi.
Yerel halkta kültürel mirasın önemi konusunda olumlu görüş
birliği var. Yerel esnaf ticaret yapmak ve iş kurmak için kültür
mirasının önemli olduğunu düşünüyor. Gerek yerel halk
gerekse esnaf, koruma çalışmalarının önemli sosyal ve kültürel
etkileri olduğunu söylüyor; olumlu algı yüksek. Koruma
çalışmalarında daha uzun ve istikrarlı bir geçmişi olan
kentlerde daha yüksek değerler göze çarpıyor.

TKB üyeleri Samsun Kent Müzesi
ve sahil şeridini inceledi
Seminerden sonra yaklaşık 200 katılımcı, geçtiğimiz aylarda son
hazırlıkları tamamlanan Samsun Kent Müzesi’nin bahçesinde
öğle yemeği yedi ve müzeyi inceledi. Nadir Mutluer ve ekibi
tarafından tasarlanan kent müzesini Necmi Çamaş’ın
anlatımıyla inceleyen TKB üyeleri tarih, sosyal yapı, kültürel
yapı, coğrafi yapı, kentsel gelişim ve ekonomik yapı
başlıklarında Samsun’a müzeden baktı. Engelliler Rehabilitasyon
Merkezi, sahil şeridinde yapılan düzenleme çalışmaları ve
Amazon Parkı, İlk Adım İskelesi ile müze olarak yeniden
yapılan Bandırma Vapuru, TKB üyelerinin durak noktaları oldu.
Son gün ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan gezinti vapuru
ile kente ve Samsun Limanı’na bir de Karadeniz’den bakıldı.

YEREL KIMLIK 10_Layout 1 10/26/13 4:26 PM Page 22

değerlendirme

Karadeniz kıyısında, çağdaş bir liman kenti

Anadolu platosunu kuzey dünyasına
bağlayan Samsun kenti özel konumuyla,
binyıllar boyunca insanları kendine
çekmiş. Bu coğrafyadan gelmiş geçmiş
insan topluluklarının, hele de
Cenevizlilerin ne işi varmış buralarda diye
düşünebilirsiniz. Oysa Karadeniz’e bu
denli hakim, anakarayla bağları bu denli
güçlü bir başka kent azdır Anadolu’da.
12. yüzyılda Akdeniz’in neredeyse öbür
ucundan gelip Amisos tepesine yerleşen
Cenevizliler görmüş bu gerçeği. Tarihin
gördüğü en unutulmaz destanlardan birini
yazmış Mustafa Kemal de işte bu nedenle
buradan atmış ilk adımını Anadolu’ya.
Gelin görün ki, bugün Samsun’da bu
zengin geçmişin izlerini okumak kolay
değil. Osmanlının son döneminde
Kırım’dan, Kafkaslardan, Balkanlardan,
Cumhuriyetin ilk yıllarında mübadeleden,
1950’lerden sonra doğusundaki illerden
dalga dalga göç almış olan kent
1980’den sonra da nitelikli insan nüfusunu
batının büyük kentlerine kaptırmış.
19. yüzyıldan itibaren peş peşe yaşadığı
bu tahribatın etkileri bugün hâlâ
hissediliyor. Ancak görmüş geçirmiş bir
kent Samsun; olumsuzluklara rağmen
ayakta kalmayı bilmiş. Güzelim kıyısına yol
niyetine gelip de çökmüş o kaba saba
beton yığınını bile görmezden gelmiş,
çağdaş bir kent yaratmak ve örselenmiş
kimliğini yeniden inşa etmek için yola
koyulmuş. Sırtına saplanan TOKİ
hançerleriyle siluetini yitirme tehdidine
inat, 22 kilometrelik kıyı şeridini bir şenlik
mekânına dönüştürmüş, kentliye nefes
aldıracak yaşam alanları açmış.

Kimliğini yeniden inşa etmek üzere yola
çıkan bir kente en çok yakışan da kent
müzesi olmuş. Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerinden, Samsun üzerine bilimsel
çalışma yapmış 100 bilim insanını bir araya
getirerek 2006 yılında ilk Geçmişten
Geleceğe Samsun Sempozyumunu
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, altı yıl
boyunca dökülüp saçılmış tarihini derleyip
toplamaya başlamış. Sempozyumlar
birbirini izlemiş, bildiriler yayınlara
dönüşmüş, üniversitelerde Samsun üzerine
tezler yazılmış. Osmanlı, Cumhuriyet,
Yıldız Sarayı arşivleri, şeriye defterleri, yerel
kütüphaneler ve özel arşivler taranmış,
binlerce belge dijital ortama aktarılarak
Samsun Kent Arşivi oluşmuş. Altı yıllık
çalışma sonucunda bir kent müzesinin içerik
altyapısı hazır hale getirilmiş.
7 Eylül günü, TKB üyesi belediye
başkanları, meclis üyeleri ve diğer
konukların merakla gezdikleri Samsun Kent
Müzesi, gönüllü akademisyenlerden oluşan
Danışma Kurulunun yıllar süren özverili
çalışmalarıyla derlenen içeriklerle,
restoratör mimar Y. Metin Keskin tarafından
ustaca bir müze yapısına dönüştürülen
tarihi bir yapı kompleksinde, tarihi bir kentin
tasarımcı Nadir Mutluer tarafından kolay
anlaşılır ve kavranır, yalın bir görsel dile
aktarılmış serüveniyle hayranlık uyandırdı.
Yine 7 Eylül sabahında gerçekleştirilen
oturumda, farklı sunumların yüksek niteliği
de ev sahibi kentin dünyaya açık kimliğine
yakışır düzeyde idi. Artık TKB üyelerinin çok
yakından tanıdığı, her karşılaştıklarında
zihin açıcı sunumlarıyla heyecan verici
dünyaların kapılarını aralayan ÇEKÜL
gönüllüsü, şehir plancı Faruk Göksu’nun
anlattıklarını soluklarını tutarak dinledi
izleyiciler. Göksu, Türkiye kentlerinin
bugüne dek geçirdiği dönüşümlere
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Kimliğini yeniden inşa etmek üzere
yola çıkan bir kente en çok yakışan da kent müzesi olmuş

değindikten sonra geleceğin kentlerinin artık
planlama ve uygulama ile değil, vizyon ve
tasarımla, bölgesel düzeylerde yarışarak değil
paylaşarak, 6K (kimlik, kapasite, kalkınma,
kalite, katılım, kurgu) başlıklarının altını
doldurarak canlanacağını anlattı.
Ardından, TKB’nin Haziran ayında Ipsos
Sosyal Araştırma Enstitüsü ile dört pilot kentte
gerçekleştirdiği Kültürel Mirası Koruma
ve Yaşatma Çalışmaları Etki Analizinin
sonuçları, Enstitü Genel Müdürü Tonguç
Çoban tarafından konuklara sunuldu.
TKB’nin ilk kez gerçekleştirdiği bu kapsamda
bir ölçme ve değerlendirme çalışması, bundan
sonraki koruma ve yaşatma çalışmalarını

daha da kaliteli ve sürdürülebilir düzeylere
taşıyacak ipuçlarını içermekteydi.
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın birlik
üyeleri arasında yapılan kent müzeleri anketi
sonuçlarını sunmasının ardından, ÇEKÜL Vakfı
Eğitim Koordinatörü Yeşim Dizdaroğlu, çağdaş
müzelerin birer eğitim kurumu olarak faaliyet
göstererek başta çocuk ve gençler olmak üzere
daha geniş kesimlere erişim sağlamaları, daha
dinamik ve yaygın kullanılan mekânlar olarak
süreklilik kazanmaları gerektiğini örneklerle
anlattı. Sonuç olarak 6-8 Eylül 2013 Samsun
Buluşması tüm katılımcılar için mükemmel
bir ev sahipliği sıcaklığında geçen, doyurucu
bir gelişim fırsatı olarak dikkat çekti.
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kent müzesi

“Ben Samsun’um, Samsun benim”

Samsun Kent Müzesi, daha kapısından adım atar atmaz,
kentin yaklaşık 15 bin yıllık öyküsünü anlatmaya girişiyor
ve bu zor işin altından başarıyla kalkıyor. Mekândan
etkilenmeden çıkmak imkansız gibi. Girişinde ziyaretçilere
yönelik, gizli bir uyarı var zaten: “Ben Samsun’un, Samsun
benim.” Ama sadece Samsun’un değil bulunduğu bölgenin
hatta kimi zaman Türkiye’nin tarihini de okumak mümkün
müzenin detaylarında...
Şubat 2013’te açılan Samsun Kent Müzesi yedi yıllık bir
çalışmanın ürünü. Müzenin hayata geçirilmesinde ekibiyle
birlikte emeği bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, bu süreç
boyunca akademisyenlerden ve Samsun halkından destek
istediklerini, konuyla ilgili çalıştaylar ve sempozyumlar
düzenlediklerini söylüyor. ÇEKÜL de gerek İstanbul’daki
toplantılar gerek Samsun’daki alan gezileriyle müzenin
hazırlık ve uygulama aşamasının başta gelen destekçileri
arasında yer alıyor.

“Malıylan, canıylan, mülküylen”
Müze Samsun’a yaşamın mağaralarda sürdüğü dönemden
bakmaya başlıyor. Mert Irmağı kenarındaki Dündartepe’de
Gaşkalıların kurduğu kentle, Antik Yunan’la, Roma’yla,
Selçuklu ve Osmanlı dönemleriyle yoluna devam ediyor.
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“Anılarla doludur zamanlarım” diyor aslında: “Sonu
olmayan zaman içinde bunca medeniyet bunca insan
gelip geçti topraklarımdan, denizimden. Bana onlardan
kalan acı tatlı anılar işte burada.”
O anılardan biri Kırım Savaşı’ndan sonra yoğunlaşan
göçlerle ilgili. “Yaşayanı, duyanı, bileni” Samsun Kent
Müzesi için mübadeleyi anlatmış. Mehmet Sönmez
örneğin: “Giresun Gemisi’ne 7 köy bindik; malıylan,
canıylan, mülküylen... Sabanını bile getiren oldu.”
Müzede “Kutlamaları ve Törenleriyle Cumhuriyet Samsun”
bölümü de var. Gazi Mustafa Kemal, “1919 yılı Mayıs’ının
19’uncu günü” Samsun’a çıkmıştır. “Milli hâkimiyete
dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti
kurmak” iradesi burada açıklanacaktır.
“Ali topu tut” döneminden kalma okuma-yazma fişleri;
kollarını kavuşturmuş, “ciddi” ifadeli ilkokul öğrencilerinin,
“kenti yaşatan, kentle yaşayan” kadınların siyah-beyaz
fotoğrafları; Smith-Corona marka daktilo, Mamiya marka
fotoğraf makinesi; Çarşamba usulü fındık kıvratmanın tarifi,
mütevazı gaz lambası, eski ilaç kutuları; “gönülleri fetheden”
ve “iftiharla takdim eden” Yıldız Sineması’nın tabelası,
Karadeniz’in meşhur pidesini yapan ustanın mankeni, kentin

bir zamanlar ekonomisinde çok önemli yer tutan
tütüncülükle ilgili belgeler, objeler; “hep bir ağızdan ‘vira
vira’ diyen balıkçılar; Ulu Cami, Elmas Hanım Konağı gibi
mimari mirasın temsilcileri hakkında bilgiler... Kısacası
Samsun Kent Müzesi, bir kenti ayakta tutan kimi zaman
da sarsılmasına neden olan sosyal, ekonomik, siyasi
gelişmelerin, değişimlerin özeti...

Demirspor Lokali
Müze için seçilen mekân da dikkate değer. Panolara şöyle
aktarılmış: “Cumhuriyet’in ilanından sonra demiryolu
yapımına ağırlık verilen Türkiye’de, bir kentten
demiryolunun geçtiğinin önemli göstergesi, kendin adıyla
anılan bir ‘Demirspor’ kulübüne sahip olmasıydı...
Samsun Demirspor’un resmi kuruluş tarihi 19 Kasım 1945
olmasına karşın, Samsun demiryolcuları 1929’da
Şimendifer Spor adıyla bir kulüp kurmuşlardı...
Kulübe bir de lokal tahsis edilmişti. Günümüzde Samsun
Kent Müzesi’ne dönüştürülen Demiryolu lojmanlarının
yanındaki bu lokal, Demirsporluların ve demiryolu
personelinin uzun yıllar buluşma noktası oldu.” Cumhuriyet
Caddesi üzerinde bulunan TCDD’ye ait iki lojman ve
yukarıda sözü edilen lokal Samsun Büyükşehir Belediyesi
tarafından aslına uygun olarak restore edildi ve müze
olarak yeniden işlevlendirildi. İçerik ve görsel zenginliği
kadar engellilere yönelik üç boyutlu sanal tur uygulaması,
çeşitli eğitimlerin verildiği atölyesi, geçici sergi alanıyla
Samsun Kent Müzesi, ÇEKÜL ve TKB’nin “her kente
bir kent müzesi” çağrısına yeni bir boyut kazandırdı.
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albüm

fotoğrafların dilinden
1
2

3

1.
2.
3.
4.
5.

