






sunuş

Saygıdeğer arkadaşlarım, 

Önümüzdeki yıl 15. yılını kutlayacak olan
Tarihi Kentler Birliği, hedeflerine doğru
kararlılıkla adım adım ilerliyor. Ağustos 
ayında Samsun’da gerçekleştirdiğimiz
Encümen toplantısında, 14 yıllık bilgi ve
deneyim birikimimizi, kazanımlarımızı
değerlendirdik. On binlerce yıldır çeşitli
uygarlıkların yaşam alanı bulduğu, tarihin her
döneminden izler taşıyan yurdumuz, bütün bu
zenginlikleriyle dünya gündeminde gururla yer
almayı hak ediyor. UNESCO Dünya Miras
Listesi, son dönemde Türkiye’de giderek artan
bir ilgiyle tarihi kentlerimizin hedefi haline
geliyor, listede yer alan tarihi kentlerimizin
sayısı artıyor. Bu çabada belediyelerimiz büyük
sorumluluk üstleniyor, farklı kesimlerle işbirliği
içinde, sistemli bir çalışmayı gerektiren zorlu bir
süreçten geçiyor. Biz de TKB olarak, 
Dünya Miras Listesine girmeyi hedefleyen
belediyelerimize destek olmak amacıyla, 2009
yılından buyana kadrolarımızın eğitimlerini
gerçekleştiren ÇEKÜL Akademi ile işbirliği
yaparak, Dünya Mirası Başvuru Süreci ve Alan
Yönetiminde Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim
Programı’nı hayata geçirme kararını aldık.

Yine ÇEKÜL tarafından TKB için hazırlanan
“Kültürel Rota Planlama Programı”
doğrultusunda, kültürel rota planlaması yapmak
isteyen belediyelere rehberlik edecek bir kılavuz
kitap yayınlama hazırlığındayız. Doğal ve

kültürel mirasımızın bölgesel ölçekte
korunmasının yanı sıra tanıtımı ve turizme
açılmasına yönelik çalışmaları destekleyen, 
yerel kalkınmaya da katkı sağlayan bu
programla ilgili tüm yol gösterici bilgiler bu
kılavuzda yer alacak. Öte yandan ÇEKÜL’ün
25, Tarihi Kentler Birliği’nin 15 yıldır kentlerde
sürdürdükleri çalışmalar sonucunda oluşan her
türlü bilgi ve belgeyi dijital ortama aktararak,
herkesin erişebileceği bir arşiv hazırlığı sürecine
girmiş bulunuyoruz. “Kent Arşivleri” altında
toplanacak olan zengin kaynaklar korunarak
geniş bir kullanıcı ağına ulaşacak. 

Dergimizin bu sayısında ayrıntılarını
okuyacağınız, 26-28 Eylül tarihlerinde
gerçekleşen Kayseri Buluşmamızı da anmadan
geçemeyeceğim. Değerli Başkan Mehmet
Özhaseki’yi, kentteki çok başarılı çalışmalarını
paylaştığı etkileyici sunumu için bir kere daha
kutlamak ve olağanüstü sıcak konukseverliği
için Birliğimiz adına teşekkürlerimi ifade 
etmek istiyorum. 13-16 Kasım tarihlerinde
Antalya’da yapılacak YAPEX Restorasyon
Fuarında buluşmayı da heyecanla bekliyorum.
Birliğimizin çalışmalarının, kentlerimizin
kimliğini ve mirasını koruma ve güzelleştirme
azmine güç katmasını diliyor, saygılarımı
sunuyorum. 

Tarihi Kentler Birliği ve 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Zengin bir deneyim birikiminden yeni projelere
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Yönetim

Birlik Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz 
Samsun Büyükşehir Bld. Bşk.

Encümen
Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Bld. Bşk.
Celalettin Güvenç
Şanlıurfa Büyükşehir Bld. Bşk.
Cemal Akın-Bartın Bld. Bşk.
Kamil Saraçoğlu-Kütahya Bld. Bşk.
Ülgür Gökhan-Çanakkale Bld. Bşk.
Şükrü Genç-Sarıyer Bld. Bşk.
Selahattin Gürkan-Battalgazi Bld. Bşk.

Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyeleri
Mehmet Tahmazoğlu
Şahinbey Bld. Bşk.
Mürsel Yıldızkaya-Polatlı Bld. Bşk.
Özdilek Özcan-Niksar Bld. Bşk.
Erkan Uçkan
Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi
Fatma Şık Barut
Sur Belediyesi Meclis Üyesi

Meclis 1. Başkan Vekili
Burhanettin Kocamaz
Mersin Büyükşehir Bld. Bşk.

Meclis 2. Başkan Vekili
Gültan Kışanak
Diyarbakır Büyükşehir Bld. Bşk.

Meclis Asil Katipleri
Bekir Altan-Payas Bld. Bşk.
Enis İşbilen-Uzunköprü Bld. Bşk.

Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
Prof. Dr.Ülkü Azrak, Erdoğan Bilenser
Nurullah Çakır, Süleyman Elban
Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Zekai Görgülü
Dr. Asım Güzelbey, Kayhan Kavas
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Mithat Kırayoğlu, Hasan Özgen
Fikret Toksöz, Dr. N.Fikret Üçcan

TKB Genel Sekreteri 
Sezer Cihan 
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editörden

Korumanın gündemi hız kesmeden sürüyor

Uzun, kavurucu ve kurak bir yaz; yaşam
alanlarımızı nasıl acımasızca har vurup
harman savurduğumuzu, dünyamızın
artık dayanma gücü kalmadığını
görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara
haykırdı. Bu arada vahşi bir savaş
sınırımıza dayandı. İnsanlar yerlerinden
yurtlarından koptular, savruldular can
havliyle. Yine de umuda gölge
düşürmedik. Önceliklerimizi, on binlerce
yıllık insani değerleri yüreğimizde ısıttık,
vahşetin ve cehaletin içimize saldığı
karamsarlığa yenik düşmedik, yılgınlığa
karşı durduk. 

Ve ataların mirasında vücut bulan insan
yaratıcılığına, umuda, yüce değerlere
sarıldık. Bu mirası korumak için emek
harcayan özverili insanlardan, kentlerden
gelen haberlerle karşınızdayız.
Kötülüklerin karşısında yaşam sevincimizi,
insana olan inancımızı pekiştiren güzel
işlerle hazırladık bir dergiyi daha. 

Bu sayıda öncelikle 26-28 Eylül
tarihlerinde Kayseri’de, geniş bir 
katılımla gerçekleşen Buluşmanın
ayrıntılarını bulacaksınız. Yerel seçimler
üye belediyelerimizin yarıdan fazlasında
değişen Başkanların, TKB’ye yoğun ilgisi
dikkat çekti, Birliğin ilkeleri ve elde ettiği
sonuçların önemini ve yarattığı etkiyi
gözler önüne serdi. Bu ilgi, tarihi
kentlerimizin kimlik değerlerini yeniden
keşfetme arayışlarına da tanıklık etti.
Buluşmada, ev sahibi Başkan
Özhaseki’nin kendine özgü sıcak
üslubuyla paylaştığı Kayseri çalışmaları,
kentine bakışı ve başkanlık vizyonu
dinleyenleri derinden etkiledi. 

Yine bu sayıda, yazının başında
dünyamızın durumuna ilişkin
kaygılarımıza yanıt veren, önemli bir yazı

yer alıyor. Çok yönlü mimar dostumuz
Erden Güven’in ekibiyle birlikte
hazırladığı, bugün şiddetle mustarip
olduğumuz kentsel sorunlara ilişkin
çağdaş ve bütüncül bir çalışmayı
okuyacaksınız. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi ile uyum içinde hazırlanan
proje, her yönüyle güncel ve çağdaş,
hem de çok acil bir çözüm önerisi.
Uygulamaya geçtiğini görmeyi ve benzer
örneklerin çoğalmasını diliyoruz. 

Bir başka ilgi çekici yazı, Kayseri’nin
üstünü Başkan Özhaseki’ye bırakıp, 
altını araştıran bir avuç gönüllü
mağaracının, Obruk Grubunun
bulgularını içeriyor. Bir yeraltı kentinin
farklı dünyasını bizlere açan izlenimlerin
merakla okunacağını umuyoruz. 

Haberlerimiz her zamanki gibi çok çeşitli:
TKB’nin Ağustos ayında Samsun’da
yapılan Encümen toplantısından notlar,
Samsun’daki koruma hamlesi, Payas’taki
heyecan verici gelişmeler, Tataristan’ın
Kazan kentinde TÜRKSOY Müzeler 
Birliği toplantısı, Urumçi’de buluşan
dünya İpek Yolu kentleri toplantısı,
Gaziantep’te zorlu bir serüvenin ardından
tamamlanan Hışva Han restorasyonu,
hepsi birbirinden renkli kültür ve koruma
örnekleri. Ödül töreni ve sergisi 19
Kasım’da Antalya’da YAPEX Fuarında
yapılacak olan 13. TKB Özendirme
Yarışması sonuçları da bu sayıda. 

Aydınlık bir geleceğe ve umuda açılan
güzel günlere... 

Handan Dedehayır
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içindekiler

Sunuş 
Yusuf Ziya Yılmaz

Editörden
Handan Dedehayır 

Haber 
ÇEKÜL Akademi güz dönemi devam ediyor

Dünya Tarihi Kentler Birliğinden 
yeşil ve çevreci büyüme çağrısı

Oktay Ekinci anısına Muğla’da anma etkinliği
Bin Günde Bin Eser Hibe Programı başladı

Kadıköy Tasarım Atölyesi Bieanele hazırlanıyor

Haber
15. yıla doğru TKB’nin gündemi yoğunlaştı

Haber
Müzeler Birliği Tataristan’da biraraya geldi

Haber
Bitlis’in kültür odaklı gelişimi planlanıyor

Buluşma/Kayseri 
Kültür öncelikli bir kalkınma modeli

Albüm

Haber 
Selçuklu uygarlığını anlatan ilk müze açıldı

Kapak fotoğrafı: Şirin Sıngın
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Haber
YAPEX Restorasyon Fuarı bu yıl uluslararası 
kültürel işbirliğinin merkezi oluyor

Haber
Safranbolu Dünya Miras Alanları Birliği yönetiminde

İnceleme
OBRUK Mağara Araştırma Grubu/
Kayseri’nin yeraltı medeniyeti

Haber
İpek Yolu şehirleri Urumçi’de buluştu

Haber
Samsun kendini tanıyan 
ve koruyan bir kent sürecine girdi

Haber
Buldan Belediyesinden sivil işbirlikleri

İnceleme
Erden Güven/Bir ekolojik kent uygulaması:
Gaziantep örneği

Haber
Payas şenleniyor

Haber
Astronomiden denizciliğe İslam bilimi bu müzede

Haber
Altınova’dan doğal mirasın 
korunmasına örnek uygulama

Haber
Hışva Han restorasyonu tamamlandı

Haber
Balkanlardan, Kırımdan, Kafkaslardan göçün
hikayesi

Haber
Talas’ta 67 konak restore edildi

Kitap
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ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi devam ediyor
ÇEKÜL Akademi 2014 Güz döneminin yoğun ilgi gören “Koruma Projelerinde Bilgisayarlı 

3D Modelleme” ve “Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet” başlıklı eğitimleri 
24-26 Eylül tarihlerinde Şerifler Yalısında başarıyla tamamlandı. İsmail Önel

eğitmenliğinde yapılan Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet
eğitiminde katılımcılara, restorasyon uygulamalarında yapılan keşif

ve yaklaşık maliyet işleri, uygulama hataları ve doğru
uygulama teknikleri, keşif kriterleri gibi bilgiler verildi.
Gökhan Kılınçkıran tarafından verilen Bilgisayarlı 3D

Modelleme eğitimde ise her ölçekte uygulanabilir bir sanal
model oluşturma yazılımının kullanımı, projelerinin sanal

ortamda sunabilir hale getirilmesi için temel bilgiler paylaşıldı.  

kısa...kısa...