4

Samsun hatırası
Kent Müzesi
Kent Müzesi süreli sergi salonu
Çarşı olarak düzenlenen eski tütün depoları
Kent Müzesi’nde tütüncülük canlandırması
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1. Balıkçıların canlandırdığı sahil şeridi
2. Kent Müzesi
3. Amazon Parkı
4. Kent Müzesi detay
5. Amazon Parkı
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inceleme

Dört kent üzerinden korumanın
karnesine bakış
Özellikle kamu kaynaklarından yararlanarak uygulanan
ekonomik ve sosyal programlarla ilgili veriye dayalı
değerlendirmeler, çalışmaların başarısını ölçmek,
geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemek için önemli bir
araçtır. Programların hedeflerine ne ölçüde ulaştığı, arzu
edilen sonuçların ne oranda gerçekleştiği, hedef kitlenin
beklentilerinin ne kadar karşılandığı nesnel ve tarafsız
ölçümler ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkar.
Değerlendirmeler; iyi niyetlerle, özverili çabalar ve önemli
yatırımlarla gerçekleştirilen çalışmaların gerçekler
karşısında sınanmasını sağlar. Böylelikle programların
düzeltilip geliştirilmesi, daha mükemmel hale getirilmesi
fırsatı doğar. Veriye dayalı değerlendirmeler sonucunda
bir programın başarısı, sadece onu başlatan, planlayan
ve uygulayan erk sahibinin / karar vericinin doğruları
ve gözlemleriyle sınırlı kalmamış olur. Uygulamalardan
doğrudan etkilenen insanların da görüş ve düşüncelerinin
derlenmesi, programın 360 derece değerlendirilmesine,
çok yönlü görülebilmesine olanak sağlar. Uygulamaların
beklendiği gibi yürüyüp yürümediği, elde edilen
sonuçların beklenen hedeflerle uyumlu olup olmadığı,
etki analizi çalışmalarıyla tespit edilir. Etki analizi olmayan
bir programın sürdürülebilirliğini sağlamak da zordur.
Bu çalışmalardan elde edilen bulguları uzman gözüyle
yorumlayarak somut politika önerilerine dönüştürmek,
araştırmacılığın bu alandaki katkısını ortaya koymaktadır.
Önümüzdeki günlerde 13 yılı geride bırakmaya
hazırlanan Tarihi Kentler Birliği, 2013 yılının ilk
aylarında, bugüne kadar yaptığı ve yapılmasına önayak
olduğu çalışmaların bir muhasebesini yapma kararı
aldı. Koruma literatürünün işaret ettiği, sosyal ve
ekonomik etki ve yararların on yıl gibi bir süreden sonra
somut sonuçlarının görünür ve ölçülebilir olduğu
ilkesinden hareketle, TKB için böyle bir değerlendirme
yapmanın zamanı gelmişti. Üyelerinin tümünü
kapsayan çok ayrıntılı bir araştırmanın zorluğu ve mali
yükü hesaba katılarak, bir ilçe, bir il ve 2 büyükşehri
kapsayan bir pilot çalışma yapılmasında karar kılındı.
Araştırmanın amacı; (a) kültürel mirası koruma
çalışmalarının sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerini,
tüm diğer değişkenlerden bağımsız olarak, sadece
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tarihi doku ve tarihi miras çerçevesinde ölçmek;
(b) çalışmaların daha çok sahiplenilmesini sağlayacak
önlemleri almak için güçlü ve zayıf tarafları ortaya
çıkartmak; (c) bundan sonraki koruma çalışmalarına
ışık tutmak olarak belirlendi.
Ölçme ve değerlendirme için Ipsos Türkiye Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü ile işbirliği yapıldı.(1) Haziran
ayında birbirinden farklı coğrafi bölgelerden, koruma
çalışmalarında farklı evrelerden geçmiş, farklı özellik
ve ölçeklerdeki Nallıhan, Muğla, Bursa (Hanlar Bölgesi
ile Hisar Bölgesi) ve Gaziantep’i (Kültür Yolu ve
Bakırcılar Çarşısı ile Bey Mahallesi) kapsayan dört pilot
kentte Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma
Çalışmaları Etki Analizi çalışması gerçekleştirildi.
Niceliksel araştırma; bölgede yaşayan, çalışan
ve bölgeyi ziyaret eden yerel halktan oluşan 1525 kişi
ve yine bölgede işyeri sahibi ya da işletmecisi olan
413 yerel esnafla görüşülerek gerçekleştirildi. Niteliksel
araştırma ise yerelde yetki ve söz sahibi olan 7’si mülki
idare amiri, 4’ü proje yöneticisi, 44’ü yerel medya,
yerel iş dünyası, yerel STK temsilcilerinden oluşan
toplam 55 kişi ile derinlemesine görüşmelerle yapıldı.

Sonuçlara genel bakış
Araştırma katılımcılarının profili: Etki analizi çalışmasının
yerel halk görüşmeleri, belirlenen proje bölgelerinde
sokak anketleri ile yapıldı. Bu bölgelerde ikamet eden,
çalışan ve burayı ziyaret edenlerin profiline bakıldığında
şöyle bir tablo ortaya çıktığı görüldü (Tablo 1): Proje
alanlarındaki yerel halkın yaş ortalaması 29 ila 35
arasında olup, yüzde 43-52 kadarı 18-24 yaş grubudur.
Öğrencilerin oranı ise yüzde 34-42 arasındadır. Çok
genç bir nüfusla karşı karşıya bulunulduğu açıktır. Halkın
yüzde 40-59 oranında lise mezunu olduğu, yalnızca
Muğla’da üniversite mezunlarının % 35’e ulaştığı
görülmektedir. Kadınların ise kamusal alana çıkma oranı,
Nallıhan ve bir oranda Muğla hariç, çok düşüktür.
(1)

Bursa’daki restorasyonlar yeni
çekim merkezleri oluşturdu

1975 yılında Fransa’da kurulan tüketici, kamuoyu, memnuniyet,
medya ve sosyal araştırmalar alanında 84 ülkede faaliyet gösteren bir
araştırma şirketi. 2001 yılında kurulan Türkiye Ipsos ise 500’ü aşkın
çalışanı ileTUİK’den sonra en geniş araştırmacı kadrosuna sahip bir
kuruluş. 2010 yılında da kamu politikaları araştırmaları, siyasal
araştırmalar, yerel yönetimler ve belediyeler ile STK araştırmaları
yapmak üzere, Ipsos bünyesinde Sosyal Araştırmalar Enstitüsü kurulmuş.
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Tablo 1: Kentlere göre görüşülen profili
Nallıhan

%53 erkek,
%47 kadın,
yaş ortalaması 29 (% 46’sı 18-24 yaş grubu),
% 59 lise mezunu,
% 37 öğrenci,
%73 Nallıhanlı

Muğla

% 66 erkek,
% 34 kadın,
yaş ortalaması 35 (% 43’ü 18-24 yaş grubu),
% 40 lise,
% 35 üniversite mezunu,
% 42 öğrenci,
% 65 Muğlalı

Bursa

%72 erkek,
%28 kadın,
yaş ortalaması 33, (% 47’si 18-24 yaş grubu),
% 54 lise mezunu,
% 35 öğrenci,
%83 Bursalı

Gaziantep %89 erkek,
%11 kadın,
yaş ortalaması 29, (% 52’si 18-24 yaş grubu),
% 49 lise mezunu,
% 34 öğrenci,
% 94 Gaziantepli

• Dört kentte ikamet etme ve çalışma süresi ortalama
25 yıl olan yerel halk, kültür mirasına yüksek düzeyde önem
atfetmektedir. Yerel esnaf da ticaret yapmak ve iş kurmak için
seçilen yerde tarihi mirasın önemli olduğunu düşünmektedir.
• Gerek yerel halk gerekse esnaf, koruma çalışmalarının
kente ve bölgeye önemli ve olumlu sosyal ve kültürel etkileri
olduğunu belirtmektedir.
• Yine yerel halk ve esnaf koruma çalışmalarından sonra
bölgenin yaşamak ve çalışmak için daha iyi bir yer haline
geldiğini ve ziyaretçi sayısının arttığını ifade etmektedir.
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• Ancak, kültür mirası ve koruma çalışmaları hakkında
yüksek düzeyde olumlu değerlere sahip olan halkın
ve esnafın, yapılan koruma çalışmaları hakkında görece
daha düşük düzeyde bilgi sahibi olduğu görülmüştür (Bilgi
sahibi olan halk yüzde 65, esnaf yüzde 69). Çalışmalar
hakkında olumlu kanaat bildirenlerin (yüzde 47), halkın
yaklaşık yarısı düzeyinde kaldığı, diğer yarısının ise
çalışmalarla ilgili kararsız (yüzde 47) olduğu görülmektedir.
• Dikkat çeken başka bir özellik, koruma çalışmalarının
görece yeni olduğu yerlerde (Nallıhan ve Gaziantep, Bursa
Hisar Bölgesi) kanaatlerin netleşmemiş ve kararsızlığın yüksek
olmasıdır. Bu bölgelerde örneğin yüksek düzeyde olumlu
algıya karşılık kanaatlerde yüksek düzeyde kararsızlık ortaya
çıkmakta, çelişkili sonuçlar görülmektedir. Daha uzun
ve istikrarlı bir koruma geçmişi olan Bursa ve Muğla gibi
kentlerde ise daha tutarlı ve yüksek değerler göze
çarpmaktadır.
• Koruma projelerinin doğrudan değmediği yerel halkın,
özellikle de gençlerin kültür mirasına önem vermekle
birlikte çalışmalarla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadığı bu
nedenle de kararsız görüş bildirdiği görülmektedir.
• Görüşülen yerel halkın yaklaşık yarısını oluşturan genç
nüfus, araştırmanın yapıldığı 3 kentteki ülkenin büyük
üniversitelerinde, kampüs düzeninde eğitim görmekte,
bir ölçüde kentle bütünleşme zorluğu yaşamaktadır.
Bu kesimin kültür mirası ve koruma çalışmalarına ilişkin
bilgilendirilme ihtiyacı dikkat çekmektedir.