Dünya Tarihi 
Kentler Birliğinden
yeşil ve çevreci
büyüme çağrısı
Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin
(The League of Historical Cities)
toplantısı Çin’in Yangzhou
kentinde yapıldı. Dünyadan
yaklaşık 52 tarihi kentin
temsilcilerinin katıldığı toplantıda
Türkiye’den  Bursa, Osmangazi,
Ankara ve Konya’nın yerel
yönetim temsilcileri, kentlerindeki
tarihi mahallelerin canlandırılması
teması üzerine sunumlar yaptı.
Dünya Tarihi Kentler Birliği
toplantısına ev sahipliği yapmak
istediklerini dile getiren Bursa
heyeti ise Yangzhou’dan güzel
haberle döndü. Orta Doğudan
Avrupa’ya, Uzak Asya’dan
Afrika’ya kadar pek çok tarihi
kentten gelen Birlik üyeleri, 
en yakın zamanda Bursa’da
toplanılması konusunda görüş
birliğine vardı. Toplantının
sonunda imzalanan
deklarasyondaki en önemli 
çağrı ise özellikle tarihi kentlerin
yeşil ve çevreci büyüme
konusunda tüm dünya kentlerini
duyarlı olmaya çağırmasıydı.
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Kadıköy Tasarım Atölyesi Bienale hazırlanıyor 
Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyelerinden Kadıköy Belediyesi, mahalle yaşamını canlandırmak için ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile
Yeldeğirmeni Mahallesi Canlandırma Projesini yürütmüş; bu kapsamda,

sokak sağlıklaştırma çalışmalarından, duvar sanatı festivaline kadar pek çok
çalışma yapılmıştı. Bu canlanmanın ardından restore edilen Eski Özen 
Sineması ise Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL ve Kentsel Strateji ortaklığıyla 

Kadıköy Tasarım Atölyesi olarak işlev kazandı. Kısa adı TAK olan atölye 
şimdilerde İstanbul Tasarım Bienaline hazırlanıyor. Bienal için genç 

tasarımcılar Kadıköy’ün buluşma noktalarını geri dönüşüm malzemeleri ile
tasarlamaya başladı. Kadıköylülerin desteğiyle uygulamaya geçirilecek olan

tasarımlar proje alanlarında, üretim süreci boyunca kaydedilecek videolar ise
11 Kasımdaki İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilenecek.

Oktay Ekinci
anısına Muğla'da
anma etkinliği 
Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşunda
büyük emeği geçen ve TKB Danışma
Kurulu üyeliği yapan, başından beri
tüm çalışmalarımıza yol gösteren
mimar Oktay Ekinci’nin aramızdan
ayrılışının 1. yıldönümünde
Muğla'nın Saburhane Meydanında
bir anma töreni düzenlendi. ÇEKÜL
Vakfı ve TKB Danışma Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise
duygularını şöyle ifade etti,
“Yaşadığımız süre önemli değil, 
nasıl yaşadığınız önemli. Her sabah
bugün ülkeme ne katkıda bulunurum
sorusuyla güne başlayanlar,
yaşamlarını anlamlı kılarlar. Bu,
sorumlu birey demektir. Dostluklar,
dayanışma ve üretim ancak o zaman
yaşamı sürekli kılar. Böylesi bir süreci
yaşamamak bu dünyadan geldiği
gibi gitmek demektir. Kardeşim
Oktay, rahat uyu! Geldiği gibi
gidenleri düşündükçe dolu dolu
yaşadın. Düşündüğün kadar yazdın,
düşündüğün kadar paylaştın. Bizler
hep birlikte seninle paylaşmaya
devam ediyoruz. İçin rahat olsun.” 

Bin Günde Bin Eser Hibe programı başladı
Tarihi Kentler Birliği, üye belediyelerinin sahip olduğu kültürel miraslarını
koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarına destek olmak
amacıyla 2005-2013 yılları arasında “200 Ortak 200 Eser” ve “3 Yılda 300
Eser” adıyla Hibe Yardımı Projelerini hayata geçirmişti. Öngörülen hedeflere
ulaşılan hibe programı Türkiye Belediyeler Birliği ile imzalanan protokol
kapsamında “Bin Günde Bin Eser” adıyla devam ediyor.  TKB Encümen kararı
kapsamda somut kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için: Tek yapı,
doku veya yerleşim ölçeğinde yapılacak koruma ve planlama çalışmalarının
projeleri desteklenecek. Hibe yardımı için başvuracak üye belediyeler, 
TKB web sitesinde belirtilen kriterler çerçevesinde başvuru yapabilir. 
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haber

15. yıla doğru TKB’nin gündemi yoğunlaştı
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2015 yılında 15. yılını kutlayacak olan Tarihi Kentler
Birliği, geçen yıllarda belirlenen hedeflere doğru adım
adım ilerliyor. Genel bir değerlendirmenin ve yeni
projelerin konuşulduğu TKB Encümen toplantısı Ağustos
ayında Samsun’da yapıldı. TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ev sahipliğinde
yapılan toplantının gündemi yoğundu.

Encümen üyeleri, 14 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin
ardından TKB’nin kazanımlarını değerlendirdi. 
15. yıla doğru, üye belediyelerin gündemine girmesi
gereken konular ve uygulama yöntemleri tartışıldı. 
Yeni yaklaşımlarla, ihtiyaçlara yönelik hazırlanan
çalışmalardan öne çıkan üç başlık Dünya Mirası Başvuru
Süreci ve Alan Yönetiminde Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim
Programı , Kültür Rotaları Kılavuz Kitabı ve Kent Arşivinin
Dijitalleştirilmesi için hazırlanan proje oldu. 

Alan Yönetimi için 
eğitim programı hazırlanacak 
UNESCO Dünya Miras Listesine girmeyi amaçlayan 
TKB üyesi belediyelerin ilgili teknik uzmanları için ÇEKÜL
Akademi tarafından Dünya Mirası Başvuru Süreci 
ve Alan Yönetiminde Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim
Programı hazırlayacak. UNESCO listesine girmek için
dosya hazırlama, takip, ilişkiler yönetimi gibi konular 
uzun sürecek bir eğitim programıyla teknik kadrolara
anlatılacak. ÇEKÜL Akademin bu eğitimiyle süreçte

yaşanan sıkıntıların en aza indirgenmesi ve daha çok
kültür, doğa varlığımızın UNESCO listesine girmesi
hedefleniyor.

Kültür Rotaları kılavuz 
kitaplar serisine eklenecek
ÇEKÜL tarafından TKB için hazırlanan Kültür Öncelikli
Bölgesel Yol Haritaları başlığı altında devam eden
“Kültürel Rota Planlama Programı” beş ölçekte
hazırlanıyor: Çukurova bölgesi, Kelkit havzası, Niksar 
ve çevresi, Yeşilırmak havzası, Gaziantep ve çevresi. 
Gerek koruma, sunum ve tanıtım eylemlerini bölgesel
ölçekte destekleyen, gerekse işbirliği zeminlerini
pekiştirecek rota planlamasının ardından tüm bilgiler bir
kılavuz kitapta toplanacak; kitap, kültürel rota planlaması
yapmak isteyen belediyelere rehberlik etmiş olacak.

Kent arşivleri dijital hale getirilecek
ÇEKÜL’ün 25, Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıllık arşiv
çalışması sonucunda “Kent Arşivleri” adı altında 
toplanan kaynakların dijital ortama aktarılarak yaşatılması,
daha geniş bir kullanıcı ağına ulaşması ve korunması
sağlanmış olacak. Arşivde haritalar, kılavuzlar, geleneksel
etkinliklerin davetiye, afiş ve broşürleri, kentsel projeler 
yer alıyor. Proje hayata geçtiğinde, dijital bir ağ 
üzerinden kaydedilen veriler ulaşılabilir olacak. 

Toplantıya katılan Encümen üyeleri: Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın, Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil
Saraçoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
ve TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan.

Toplantıya katılan Danışma Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Metin
Sözen, Dr. Asım Güzelbey, Dr. Fikret Nesip Üçcan, Fikret
Toksöz, Hasan Özgen; ÇEKÜL uzmanları tasarımcı Nadir
Mutluer, mimar Metin Keskin, sanat tarihçi Zeynep Biçer.
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TÜRKSOY Müzeler Birliği, 2013 yılında Bursa’da
yapılan 1. Müzecilik Forumunun ardından kurulmuştu.
TÜRKSOY Müzeler Birliği ikinci buluşması, Tataristan’ın
başkenti Kazan’da Ağustos ayında yapıldı. TKB Danışma
Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesi Nurullah
Çakır, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm
Daire Başkanı Aziz Elbas, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kültür Sanat Danışmanı ve Kent Müzesi Müdürü 
Ahmet Erdönmez toplantıyı izleyenler arasındaydı. 
Tarihi Kentler Birliği’nin Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı
müzecilik bilinci, son yıllarda geçmişiyle, doğasıyla, sosyal
ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü anlatan kent
müzelerinin kurulmasını sağladı. Müzelerin eğitici ve
dinamik bir kültür merkezi olma görevini de üstlenmesi
gerektiğini savunan Tarihi Kentler Birliği, katıldığı
uluslararası toplantılarda proje ve uygulama çalışmalarıyla
elde edilen başarıları aktarmaya devam ediyor. 

Uzmanlar çalışmalarını paylaştı
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Metin Söze Müzeler Buluşmasında 
bir konuşma yaptı. Geçen yıl Bursa’da yapılan toplantı
ile kurulumu gerçekleştirilen TÜRKSOY Müzeler
Birliği’nin geç kalınmış bir oluşum olmasına karşın
oldukça hızlı bir yapılanma süreciyle etkin bir konuma
geçmeye başladığını söyleyerek, sevincini dile getirdi.
Sözen, “Zengin bir kültür derinliğine ve birikimine
sahip olan ata topraklarının bu zenginliğini ve
birikimini geleceğe taşıması, tanıtması ve bu konuda
bir birikim oluşturulması en önemli misyon olmalıdır.
Bu toprakların gerçek sahiplerinin seslerini artık daha
yüksek şekilde dünyaya duyurması gerekiyor. Kültürel
zenginliklerini tüm dünyayla paylaşmanın zamanı
çoktan geldi. TÜRKSOY’un bu konuda üstlendiği öncü
rolü tüm kardeş halkların desteklemesi gerekiyor” dedi.
Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin,

Müzeler Birliği 
Tataristan’da biraraya geldi
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Tataristan Bilimler Akademisi Başkanı Myakzü Salahov,
Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Rafail Halimov,
Tarih Enstitüsü Müdürü Şah Mardjani, Tataristan Eski
Cumhurbaşkanı şu anki Tataristan Devlet Danışmanı
Mintimer Şaymiyev, toplantının açılışında programın
içeriğine ilişkin bilgilendirici konuşmalar yaptı.
Programın açılış oturumunda ise Tataristan Cumhuriyeti
Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Ayrat
Sitdikov, IRCICA Genel Müdürü Halit Eren, Tarihi
Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen, Merkez Valisi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma
Kurulu Üyesi Nurullah Çakır, Tataristan Turizm Ajansı
Başkanı Sergey Ivanov ve Avrupa Müze Akademisi
Başkanı Dr. Wilhelm Van Der Weyden de birer
konuşma yaparak çalışmalarıyla ilgili katılımcıları
bilgilendirdi. Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti,
Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Saha (Yakutistan)
Cumhuriyeti, Başkurdistan, Bulgaristan, Özbekistan,
Kırım, Kazakistan, Çuvaşistan, Rusya St. Petersburg
Bilimler Akademisi uzmanları da kendi bölgelerinde
yapılan araştırma çalışmaları, müzecilik ve müze
koleksiyonları konusunda bilgi verdi.

Bolgar UNESCO Dünya Mirası Listesinde
Eski Cumhurbaşkanı ve Devlet Danışmanı Mintimer
Şaymiyev ise yapılan konuşmalardan ve verilen
bilgilerden büyük ölçüde etkilendiğini, toplantının

Tataristan’a yeni ufuklar açtığını, bunun tüm kardeş
Cumhuriyetler ve halklar için geçerli olduğunu ifade
etti. Bu oluşumu başlatan TÜRKSOY ve ilk
toplantıya ev sahipliği yaparak tam destek veren
Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 
Ayrıca, aynı tarihte UNESCO Dünya Mirası Listesine 
girerek önemli bir başarı elde eden Tataristan
Cumhuriyetinden tarihi Bolgar kenti ve tarihi Türk
yerleşim bölgesi ile Bursa’yı da tüm kalbi
duygularıyla tebrik ettiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı 
ve Kent Müzesi Müdürü Ahmet Erdönmez ise Bursa’da
yapılan ilk toplantı, alınan kararlar ve yayınlanan
deklarasyon konusunda bilgi vererek, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Bursa Büyükşehir
Belediyesinin oluşumun daha iyi noktalara gelmesi 
için gerekli desteği vereceğini söyledi.