Gaziantep’te somut ve somut
olmayan kültürel miras korunuyor

Koruma çalışmalarının ekonomik etkilerinin henüz sınırlı
olduğu gözlemlenmektedir. Gerek halk gerekse esnaf,
koruma çalışmalarının etkilerini değerlendirirken, “bölgenin
ziyaret etmek için daha iyi bir yer haline geldiğini, ziyaretçi
sayısının arttığını, turizme önemli katkısı olduğunu,
alışverişin ve ticaretin arttığını” belirtmekte, çalışma
bölgelerinde tarihi dokunun restore edilmesine bağlı, kendi
kazancına yansıyan bir ekonomik canlanma ve değişimden
söz etmemektedir. Bu sonucun olası nedenlerinden birisi;
ekonomik göstergelerdeki değişimlerin birden fazla etkene
bağlı olması, tarihi dokuyu canlandırma projelerinin
ekonomik etkilerini diğer değişkenlerden ayrıştırmanın
zorluğu olabilir. İkinci bir olası neden; tarihi dokunun
ekonomik kaynak ya da kalkınmanın itici gücü olarak
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görülmeyip, daha çok sosyal, kültürel, estetik
ve geleneksel değerler çerçevesinde ele alınması,
iletişiminin de daha çok bu boyutlarıyla yapılması olabilir.
Her dört yerleşmede de gerek halk gerekse esnafın
koruma çalışmalarının etkilerini “toplumsal huzur, komşuluk
ilişkileri, çevre düzeni, yaşamak ve ziyaret etmek için
güzel bir yer, tarihe saygı, aidiyet ve gurur duygusu”
ifadeleriyle değerlendirdiği görülmüştür.
Esnafın iş kurma/ticaret yapma kararında tarihi çevrenin
etkisinin düşük olması, öte yandan aynı esnafın koruma
çalışmalarının bölgeye olumlu sosyal, kültürel, ekonomik
etkileri olduğunu belirtmesi, koruma çalışmalarıyla ilgili
olarak da özellikle ulaşım, trafik ve otopark sorunlarını
gerekçe göstererek, kira ve emlak fiyatlarının artışından
yakınması ve olumsuz kanaat bildirmesi, dahası iş
sonuçlarında değişme olmadığını söylemesi üzerinde
durulması gereken bir husustur. Kaldı ki her dört kentte
de tarihi dokudaki canlandırma çalışmalarından etkilenen
iş kollarının “hediyelik eşya, yeme içme/restoran
ve konaklama” olması, bütün esnafın canlandırmadan eşit
pay almadığına da işaret etmektedir. Dünyadaki örnekler
de turizme ve ziyaretçi sayısına odaklanan canlandırma
çalışmalarının tektip bir ekonomik gelişmeye neden olduğunu
göstermektedir.
Dört kentte yerel yetkili ve söz sahibi kişilerle yapılan
görüşmelerin sonucunda, koruma çalışmalarının halkta tarihi
eserlere sahip çıkma bilinci yarattığı, kültürel değerlerin ve el
sanatlarının geliştirilmesini sağladığı, kentin marka değerini
artırdığı, turizmde değişim yarattığı ve başka kentlere de
örnek olduğu belirtilmektedir. Bazı çalışmalarda eserin aslına
uygun restore edilmesinde sorunlara, uzman eksikliğine,
kurumlar arası işbirliğindeki yetersizliklere, çalışmaların
sürdürülebilirliğindeki eksikliklere dikkat çekilmektedir.
Çalışmaların yerel halka sosyalleşme imkânları sunduğu,
turizmden kazanç sağladığı, evini restore ettirme
ve el emeğini değerlendirme olanağı verdiği, halkın hayat
kalitesini artırdığı ifade edilmektedir. Yerel esnafa da restore
edilen yapıların kiralanmasıyla gelir artışı sağlandığı,
sokakların iyileştirildiği, mekânlara yeni işlevler verildiği,
el sanatları ürünlerinin satışının kolaylaştırıldığı, turist sayısının
artmasıyla ürün ve hizmet kalitesinin geliştiği, turistlerin
konaklama süresinin uzadığına değinilmektedir. Ancak
otopark eksikliği, tarihsel çevreye yeni iş merkezleri yapılması
ve işlevlendirme hataları da eleştirilmektedir.
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Tablo 2a: Yerel Halk Toplu Sonuçları
* Kültür mirası bir yeri ziyaret etmek için önemli % 89
* Bir yerde yaşamak için önemli
% 83
* Bir yerde çalışmak için önemli
% 76
* Koruma çalışmalarının kente/bölgeye etkisi olumlu % 76-96
* Turizme etkisi olumlu
% 79-92
* Toplumsal huzura etkisi olumlu
% 71-89
* Alışveriş ve ticarete etkisi olumlu
% 78
* Koruma çalışmaları sonucunda bölge
* Yaşamak için daha iyi hale geldi
% 77-93
* Çalışmak için daha iyi hale geldi
% 76-93
*Ziyaretçilerin sayısı arttı
% 75-83

Tablo 2b: Yerel Esnaf Toplu Sonuçları
* Kültür mirası bir yerde ticaret yapmak/
iş kurmak için önemli
* Kültür mirası ticaret yapma/iş kurma kararımda etkili
* Koruma çalışmalarının kente/bölgeye etkisi olumlu
* Temizliğe ve çevreye etkisi olumlu
* Turizme etkisi olumlu
* Toplumsal huzura etkisi olumlu
* Koruma çalışmaları sonucunda bölge
* Yaşamak için daha iyi hale geldi
* Bu kentte yaşamaktan gurur duyuyorum
* Tarihe, geleneklere sahip çıkıldı

% 70
% 56
% 70-97
% 79-87
% 71-85
% 70-87
% 66-94
% 72-89
% 76-89

Kentler ve bulgular

1975’lerde başlayan koruma
yolculuğu Muğlalıları olumlu etkiledi

Nallıhan: Kültür mirasına yüzde 95’ler oranında değer
veren Nallıhan halkının yüzde 67’sinin koruma çalışmaları
hakkında kararsız olması, projelerin doğrudan etkilediği
kesimlerin dışındaki halkın, yapılanlar hakkında yeterli
bilgiye sahip olmadığı ve bu nedenle kanaat bildirmekte
duraksadığını düşündürmektedir. Özellikle proje alanındaki
yerel halkın yerel 46’sının 18-24 yaş grubu gençlerden
oluştuğu göz önüne alındığında, bu kesime yönelik
kapsamlı bir iletişim ve bilgilendirme ihtiyacı olduğu akla
gelmektedir. Kentteki koruma çalışmalarının yüzde 94’ü
aslen Nallıhanlı olan ve yaklaşık yirmi yıldır orada faaliyet
gösteren esnafı (ticaret yapma / iş kurma) etkilememesi
doğal karşılanmalıdır. Ancak yüzde 58 oranındaki kararsız
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kesimin, yapılan çalışmalar ve kente yararları ile ilgili daha
kapsamlı bir şekilde aydınlatılması ihtiyacı görülmektedir.
Muğla: Muğla’daki yerel halk profili yüzde 42 oranında
öğrencilerden oluşmakta, araştırma bulguları genç nüfusun
koruma çalışmaları hakkında yeterli bilgiye (bilgi sahibi
olanlar yüzde 30) sahip olmadığını göstermektedir. Kaldı ki
görüşülen halkın yüzde 65’i Muğlalı olup yüzde 35’i başka
bir şehirden gelmiştir. Bu profile uygun olarak yerel halkın
yüzde 40’ı yapılan çalışmaları olumlu bulmakta, yarıdan
fazlası (yüzde 53) kararsız olduğunu söylemektedir. Buna
karşılık koruma çalışmalarının somut yararlarını birebir
yaşayan yerel esnafın değerleri daha yüksek düzeydedir.
Muğla halkı ayrıca 1975’ten beri gündemde olan kentsel
kültür mirası ile ilgili koruma çalışmalarını görece olağan
karşılamaktadır. Halk ve esnaf, koruma çalışmalarının
bölgeye katkılarını kabul etmekle birlikte, ortalama yüzde
44 oranında kiralar, emlak fiyatları, yeme/içme harcamaları
ve genel fiyat düzeyinden yakınmaktadır.
Bursa: Bursa’da günlük hayat içerisinde yer alan halkın
yüzde 70’i erkek, yüzde 90’ı ziyaretçidir ve Hanlar bölgesinde
görüşülenlerin koruma çalışmalarına daha olumlu
yaklaşmaları, ziyaretçilerin tarihi dokuyu daha fazla dikkate
aldığını (yüzde 90) düşündürmektedir. Hisar bölgesindeki
çalışmaların ise daha yeni olması, halkın algısının henüz
istikrar kazanmadığını akla getirmektedir. Hanlar bölgesinin
yoğun bir ticari merkez olması ve buradaki çalışmaların daha
eski bir geçmişe uzanması nedeniyle Hisar bölgesine oranla
esnaf görüşleri daha yüksek değerlerdedir. Hisar bölgesinde
kararsızların yüksek oranı (yüzde 69), bu bölgenin daha çok
bir konut bölgesi olması, çalışmaların görece kısa geçmişi,
esnafının çoğunlukla işletmeci olmasından kaynaklanabilir.
Ancak gerek surların gerekse mahalle dokusunun restore
edilmesinden sonra, Hisar bölgesinin ekonomik
canlanmasını sağlamak için, bölgeyi bir çekim merkezine
dönüştürecek yatırımların yapılması gerekebilir. Hanlar
bölgesi esnafının yüzde 62’si, Hisar bölgesi esnafının
ise tamamı kendi işyerinin gelirinin/satışının değişmediğini
belirtmiş, altyapı ve ulaşım koşullarının bozulması,
caddenin araç trafiğine kapatılması ve ziyaretçi
harcamalarının azalması nedeniyle kazancının düştüğünü
ifade etmiştir. Hanlar bölgesi esnafının büyük çoğunluğu
ayrıca işyeri kiraları, emlak fiyatları ve genel fiyat
düzeyinin çalışmalardan olumsuz etkilendiğini belirtmiştir.
Gaziantep: Gaziantep’te Kültür Yolu ve Bakırcılar Çarşısı
bölgesinde görüşülenlerin yüzde 82’si ziyaretçilerden
oluşurken, Bey Mahallesi’nde yüzde 42’si burada yaşayan
kişilerdir. Koruma çalışmaları, her iki bölgede de orada
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yaşama kararında (yüzde 73-91) etkili görülmektedir. Ancak
yerel halkın, koruma çalışmalarının kente/bölgeye etkilerini
yüzde 80-90’lar mertebesinde değerlendirirken yalnızca yüzde
20 oranında olumlu kanaat belirtiyor olması sorgulanması
gereken bir husustur. Çalışmaların ekonomik etkileri (alışveriş
ve ticaret, istihdam, gelir / kazanç) ise Kültür Yolu ve Bakırcılar
Çarşısı’nda görece yüksekken, Bey Mahallesi’nde olumlu
etkiler toplumsal huzur ve gelenek görenekler gibi sosyal
konularda yoğunlaşmaktadır. Gaziantep esnafına gelince,
koruma çalışmaları, Kültür Yolu ve Bakırcılar Çarşısı esnafının
ticaret yapma / iş kurma kararında daha etkili bir unsurdur.
Kültür Yolu ve Bakırcılar Çarşısı esnafı “görsel düzen”,
“turizmin gelişmesi” ve “ekonomik iyileşme” gibi olumlu
etkilerden söz ederken, Bey Mahallesi’nde kararsız esnafın
oranı yüzde 48’dir. Kültür Yolu ve Bakırcılar Çarşısında
koruma çalışmalarından etkilenen iş alanlarının; hediyelik
eşya (yüzde 91), yeme/içme ve otel / pansiyon (yüzde 83),
Bey Mahallesi’nde ise otel/pansiyon (yüzde 70) olduğu
görülmektedir. Ancak her iki bölgede de esnafın yarısı,
koruma çalışmalarından sonra işyerlerinin gelir/kazanç/satış
seviyesinde bir değişiklik olmadığını belirtmektedir.

Sonsöz
Genel olarak bakıldığında, hayata geçirdikleri koruma
çalışmaları öncesinde ve uygulama sırasında halkla
bilgilendirme toplantıları yaparak katılımcı yöntemler
uygulayan yerel yönetimlerin, proje alanlarındaki halkla
kurdukları iletişimi kentin farklı kesimlerine, özellikle bölgeye
dışarıdan gelen ziyaretçilere ve gençlere yaygınlaştıramadıkları
anlaşılmaktadır. Korunan alanlardaki canlanmanın artan
ziyaretçi sayısına bağlı olduğu ve bu ziyaretçilerin de ağırlıklı
olarak gençlerden oluştuğu göz önüne alındığında farklı bir
iletişim stratejisine gerek olduğu açıklık kazanmaktadır.
Tüm kentlerdeki koruma çalışmalarının, gerek halk gerekse
esnaf tarafından değerlendirilirken, sosyal ve kültürel etkilerin
ön plana çıktığı, buna karşılık ekonomik etkilerinin görece
geri planda kaldığı saptanmıştır. Oysaki günümüzde kültürel
mirasın ve tarihi alanlarda canlandırma çalışmalarının,
yerelde ekonomik kalkınmanın önünü açan bir etken olduğu
yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Tarihi çevrelerde
koruma projelerinin planlanması aşamasında bu boyutun
da incelenmesi ve planlara dahil edilmesi zorunluluk gibi
gözükmektedir.