Tüm katılımcıların mutabakatıyla hazırlanan sonuç
bildirgesinin yayınlanmasının ardından, 2014 yılında
UNESCO Dünya Miras Listesine alınan tarihi Türk
yerleşim bölgesi Bolgar, UNESCO Dünya Miras
Listesi’ndeki Kazan Kremlini ve Sviyajsk Ada şehri
ziyaret edildi. Kazan müzelerine teknik geziler
gerçekleştirildi.
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Süphan ve Nemrut Dağlarının heybetiyle çevrili tarihi 
Bitlis kenti, yerel yönetimlerin ve sivil örgütlerin çabasıyla
yerel değerler çerçevesinde, kendi koruma yolculuğunu
geliştirmeye, kendi yöntemini üretmeye çalışıyor. Bu yolda
karşılaşılan zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen
Bitlis kenti, geçen yıllarda kurulan KUDEB’in varlık
göstermesi, sivil örgütlerin çabası ve üniversitenin
desteğiyle bir koordinasyon kurulu oluşturdu. 

Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan, BETAV (Bitlis Eğitim
ve Tanıtım Vakfı) temsilen Sabite Müftügil ve Nurdoğan 
Oto, mimar Devrim Çimen ve Bitlis KUDEB ekibi, ÇEKÜL
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’i ziyaret ederek Bitlis’in
kültür odaklı gelişim planı için detaylı bir toplantı yaptı.
Ardından BETAV öncülüğünde ve Eren Üniversitesinin de
katılımıyla İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde daha geniş
katılımlı bir çalıştay düzenlendi; katılımcıların mutabık 
kaldığı bir bildirge hazırlandı. Belediye, Valilik, KUDEB ekibi, 
BETAV, Eren Üniversitesi ve ÇEKÜL Vakfı uzmanlarından
oluşan koordinasyon kurulu, Van Gölü Havzasındaki tarihi 
ve doğal değerleriyle önemli bu kentte koruma çalışmalarının
hız kazanmasını sağlayacak.

Koruma amaçlı imar planı revize edilecek, meydan
düzenlemeleri, anıt eser restorasyonları, sokak
iyileştirmeleri gibi pek çok çalışma eş zamanlı yürütülecek.
Kent mobilyaları, levha düzenlemeleri, aydınlatmalar kentin
doğal peyzajına uygun yapılacak. Uygulama ekipleri
Antep, Urfa ve Diyarbakır’ı ziyaret ederek model oluşturan
koruma çalışmalarını yerinde inceleyecek; yerel
uzmanlardan bilgiler alacak.

Kurubulak Tütün Fabrikası ve Depo alanının düzenlenmesi,
Hazo Hanının Bitlis Bellek Müzesi olarak işlev kazanması,
envanter çalışmalarının yayın haline getirilmesi, üniversite
öğrencilerinin tarihi kent merkezi ile bağ kurmalarının
sağlanması gibi pek çok çalışma takvime bağlandı.
Koordinasyon kurulundaki kurumların görev ve sorumluluk
alanları belirlendi; işbirlikleri yeniden gözden geçirildi.

ÇEKÜL Vakfı’nın 2009 yılında başlattığı, yerel yönetimler,
sivil örgütler ve üniversitelerle birlikte düzenlenen geniş
katılımlı çalıştaylar dizisinin ardından “Bitlis Kültür Odaklı
Yol Haritası” hazırlanmıştı. KUDEB ekibinin kurulmasıyla
birlikte kentin kültürel varlıkları da detaylarıyla incelenmeye
başlandı. Yapılacak bazı koruma projeleriyle ilgili Tarihi
Kentler Birliği’nden de destek alınması planlanıyor. 

Bitlis’in kültür odaklı 
gelişimi planlanıyor
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Kentte yürütülen koruma çalışmalarıyla adını sıkça duyuran,
Tarihi Kentler Birliğinin en eski üyelerinden biri olan, 
TKB'nin Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışmasında birçok ödül kazanan Odunpazarı
Belediyesi ve beraberindeki Han Belediyesi Eylül ayında
yapılan ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarının konuğu
oldu. Toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,
Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Odunpazarı Belediye
Başkanı Yardımcısı Hüsnü Kaptan katıldı.

ÇEKÜL uzman heyeti, Odunpazarı bölgesinde
geçmişten günümüze yapılan Kültür Mirasını Koruma

Çalışmalarının yer aldığı sunumu dinledi. Bölgeye 
ait eserlerin tarihinin yeni iletişim stratejileriyle çevre
halkına duyurulması, çarşı bölgesi ve çevresiyle ilgili
planlamaların yeniden gözden geçirilmesi, Yunus
Emre’nin kent içindeki izlerinin görünür olması için 
öne çıkan çalışmaların zenginleştirilmesi ve
arşivleştirilmesinin gerekliliği, halkın kullanabileceği
sosyal ve kültür merkezlerinin açılması konuları ele
alındı. ÇEKÜL’ün bu konulardaki birikim ve tecrübeleri
paylaşıldı. Tasarım ölçeğinin genişletilerek Odunpazarı
kimliğine uygun projelerin hazırlanması da toplantıda
konuşulanlar arasındaydı. 

Odunpazarı 
tasarım ölçeğini genişletiyor

YEREL KIMLIK 14/39_Layout 1  10/23/14  6:56 PM  Page 13



YEREL KIMLIK 14/39_Layout 1  10/23/14  6:56 PM  Page 14



On beşinci yılına doğru 
Tarihi Kentler Birliği geçmişin
gücüyle geleceğin nasıl
tasarlanacağını, Kayseri’nin
çevresiyle birlikte kültür öncelikli
nasıl bir model geliştirdiğini yılın
ikinci buluşmasının yapıldığı
Kayseri’de paylaştı.

Kültür öncelikli bir
kalkınma modeli
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Tarihi Kentler Birliği yılın ikinci Buluşması ve Meclis
toplantısını Kayseri’de gerçekleştirdi. Yılın ilk Buluşması
Mayıs ayında İstanbul’da yapılmış ve TKB Başkanlık
seçimlerinin olduğu Meclis toplantısında Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Birlik
başkanlığına seçilmişti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin 
ev sahipliğinde yapılan Buluşma yaklaşık 500 kişinin
katılımıyla 26-27-28 Ekim’de yapıldı. Özhaseki ve ekibinin
titiz organizasyonu ve misafirperverliği ile üç gün süresince,
Anadolu’nun farklı ölçekteki yerleşimlerinden gelen 
TKB üyesi belediye başkanları ile meclis üyeleri Kayseri’nin 
ve TKB’nin deneyim ve tecrübelerini dinleme şansı yakaladı.
Alanda yapılan teknik gezi ile çalışmalar yerinde incelendi.
TKB Kayseri Buluşması Cuma akşamı gala yemeği ve açılış
konuşmalarıyla başladı. Kayseri Belediye Başkanı Mehmet

Özhaseki, TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, Prof. Dr. Metin Sözen ile Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, hem TKB’nin 14 yıldır sürdürdüğü çalışmaların hem
de Kayseri’de uygulanan modelin önemimin altını çizerek
davetlilere hoş geldiniz dedi.

Meclis toplantısında 
10 belediye daha üyeliğe kabul edildi
Cumartesi sabahı TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın divan
başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, 10 belediye
daha üyeliğe kabul edildi. Tarihi Kentler Birliği’nin üye sayısı
362’ye yükseldi: Han Belediyesi/Eskişehir, Ihlara Belediyesi/
Güzelyurt-Aksaray, Ayaş Belediyesi/Ankara, Eflani
Belediyesi/Karabük, Hacılar Belediyesi/Kayseri, Doğanyurt
Belediyesi/Kastamonu, Eyyübiye Belediyesi/Şanlıurfa,
Gümüşhacıköy Belediyesi/Amasya, Taşkent
Belediyesi/Konya, Emirgazi Belediyesi/Konya

Tarihi kentlerin başkanları Kayseri’de buluştu
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Yusuf Ziya Yılmaz
TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı

15. yılımıza girerken
önemli kararlar aldık
Başkan Meclisi açarken yaptığı

konuşmada şu cümlelere yer verdi: Tarihi Kentler Birliği,
kurulduğu günden bu yana, ilkelerinden hiç taviz vermeden
aynı heyecan ve dinamizm ile yoluna devam ediyor. 15.
yılımıza girerken, üyelerimizin ihtiyaçlarını ve yeni gündemi
her zamanki gibi yakından izliyoruz. Danışma Kurulumuz
ve Encümenimizin değerli üyeleriyle birlikte belirlediğimiz 3
temel karardan söz etmek istiyorum: Türkiye’de UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne girme çabaları hızla çoğalıyor.
Üyemiz olan Bursa ve Bergama başarılı sonuçlarla Miras
Listesinde yerlerini aldı. UNESCO sürecindeki Alan
Yönetim Planı da öncelikli olarak gündemimize girmiş
bulunuyor. Alan Yönetimi yaklaşımı tarihi kentlerimizde
koruma bilincinin tabana yayılması için gerekli.
Üyelerimizin ve kadrolarının Alan Yönetimi ile ilgili bilgi,
beceri ve donanım kazanmaları için hazırlıklara başladık.
2010 yılından bu yana belediyelerimizin teknik kadroları
için ÇEKÜL Akademi işbirliğinde eğitimler düzenliyoruz.
2015 yılından başlayarak Alan Yönetimi eğitimleri de bu
programların arasında öncelikli ve ağırlıklı yerini alacak.
İkinci olarak, 15 yıldır çok verimli sonuçlarla
sürdürdüğümüz Tarihi Kentler Birliği-ÇEKÜL ortak
çalışmalarını, yeni bir alana da taşıyoruz. Bu işbirliği
sürecinde yıllar içinde oluşan ve devasa bir birikime ulaşan
kentlerimizle ilgili bilgi ve belgelerle büyüyen “Kent
Arşivleri”ni dijital ortama aktaracağız. Kentlerle ilgili projeler,
fotoğraflar, haritalar, kılavuzlar, geleneksel etkinlikler ve
envanterler bu çalışmayla dünyanın her yerinden erişilebilir
hale gelecek, araştırmacıların ve belediyelerin kullanımına

sunulacak, yaşatılacak. Kent Arşivleri ile bağlantılı bir
başka konu da kent envanterlerinin sürekli güncellenerek
geliştirilmesi.ÇEKÜL’ün çabaları ve özendirmeleriyle
bugüne kadar kentlerimizin birçoğu kendi imkanları ve
özverili çalışmalarıyla envanterlerini çıkarmış ve yayınlamış
bulunuyor. Bu ilk çalışmaların geliştirilmesi, daha kapsamlı
hale gelmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Kent Arşivleri
ile erişebilirlik ve görünürlük kazanacak olan envanterler,
kentlerimizin koruma çalışmalarının daha etkin hale
gelmesi ve tanıtılmasına da önemli yarar sağlayacak. 

Geçmişin Gücüyle Geleceğini 
Tasarlayan Tarihi Kentler Birliği
Meclis toplantısının ardından ÇEKÜL Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi ve Kentsel Strateji şirketinin kurucusu A. Faruk
Göksu “Kentlerin Geleceği: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni
Yöntemler”, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki “Kültür Öncelikli Kalkınmada Kayseri Modeli”
başlıklı sunumlarını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Baş
Danışmanı Mustafa İsen ile TKB Danışma Kurulu 
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise
toplantının sonunda birer değerlendirme konuşması yaptı.

A. Faruk Göksu 
ÇEKÜL Vakfı YDK üyesi /Kentsel
Strateji kurucusu 

Kentlerin Geleceği: 
Yeni Yaklaşımlar 
ve Yeni Yöntemler 

“Türkiye kentleri üçüncü dönüşüm sürecine girdi. 65 yılık
süreç içinde kentlerimiz üç kez yıkılıp yeniden yapıldı.
Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz. Türkiye’de ise
yık-yap süreci yaşanmaya devam ediyor. Üçüncü evrenin

YEREL KIMLIK 14/39_Layout 1  10/23/14  6:57 PM  Page 17



son dönüşüm süreci olması gerektiğine inananlardanım.
Kentlerimizi farklı vizyonlarla nasıl kurgularız, buna kafa
yormamızın zamanı geldi. Bugün 6K stratejisinden
bahsetmek istiyorum. Her belediye bu kavramın içini
doldurarak hangi süreçte olduğunu rahatlıkla görebilir.

1K Kimlik: Yaşadığımız coğrafya farklılıklar coğrafyası. 
Yüz yıl önce bu farklılıklar görülebiliyordu. Ancak
kentlerimiz giderek birbirine benzemeye başladı.
Kayseri’nin Urfa’dan, Urfa’nın Muğla’dan farklılıklarını
nasıl ortaya çıkaracağız düşünmemiz gerekiyor.
2K Kapasite: Kentler kapasitelerini doldurdu. Örneğin
İstanbul kapasitesini doldurdu. Doğa ve suyu dikkate
alarak kentlerin yapılaşmasını yeniden ele almalıyız.
3K kalkınma: Avrupa kentleri, kentsel ölçekte kalkınma
modelleri ortaya koyuyor. Bizim de turizm, ticaret, finans,
gayrimenkul gibi kalkınma temalarının yanı sıra yenilik,
yaratıcılık üzerine yeni temalar ortaya çıkarmamız gerekiyor.

4K Kalite: Bahsettiğim dönüşüm süreçlerinde çok kalitesiz
çevreler yarattık. Yaşamsal dokunuşlarla, farklılıklarla
kaliteli çevreleri, mekânları yaratmamızın zamanı geldi.
5K Katılım: Yeni yüzyılın olmazsa olmaz temel ilkesi
“işbirliği”nin gücünün artık neler yarattığını biliyoruz. 
Bu nedenle kentlilerin, uzmanların, tasarımcıların
katılımıyla yeni modeller üretmeliyiz.
6K Kurgu: Artık kentlerimizi parsel bazında, ada 
bazında, proje bazında kurgulama dönemini geride
bıraktık. Bütüncül bakarak, vizyonlarımızı geniş kesimlerle
paylaşarak, ortaya koyarak, uygulanabilir stratejiler
üreterek yeniden kentlerimizi kurgulamalıyız.

6K’nın barındırdığı kavramlara ister stratejiler değin, 
ister performans kriterleri değin tüm belediyeler 
bu “K” ların içine doldurarak hangi seviyede olduklarını,
nelerin eksik olduğunu tespit emeli, ileri hedeflerini 
yeniden gözden geçirmelidir.
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Dünyada bazı kentsel akımlar var. 1990’lardan buyana
Avrupa kentleri Kentsel Rönesans yaşadı ve bu süreçte akıllı
büyüme stratejileri geliştirdi. 90’lardan itibaren çeperlerden
kent merkezlerine dönüşün yaşandığı, şehirciliğin ön plana
çıktığı, kültürel ve tarihi değerlerin korunduğu, yayalaşma
hareketlerinin başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bütün
Avrupa başkentleri bu süreç içinde yenilendi. Akıllı büyüme
dediğimiz kavram ile ekonomi ile kentsel büyüme ilişkisini
kurarak ilerlediler. Yeni yüzyıl kentleri, 24 saat yaşayan
çalışma ve yaşama alanı birlikteliğini yarattı.

Türkiye de yeni kent modellerini ortaya koymalı. Gelişen
kentler, kültür kentleri, bahçe kentler, paylaşan kentler gibi
akımları TKB gündemine almalıdır. Anadolu kentlerinin zengin
değerlerini ve yaşama biçimlerini göz önünde bulundurarak
kendine özgü yöntem ve yaklaşımlar geliştirmelidir.”

A.Faruk Göksu konuşmasının ikinci bölümünde, 
ÇEKÜL, Kadıköy Belediyesi ve Kentsel Strateji şirketi
ortaklığında kurulan Kadıköy Tasarım Atölyesinden (TAK)
uygulama örnekleri verdi. (A. Faruk Göksu’nun sunumuna
TKB web sitesinden ulaşabilirsiniz.)

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kültür Öncelikli 
Kalkınmada Kayseri Modeli
Özhaseki sözlerine, Faruk
Göksu’nun konuşmasına atıfta

bulunarak, yeni belediye başkanların bir hedef koymalarını
tavsiye ederek başladı. “Gemi kaptanının bir rotası yoksa
hiçbir rüzgâr ona yardım edemez” diyen Özhaseki, Faruk

Göksu’nun verdiği örneklerin dikkatle incelenmesi
gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Kayseri’de ilk planlama 1943’lerde yapılıyor. Planlamacılar,
tarihi Kayseri’yi bir kenarda tutalım size yeni bir şehirleşme
alanı açalım diyor. Şehir meclisi toplanıyor ve bu öneriye,
planlara itiraz ediyor. Ve eski şehrin üstüne yeni şehri inşa
etmeye o yıllarda başlanıyor. 70-80’lerde ise göç başlıyor.
Şehrin çeperleri doluyor. Gecekondu mahalleri oluşuyor. 
Alt yapı yok. Kanalizasyon kanalları açıkta... Sonra işin 
başına geçince imar hareketleri ve alt yapı çalışmalarıyla 
işe başladık. 40 kadar gecekondu mahallesi vardı ve her gün
15-20 gecekondu yapılıyordu. Kaçak yapılaşmayı önlemek
için milyonlarca metrekarelik bir araziyi gecekondu önleme
alanı ilan ettim. 250 metrekarelik parseller oluşturdum.
Üzerine 88 metrekarelik tip projeler geliştirdim. Evim yok
diyen, tapusu olmayan herkese 25 bin lira peşin, 5 bin lira
taksitle bu arsaları dağıttım. Parası olmayanlar bir oda tuvalet
yapıp oturmaya başladı. İkinci sene köyden parası gelince
evini tamamladı. Şimdi bu alanda 17 bin civarında konut var.
50 bine yakın gecekondu yakıldığı halde bir kavga olmadı.
Raylı sistemin bir ucunu kentin doğusuna götürdüm. Böylece
kent doğuya doğru gelişti ve konutlar sağlam zeminlere
yapılmaya başladı. Günümüzde %99 kaçak yapıdan arınmış
bir Kayseri var artık. Sıra parklara geldiğinde işgalci
mafyalarla uğraştık ve işgali önledik. 26 parktan 817 park
alanı yarattık. Artık bu parklarda sabah sporları yapılıyor. Ali
Dağını ağaçlandırmaya başladık. 600 kilometre su borusu
döşeyerek sulama yaptık. Tarihi eserlerimizin hepsini elden
geçirdik. Kayseri ticaret merkezi. Ticareti biraz daha
hareketlendirmek için Serbest Bölge kurdum. Şimdi yüzden
fazla firma ihracat yapıyor. Fikirlerimizi geliştirip belki de
görevimiz olmayan işler yaptık. Örneğin, yaşlılar için huzur evi
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yaptık, spor merkezleri, stadyumlar, yaşlılar için hobi bahçeleri
hazırladık. 3 organize sanayi alanımız var. Bu alanlarda bir
gün içinde 139 fabrikanın temelini attık. Beş tane üniversite
kuruldu. Bunlardan bir tanesi devlet üniversitesi. Diğerleri
Kayserili hayırseverlerin katkılarıyla yapıldı. Hepsine teşekkür
ediyorum. Erciyes Dağına bir kayak merkezi projesi hazırladık.
Sadece bu projenin olup olmayacağını olgunlaştırmak bir yıl
sürdü. Uzmanlar araştırmalar yaptı. Yağışlar, rüzgâr, güneş
hepsi hesaplandı. Uzmanlardan onay gelince 5 yıl da proje
süreci sürdü. Ve şimdi 5 bin kişinin kalabileceği kayak merkezi
projesi başladı.

Kentin içinde görünmez hale gelen eserlerin rahat 
gezilebilmesi için Kültür Yolu Projesini hazırladık. Rotayı takip
ettiğinizde tüm tarihi eserleri görebiliyorsunuz. Anlatım levhaları,
bakı terasları hazırlandı. Hiç kimseye ihtiyaç kalmadan yolu
takip ederek kentin içinde gezebiliyorsunuz. İlk Selçuklu
Uygarlığı Müzesi, Gevher Nesibe Darüşşifasında açıldı. 
Gezi rotasının en önemli duraklarından biri burası. Müzede
Selçukluya ait eserleri sergilemeye çalıştık. Rota güzergahındaki
Kale içinde 400’den fazla esnaf vardı. Bu bölgeyi yenilemek
için proje yarışması açtık. Birinci olan projenin uygulama
çalışmaları başladı. Alt kısım arkeoloji müzesi, üst kısım ise
kültür sanat merkezi olacak. Kale surlarını bozmayan, tarihi
eseri gölgede bırakmayan bir anlayışla yapılan proje ile kale 
ve çevresi hareketlenmeye başlayacak. Hunat Hatun Külliyesi
ise Türk İslam sanatlarının uygulandığı ve sergilendiği bir
alan olarak işlevlendirildi. Tarihi Kayseri Lisesi(Milli Mücadele
Müzesi), sivil mimari örneklerinin olduğu Kayseri Mahallesi 
de Kültür Yolu Rotası kapsamında gezilebiliyor.”
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Genel değerlendirmeler
Prof. Dr. Mustafa İsen
Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı

UENSCO’nun  kriterlerinden
biri entelektüel beklentilerin
ne kadar karşılandığıdır
Eski bir kültür turizm bakanı

müsteşarı olarak bu konuyla ilgili bir takım kanaatlerimi
sizinle paylaşmayı düşünüyordum ama Mehmet Bey
nerdeyse benim düşündüğüm meseleleri daha ötesine
giderek, birer uygulama örneği olarak nakletti. Kendilerini
tebrik ediyorum. TKB’nin giderek iyi şeyler yapan bir kurum
olarak bir şemsiye kuruluşa dönüştüğü kanaatindeyim.
TKB’nin başarısı, teoriyi ve uygulamayı bir arada götürmüş
olmasıdır. Burada Metin Hoca kural koyucu olarak
belediye başkanlarıyla bir işbirliği gerçekleştirdi ve bu 
iş birliği ortaya güzel örnekler koydu. Bu süreç sonucunda
Türkiye bir başarı hikâyesine tanık oldu. Şimdi yeni bir
durumla karşı karşıyayız. Buradaki belediye başkanlarımızın
hepsinin çok daha iyi bildiği gibi, Türkiye’de altyapı
problemleri büyük ölçüde tamamlandı. Üst yapı çalışmaları
için de çok fazla tecrübemiz yok arkadaşlar. TKB’nin bu
çerçevede bir AR-GE merkezi oluşturması gerektiğini
düşünüyorum. Ve bunun için de yeni bir yapılanmaya
ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Daha önceki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bir
düzenleme yaptı ve kültürel faaliyetlerin büyük ölçüde yerel
yönetimler tarafından yürütülmesi için mevzuatı düzenledi.
Fakat bu mevzuat eksik kaldı. Bakanlığın taşra teşkilatının
yerel yönetimlere devredilmesiyle ilgili bir işlem daha
yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili yasal düzenleme
meclis gündemine kadar getirildi. Ondan sonra takip
edilmedi ve kaldı. Önümüzdeki dönemde ciddi olarak 
bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet
merkezi yapı olarak sanat icra etmekten vazgeçecek. Sanatı
destekleyen bir konuma bürünecek ve bu işlerin büyük
ölçüde yerel yönetimler aracılığıyla yapılmasına imkân
verilecek. Sayın Özhaseki durumdan vazife çıkararak,
bunların bizatihi kendisine mevzuat olarak yüklenmeden 
de yapılması gerektiğine ve şehrin hangi kazanımlar elde
edebileceğinin güzel örneklerini sundu. UNESCO’nun
kalkınma kriterlerine göre artık kişi başına düşen milli gelir,
kalkınma olarak yetmiyor. Buradaki en önemli kriterlerden
bir tanesi insanların entelektüel beklentilerine, yaşadıkları
şehrin, ortamın ne kadar izin verdiği. Ancak bu kriteri 
yerine getirebiliyorsanız, sizin ülkeniz, şehriniz kalkınmışlık
açısından bir pozitif değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Pek çok şehrimizde kent müzeleri kuruyorlar. TKB’nin bu
kent müzeleri konusunda da bir merkezi olmalı. Ben kültür
ve sanatın sonuçta bir amaç olduğu kanaatinde değilim,
kültür ve sanat sonuç olarak insan kalitesinin yükseltilmesi
noktasında bir araçtır. Şimdi biz insan kalitemizin
yükseltilmesi için çalışmalar yapmak durumundayız. Kültür
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yönetimleri, kültürel altyapı, kültürel programlar 
konusunda önümüzdeki günler için bir çalıştay 
yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu özel konuyu
tartışmak üzere toplantıya kent planlamacıları, kent
müzeleriyle ilgili uzmanların, akademisyenlerin,
korumacıların ve nihayet kültür kuramcıların katılmasını
öneriyorum. Somut ve uygulanabilir bir eylem planı
çıkarılarak, belediyelerin önüne konmasının uygun olacağı
kanaatini taşıyorum. Türkiye’de son 10 yıl içinde,
Cumhuriyet tarihinde yapılan onarımların 100 katı 
kadar restorasyon gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta
yıkılacağına hiç olmazsa restore edelim mantığıyla
bakıyorduk. Artık doğru restorasyon yapalım yaklaşımı
içinde olmalıyız. 