Kurumlararası işbirliğinin önemsendiği
Nallıhan doğru yolda ilerliyor

Ayrıca esnafla ilişkilerde uzlaşmacı yolların aranması,
yakınmalara daha yakından kulak verilmesi, altyapı hizmetleri
gibi esnaf için hayati ihtiyaçların zamanında karşılanması,
koruma çalışmalarının başarı oranını artırma ve daha fazla
benimsenmesini sağlama potansiyeli taşımaktadır.
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Düzce’nin antik beldesi
Konuralp’in büyük birikimi ortaya çıkıyor

Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan antik
belde de ve Prusias Antik Kenti’nde bu izleri görmek
mümkün. Kentte antik çağlardan bu yana dört ana uygarlık
hüküm sürmüş: Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı. Antik
çağlarda Bitinya Kralı Prusias’ın ismiyle anılan kent,
Osmanlıların döneminde fetihçisi Konur Alp’in ismini almış.
Toprak altı ve üstü tarihi değerlerin yoğunluğu, kentine
sorumlu sivil inisiyatifi harekete geçirdi ve koruma
çalışmalarının bilimsel yaklaşımlarla hız kazanmasını sağladı.
Düzce Üniversitesi, TOBB ve Düzce Sanayi ve Ticaret
Odası, Konuralp Derneği’nin temsilcilerinden oluşan
bir ekip kentteki tüm koruma çalışmalarını planlamaya
ve Belediye ile Düzce Valiliği’ni de bu çalışmalara katmayı
başardı. Çalışmalar ÇEKÜL işbirliği ile devam ediyor.
Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında, Hurşit Arslan, Zeynep
Biçer, Nüvit Bayar, Nadir Mutluer, Sinan Polvan, Timur Çelik,
Metin Keskin ve Erden Güven’den oluşan ÇEKÜL uzman
ekibi Konuralp ekibini dikkatle dinleyerek önerilerini paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda ÇEKÜL’de yapılan toplantının
sonuçları, Valilik ve Kültür Bakanlığı yetkililerine
aktarılmıştı. Ardından Konuralp’te antik tiyatro
ve çevresinde kazı çalışmaları başladı. Kazılar, Düzce
Üni. Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nurperi
Ayengin’in başkanlığında yürütülüyor.
Toplantıların ardından kentte yaşanan diğer önemli
gelişmeler ise şöyle:

• KUDEB’in kurulması için müracaat edildi.
• Doğa ve kültür envanteri ile bazı yapılarda restorasyon
çalışmaları başladı. 150 civarında tescilli sivil mimarlık
örneği var.
• Tykhe heykelinin geri getirilmesi için girişimde
bulunuldu. Ancak kopyası gönderildi.
• Su kemerleri, Ceneviz Kalesi, müze tadilatı ve kazı
izni verilmesi ile kamulaştırmalar hakkında bakanlığın
desteği alındı.
• Koruma İmar Planı’nın hızlı bir şekilde yapılması için
adımlar atıldı.
• Ödenek oluşturulmasıyla ilgili Konuralp Derneği ve
Düzce Ticaret Odası tarafından projeler hazırlandı.
Bu projelerle, kazıyla paralel olarak tiyatroya yakın dört
tescilli evin KUDEB’e başvurusu yapılacak şekilde
dosyasının hazırlanması, rölöve ve restorasyon
projelerinin yapılması sağlanacak.
• Eski sağlık ocağı kazı evi olarak düzenlendi.
• Kazılar sırasında üç adet tapınak, bir hamam,
bir gymnasium ve Osmanlı dönemine ait olduğu
düşünülen su sistemi kalıntıları bulundu.
• Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Adak yazıtlar
konusunda destek vermeye başladı.
• 2 ay devam edecek olan bir yüzey araştırması
yapılacak.
Bu olumlu gelişmeler ışığında, ÇEKÜL uzman ekibi
önümüzdeki günlerde çalışmaları yerinde inceleyecek.
Sorunların çözülmesine ve restorasyon projelerine
destek verecek.
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Tabakhanelerden deri fabrikalarına...
Bildiğiniz gibi Tarihi Kentler Birliği son yıllarda düzenlediği
seminerlerde endüstri mirasının korunması, işlevlendirilmesi
konusunu, yerel yönetimlerde bilinç ve duyarlılık
oluşturması için sık sık gündeme getiriyor. Üye belediyeler
de Özendirme Yarışması’nın uygulama ve proje alanlarına
endüstri yapılarıyla katılarak TKB’den destek alıyor.
Bu kapsamda Aksaray Un Fabrikası örnek olarak hatırlanabilir.
TKB’nin Kentsel Koruma Eğitimleri’nde de tarihin bu emektar
yapıları uzmanlar eşliğinde katılımcılarla birlikte inceleniyor.
ÇEKÜL Vakfı ise hazırladığı yayınlarla, çocuk ve gençlerle
uyguladığı Endüstri Mirası Eğitimleri ile okullara ve farklı
kesimlere ulaşmaya devam ediyor. TKB üyesi belediyelerin
endüstri mirasına yaklaşımları ve çalışmaları umut verirken
farklı bir koruma ve işlevlendirme örneği haberi de
Kuşadası’ndan geldi. Özel sektör girişimiyle, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan tahsis edilen eski tabakhane binaları restore
edildi; otel ve müze olarak yeniden nefes almaya başladı.
Hilton otellerinin bir bölümü olarak düzenlenen alanda yer
alan tabakhane binaları, var olan üretim malzemeleri de
korunarak bir açık hava müzesine dönüştürüldü.
Her biri ayrı parselde yer alan ve ayrı ayrı tescillenmiş
tabakhane yapılarının bir kısmı yıkılmış olsa da restitüsyon
etütleri için gerekli veriler toplandı ve restorasyon projesi
hazırlandı. Yapılarda yıllar içinde yapılmış niteliksiz ekler
ayıklandı, niteliğini yitirmiş malzeme ve elemanlar yenilendi,
mevcut yapılarda güçlendirmeler yapıldı. Yıkılmış durumda
olan yapıların ise rekonstrüksiyonları yapıldı. Özgün yapılarda
kullanılan taşların ocakları bulunarak orijinal taşları elde edildi.
Yapıların tümünde özgün durumundaki gibi ahşap makaslar
ve alaturka kiremit örtü kullanıldı. Duvarlar içte ve dışta sıvasız
ve derzli olarak onarıldı. Uygulama aşamasında, sonradan
yapılan beton döşemenin kaldırılmasıyla yapılardan birinin
içinde “ponton” denilen meşe palamutu havuzları bulundu ve
cam bir döşeme yapılarak alttaki havuzlar sergilenmeye açıldı.

ihtiyaçlarını karşılayan Debbağ Fabrikası’nı restore etmek için
kolları sıvadı. Projeler hazırlandı, kaynak bekleniyor. Endüstri
mirası yapılar, anılarına uygun bir yaklaşımla “Sanayi Müzesi”
olarak işlev kazanacak. Yapı kompleksinin hemen üzerindeki
eski Muallimler Mektebi ise “Sinema ve Belgesel Müzesi”
olacak. Böylece korumanın başkenti Safranbolu, tabakhane
bölgesini de canlandırmış olacak.
Yalvaç’ta ise eski Deri Fabrikası, yine belediyenin girişimleriyle
açık hava müzesi olarak korunuyor; konaklama alanı olarak
işlevlendirilmesi düşünülüyor. Sanayi odaklı yeni bir kültürel
alan oluşturuluyor.
Denizli’nin Kirişhane Mahallesi’ndeki tabakhaneler için ise
projeler hazır. Tarihi 1935 yılına uzanan yapılar 40 bin
metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tabakhane bölgesinin
restoran, müze, konuk evi, atölye, pansiyon ve eğlence
alanı olarak işlevlendirilmesi düşünülüyor.

Özel sektörün bu girişimiyle, yaklaşık 50 yıldır
kullanılmayan Kuşadası’ndaki tabakhane binalarının eskiyeni birlikteliği ve debbağlık mesleğin yapılardaki izlerinin
korunması sağlanmış oldu.

Safranbolu, Yalvaç ve Denizli örnekleri
70’ler ülkedeki koruma tarihinin başlangıç yılları.
Safranbolu da bu tarihin simge kentlerinden. Yapı
ölçeğinde korumanın bile henüz yeni konuşulmaya
başladığı yıllarda, Safranbolu bütüncül koruma uygulamaları
yaparak UNESCO’nun da dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Kuşadası’ndaki tabakhane yapılarının bir örneği de
Safranbolu’da bulunuyor. Safranbolu Belediyesi, Kurtuluş
Savaşı’nda büyük çaplı bir üretim yaparak ordunun ve halkın

Dün, bugün ve yarın Denizli tabakhaneleri
(Yukarıdan aşağıya sırasıyla)
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1. Yalvaç
2. Safranbolu
3. Kuşadası’nda restore
edilen tabakhaneler
4. Eski Kuşadası tabakhanesi
5. Kuşadası’nda restore
edilen tabakhaneler
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Havza ölçeğinde
bütüncül
korumaya örnek
Tokat ve ilçeleri

Kelkit havzasının bereketli kentlerinden Tokat koruma
yolculuğuna ilçeleriyle beraber devam ediyor. Tokat,
Niksar, Erbaa, Zile ve Pazar kentleri geçtiğimiz yıllarda
Tokat’ta yapılan TKB Semineri’nde verdikleri birliktelik
mesajlarını, seminerin ardından uygulamaya koydu ve
havza ölçeğinde bütüncül bir koruma için harekete
geçti. Bölgede tecrübeli olan Vali Mustafa Taşkesen’in
Tokat Valisi olmasıyla merkez ve köylerde de koruma
çalışmaları hızlandı. Hem tarihi ve kültürel hem de
doğal dokularıyla TKB’nin aktif üyelerinden olan Tokat,
Erbaa, Niksar ve Zile kentlerinin temsilcileri, ÇEKÜL
Çarşamba Kent Toplantıları’nda Prof. Dr. Metin Sözen
ve ÇEKÜL uzmanlarıyla bir araya geldi.

Horoz Tepe’den bağlara...
Erbaa: 1939, ’42 ve ’43 yıllarında yaşadığı depremler
sonucunda kentin yeri tamamen değiştirildi. 1944
yılında Hükümet Konağı’nın temellerinin, eski kentin
güneyindeki mevkiye atılmasıyla kent burada yeniden
planlı bir şekilde kuruldu. Kelkit ve Tozanlı çaylarının
birleşerek Yeşilırmak’ı oluşturduğu bölgede kurulan
Erbaa, 1944 yılından buyana bozulan sokak dokularını
iyileştirmeye, kent dokusunu güzelleştirerek çevre
düzenlemeleri yapmaya, sahil bandındaki rekreasyon
alanlarıyla yeni tarihini oluşturmaya, birikiminden
uzaklaşmadan kenti geleceğe taşımaya çalışıyor.
Erbaa’da yürütülen çalışmalar, arkeolojik ve doğal
değerler ile yaşam kültürünün korunması konusuna
odaklanıyor. Özellikle Tunç Çağı’na ait buluntuların
olduğu Horoz Tepe höyüğündeki kazı çalışmaları
devam ediyor. Ayrıca Erbaa’da Tepe Kışla köyündeki
kerpiç evlerin korunması planlanıyor. Kırsal yaşam ve
bağ kültürünün yaşatılması için 1840 yılından kalan bir
bağ evinin onarılması düşünülüyor. Silahtar Ömer
Paşa Camisi, Durmuşoğlu Hamamı ile ilgili çalışmalar
da devam ediyor.

Yapılan çalışmalar yayına
dönüşmeye hazır
Niksar: Taşmektep, Arasta Çarşısı, Taşbina, Niksar
Kalesi, Nizamettin Yağıbasan Medresesi ve Türbesi,
Kale Gizli Geçidi, Melikgazi Türbesi, Ulu Cami, Aziz
Gregory Thomatorgos Kilisesi, Roma dönemi Arsenali
ve Ayvaz mozaiklerinde yapılan koruma ve kazı
çalışmaları ile yeniden işlevlendirmeler kentin yüzünü
değiştirmeye başladı. Niksar Kalesi’nin %40’ı onarıldı.
Geri kalan alan için Tokat Valiliği’nden destek istendi.
Niksar turizm envanteri için çalışmalar başladı.
Melikgazi Türbesi’ndeki çalışmalar da Cumhuriyet
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün desteğiyle devam
ediyor; mezar taşları, uzmanları tarafından okunuyor.
Araştırma, envanter ve onarım çalışmaları
tamamlandığında bir yayına dönüştürülecek.
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Pekmez Müzesi’ne doğru...
Zile: Julius Sezar’ın, Zile Kalesi’nde yapılan Zela savaşının
ardından söylediği meşhur sözü “Veni, vidi, vici” (Geldim,
gördüm, yendim) Zile Belediyesi tarafından tescil ettirildi.
Zile ovasına bakan bu tarihi kale restore edilerek ziyarete
açıldı; korunması hem de turizm odağı olması için kalede
etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Kaledeki kazı çalışmaları
ise devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen sokak
sağlıklaştırmalarını olumlu karşılayan halk da kendi evini
onarmaya başladı. 11 mahallede restorasyon çalışmaları
devam ediyor. Sarıoğlu Konağı da ÇEKÜL Evi olarak restore
ediliyor. Zile pekmezinin patenti alındı; bir bağ evinin
“Pekmez Müzesi” olması için hazırlıklar yapılıyor. Osmanlı
döneminden bugüne devam eden asırlık Zile Panayırı
hakkındaki bir kitap hazırlanıyor. Ali Murat Aktemur’un
Zile Konakları ile ilgili yaptığı çalışma ise kitaplaştırıldı.