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

Kültür ve sanatın toprakları
olan Anadolu’da yerel
yönetimler, kültür alımını
yükseltmelidir

Türkiye yerel yönetim meselesini ihmal etmiştir. Yerelden
kalkarak gelişmemiş ulusal ve evrensel boyut, sağlam
temeller üzerine oturamaz. Kültür ve sanatın toprakları olan
Anadolu’da, halkın kültür alımını yükselten bir geleceği
belediye başkanları yüklenmek zorundadır. Tarihi kentler
geçmişe öykünerek, geçmişin yanlışlarının sorumluluğunu
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alarak bugünü kuramaz. Kültür öyle yapıştırmaya gelmez;
kolaj değildir. Kültürün başka girdileri vardır. Seçildiğiniz 
5 yıl süresince TKB ile dirsek temasını sonuna kadar
götürmek zorundasınız. Kendi başınıza ayakta durma 
süreci bitmiştir. Onun için ittifak ve barış dolu kentler
diyoruz. Türkiye beraberliği ve sevgiyi unutmamalıdır.
Türkiye dayanışmaya, komşuluğa ve hemşeriliğe önem
veren bir toplumdur.

TKB’nin bir dili oluştu. Dil akıl ve bellekten geçen bir
birikimin sonucudur. Sözcükler, kelimeler değişmeye
başladı. Söylediğim sözün önü ve arkası bağlanır oldu. 
Bu görünmeyen mirastır. Somut olmayan mirastır. Ve
gelenekten geleceğe dili olan bir ulusun dili Türkçe’yi çok
seviyorum. Yerel yönetimlerin halka göre bir dile ihtiyacı
var. TKB üyesi belediye başkanları %50 oranında değişti.
Tecrübeli başkanlarımızın geçmişten bugüne konuşurken
hangi kültüre, sanata ve diğer konulara bağlı cümleleri ve

sözcükleri seçtiğine dikkat edin. Örneğin Mehmet
Özhaseki’nin konuşmasını %100 anladım. Kullandığımız
dil önemli arkadaşlar; samimiyet önemli. TKB
toplantılarında beraber gelecek umutlarımızı arttırıyoruz 
ve gittiğimiz her yerde başarı kazanmış arkadaşlarımızın,
farklı uygulamalarını dinliyor, birlikte inceliyoruz;
deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu Türkiye’nin yeni haritası
olmalıdır.Başarılarınızı kutluyorum...

Kayseri Kültür Yolu Rotası incelendi 
ve Kültepe Höyüğü ziyaret edildi
TKB Kayseri Buluşmasında bir araya gelen yaklaşık 
500 kişi Selçuklu Uygarlığı Müzesinden başlayarak 
Kültür Yolu Rotasını inceledi. Buluşmanın son günü 
ise M.Ö. 2000 yılında Anadolu'ya gelen Hititlerin 
kurduğu ilk şehir olan Kültepe Höyüğü Kaniş Karum
Harabeleri ve Ağırnas ziyaret edildi.
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1. Kayseri Kültür Yolu 
Rotası anlatıldı

2. Selçuklu Uygarlığı Müzesi
3. Kültür Yolu Rotasını takip etmek

için işaretleri izlemek yeterli
4. Tavukçu Mahallesindeki 

Kayseri Evleri  
5. Ağırnas’tan bir sokak dokusu

fotoğrafların dilinden

albüm

1

32

4
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1. Kaniş Karum Harabeleri 
2. Konak Belediye Başkanı Sema 

Pekdaş ve ekibi Prof. Dr. Metin
Sözen ile Selçuklu Uygarlığı Müzesinde

3. ÇEKÜL ekibi, Kayseri Valisi ve 
Melikgazi Belediye Başkanıyla birlikte

4. Kültepe Höyüğü Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kaniş Karum
Harabelerini anlattı

5. Tavukçu Mahallesindeki 
Kayseri Evleri  

2

3 4

5
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haber

Çifte Medrese ve Çifteler gibi isimlerle de bilinen Gevher Nesibe
Darüşşifası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu
Uygarlığı Müzesi olarak işlevlendirildi.

Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Kılıçaslan’ın kızı Gevher Nesibe
Sultan’ın ismini taşıyan Çifte Medrese, Gevher Nesibe Darüşşifası
ve Gıyasiye Medresesi Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın
kızı Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine, kardeşi I. Gıyaseddin
Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yıllarında yaptırıldı. Sade
mimarisiyle dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık tarihinin
günümüze kalan en önemli yapılarından biri olarak biliniyor.

Cumhuriyet döneminde çeşitli tadilatlar gören medresenin
restorasyon çalışmaları 1960 yılından itibaren hız kazandı. 
1982 yılında Erciyes Üniversitesine devredilerek
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak yeniden işlev
kazanan yapı, 2012 yılında Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından imzalanan protokol kapsamında 
10 yıllığına müze olarak kullanılmak üzere
Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

Başta çatı olmak üzere yapılan
onarımlarla, müze koleksiyonunun
oluşturulması ve içeriğinin
hazırlanması iki yıl sürdü. Tüm bu
hazırlıkların ardından kent için
tarihsel ve imgesel değerinin
yan sıra yerel ve evrensel
kültürel mirasın da önemli
bir parçası olan bu anıt
eser, Anadolu Selçuklu
dünyasını farklı
yönleriyle tanıtan
bir müzeye
dönüştürüldü.

Yapının bir
kısmı

Selçuklu uygarlığını
anlatan ilk müze açıldı
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Selçuklu uygarlığının anlatıldığı müze olarak düzenlendi. Selçuklu
kent mimarisi, sanatı, bilimi, giyimi gibi yaşam biçimine vurgu
yapıldı. Müzede ayrıca Kayseri’de Selçuklular, Anadolu’da
Selçuklular gibi bölümler yer alıyor. Medrese’nin bir bölümü 
ise Tıp Tarihi Müzesi olarak işlevlendirildi. Bu bölümde,
hastalıkların tedavi yöntemleri ve kullanılan tıp aletleri, dönemin
bilim adamları, ecza malzemeleri, su ve sağlık ilişkisi, müzik 
ve renk ile tedavi yöntemleri anlatılıyor.

Eserlerin çoğu Kayseri Arkeoloji Müzesinden ve özel
koleksiyonerlerden derlenerek bir araya getirildi. Müzenin
öğrencilere eğitim konusunda katkılarının yanı sıra sergiler,
konferanslar, paneller de düzenleniyor. Ülkemizde Anadolu
Selçukluları üzerine uzmanlaşmış ilk müze olan Selçuklu Uygarlığı
Müzesi içeriğinin yanı sıra müzeografik yaklaşımlarıyla da
ziyaretçileri ağırlıyor.

Dünya tarihinde Gevher Nesibe Darüşşifası kadar eski hastaneler
ya da tıp okulları mevcut; ancak bu eser hastane, tıp fakültesi ve
akıl hastanesi ile birlikte inşa edilen tek yapı olma özelliği taşıyor. 

Müzede fiziksel ve görme engelli ziyaretçilere kolaylık sağlayıcı
yönlendirmeler ve görme engellilerin okuduğu Braille Alfabesi ile
hazırlanmış bilgi panoları ve maketler de yer alıyor. 

Müzenin bir diğer özelliği ise teknolojiyle objelerin verilmek
istenen mesajı doğru aktaracak biçimde kurgulanmış olması.
Sergilenen etnografik eserlerin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik
donatı alanları ile zenginleştirilen müzede ziyaretçilerin 
dinleyerek, deneyerek, uygulayarak bilgilenmeleri sağlanıyor.
Dokunmatik tabletlerin yerleştirildiği sergi odalarında, eserler
tabletlerde daha detaylı incelenebiliyor. 

Selçukluların yaşam kültürü, mimarisi, bilimsel gelişimi, inançları,
edebiyat ve sanat tarihlerini de müzede okumak mümkün.

YEREL KIMLIK 14/39_Layout 1  10/23/14  6:58 PM  Page 29



Tarihi kentlerin yerel yönetimleri ve koruma sektörü
temsilcileri için son yıllarda önemli bir buluşma noktasına
dönüşen YAPEX Restorasyon Fuarı, Antalya Expo Center'da
13-16 Kasım 2014 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından
gelecek katılımcı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.

Tarihi Kentler Birliğinin desteklediği ve ÇEKÜL Vakfı 
işbirliği ile yapılacak olan YAPEX Restorasyon Fuarının 
bu yılki ana teması, “Kentsel ittifaklar ve paylaşan 
kentler” olarak belirlendi. 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde
Antalya Expo Centerda, Antalya Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde yapılacak fuar, TKB üyesi belediyeler,
koruma sektörü profesyonelleri ve uluslararası kurumların
katılımı ile gerçekleşecek. 

Özendirme Ödülleri 
tarihi kentleri YAPEX’de buluşturuyor
YAPEX Restorasyon Fuarı, bu yıl 13.sü düzenlenen TKB
Özendirme Yarışmasının sergi ve ödül törenine de ev sahipliği
yapacak. Fuarın ilk günü yapılacak ödül töreninde bir araya
gelerek Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü,
Uygulama, Proje, Süreklilik ve Başarı Ödüllerini alacak.
Yarışmaya başvuran belediyelerin proje paftaları hazırlanacak
bir sergiyle fuar katılımcılarının ziyaretine açılacak. 

Tarihi İpek Yolu 
kentlerinin deneyimleri paylaşılacak 
Tarihi Kentler Birliğinin kurduğu uluslararası ağların 
içinde yer alan kurumları biraraya getirecek “Doğu-Batı
Ekseninde Tarihi Kentler ve İttifaklar” konulu panel de yine
fuarın birinci günü yapılacak. Avrupa Tarihi Kentler Birliği,
İpekyolu Küresel Birliği, Avrupa Müze Akademisi ile Türk
Dünyası Müzeler Birliğinden temsilcilerin katılacağı panelde,
geliştirilen yöntem, deneyim ve yeni metotlar paylaşılacak. 

"Kentsel ittifaklar ve paylaşan kentler" temasının 
alt başlıklarını oluşturulan ve TKB tarafından yürütülen 
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları ile Kültürel 
Rota Planlama çalışmalarının sonuçları da panel
kapsamında paylaşılacak. Batıdan doğuya ulaşan 
tarihi İpek Yolundaki kentler ile Türkiye’nin 
tarihi kentleri panelde tanışma fırsatı bulacak. 

Ortadoğu' da Osmanlı Yapıları
Bu yıl dolu dolu geçecek olan fuarda, ÇEKÜL Lübnan
temsilcisi Prof. Dr. K. Halid Tadmori’nin katkılarıyla
hazırlanan “Ortadoğu’da Osmanlı Yapıları” fotoğraf
sergisi de günümüze ulaşan eserler hakkında bilgi 
veren bir envanter niteliğini taşıyor. 

YAPEX Restorasyon Fuarı bu yıl uluslararası 
kültürel işbirliğinin merkezi oluyor

haber
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haber

Tarihi Kentler Birliği’nin son yıllarda uluslararası
ağların kurulmasına verdiği önem, üye belediyelerin

de gündemin girdi. Safranbolu gibi Türkiye’nin
tarihi kentleri artık farklı alanlarda koruma

politikalarını paylaşıyor; TKB gündemindeki
konuların uluslararası boyutlarda görünür 

olmasını sağlıyor.    

Türkiye’nin koruma yolculuğu, 1970’li 
yıllarda Safranbolu’da atılan adımlarla başlamış,

Prof. Dr. Metin Sözen’in de aralarında olduğu
akademisyenlerin emekleriyle kent UNESCO

listesine girmişti. Safranbolu, bu simge değerini
korumaya, öncülük ettiği koruma yolculuğunun

sorumluluk bilinciyle uluslararası alanlarda ismini
duyurmaya devam ediyor.   

Geçen yıl Meksika'da yapılan genel kurul toplantısı
sonrası Dünya Miras Alanları Birliği yönetim kurulu

üyeliğine seçilen Safranbolu Belediyesi, 
Çek Cumhuriyet’inde yapılan ilk toplantıya katıldı.

Üç gün süren toplantıya Safranbolu’yu temsilen
katılan Belediye Başkanı Necdet Aksoy izlenimlerini

şöyle ifade etti: Dünya Miras Alanları Birliği,
UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilmiş olan
kentlerin kendi aralarında oluşturmuş olduğu bir sivil

toplum birliği. Bu birliğin merkezi Kanada’nın
Quebec şehrinde ve 260 civarında üyesi var. Bu

üyeler her iki yılda bir kendi aralarında genel kurul
yapıyor ve yönetim kurulu üyeleri seçiliyor. 2013

yılında Meksika’da yapılan toplantıda Safranbolu
Dünya Miras Alanları Birliğinin yönetim kurulu

üyeliğine seçilmişti. İlk toplantımızı ise Çek
Cumhuriyetinin başkenti Prag’a yakın Kutna Hora
kentinde yaptık. Toplantı Portekiz, Fransa, Belçika,

Meksika, Kanada, Şili ve Polanya ile Türkiye’den
bizim de arasında olduğumuz yönetim kurulu

üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda dünya
miras alanlarının ne durumda olduğu tartışıldı. 

Safranbolu’da korumacılığın sürdürülebilir 
olması için çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin

Jean Poul Aliar yarışmasına katılma kararı aldık.
Safranbolu olarak bu toplantıda Türkiye’nin ve

Safranbolu’nun dünya mirasına bakışını ve geleceğe
dair düşüncelerini paylaşma şansı yakaladık. İki yıl

boyunca yönetim kurulunda yer alacağız.

Safranbolu Dünya
Miras Alanları 
Birliği yönetiminde
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(Kayseri Belediyesi için hazırlanan rapordan özetlenmiştir.)

Türkiye’nin uzun ve derin mağaralarında çalışan az sayıda
mağaracının bir araya geldiği OBRUK Mağara Araştırma
Grubu, bu önemli faaliyetlerinin yanısıra uzun soluklu yeraltı
yapıları projeleriyle de tanınmıştır. Bu çalışmalarımızın ilki,
Dr. Çiğdem Aygün yönetimindeki bir proje kapsamında
2008-2009 yıllarında Ayasofya ve Topkapı Sarayı yeraltı
yapılarının araştırılması, ölçülüp haritalanması projesidir.
Büyük tarihsel öneme sahip bu yapıların, uzman mağaracılar
tarafından yapıya hiçbir zarar vermeksizin ve yer yer dikey
mağaracılık teknikleri de kullanılarak araştırılması açısından
bu çalışma önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Bu proje kapsamında İstanbul’un “Tarihi Yarımada” olarak
bilinen bölgesinde 32 sarnıç ölçülüp haritalanmış ve çoğu
Ayasofya altında, toplam uzunluğu 2.000 metreye ulaşan
tünel ve kanal keşfedilip araştırılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde ÇEKÜL Vakfı Gaziantep Koordinatörü
Zafer Okuducu ile yapılan görüşme sonucu kendisine
Gaziantep’in yeraltı yapılarının araştırılması için bir proje
taslağı sunulmuş, projenin onaylanması sonucu Ocak 2012
tarihinde Gaziantep’te yeraltı yapılarının araştırılması,
envanterlenmesi ve haritalanması projesine başlanılmıştır.
Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sırasında Gaziantep
şehrinin içinde ve yakın civarında 46 yeraltı yapısı
araştırılmıştır. Bu çalışma sırasında 90.000 m2 yüzölçümüne
sahip Asri Mezarlık Mağaraları gibi çok önemli yeraltı
yapılarının yanısıra, Gaziantep için tarihsel değeri büyük
olan su kanalları ve kastel denilen yeraltı su kullanım
mekanları detaylı bir şekilde araştırılmış ve envanterlenmiştir. 

27-29 Aralık 2013 tarihinde Kayseri şehri ve civarında
yaptığımız ön araştırmanın ardından ÇEKÜL Vakfı Kayseri
Koordinatörü Prof. Dr.Osman Özsoy ve Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda bölgenin
yeraltı yapılarının araştırılması, ölçülüp haritalanması 
ve envanterlenmesine yönelik protokol Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK Mağara Araştırma
Grubu tarafından imzalanmıştır. Bu protokola istinaden 
25 Ocak 2014 tarihinde başlayan çalışmalarımız bugüne
dek altı araştırma ile sürmüştür. Bu çalışmalarımız sırasında
daha önce hiçbir kaynakta bahsedilmeyen birçok yeni
yeraltı şehri keşfedilmiş, araştırılmış ve haritalanmıştır. 

inceleme

Kayseri’nin Yeraltı Medeniyeti 

Fotoğraflar: Ali Ethem Keskin
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Projenin uygulanma şekli
• Çalışmanın başlangıç aşamasında Kayseri şehri 
ve civar ilçelerinde bulunan tüm kaya yerleşimleri 
ve yeraltı şehirlerinin araştırılması hedeflenmiştir.
• Tüm yeraltı yapılarının bir listesi yapılmış, bu liste Kültür 
ve Turizm Bakanlığı koruma kurullarının tescil listeleri ile
karşılaştırılmış, bilinen yapılar haritası üzerine işaretlenmiştir.
• Bu aşamada, Kayseri ve civar ilçelerini kapsayan, konuyla
ilgili tüm akademik yayınlar da gözden geçirilmiş ve projeye
katkısı olabilecek tüm çalışmalar gözönüne alınmıştır. Bu
çalışmaların bir kısmı raporun “Kaynakça” kısmında mevcuttur.
• İkinci aşamada, bilinen tüm yeraltı yapıları tespit edilip
fotoğraflanmış ve olabildiğince hassas bir şekilde ölçülmüştür.
• Bu ölçümler en kısa zamanda, çoğunlukla da çalışma
sırasında, bilgisayara aktarılmış, takip eden günlerde de
ölçülen bu yapıların haritaları özel bir bilgisayar
programıyla detaylı şekilde çizilmiştir.
• Bu çalışma sırasında her yeraltı yapısının haritası, özellikleri
ve fotoğrafları ayrı dosyalar halinde kayda alınmıştır.
• Çalışmalarımız esnasında sürekli olarak yerel halkla temas
kurulmuş ve alınan ihbarlar bilgi olarak değerlendirilmiştir.
Edinilen bu bilgiler sonucunda, belirlenen ilk sahaların dışına
çıkılmış ve farklı bölgelerde çalışmalar yapılarak yeni ve
bilinmeyen kaya yerleşimleri ve yeraltı yapıları bulunmuştur.
• Bu tür kaya ve yeraltı yapılarının ölçüm çalışmalarında
azami 4-5 kişilik ekipler halinde çalışılması ideal olduğu için,
projede görev alan ekipler çoğunlukla bu sayılarda olmuştur.
• İmzalanan bu projenin sadece Kayseri yeraltı yapılarının
bulunması, araştırılması, fotoğraflanması, ölçülmesi ve
haritalanmasından ibaret olamayacağının bilincinde olan
grubumuz, raporlama aşamasında Kayseri’nin tarihsel
geçmişi ve bu geçmiş içinde araştırılan tüm bu yeraltı
yapıların kültürel ve arkeolojik değerlerini öne çıkartmak
için kapsamlı bir literatür çalışması da yapmaktadır.

Kayseri kaya yapılarının genel özellikleri
Bölgede gözlenen ve araştırılan yeraltı ve kaya yapıları genel
olarak dört farklı tipolojiye sahiptirler. Bunlar kaya yerleşimleri,
yeraltı şehirleri, güvercinlikler ve su yapılarıdır.

Kaya yerleşimleri: Volkanik kayaçların kolayca oyulup
işlenebilmesi sonucunda bölgede zaman içinde birçok kaya
yerleşimi köy oluşmuştur. Genellikle kazılmasının kolay
olması, kış aylarında rahatça ısıtılması, yazın ise serin olması
dolayısıyla tercih edilen bu mağara evlerden oluşan köylerde

Kayseri ve ilçelerini kapsayan tüm
akademik yayınlar gözden geçirildi

Bu çalışmamız sırasında 
daha önce hiçbir kaynakta
bahsedilemeyen birçok yeni 
yer altı şehri keşfedilmiş,
araştırılmış ve haritalandırılmıştır
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yakın tarihlere dek yaşanılmıştır. Nevşehir civarında yeralan
Zelve, Çavuşin, Tatlarin gibi bu kaya yerleşimi köylerde
gözlenen yegane sorun işlenmesi kolay ve içinde yaşanması
rahat olan kayaçların ısı farklılıklarına ve suya dayanıksız
olması, kolayca kırılıp çökmesidir. Bu sebepten dolayı
Nevşehir’in birçok kaya köyü 1950’li yıllarda terkedilmiştir.
Bu sürekli kullanım, yapıların kaçınılmaz olarak devşirilmesini
ve değişmesini de beraberinde getirmiştir. Kayalara oyulmuş
bu evler geçen yüzyıllar boyunca tekrar tekrar kazılmış, yeni
odalar ya da pencereler açılmış veya kapatılmış, diğer bazı
kısımlar ise kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Yeraltı şehirleri: Kayseri civarında bulunan yeraltı
şehirleri birçok açıdan Nevşehir Göreme civarındaki yeraltı
şehirlerinden farklıdır. İlk ve en önemli fark Kayseri şehri
civarında araştırdığımız yeraltı şehirlerinin bir kısmının
Nevşehir’de bulunanlara oranla daha ufak olmalarıdır.
Yapısal açıdan baktığımızda, bu yeraltı şehirlerinin büyük bir
nüfusu uzun süreli korumaktan çok, ufak bir köy ahalisini
kısa süreli baskınlardan korumak için inşa edildiği
düşünülebilir. Diğer bir önemli fark ise Kayseri civarındaki bu
savunma yapılarının büyük bir kısmının kayalık duvarlarda
inşa edilmiş olmasıdır. Düzlükte ve derinlemesine kazılan
Nevşehir Göreme yeraltı şehirlerinden farklı olarak Kayseri
civarında bulunan yeraltı şehirlerinin en azından bir kısmı
kayalık duvarlarda kazılmış ve vadilere açılan pencereli
büyük odalarla bağlantılıdırlar. Yurdumuzda bugüne dek
tespit edilmiş yeraltı şehrinin neredeyse %90’ı Aksaray,
Nevşehir ve Kayseri illerinde bulunmaktadır. 