Tarihi akslar ortaya çıkıyor
Tokat: Kentsel sit alanındaki tarihi dokuda yapılan
restorasyonlar, son yıllarda sokak iyileştirme çalışmalarıyla
desteklenerek bütüncül bir korumaya dönüştü. Anıtsal
eserlerin yanı sıra Halis ve Sulu sokaklarda yapılan
onarımlarla sivil mimari örnekleri varlığını korumaya devam
ediyor. Taşhan ve Gökmedrese aksı ile Ulu Cami, Kale
ve çevresindeki koruma çalışmaları sayesinde eski kentin
tamamında hareketli zamanlar yaşanıyor. Gaziosmanpaşa
Üniversitesi’ne devredilen Deveci Han’a gençlerin
kullanabileceği yeni fonksiyonlar verilecek. Restore edilen
Yemeniciler Hanı’nın müze olması planlanıyor.

Tokat ve ilçeleri için öneriler
Toplantıda, Tokat ve ilçelerinde yapılan tüm bu çalışmalar
değerlendirildi. Kentlerin ortak yönleri ve farklılıkları

konuşuldu. Uzmanlar ve yerel yöneticiler ile kent temsilcileri
birlikte yeni hedefler, yeni yöntemler belirledi. Öncelikle Tokat
ve ilçelerinde eş zamanlı devam eden koruma hareketi, kültür
öncelikli yayınlar ve bölgesel turizm güzergâhlarıyla
desteklenecek. Yeni haritalar yapılacak ve rotalar
belirlenecek. Danişmentliler, arkeolojik alanlar, kırsal mimari,
suyolları gibi tespit edilen konular rotalara dâhil edilecek.
Toplantıda bu kentlerin zengin jeolojik değerlerini göz önünde
bulunduran uzmanlar “Jeopark” yapılması gerektiğini
vurgulayarak, belediyeler ve valiliğin ortak çalışmaya devam
etmesiyle bilimsel bilgiye ulaşma, tecrübe paylaşımı ve kaynak
yaratma gibi konuların daha kolay çözülebileceğini söyledi.
Toplantıda, Zile çevresindeki fosil yataklarının araştırılması,
Maşathöyük çalışmalarının devam etmesi gerektiği, Horoz
Tepesi höyüğü kazılarındaki kaynak yetersizliğinin
giderilmesi, Sezar’ın Zela Savaşı’nın canlandırıldığı bir
panorama müzesi yapılması, Halveti Tekkesi hakkında
araştırma yapılması gerektiği gibi konular da değerlendirildi.
Toplantıya katılanlar: Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Erbaa
Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Niksar Belediye Başkanı
Duran Yadigâr, Zile Belediyesi Kültür Müdürü, ÇEKÜL
temsilcisi Necmettin Eryılmaz, ÇEKÜL temsilcisi Feriha
Koç, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden arkeolog Ekrem Anaç,
Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Bekir Altındal, Tokat İl Kültür
ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz, Kültür Sanat
Derneği Başkanı Hasan Erdem.
ÇEKÜL uzman ekibi: ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen, arkeolog-sanat tarihçi Zeynep Biçer, tasarımcı Nadir
Mutluer, y.mimar restaratör Nüvit Bayar, restoratör mimar
Timur Çelik, mimar Zuhal Keskin, y.mimar Metin Keskin.

YEREL KIMLIK 10_Layout 1 10/26/13 4:27 PM Page 44

haber

Güney Marmara
Kırsal Miras
Strateji Planı

ÇEKÜL Vakfı’nın Tarihi Kentler Birliği adına hazırladığı Kültür
Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 2013 Programı’nın
dördüncü çalışması “Güney Marmara Kırsal Miras Strateji
Planı” için çalışmalar başladı. Plan kapsamında Bursa,
Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara
coğrafyası için kırsal mirasın nasıl dağıldığı, özgün
nitelikleri, sorunları ve potansiyellerine dayalı genel
bir koruma ve gelişme çerçevesi oluşturulması amaçlanıyor.
Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı’na bir ön
çalışma olması amacıyla 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında
sırasıyla Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de inceleme
gezileri gerçekleştirildi.
Bursa’da inceleme gezilerinde, Büyükşehir Belediyesi
ve Bursa Araştırmaları Merkezi’nin desteğiyle, dağ ve ova
köylerine gidildi. Karsak, Sölöz, Burcun, Paşayayla, Bağlı,
Güneybudaklar, Gelemiç, Kıranışıklar, Kemaliye, Belenören
başta olmak üzere Bursa’nın özgün nitelikleriyle bugüne
ulaşmış köylerinde inceleme ve köylülerle görüşme yapıldı.
Balıkesir’de ise Balıkesir Valiliği’nin desteğiyle, batı yönündeki
bir aks üzerinde ve Edremit Körfezi çevresinde yörük, alevi,
muhacir ve yerli köyleri gibi farklı ve özgün nitelikler taşıyan kırsal
yerleşimler ziyaret edildi. Kocabük, Taşarası, Bostancı, Çallı,
Pelitköy ve Karaağaç Balıkesir’in gezilen başlıca köyleriydi.
Planlama ekibinin son durağı Çanakkale oldu. Özgün
mimarisiyle öne çıkan ve farklı sosyal özelliklere sahip kırsal
yerleşimlere Çanakkale Belediyesi’nin desteğiyle ulaşıldı.
Yeşilyurt, Adatepe, Sazlı, Büyükhusun, Behramkale, Bektaş,
Balabanlı, Koyunevi, Bademli, Babakale, Tuzla, Babadere,
Çıplak, Tevfikiye, Kalafat, Yiğitler ve Denizgöründü başta
olmak üzere çok sayıda Çanakkale köyü çalışma kapsamında
incelendi.
Kırsal miras strateji rehberi için bir başlangıç olan
inceleme gezilerinde en temel kazanım, Güney Marmara
kırsalında yerleşim özelliklerinin topografya, üretim biçimleri
ve sosyal yapıya bağlı olarak ne şekilde farklılaştığının
gözlemlenmesiydi. Bunun yanında alanda yapılan
görüşmelerde kırsal kesimin geçirdiği değişim, sorunlar
ve değerler üzerine veri toplandı. Alan çalışmalarında
ÇEKÜL ekibine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ARGE Şube Müdürü Aziz Elbas, Müze
Koordinatörü Ahmet Erdönmez, Bursa Araştırmaları
Merkezi’nden Cengiz Bütün; Balıkesir Valisi Ahmet Turhan,
Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan;
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale
ÇEKÜL Temsilcisi İsmail Erten’e teşekkür ederiz.
İnceleme gezisine katılan ÇEKÜL ekibi: Esra Karataş, Sevil
Şeten, Ömer Sarı, Simge Zilif.
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inceleme

Eğitim Mekânı Olarak Kent Müzeleri

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan müzeler insan
yaşamının sürekliliğinin izlenebildiği, kültürün ve bilimin
gelişiminin takip edilebildiği mekânlardır. Belirli bir
tema çerçevesinde oluşturulan içerikleriyle geçmişin
geleceğe uzandığı mekânlar olarak müzeler günümüzde
bilginin saklandığı ve işlevlendirildiği mekânlar olarak
yapılandırılmaktadırlar.
Günümüzde müzelerin en üst ölçekte bakıldığında
eğitim mekânlarına dönüştüğünü görmekteyiz.
İster modern sanatlar müzesi olsun, ister doğa tarihi
müzesi olsun tüm müzeler eğitim amaçlı çalışmalara
bünyelerinde yer vermekte.
Özellikle çağdaş müze anlayışında, müze içeriğinin
eğitim amaçlı kullanılması, toplumların kültürel-sanatsal
yaşamlarında etkin eğitim kurumlarına dönüşmelerini
sağlamakta. Elbette temelde bu anlayışın
benimsenmesinin belirleyici sebepleri var.
Bugün, müzelerin belirledikleri içeriklerinin sadece
arşivlenmesi, sergilenmesi ve tanıtımıyla sürekliliklerinin
sağlanması için yeterli olmamaktadır. Müzenin günü
yakalaması ve sürdürülebilir bir işletme olarak hayatta
kalması için temel olarak sistemli bir yapılanmaya ihtiyacı
vardır. Bu sistemli yapılanma
ancak temel misyonu olan eğitim anlayışıyla bir araya
getirildiği zaman sürekliliğin sağlanması mümkün olabilir.
Dünyadaki örneklere baktığımızda özellikle Avrupa
ve ABD’deki müzelerde eğitim misyonunun öne çıktığını
görmekteyiz. Bir bilim dalı olan müze pedagojisi
alanındaki gelişmelerin sonuçları müzelerde eğitim
uygulamalarına dönüşmekte ve verimli sonuçlar
alınmaktadır. Müzelerde yapılan eğitim uygulamaları
eğitim kalitesini artırmakta, öğrencilerin pasif öğrenmeden
aktif öğrenmeye yönlendirilmesini sağlamaktadır.
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İster modern sanatlar müzesi olsun,
ister doğa tarihi müzesi olsun tüm
müzeler, eğitim amaçlı çalışmalara
bünyelerinde yer vermekte

Müze eğitiminin kuruma ve öğrencilere olumlu
katkısının sonuçları bu alandaki gelişimi desteklemektedir.
Örneğin Almanya’da hemen hemen her müzede müze
uzmanlarının yanı sıra müze eğitim alanında uzmanları
da görev almaktalar.
Müzelerde farklı yaş gruplarından öğrencilere yönelik
hazırlanmış içerikler ve bu içeriklerin uygulamaya geçtiği
eğitim mekânları müzelerin ayrılmaz bir parçası haline
gelmiş durumda. Eğitimde uzmanlaşma müzelerin
daha aktif kullanılmasına ve kurumun sürekliliğinin
sağlanmasına en büyük katkıyı vermektedir.
Avrupa’daki müzelerde tarih ve sanat derslerinde
öğrencileri aktif olarak müzeleri kullanabiliyorlar.
Müzelerde içeriklerini eğitimin bir parçası haline getirmek
için uygulamalar yaparak kurumun gelişmesini
ve içeriklerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyorlar.
Müzelerin eğitim içerikleri yaş gruplarına göre
ya da orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine
göre çeşitlendiriliyor bu da müzenin zenginleşmesini
ve mekân olarak kullanımının artmasını sağlıyor.

Ülkemizde müze eğitimleri
Son yıllarda Türkiye’de büyük gelişme gösteren müzelerin
de eğitim alanında önemli bir rol üstlendikleri
görülmektedir. Dünya ile paralel olan bu gelişmenin
sonuçları özellikle özel müzelerde ve bazı devlet
müzelerinde izlenebilmekte. Eğitimi temel amaçlarından
biri olarak gören müzeler çağdaş eğitim anlayışına
adapte olmakta ve daha hızlı gelişim göstermektedirler.
Dolayısıyla müzenin kendini yenilemesi ve yaşaması
için eğitim alanında altyapısını oluşturması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bunu gerçekleştiren müzeler okullar
ve eğitim kurumlarıyla kurdukları işbirlikleriyle eğitim
alanında öncü olmaktalar ve kendilerini
geliştirmektedirler.
Santral İstanbul Enerji Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Mardin
Müzesi gibi müzeler eğitim programlarıyla kentlerinde
önemli bir ihtiyaç olan nitelikli insan yetiştirme misyonuna
katkıda bulunmaktalar.
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Kent müzelerinde eğitim
Kent müzelerinin kuruluş amaçlarından en önemlisi kent
belleğinin korunması, kimlik ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Bu amaçla o kentin özgünlüğünün görülebileceği
ve aynı zamanda kentlilik bilincinin aşılandığı mekânlardır.
Kentin geçmişi ve geleceği arasındaki bağlantıyı
oluşturan kent müzelerinin işletilmesi, yaşatılması
ve yönetiminde eğitimin çok önemli bir yeri vardır.
Öğrenci ve okulların uğramadığı bir kent müzesinin
kentin belleğini koruması ve yaşatması mümkün
değildir. Kent müzesi henüz planlama aşamasındayken
eğitim ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır.
Müze eğitimiyle müzenin kurulma amacının
desteklenmesi, ziyaretlerin sürekliliği, kültürlerarası
iletişimin canlı tutulabilmesi ve müzenin yaşaması
sağlanmaktadır.
Müze eğitimlerinin müzenin gelişimi planlanırken
dikkate alınması, bütçede eğitime yer verilmesi ve müze
içeriklerinin oluşturulmasında müze eğitimi konusunda
uzman desteğinin alınması gereklidir.
Sonuç olarak günümüzde kent müzelerinin yaşaması
için eğitim altyapısının oluşturulması ve işletmesinden
yönetimine kadar eğitim temelli bir anlayışa sahip
olunması gerekiyor.

Eğitim için yapılanma
Günümüzde kentin kimliğinin ve tarih bilincinin gelişmesi
ve kültürel öneminin kavranması için kurulan kent
müzelerinin yaşatılması için en önemli araçlardan bir
eğitimdir. Kent müzelerinin eğitim altyapısının oluşturulması
için öncelikle kent müzesi yönetimin ve iradesinin eğitimi
bir araç olarak benimsemesi gerekmekte. Bu anlayışla
oluşturulacak planlamada eğitim, vizyon ve stratejinin
bir parçası olarak ele alınmalıdır.
Bütçenin oluşturulmasında eğitime mutlaka yer verilmeli
ve müze kadrosunun eğitim uzmanlarıyla desteklenmesi
hedeflenmelidir. Kentte eğitim çalışmaları için işbirliği
yapılabilecek eğitim kurumları(öğretmenler, üniversiteler,
yüksekokul, MEM, eğitim uzmanları vb. gibi) ile
görüşmeler yapılmalı ve yıllık program dâhilinde
işbirliklerine gidilmelidir.
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Kent müzesinin koleksiyonu dikkate alınarak yaş
gruplarına göre eğitim içerikleri hazırlanmalı ve kentteki
tüm okulların katılımının sağlanması için tanıtımlar
yapılmalıdır.
Geçici sergi ve tematik etkinliklerle ebeveynlerin
de katılabileceği, gençlerin aktif olarak müzeyi
kullanabileceği mekânların oluşturulması sağlanmalıdır.
Çağdaş müze anlayışında kendini yenileyebilen, genç
kuşakların ve çocukların ihtiyaçlarına göre şekillenen
müzelerin, uzun vadede işletme, yönetim ve yaşatma
sorunlarıyla karşılaşmayacağı ve sürekliliği olan
mekânlara dönüşmeleri mümkün gözükmektedir.

ÇEKÜL Vakfı ve müze eğitimleri
ÇEKÜL Vakfı 2009 yılından bu yana yürüttüğü eğitim
çalışmalarına kent müzelerinde eğitim çalışmalarını
da eklemiştir. İlk yapılan uygulama çalışması Bursa Kent
Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. ÇEKÜL Eğitim Birimi
uzmanları tarafından Bursa Kent Müzesi’nin eğitim
programlarının oluşturulması sağlanmıştır. Yıllık olarak
programın uygulanmasında ve atölye çalışmalarının
yapılmasında, ÇEKÜL eğitim uzmanlarının desteğiyle
uygulamaların sürdürülebilir olması için müze kadrosuna
eğitim verilmiştir.
2010 yılından itibaren ise “Endüstri Mirası Eğitimleri”
başlığı altında eğitim içerikleri hazırlayarak uygulamalar
yapan ÇEKÜL Vakfı, öğretmenlere yönelik bir
“Öğretmen Kiti” hazırlamıştır. İstanbul’un endüstri mirası
yapıları hakkında bilgi ve eğitim programı sunan kit, her
yıl düzenli yapılan öğretmen ve öğrenci eğitimleriyle
uygulanmaktadır. Alandaki atölye çalışmaları Santral
İstanbul bünyesindeki Enerji Müzesi’nde
gerçekleştirilmektedir. Samsun Kent Müzesi, Bursa
Merinos Tekstil Müzesi gibi yeni müzelerin kurulmasında
yerel yönetimlere destek veren ÇEKÜL Vakfı Anadolu’da
kurulmakta olan kent müzelerine eğitim yaklaşımları
konusunda da destek vermeye devam etmektedir.
Bu eğitimlerle, çocuk ve gençlerin yaşadıkları kentlere
bir de var olan müzelerden bakmaları, yaratıcılık,
paylaşım, farkındalık, kentlilik bilinci, kültür mirasının
korunması, yaşatılması, yeniden işlevlendirilmesi gibi
konuları keşfetmeleri ve kentleriyle ilgili kültürel bilgiye
ulaşmaları hedeflenmektedir.
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Adana ve Şahinbey devamlılığı sağladı
İki tarihi kent; ikisi de birbirinden değerli mirasların
sahibi. Adana’da anıtsal yapılar, çarşı ve Tepebağ
höyüğü öne çıkarken, Şahinbey’in de sivil mimarisi
ve sokakları en belirgin özelliği. Bu iki kentin ortak
noktaları ise belediye başkanlarının desteğiyle KUDEB
ekiplerinin yılmadan çalışması.

Adana KUDEB ekibinden gelen bilgiler:
Adana, meydana gelen deprem sonrasında büyük
değişime uğramış, Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı’nda oluşan kaçak yapılar nedeniyle karmaşık bir
kentleşme yaşamış. Bu nedenle Koruma Amaçlı İmar Planı
revizyonunun yapılması zorunlu hale gelmiş. Büyükşehir
Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon
planı, Koruma Kurulunca uygun bulundu. 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ise hazırlıkları devam ediyor.
Sit alanı içindeki kamulaştırmaların ardından Sinema Müzesi
binası, Dişçi Ethem Konağı ve Tepebağ Höyük üzerindeki üç
binadan ikisinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlandı. Sit alanı dışında kalan Cemil Nardalı Konağı’nın

restorasyonu tamamlandı. Şakirpaşa Konağı da
kamulaştırıldı ve restorasyon çalışmaları başladı.
Çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan
Tepebağ Höyüğü neolitik çağa ışık tutuyor. Adana
Arkeoloji Müzesi ile yapılan protokol kapsamında,
Tepebağ’da açma çalışmaları başladı. Kazılarla Adana’nın
dip tarihine ulaşılabilecek. Çalışmalar kapsamında Seyhan
Caddesi’ne cepheli Sinema Müzesi, Atatürk Evi ile
Gazipaşa İlkokulu’nun birbirleriyle bağlantıları sağlanacak.
Ayrıca Kayalıbağ Mahallesi 26009 sokakta
kamulaştırmalar, kale kalıntılarının bulunduğu alanda
ise çevre düzenlemesi yapılacak.
Sit alanı içendeki Tarihi Kız Lisesi, Ticaret Odası Binası,
Eski Vali Konağı ve Çevik Kuvvet binalarının kesiştiği
Ali Münif Yeğanağa caddesi için de sokak sağlıklaştırma
projesi hazırlandı. Tarihi ticaret merkezi içinde yer alan
Kapalı Çarşı ve Arasta cadde cepheleri sağlıklaştırması ile
Büyüksaat Kulesi restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere.
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Ticaret merkezinin, Yüreğir’le bağlantısını sağlayan
ve Roma İmparatoru Adrianus tarafından yaptırılan
Taşköprü de taşıt trafiğine kapatılarak aydınlatıldı.
Cumhuriyet dönemi mirası olan Halkevi binası ise
restore edildi.
Adana’nın sanayi mirası olan Milli Mensucat Fabrikası,
Cumhuriyet Un Fabrikası çevresiyle birlikte koruma
altına alındı. Tarihi istasyon binasının da tamamlayıcı
yapılarıyla birlikte korunarak kültür ve sanat merkezi
olması hedefleniyor.

Şahinbey KUDEB ekibinden gelen bilgiler:
Bostancı Mektebi - Kültür Merkezi, Gümrük
Hanı - Yaşayan Müze ve Geleneksel El Sanatları
Tanıtım ve Üretim Merkezi ile başlayan çalışmalar,
Suyabatmaz-Kozluca-Kepenek bölgelerini kapsayan
sokak sağlıklaştırma, Şehreküstü konakları
restorasyonları, bölgedeki park alanlarının
düzenlenmesi ve bu bölgelerin açıldığı Şehitler
Caddesi’ndeki cephe düzenleme, çevre yenileme
çalışması ile devam ediyor. Şehreküstü bölgesi,
geçmişe ait kent yapısı, gelenekleri yansıtmakla
beraber, dönemlere göre değişen düşünce kültürünü
de yansıtıyor. Yapıların tarih içindeki değerleriyle
korunması ve kentte sürdürülebilir işlevlerle yeniden

yaşama dâhil olması yapılan restorasyonların sosyal
boyutlarıyla da değerlendirilmesine neden oluyor.
1. Etapta Suyabatmaz ve Pişirici, Ubeydullah,
Müftüoğlu, Şıh Camisi sokaklarındaki sağlıklaştırmalar
tamamlandı. Tescilli yapıların kimlik levhaları hazırlandı.
2.Etapta Kozluca bölgesi-Şıh Hamam Sokak ve
çıkmazları, Kozluca Caddesi, Sergiönü Sokak, Acıoğlu
Çıkmaz Sokak, Hurşit Çıkmazı’ndaki çalışmaların çoğu
tamamlandı. 3. Etapta Kepenek Sokak, Aşağı Koroğlu
Sokak, Ümrüklü Çıkmazı ve Kesik Minare Sokak’taki
çalışmalar önümüzdeki Mayıs ayına kadar bitirilecek.
Nisan ayında başlayan Şehitler Caddesi çevresi cephe
düzenleme projesi ise Ocak ayında tamamlanacak.
Şehitler Caddesi, kentin eski dokusuna ulaşımı sağlayan
ana akslardan olduğu için önem taşıyor. Bu nedenle
kent mobilyaları da sokak dokusuna uygun bir şekilde
hazırlanıyor. Caddenin daha düzenli ve yaşanabilir
olması amacıyla aydınlatmalar, oturma grupları, yeşil
bantlar, dükkânların kepenk sistemleri yeniden
oluşturuluyor. Tarihi kentin yeniden canlanması için
işlevlendirmeler önem taşıyor. Şehreküstü Konakları,
Düveroğlu Evi, Şeyh Fettullah Evi kütüphane, kültür evi,
okuma evi, el sanatları merkezi gibi işlevler kazanırken,
Kolej Binası’nın da (Eski Ermeni Okulu) İslam Bilim
ve Tarihi Müzesi olması planlanıyor.
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TKB Kentsel Koruma
Eğitimleri Güz
Dönemi Programı

ÇEKÜL Akademi’nin Tarihi Kentler Birliği için
hazırladığı Kentsel Koruma Eğitimleri, güz dönemi
programı başladı.

Tarihi Çevre Koruma
ve Kentsel Peyzaj Tasarımı İlişkisi
23–25 Ekim 2013
Programın amacı: Sürdürülebilir kentleşmenin
sağlandığı, yeşil alanların sisteme hakim olduğu,
ekolojik mükemmelliğin hedeflendiği, eski şehirlerin
çevresel, fiziksel ve estetik olarak çekiciliklerinin
artırıldığı, kentin hikayelerinin anlatıldığı kentsel
tasarım yöntemlerinin irdelenmesidir.
İçerik: Tarihi peyzaj okumaları; Boğaziçi peyzajı;
Emirgan kent dokusu (tarihi binalar, meydan vb.)
Tarihi aks (Beyoğlu); Hollanda Konsolosluğu Bahçesi
(Peyzaj Tasarım: A. Kancı); Saray Bahçesi, Topkapı
Sarayı avluları, Gülhane Parkı; Avrupa-Tarihi Kent
Tasarımı; Paris örneği; Katılımcı projelerinin
değerlendirilmesi; Tarihi kent meydanı düzenlemesi

Eğitmen: Aygen Kancı
Aygen Kancı, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümünden Peyzaj Yüksek Mimarı olarak mezun
olmuş, devamında Mimar Sinan Üniversitesi’nde
kentsel tasarım uzmanlığı alanında yüksek lisans
yapmıştır. Her iki üniversitede öğretim görevlisi olarak
belirli sürelerde çalışmıştır. İş hayatına serbest
tasarımcı olarak devam etmektedir. Kentsel tasarım,
peyzaj tasarımı ve planlaması üzerine mikro ve makro
ölçeklerde projelerle devam eden meslek yaşamında
alanında ödüller almıştır. Tarihi çevre koruma
ve kentsel peyzaj tasarımı programında tasarımcısı
olduğu Hollanda Konsolosluk Binası’nın peyzaj
tasarımını katılımcılara sunacaktır.

Restorasyon İşlerinde Keşif
ve Hakediş Uygulamaları
20–22 Kasım 2013
Programın amacı: Restorasyon işlerinin
vazgeçilmez öğelerinden olan keşif ve hakediş
uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, kullanılan
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birim fiyatlar ve fiyat analiz örneklerinin kullanıldığı
işler ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin
katılımcılara aktarılması.