Güvercinlikler: Kayseri ilinde temelde iki farklı güvercinlik
yapısı görülmektedir. Bunların ilki Soğanlı civarındaki
vadilerde yaygın olarak gözlenen, kayalara oyulmuş küçük
girişlere sahip, klasik Kapadokya tarzı güvercinliklerdir. Diğeri
ise, Gesi beldesi ve bu beldenin yakın civarında bulunan,
yerüstü ve yeraltı bağlantılı olarak inşa edilmiş burç tipi ve
sadece buraya özgü güvercinliklerlerdir. Bu tarz, burç veya
kule tarzı güvercinliklerin yurt dışında benzer örnekleri
bulunmaktadır. Ancak, Gesi güvercinliklerinde bulunan
yeraltı odası ülkemize özgü olup, yurt dışındaki
benzerlerinden önemli bir ayrım noktası oluşturmaktadır.
Burçları kare veya kare/yarım daire olabilen bu yapıların
mimarisi iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
toprak zeminin altında bulunan “güvercin odası”dır. Odanın
tavanında ise güvercinlerin odaya girip çıkabilmeleri için
yaklaşık bir metre çapında bir delik yer almaktadır. 

Su yapıları: Göreme’de birçok vadide bulunan ve hem
vadi suyunun fazlasını alarak tarım alanı açmaya, hem de
vadileri su baskınlarından korumaya yarayan vadi içi su
tünelleri Kayseri civarında mevcut değildir. Çalışmalarımız

Yerel halkla temaslar kurularak alınan
bilgiler değerlendirildi
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sırasında sadece Gesi/Ötedere  ve Yeşilhisar/Başköy
vadilerinde gözlemlediğimiz su aktarma kanalları vadi
içinde akan derenin suyunu yakında yer alan yerleşimlere
ulaştırma amaçlıdır. Öte yandan, Ötedere Vadisi’nin kuzey
çıkışında yer alan ve derenin suyunu bir kanala aktarıp
ardından bir dağı güneyden kuzeye 140 m kadar oyarak
köye su getiren ve bugün dahi kullanılan antik tünel
mühendislik açısından çok etkileyicidir.

Ali Dağı yeraltı şehri: İlçe belediyesi tarafından 2010
yılında temizlenip aydınlatılarak turizme açılan bu yeraltı
şehri, Talas ilçesinin Ali Dağına doğru yükselen yamacında
yer almaktadır. Ölçümlerimiz sonunda toplam galeri ve yapı
uzunluğunun 528 m olduğu tespit edilen bu yapı, bilinen ve
haritalanmış tüm diğer yeraltı şehirleri ile karşılaştırıldığında
bir yeraltı şehri hüviyeti taşımamaktadır.

Değirmendere Vadisi: Gesi/Değirmendere Vadisinde
ve onun kuzeye doğru devamı olan Efkere civarındaki
yamaçlarda 200’den fazla güvercinlik mevcuttur. Yer
üstünde, kesme taştan kare veya yuvarlak olarak inşa edilmiş
tüm bu güvercinliklerin yeraltına oyulmuş ve yer üstünden çok
daha büyük kısımları mevcuttur. Bu tarz, burç veya kule tarzı
güvercinliklerin yurt dışında benzer örnekleri bulunmaktadır.
Ancak, Gesi güvercinliklerinde bulunan yeraltı odası ülkemize
özgü olup, yurt dışındaki benzerlerinden önemli bir ayrım
noktası oluşturmaktadır. Gesi’nin eski evleri gibi bu vadide
yer alan güvercinliklerin ve kaya yapılarının da birer mimari
kültür mirası olarak, çevresi ile bir bütün olarak korunmaya
alınması ve Kayseri’nin tarihsel geçmişinin az sayıda kalmış
mimari örneğine sahip bu güzel vadinin bir park, mesire yeri
gibi değerlendirilerek korunması çok yerinde olacaktır. 

Çatalin yeraltı şehri: Oldukça dar bir alanda üç kat
olarak inşa edilmiş bu ufak yeraltı şehrinin doğrusal uzunluğu
kuzeybatı-güneydoğu hattında 26 m, eni ise 13 m kadardır.
Yeraltı şehrinde mevcut üç katın toplam yapısal alanı ise 
621 m2 dir ve bu alanda toplam 18 oda bulunmaktadır. Yeraltı
şehrine giriş kısmında bulunan, iki farklı kotta kazılmış büyük
salonlarla girilmektedir. Büyük salonun batısında bulunan tüneli
kapatmak için kullanılan taş kapı girişin önünde yerde
durmaktadır. Doğu hattında kazılmaksızın oyulmuş iki büyük
salon ise bu yeraltı şehrinin ilginç yapısal özelliklerindendir. 

Penzikli yeraltı şehri: Çatalin yeraltı şehri gibi bu  
diğer  yeraltı şehri de daha önce hiçbir kaynakta
zikredilmemiş ve ilk olarak tarafımızdan araştırılmıştır. Öte
yandan; bu yeraltı şehri, hem vadideki karşı komşusu diğer
yeralt şehrinden, hem de Kayseri ve yakın civarında şu ana
dek keşfedilen tüm diğer yeraltı şehirlerinden farklıdır. Penzikli
yeraltı şehrinin girişindeki 14 m2 koridorun devamında, dar

Yurdumuzdaki yer altı
şehirlerinin %90’nı Aksaray,
Nevşehir ve Kayseri’dedir
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bir alanda üç kata yayılmış irili, ufaklı üç salon ve 24 oda
mevcuttur. Bu yeraltı şehrinin toplam yapısal alanı 725 m2

olmasına karşın bu denli çok odaya sahip olması ve birçok
odanın yan duvarlarının nispeten yakın zamanda kırılarak
genişletilmesi ama, tüm hafriyatın yerde durması ve bu
mekanların hiç kullanılmamış olmaları ilginçtir. 

Kırlangıç Vadisi yeraltı şehri: Yeraltı yapısının
yamaçtan ulaşılan ilk üç katı geniş salonlara ve bu salonların
içinde yaşam mekanlarına sahipken dik merdivenlerle
ulaşılabilen dördüncü katının odaları daha ufaktır. Son kat ise
vadi tabanına dek ulaştığını tahmin ettiğimiz ve ne yazık ki
tıkalı olan bir tünelden ibarettir. Vadi içinde yaptığımız bir
diğer araştırma sırasında, yeraltı şehri ile aynı noktada, dere
hizasında kayaya oyulmuş bir tünel ağzı fotoğraflanmıştır. 

Ötedere Vadisi yeraltı şehri: Halk arasında “Cüzzam
Hastanesi” olarak bilinen bu yapı Kayseri’nin belki de en
ilginç eski eserlerinden birisidir. Yamacı savunan yüksek taş
duvarları değilse bile, yapının içindeki tüneller ve bu tünelleri
kapatmak için kullanılan iki büyük taş kapı, bu yapının ilk inşa
amacının bir cüzzam hastanesi olmadığının ispatıdır. Batı
tünelinin 3.5 m sonrasında ise bu tünelin devamını kapatmak
için kullanılan 1.20 m çapında, 32 cm kalınlığında devasa bir
kapı taşı in situ durmaktadır. Taş kapı ile savunulan ve büyük
emeklerle kazıldığı belli olan, yer yer merdivenli bu ana galeri
yaklaşık 40 m aşağıda ansızın sonlanmaktadır. Yegane
olasılık, zaman içinde bu galerinin devamının kazılmaktan
vazgeçilmiş olması olabilir. Yapı bu ilginç mimarisiyle bilinen
hiçbir yeraltı şehrine benzememektedir. 

Ötedere Vadisi su yapıları: Ötedere Vadisinde
bulunan akarsuyun bir kısmı vadinin kuzey çıkışından 1200
m kadar önce batı kayalık duvarda kazılmış bir kanala
aktarılmıştır. Bu kanal, vadinin kuzey çıkışına yakın bir
noktada dağa oyulmuş bir tünele girip dağın kuzeyinde,
Belağası Köyünde açığa çıkmaktadır. Bugün de aktif olan
bu kanaldan gelen su halen köylüler tarafından
kullanılmaktadır. Kanalın dağa girdiği noktanın yaklaşık 25
m kuzeyinde kayaya oyulmuş ikili bir başka su kanalı daha
mevcuttur. Olasılıkla eskiden şu anda aktif olan kanalla
bağlantılı olan bu su yolunun kuzeye doğru devam eden
kısmı ise tümüyle tahrip olmuş durumdadır.

Belağası kaya yerleşimleri ve yeraltı şehirleri:
Belağası Köyü, Gesi’ye bağlı eski bir Ermeni köyüdür.
Köyün 1600’lü yıllarda kurulduğu ve eski Koramaz
Nahiyesi’ne bağlı olduğu bilinmektedir. Köyde 1842
yılında inşa edilen Surp Haç Kilisesi’nin güney duvarı
tamamen kayaya oyulmuş, kuzey kısmı ise duvarla
örülmüştür. Kilise 1915’den sonra uzun zaman ahır,

Değirmendere Vadisindeki
güvercinlikler ilk defa kapsamlı

bir şekilde ölçüldü ve haritalandı
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samanlık olarak kullanılmış ve defineciler tarafından tahrip
edilmiştir. Yapının içinde bulunan süsleme ve Ermenice
yazıtların ancak çok ufak bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.

Doğanlı (Kırkmerdiven) yeraltı şehri: İsmini;
ana girişinde yer alan ve 380 eğime sahip, kayalara
oyulmuş merdivenden alan bu yeraltı şehrinin girişten sonra
ulaşılan ana salonu etkileyicidir. 15 sütunla desteklenen bu
salon 500 m2 ye yaklaşan yüzölçümüyle benzer yeraltı
salonlarından çok daha büyüktür.

Yeşilhisar Vadilerinin haritalanması: Yeşilhisar
ilçesine bağlı Soğanlı, Akköy, Başköy, Güzelöz,
Derbentbaşı, Erdemli, Gülbayır ve Kavak köyleri ve bu
köylerin civarında bulunan derin vadilerde yüzlerce kaya
yerleşimi mevcuttur. Kayalara oyulmuş kiliseleri, evleri,
güvercinlikleri ve yeraltı şehirleriyle antik Kapadokya’nın
önemli bir parçası olan tüm bu yerleşimlerin konumlarını
gösteren genel bir harita ise mevcut değildir. 

Önerilerimiz
Antik Kapadokya’nın başkenti olan Kayseri’nin kaya ve
yeraltı yapıları tarihsel ve kültürel bir mirastır. Tarihi
yüzlerce, hatta binlerce yılla ölçülen bu yapıların korunması
ise tüm yetkililerin geleceğe yönelik sorumluluğudur.
Şimdiye dek çalıştığımız bölgeler ve yapılarla ilgili
önerilerimiz şunlardır:
•  Gesi/Ötedere Vadisi ve vadi çıkışında yeralan Belağası
Köyü acilen korumaya alınmalı, bu bölgede yapılaşmaya
hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Öte yandan; bu bölge hem
Kayseri’ye yakın, hem de ıssız olduğu için tüm yapılarda
yoğun bir defineci tahribatı mevcuttur. Bölgede yer alan
kaya yerleşimlerinin ve dört farklı yeraltı şehrinin daha fazla
tahrip edilmeden korunmaya alınması yerinde olacaktır.
•  Aynı önerimiz Gesi/Değirmenderesi Vadisi için de
geçerlidir. Bu vadinin, devamında yeralan Çatalin ve Penzikli
yeraltı şehirleriyle birlikte bir bütün olarak büyük bir park/
mesire yeri şeklinde düzenlenmesi çok yerinde olacaktır.
•  Harmancık ilçesinden kuzeye doğru uzanan Kırlangıç
Vadisi, Kayseri için eşsiz bir doğal değerdir. Bu vadinin,
içinde yeralan yeraltı şehri ile birlikte bir bütün olarak
korunması ve değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
•  Yeşilhisar ilçesi/Güzelöz Köyü’nde bulunan yeraltı şehri;
hem bu turistik bölgede şimdiye dek bulunan yegane yeraltı
şehri hüviyetine sahip olması, hem de köye yakınlığı göz
önüne alınarak turistik açıdan değerlendirilebilir. Bu
çalışmayla bir bütün olarak eski Güzelöz Köyü kaya
yerleşmelerinin, özellikle de bugün depo/ambar olarak
kullanılan büyük kilisesinin restorasyonu bölge turizmine
ciddi bir katkı olacaktır.
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İpek Yolu şehirleri Urumçi’de buluştu
Anadolu’dan geçen tarihi İpek Yolu, Selçuklu, Beylikler
ve Osmanlı döneminde inşa edilen anıtsal konaklama
yapılarıyla dönemin ticaret anlayışı, ekonomisi, yaşam
kültürü, mimari gelişimi hakkında bizlere hâlâ bilgi
taşıyan önemli kaynaklar olmaya devam ediyor.