Tarihi Çevre Çalışmaları İçin Uygulama
Hedefli Proje Hazırlama Süreçleri
ve Proje Yönetimi Teknikleri

İçerik: Restorasyon uygulaması öncesi Yaklaşık
Maliyet Keşifi hazırlanması; Birim fiyatlar ve Yeni Fiyat
Analizlerinin yapılması; Metraj ve Ataşman krokilerinin
yapılması; Hakediş yapılması ve örnekleri; Hakediş
aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler;
Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

27–29 Kasım 2013

Eğitmen: İsmail Önel
1970 Silivri-İstanbul doğumlu olan İsmail Önel, İstanbul
Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya
Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.
Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi
Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi,
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi,
Bursa Ulu Cami gibi 150 den fazla tarihi eserin
restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok
şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

Programın amacı: Yetkili kurumlarda yetki
ve görevleri dahilinde kısa, orta ve uzun vadede
uygulama eylem planlarının hazırlanması, mali
kaynakların araştırılması, proje yönetimi ve uygulama
konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.
İçerik: Örnek alan ziyareti; Yapı uygulama süreçleri;
Mevcut durum analizi; Uygulama eylem planlarının
hazırlanması; Mali kaynak araştırmalarına yönelik
çalışmalar; Proje yönetimi; Örnek analizi
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burhan Satıcı
İTÜ Mimarlık Fakültesinde lisans öğrenimini
tamamlayan Burhan Satıcı, 1983 yılında TSK’nde
Mimar Mühendis Subay olarak göreve başlamıştır.
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Görevi süresince proje yöneticiliği ve kontrol amirliği
yaparak çok sayıda üst ve altyapı projeleri
uygulamasında bulunmuştur. 1996 yılında yüksek
lisans eğitimini “Afet Sonrası ve Yurt Savunması
Esnasında Hizmet Verecek Sağlık Sistemi ve Modülü
Araştırması” konulu çalışması ile tamamlamıştır.
TSK bünyesinde 2004 yılında “Türkiye’de Kamu
Yatırımlarının Geliştirilmesi ve Kamusal İnşaat
Yönetim Modeli Araştırması” konulu çalışması
ile doktora çalışması yapmıştır. 2006–2008 yılları
arasında İstanbul Metropolitan Planlama
ve BİMTAŞ bünyesinde çalışmış, 2006–2010 yılları
arasında İKSV bünyesinde Teknik Direktör olarak
bulunmuş ve İKSV Merkez Binası restorasyonunu
tamamlattırmıştır. 2004- 2008 yıllarında YTÜ
Mimarlık Fakültesinde, 2011 yılında İstanbul Aydın
Üniveristesinde Mimari Uygulama ve Tasarım
dersleri vermiştir. Halen İstanbul Gedik Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık
ve İç Mimarlık Bölümü’nde ders vermektedir.

Koruma Projelerinde
Bilgisayarlı 3D Modelleme
4–6 Aralık 2013
Programın amacı: Koruma çalışmalarının proje
geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş
proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve
uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak, bu
yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.
İçerik: Temel 2D çizim yöntemleri; Diğer ilgili
programlarla alış-veriş arayüzleri; 3D modelleme
ve görüntüler oluşturma; Farklı formatlarda çıktılar
alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma; Sunum
ve basit animasyon hazırlama; Uygulama çalışmaları
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler:
Sketch-up internet sitesinden indirilmiş temel
program kurulu olan http://sketchup.google.com/
intl/tr/download/) dizüstü bilgisayar
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Eğitmen: M. Gökhan Kılınçkıran
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996–2007
yılları arasında kendi mimarlık firması yanında
kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu
olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli
projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı
dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu
Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi
vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer
alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran
Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu gezilerinde
asistanlığını yürüttü. 2007–2009 yılları arası
yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş
olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında,
özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve
modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar
yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri
konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel
mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta
ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Yapı Özelliklerine Göre Müdahale
Teknikleri ve Bakım-Onarım Esasları
11–13 Aralık 2013
Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama
ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra
restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri
öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak,
restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.
İçerik: Restorasyon teknikleri; Koruma projelerinde
kullanılan malzeme bilgisi; Restorasyon projesi
hazırlama esasları; Vaka analizi; Katılımcıların
kentlerinden örnekler üzerinden koruma ilkelerinin
saptanması; Uygulama çalışması; Alan ziyareti
Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar,
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek
Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve

YEREL KIMLIK 10_Layout 1 10/26/13 4:28 PM Page 56

ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını
tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci
ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar
Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas'taki Sinan Müze
Evi, 2004'te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında
Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin
Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi,
Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının
projelendirme aşamalarına katkı sundu. Bayar,
Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
destekli birçok projede de görev aldı. Divriği Ulu
Cami ve Darüşşifası Restorasyon Projesini
hazırladı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış
uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları
arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser
için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik
görevini yürütmektedir.

Tarihi ve Kültürel Miras Proje
ve Uygulamalarında İşlevlendirme
18–20 Aralık 2013
Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan
farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına
göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini,
tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek
güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni
yaklaşımları belirlemek.
İçerik: Örnek yapıların mevcut durum analizini
oluşturma yöntemleri; Kültürel miras kapsamındaki
yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi; Doğru
işleve yönelik yöntem belirleme; Kültürel miras
kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal
eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri;
Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden

YEREL KIMLIK 10_Layout 1 10/26/13 4:28 PM Page 57

değerlendirme; Koruma amaçlı imar planlarıyla
uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek;
Alan ziyareti
Eğitmen: Y. Mimar Metin KESKİN
1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin,
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek
Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda
yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL önderliğinde
Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi,
Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye
Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey
Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda
Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü.
Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp
Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari
Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars
Aynalı Köşk gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde
çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini
tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu
üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest
mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla
ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle

Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte
ve fotoğraflamaktadır.

Koruma Amaçlı İmar Planlarının
Hazırlanışı ve Amaçlarının Tartışılması
25–27 Aralık 2013
Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın
korunması için kentsel sit alanı olan bölgelerde
yapılacak olan kentsel planlama çalışmalarının
değerlendirilmesi ve ana kriterlerinin öğrenilmesi.
İçerik: Koruma amaçlı imar planının ne olduğu;
Koruma amaçlı imar planı hangi alanlar için
gereklidir; Koruma amaçlı imar palanının bileşenleri;
Alan çalışmaları; Dünyadan ve ülkemizden örnekler
Eğitmen: Timur Çelik
1974 Fatih–İstanbul doğumlu olan Timur Çelik,
İstanbul Pertevniyal Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
M.Y.O. Restorasyon Bölümü ve Uludağ Üniversitesi
Mimarlık Bölümü mezunudur. 1994 yılından
bu yana Mimari Projeler, Restorasyon Projeleri
ve Uygulamaları ile ilgilenmektedir.
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Van Gölü Havzası Kültür
Öncelikli Vizyon Planı

1
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Şehir plancılarından oluşan ÇEKÜL ekibi, Van Gölü Havzası
Kültür Öncelikli Vizyon Planı’nı hazırlamak için Bitlis, Van
ve çevresinde dört gün süren incelemelerini tamamladı.
ÇEKÜL Vakfı’nın Tarihi Kentler Birliği adına hazırladığı
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 2013 Programı’nın
beşincisi olan “Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon
Planı” Bitlis, Van, Hakkâri ve Muş kentlerini kapsayacak.

Urartular’dan günümüze
Van Valiliği’nin ev sahipliğinde, ÇEKÜL Vakfı Bölge
Koordinatörü Dr. Şahabettin Öztürk’ün rehberliğinde
Urartular’dan günümüze Van’daki uygarlıkların izleri
incelendi. Van Kalesi ve eski şehir, Gevaş, Akdamar Adası,
Çavuştepe, Hoşap Kalesi görülen yerler arasındaydı.

Bitlis’in doğal ve kültürel değerleri incelendi
ÇEKÜL ekibinin kentteki ilk durağı Bitlis Valiliği oldu. Vali
Yardımcıları Alp Eren Yılmaz, Serdar Arslantaş, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Hüsnü Işık Gör ve Belediye Başkan
Danışmanı Ferhat Gök ile yapılan toplantıda kent
ve üretilen projeler hakkında bilgiler alındı.

1. Çavuştepe,
Urartu Kalesi’nden
Van havzası
2. Ahlat,
Selçuklu Mezarlığı
3. Akdamar Kilisesi
4. Yukarı Bakraçlı
Köyü, Yedi Kilise
5. Van eski şehri

Yöreye özgü taştan yapılan evlerin ve 500’e yakın tescilli
eserin bulunduğu Bitlis, Anadolu’da kültürel mirasın yoğun
olduğu kentlerden. Son yıllarda ÇEKÜL Vakfı’nın da
destekleriyle kentte başlayan koruma bilinci, Belediye
ve Valiliğin ortaklığında KUDEB’in kurulmasıyla koruma
uygulamalarına yansımaya hazır. KUDEB uzmanlarının
eşliğinde yapılan incelemelerde Bitlis Kalesi, geleneksel Bitlis
dokuları, Bitlis Çayı ve çevresi, Nemrut Krater Gölü, Ahlat
Selçuklu Mezarları ve harabe şehir, Adilcevaz Ulu Cami, Erciş
Çelebibağ Mezarlığı, Muradiye Şelalesi gibi hem kültürel hem
doğal miras alanları incelendi. Bitlis ve çevresi incelemeleri,
Valiliğin ve Belediye’nin ev sahiplinde yapıldı. TKB üyesi
Ahlat’ın Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Ahlat
Kaymakamı Osman Dölek ise Ahlat ÇEKÜL ekibine eşlik etti.
Bitlis KUDEB uzmanları: KUDEB müdürü inşaat
mühendisi Zekeriya Urfan, inşaat mühendisi Tilla
Pazarbaşı, arkeolog Habib Şenol, şehir plancısı Yeşim
Kaya, sanat tarihçisi Songül Yılgın
ÇEKÜL ekibi: Şehir plancıları Batuhan Akkaya,
Sevil Şeten, Simge Zilif, Esra Karataş, Ömer Sarı,
iletişimci Şirin Sıngın Yılmaz
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Akşehir’i tanımak istiyorsanız
Ağaçtan öteye yol gider mi?
Mahallenin çocukları Nasreddin Hoca’ya muzip
bir şaka yapmak için büyük bir ağacın dalına
uçurtmalarının takılmasını sağlamışlar ve başlamışlar
Hoca’nın yolunu gözlemeye. “Hoca uçurtmayı
almak için ağaca çıkar biz de pabuçlarını alır kaçarız”
diye de plan yapmışlar. Nasreddin Hoca yaklaştığında
etrafını sarmışlar ve yardım istemişler. Çocukların isteğini
kabul eden Hoca, ağaca çıkmak için hazırlanmaya
başlamış, ayakkabılarını da çıkarmış ve çantasına
koymuş. Çocuklar, “Hoca Efendi onları niye yanına
alıyorsun. Ağaçta pabuçları ne yapacaksın” diye bir
ağızdan itiraz etmiş. “Belli olmaz ki evlatlarım” demiş
Hoca, “Belki ağaçtan öteye yol gider”.
Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün
öncülerinden Nasuriddin Hace nam-ı diğer Nasreddin
Hoca, Akşehir’in taşında, toprağında, müzelerinde,
kitabında hâlâ yaşatılmaya devam ediyor. Somut olmayan
bu kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasında örnek bir

çalışma yapan Akşehir Belediyesi, kentin sivil ve anıtsal
eserlerine de özen göstererek koruma çalışmaları
yürütüyor. Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, belediyenin
imkânlarıyla hazırlanan yayınlara Nasreddin Hoca’nın ve
kent belleğinin yansımasını sağlıyor.

Uluslararası Mizah, Gülmece ve Gülen Yüzler Fotoğraf
Yarışması kitaplarından, Minyatürlerle Nasreddin Hoca
Fıkraları ve kent envanteri kitabına kadar pek çok kitap
hazırlanmış. Akşehir Belediyesi tarafından yapılan yayınları
incelemek isterseniz işte kısa bilgileri:
2012 yılı yayını olan Akşehir Belediyesi Taşınmaz
Kültür Varlıkları Envanteri Akşehir’in türbeleri, dini,
sivil ve anıtsal mimari yapıları üzerine hazırlanmış bir
envanter çalışması. 206 sayfalık envanterin proje
yürütücülüğünü Mevlüt Yiğit, proje koordinatörlüğünü
ise Songül Özcan Turan ile F. Şule Doğancı Tekin
yapmış. Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan
da envanter kitabının danışmanlığını üstlenmiş.
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işte birçok kaynak!
Yayına ek olarak hazırlanan Akşehir Taşınmaz Kültür
Varlıkları Haritası Akşehir’deki kültürel mirasın
algılanmasını kolaylaştırıyor.

Mizah, Gülmece ve Gülen Yüzler adlı uluslararası
fotoğraf yarışması kitapları, dünya çapındaki
fotoğrafçıların makinelerinden çıkıp, ödüle
layık görülmüş fotoğrafların dermelerinden
hazırlanmış.

Mustafa Özçelik tarafından kaleme alınan Anadolu
ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca isimli, 2008 yılı
yayınında, Nasreddin Hoca’nın hayatı, kişiliği, fıkraları
ve fıkralarından seçmeler yapılıyor. Kitap, araştırmacılar
için kaynak özelliği taşıyor.
Mehmet Koç’un 2013 yılında yayımlanmış olan
Türbetü’l Merhum Tüm Yönleriyle Nasreddin Hoca
Türbesi isimli kitabında ise Nasreddin Hoca Türbesi,
bakım ve tamiratları, kitabeleri ile şairlerin dilinden
Nasreddin Hoca Türbesi şiirleri gibi konular işleniyor.

Dünyanın Ortası, Gülmece Başkenti Akşehir isimli kitapçık
ise, Akşehir’in genel görünümü ile sivil, tarihi, dini mimari
yapılarının fotoğraflarından oluşuyor. Bu kitapçığı
incelediğinizde kentte görmek istediğiniz noktaları kolayca
tespit edebilirsiniz.

Ahmet Efe’nin hazırladığı 2012 yılı yayını Dünyaya
Gülmek-Minyatürlerle Nasreddin Hoca Fıkraları,
fıkraların minyatürlerle anlatıldığı bir kaynak.

Fıkralarla Nasreddin Hoca isimli yayın ise Nasreddin
Hoca fıkralarından oluşan bir cep kitabı. Girişinde, halk
dilinde gülmece türünün öncüsünün hayatı ve kişisel
özellikleri yer alıyor.

Mustafa Özçelik ile Funda Koçer Yeşilyurt’un hazırladıkları
Minyatürlerle Menakıb-ı Hoca Nasreddin isimli yayınları
da Nasreddin Hoca’nın karakteristik özelliklerini yansıtan
minyatürleri ve hikâyeleri, Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmış.
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kitap

ZAMAN VE BELGELERLE
MECİTÖZÜ

BİLİM DÜŞÜNCE
VE SANATTA CİZRE
2012 yılında Cizre’de yapılan
Uluslararası Bilim Düşünce ve
Sanatta Cizre Sempozyumu’nun
bildirileri bir kitapta topladı.
Mardin Artuklu Üniversitesi
Yayınları’ndan çıkan kitabın
editörü M. Nesim Doru. 554
sayfalık kitapta, eskiçağda Cizre
arkeolojisi ve tarihi, Cizre alayları
ve eşkıyalık, Cizreli bilginler,
Osmanlı medrese sistemi ve
Cizre medreseleri, Cizre Ulu
Cami kapı kanatları ve ejderli
kapı tokmakları, Cizre ve
çevresindeki Kürtçe mevlitler ve
müzikal olarak günümüzde icra
ediliş tarzları gibi farklı
disiplinlerden bilim insanlarının
bildirileri kentin ve çevresinin
yoğun birikimine ışık tutuyor. Son
yıllarda Cizre’de başlayan
koruma çalışmalarıyla ismi
duyulmaya başlayan kentteki
hareketlilik, bölgedeki
üniversitelerin ve yerel
yöneticilerin katkılarıyla,
yayımlanan kitaplar, düzenlenen
etkinliklerle artarak devam ediyor.

Kazılarda elde edilen bulgulara ve
tarih araştırmalarına göre ilçenin
tarihinin 5 bin yıl öncesine
uzandığı, Danışmendliler ve
Osmanlılar dönemlerinde önemli
yerleşimlerden biri olduğu
biliniyor. Mecitözü Kaymakamlığı,
bu tarihi değerleri araştırmacılara
sunmak için Zaman ve Belgelerle
Mecitözü kitabını yayımladı. Kitap,
Mecitözü’ne dair yayımlanan ilk
kitap olma özelliğini
taşıyor.Osmanlı devlet arşiv
belgelerinde Mecitözü
(Avkathacıköy) ile ilgili olanlar
transkript edilerek bir bölümü bu
kitapta yayımlandı. Diğer önemli
bölümü ise Mecitözü Kent Müzesi
ve Kültür Evi ile Mecitözü
Hükümet Konağı'ndaki kiosklar
vasıtasıyla araştırmacılar ve
kentlilerin ilgisine sunuldu. Kitabın
sunuş bölümünde Çorum Valisi
Sabri Başköy ve ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in
sunuş yazıları bulunuyor. Kitabın
yayımlanmasını sağlayan
Mecitözü Kaymakamı Cüneyt
Epçim’in de yazısının bulunduğu
kitabın son bölümünde bir
fotoğraf albümü hazırlanmış.
Albümde kentin eski ve yeni
fotoğraflarına yer verilmiş.

KÖPRÜLER KENTİ RİZE
Yerel yürüyüş ve bisiklet
rehberliği yapan Ersin Demirel’in
yayına hazırladığı Köprüler Kenti
Rize rehber kitabı Çayeli Bakır
İşletmeleri’nin desteğiyle Kaçkar
Turizm Birliği tarafından
yayımlandı.Karadeniz tutkunları
için iyi bir kaynak oluşturacak
kitabın önsözünde Rize Valisi
Nurullah Çakır, “Anadolu’yu
sarmalayan ve sayıları bin dört
yüzü aşan tarihi köprülerden
yaklaşık yüz tanesi Rize ilimizin
sınırları içerisinde yer alıyor.
Vadileri bir gerdanlık gibi saran
kemerli yapılarıyla insanı insana
kavuşturmanın öyküsünü hep
anlatacak köprüler. Rafting
meraklılarının adrenalin dolu
çığlıkları Çamlıhemşin Kadıköy
ve Ardeşen Köprüköy’ü
çınlatacak. Manzaranın güzelliği
Şenyuva Köprüsü’nden ilk kez
geçenleri büyüleyecek her
zaman” diyor. Ekindeki köprüler
haritasıyla da dikkat çeken
rehber kitapta Fındıklı, Ardeşen,
Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar,
Çayeli gibi ilçelerdeki tarihi taş
köprülerin envanteri çıkarılarak
her biri hakkında bilgi veriliyor.
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ESKİ VE YENİ
FOTOĞRAFLARLA KARS
“Bu kitap güzel Karsımıza bir saygı
duruşu niteliğindedir. Tüm kitaplar
insanlığın belleğidir. Zaman içinde
her şey unutulabilir ama yazıya
geçmiş şeyler belge niteliği taşır.
Sözü sonsuzlaştıran kitaptır”
sözleriyle başlıyor kitap. Bu
sözlerin altında ise kitabı
hazırlayan Vedat Akçayöz ve
Yıldırım Öztürkkan’ın imzası var.
Bu kıymetli duygularla hazırlanmış
kitap Kars Kültür ve Sanat
Derneği’nin bir yayını. Ayrıca Kars
Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenmiş. Yıl 1855,
Vaizoğlu Camisi, Oniki Havariler
Kilisesi ve Ulu Cami ile şehri saran
surların göründüğü bir gravür
karşılıyor sizi. Hemen yanında ise
2011 yılında aynı açıdan çekilmiş
bir fotoğraf yer alıyor. 253 sayfalık
kitabı incelerken zaman ve mekân
algısını kentin değişen yüzüyle
hissetmeye çalışıyorsunuz. Neler
yıkılmış, neler hâlâ ayakta... Bazı
fotoğraflarda ise onca senedir hiç
değişmemiş Kars...

DÜNDEN BUGÜNE
UZUNKÖPRÜ
2011 yılının sonunda TKB’nin
ilk Bölge Toplantısı'na ev
sahipliği yapan Uzunköprü
Belediyesi, “Belgelerle Dünden
Bugüne Uzunköprü” kitabı ile
değerli bir envanter çalışması
yayımladı. Kitap, tarihçi,
Osmanlı arşivi uzmanı Orhan
Özdil’in editörlüğünde,
Uzunköprü ve çevresiyle ilgili
yaklaşık 10 bin belge içinden
seçilenlerle hazırlandı.
Uzunköprü’nün tarihçesinden
sonra, mülki ve idari, sosyal,
kültürel, siyasal, dinsel ve
güvenlikle ilgili, imar ve
kalkınma, mali ve iktisadi,
eğitim ve okullar, nüfus ve
demografik konularla ilgili
belgeleri içeren yayın Osmanlı
arşivi uzmanı Gülçin Abay ve
araştırmacı Hasan Abay
tarafından yayına hazırlanmış.
Uzunköprü Belediyesi son
yıllarda yaptığı koruma
çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Sınırlı kaynaklara rağmen
kentte restorasyon ve
düzenleme çalışmaları devam
ediyor. Belediye Başkanı
Av. Enis İşbilen ve ekibi kültürel
mirasın korunmasının yanı sıra
komşusu Yunanistan ile de
bağları güçlendirmek, kentteki
turizmin canlanmasını
sağlamak için çalışmalar
yapıyor. Yayımlanan ve hazırlık
aşamasında olan kitaplarla,
koruma çalışmaları eş zamanlı
yürütülüyor.

TOKAT SERAMİKLERİ
Selçuk Erez ve Altan A.
Marçelli’nin birlikte hazırladıkları
Tokat Seramikleri kitabı Tokat
Valiliği tarafından yayımlandı.
Vali Mustafa Taşkesen
önsözünde, bakırcılık,
yazmacılık, dokumacılık,
dericilik gibi el sanatlarıyla
bilinen Tokat’ın, bu kitap
vesilesiyle az bilinen seramik
merkezi olma özelliğinin de
ortaya çıktığını söylüyor.
Türkçe-İngilizce hazırlanan
Tokat’ta tarih boyunca yapılan
seramik üretiminin anlatımıyla
başlıyor. Roma dönemi
lahitlerinden Hitit dönemi
Maşathöyük kazı buluntularına
kadar farklı dönemlerden
seramiklerin hikayesi, zengin
fotoğraflarla destekleniyor.
Tokat Seramikleri kitabı,
yazmacılığıyla ünlü Tokat’ın
farklı bir yönüne dikkat
çekmeyi başarıyor ve
araştırmacılar için bulunmaz
bir kaynak niteliği taşıyor.
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Şafak Uykusundaki Kent Harput
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu
üyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin kurulduğu
günden beri düzenlenen seminerlere
birikimi ve vizyonu ile her zaman destek
veren değerli tarihçi Necdet Sakaoğlu’nun
kaleme aldığı ve ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü
Görkem Gül Duman’ın Gülsan Eğitim
ve Kültür Vakfı için yayına hazırladığı
Şafak Uykusundaki Kent Harput kitabı
yayımlandı. Kitap, Merve Ertürk İnal’ın
sanat yönetmenliğinde, Necdet Sakaoğlu
Mustafa Balaban ve ÇEKÜL Bilgi Belge
Merkezi’nden elde edilen belgelerle,
mimar Metin Keskin’in desenleriyle
zenginleştirildi. Ayrıca her konu başlığı,
yazınsal özeniyle uyumlu fotoğraf, belge,
resim ve desenlerle birleştirilerek,
Harput’un gizemli, destansı, nostaljik
çağrışımlı özelliklerini öne çıkarıldı.
Mazisinde birkaç bin yıl saklayan Harput’u
anlatabilmek için “kaynak, malzeme ve
başlıklar neler olmalı?” sorusunu odağına
alan kitap yayına hazırlanırken, kentin
mazisinde kaybolan anları ışıldatan ilginç
kesitler resmedilmeye çalışılmış. Örneğin

Nahid Sırrı Örik’in Boğaziçi’ne dair
bir öyküsüyle Musul Emiri Nasruddevle
Hamdani’nin ve Arap şairi Munkiz’in
Harput’u tanımlayan soyut şiirleri;
belki hiç akla gelmeyecekken “Harput’ta
bir Amerikalı” ile Beşiktaş Çarşısı’ndaki
Süpürgeci Mustafa Ağa; hancı-otelci
Harputlu Simon ile 12. yüzyıl kahramanı
Belek Gazi; Artuklu İmadeddin’in tunç
parasındaki deli göz bakışlı portresi ile
Harput’ta günlük yazan Tracy Atkinson’ın
tehcir günleri anıları; Hommaire de
Hell-J. Laurens ikilisi ile ovaya hoyrat
okuyanların elezber, tecnis ve divanları
ilk kez bir kent güzellemesinde buluşmuş.
Anadolu kentlerinin bu tür yazınsal-tarihsel
kitaplar inşasına elverişli zenginlikler
içerdiğini biliyoruz. Ancak yerleşimlerin
kültürel birimkimlerini doğru bakışlarla
incelemek ve kitap çerçevesine oturtmak
kolay değil. Şafak Uykusundaki Kent
Harput, uzun bir hazırlıkla ve pek çok
emekle kotarılırken bu zoru başarmış,
kolektif, yepyeni bir deneme.