Günümüzde çoğu ayakta olan han, kervansaray ve
köprülerin korunması için ÇEKÜL Vakfı’nın başlattığı
“İpek Yolu Kültür Yolu” programı kapsamında
yıllardır, İpek Yolunun geçtiği kentlerde koruma bilinci
çalışmaları yürütülüyor, restorasyonlar yapılıyor,
yayınlar hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının,

UNESCO’nun ve TURSAB gibi kuruluşların da
desteğiyle büyüyen program, Tarihi Kentler Birliği’nin
geliştirdiği uluslararası ilişkilerle İpek Yolu üzerinde
yer alan sınır ötesi kentlere kadar uzandı.

Antep’ten Bursa’ya
Tarihi İpek Yolu, günümüzde de canlılığını  korumaya
devam ediyor. Dünya İpek Yolu Başkanları Forumunun
7.si 2012 yılında, dönemin büyükşehir belediye
başkanı Dr. Asım Güzelbey’in ev sahipliğinde
Gaziantep’te yapılmıştı. Şubat ayında yine Gaziantep'te
yapılan etkinliklerde, restore edilen bir yapı İpek Yolu

haber
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Başkanlar Forumu ile Dünya Vatandaşlar Örgütünün
sekretarya binası olarak açıldı. Bu yıl ise Çin’in Uygur
Özerk Bölgesi Urumçi’de yapılan Başkanlar
Forumunda, 2015’de yapılacak 10. buluşma için
bayrağı Bursa Büyükşehir Belediyesi devraldı.
Toplantıya Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer
Cihan da katıldı.  

300’ün üzerinde katılımın sağlandığı toplantıda Bursa
heyetinden Ahmet Erdönmez ve Aziz Elbas birer
sunum yaparak, Bursa’nın İpek Yolu üzerindeki rolünü
ve Bursa müzeleri ile müzecilik anlayışını paylaştı.

Sunumların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas,  İpekyolu
Belediye Başkanları Forumu Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Kwaak Young Hoon’dan bayrağı teslim aldı.
Türkiye’nin İpek Yolu kentleri, Bursa’da yapılacak 10.
toplantıyla yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı yakalayacak. 

Türkiye’deki ve sınır ötesi İpek Yolu kentlerindeki
toplantılarda, akademik, ticari, kültürel ve sosyal
ağların geliştirilmesi, ülkeler ve kentler arasındaki
ortak değerlerin yeniden hatırlanması 
ve işbirliklerinin kurulması sağlanıyor.

İpek Yolu Başkanlar Forumunun 2015 toplantısı Bursa'da yapılacak  
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Karadeniz’in büyük şehri Samsun’u, kısa zamanda hızla
gelişen ve bölgenin nabzını tutan, kentleşme politikalarını
yönlendiren bir kent olarak tanımlayabiliriz. Son yıllarda
Samsun’un sergilediği atılım kapsamında dikkat çeken
bir başka konu daha var: Kentin bellek mekânlarını, tarih
algısını, kent kimliğini ortaya çıkarmak.   

Neler yapıldı?
ÇEKÜL Vakfı uzmanlarının ziyaretleri, Tarihi Kentler
Birliği’nin buluşma ve seminerleriyle gündeme gelen
kültürel mirasın korunması bilinci kentte artmaya başladı.
Duyarlı yerel yönetimler, akademisyenler, sivil örgütler 
ve yerel araştırmacılar koruma bilinci çerçevesinde 
bir araya gelerek, kültür ve koruma politikaları üreterek
kentin geleceğini yeniden ele aldı. Kent tarihiyle ilgili
sempozyumlar yapıldı, envanterler, kitaplar hazırlandı.
Eşzamanlı olarak restore edilen üç yapıda Kent Müzesi
halkın ziyaretine açıldı. Kaleden geriye kalan izler, kent
içindeki arkeolojik alanlar, Cenevizliler döneminden kalan
Amisos Höyüğü, son kalan sivil mimarlık örnekleri, saat
kulesi, camiler, hamamlar gibi anıtsal eserler yöneticilerin
üzerine titrediği alanlar haline geldi ve hepsinde
çalışmalar başlatıldı. Cumhuriyet tarihinin ve 19 Mayıs’ın
izleri kent içinde görünür hale getirildi. Üç yapıdan oluşan
Paşa Konakları restore edildi; mahalle hayatını
canlandırmak amacıyla, engelliler de düşünülerek, yeni
tasarım ve donatılarla işlevlendirildi. 

40 kilometrelik sahil şeridinin kentle bütünleşmesi için
yürüyüş, bisiklet yolları, engelliler için rehabilitasyon
merkezi, su sporlarının yapıldığı spor kompleksleri, halk
plajları, dinlence ve eğlence alanları gibi kamusal alan
düzenlemeleri yapıldı. Kavak ilçesinin yaklaşık 11 km
kuzeyinde bulunan 13.yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine ait

Çakallı Hanın restorasyonu bitti. Çakallı köyünde bulunan
tarihi ahşap cami, tarihi çeşme ve köprü de ÇEKÜL’ün
Köyler Yaşamalıdır projesi kapsamında değerlendiriliyor.  

Şimdi...
Tarihi Kentler Birliği Encümen toplantısı için Samsun’a giden
heyet, önce Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz’ın ev sahipliğinde Samsunlu uzman,
akademisyen ve araştırmacıların katıldığı bir toplantı yaptı.
Toplantıda Samsun’un, onca anı ve belgenin yer aldığı Kent
Müzesinin açılmasıyla, kendini kentlilere hatırlatmaya
başladığı dile getirildi. Yeniden canlanmaya, hatırlanmaya
başlayan kent belleğinin, bundan sonra yapılacak koruma
çalışmaları için yerel yöneticiler, araştırmacılar, uzmanlar 
ve Samsunlular için bir heyecan kaynağı olduğu vurgulandı.
Hızlı kentleşmeyle beton yapıların arasında sıkışıp kalmış
Saathane Meydanında yer alan Osmanlı dönemi eserlerinin
yapılan projeyle nasıl görünür hale getirileceği, adım adım
nasıl ilerlendiği, esnaf toplantıları ve kamulaştırmalar
anlatıldı.  Türkmenistan’ın başkenti Kazan’da yapılan
müzeler buluşması değerlendirildi. Samsun ve TKB’nin
uluslararası dayanışma ağı için Kazan ile müzeler ve ortak
kültürel değerler üzerinden yeni ortaklıklar geliştirmesi için
fikirler üretildi. Toplantının ardından Saathane Meydanında
alan incelemesi yapıldı. 

Hedefler
Önce kendini tanıyan, sonra yoğun kentleşmenin arasından
kimliğini okutabilen, kendini koruyan bir kent olması için
Samsun’da kamu-yerel-sivil-özel kesimler bir arada
çalışmaya devam edecek. Ve ayakta kalan tarihi yapıların,
yaşam kültürünün izlerinin algılanması sağlanacak.
Envanter çalışmaları ve kent kitapları serisi devam edecek.
Kent Müzesinde devam eden eğitimler geliştirilecek.

Samsun kendini tanıyan 
ve koruyan bir kent sürecine girdi

haber
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değerlendirme

Doğa, tarih ve kültürün izlerinde 
geleceğini inşa eden şehir: Samsun

Sabah 05.50 uçağıyla Samsun'a gidiyoruz. 
Hiç şikâyet eden yok. Türkiye'nin kurulduğu kente,
Samsun'a gidiyoruz. Milli Mücadele ruhunu yeniden
duymak için adeta bir tahav havası içindeyiz.
Çarşamba Havaalanından Samsun'a doğru
giderken ilk dikkatimizi çeken yol boyu yeşillik ve
doğaya saygılı bir düzenlilik. Farklı olan ne diye
düşünürken, yol boyu hiç reklam panosu olmadığını
fark ediyorum. Ülkemizde kentlerde görüntü kirliliği
yaratan, zevksiz, görgüsüz bir yeni zengin
savurganlığı içinde her tarafta bizi kuşatan reklam
panoları yok. Demek ki, istenirse oluyormuş.

Sabah yeşillikler arasında topluca kahvaltı
ediyoruz. İçten, dostça bir karşılama. Sonra kent
içinde kaybolmaya yüz tutmuş bir tarihi kurtarma
çalışmalarını görüyoruz. Kente tarih dostu bir sevgi
ile dokunuyor. Tarihin estetikle buluşması olan
canlandırma, yeniden inşa gayretleri içimizi ısıtıyor.
Daha sonra 40 km.lik bir sahil düzenlemesine
tanık oluyoruz. Plajlarda insanlar istedikleri yerden
gönül rahatlığı ile denize giriyor. 

Toprağı doldurarak bir vatan yaratan
Hollanda'lıların bir deyişi vardır: “Allah
Hollanda'lıları yarattı, onlar da Hollanda'yı”. 
Bunun nasıl bir duygu olduğunu Samsun'da
anlayabiliyorsunuz. Başkan'dan başlayarak tüm
ilgililerde görülen bir adanmışlık duygusunun,
idealist  yaklaşımın heyecanı sizi de sarıyor. 
Bunu öğle sonu Samsun'un geleceğinin tartışıldığı
toplantıda daha iyi anlıyorsunuz. Bu başarının
arkasında ne var diye düşünmekten insan kendisini
alamıyor. Peki, nedir bunlar? İşte benim
gözlemlediğim, tanıklıklara dayalı nedenler:
Demokrasinin gücü. Halk değişim istiyor ve değişimi
izliyor. Halkın rüzgârı yapılanların arkasında. Rantla
mücadele kolay bir şey değildir. Nasıl mücadele
edildiği konusunda belediyelerimizin Samsun'dan
öğrenecekleri çok şey var. İşte bu fırsatı yaratacak
adım da Tarihi Kentler Birliği Encümen toplantısında
atıldı. Samsun' da TKB’nin bölgesel eğitim
merkezinin kurulması kararlaştırıldı.

Her yerde Başkan'a halkın nasıl içten selam verdiğine
tanık olduk. Halk herşeyin farkında. Bunu da
gösteriyor. Başarının arkasındaki başka bir neden 
de ekip ruhudur. Çoğu kez baş yöneticiler çalışma
arkadaşlarına konu mankeni gibi davranır. Onlara
söz verilmez, onlar da fikirlerini açıklamaktan, hadi
korkar demeyelim, çekinir. Uzman yöneticiler her
durumda söze girdiler, çoğu kez de başkan onları 
söz söylemeye davet etti. Toplantının bitiminde, ki iyi
bir beyin fırtınası oldu, Başkan daha genç elemanların
toplantıya katılmamış olmalarının bir eksiklik
olduğunu belirterek, bir özeleştiride bulundu. İkinci
gün yapılan Encümen toplantısında gençler de vardı. 

Samsun'daki başarının hiç de tesadüf olmadığının
başka bir kanıtı da, bilim insanları ile yapılan
işbirliğidir. 50 bin öğrencisi ile ülkemizdeki
üniversiteler arasında iyi yeri bulunan 19 Mayıs
Üniversitesinin değerli üyeleri ile işbirliğinin
derecesini, Samsun üzerine yapılan yayınlarda
gördük. Samsun üniversitelerle işbirliği konusunda
da iyi bir örnek oluşturuyor. Toplantılara katılan
rektörlerin açılış konuşmaları ile kısıtlı kalan bir
işbirliğinden söz edilebilir. Samsun'da Encümen
toplantısında TKB nin 15.ci kuruluş yılı etkinlikleri
üzerinde duruldu. Ayrıca, Emlak Vergisinden
ayrılan % 10’luk paya ilişkin sorunlar masaya
yatırıldı. Bu payın kullanımının büyükşehir
belediyelerine devri için girişimde bulunulmasına
karar verildi. Samsun'dan umutlarla döndük.
Aydınlık bir geleceğe yürüyoruz.

Toplantıya katılanlar: ÇEKÜL Vakfı ve TKB 
Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ve Prof.
Dr. Nedim İpek, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş,
İmar ve Şehircilik Daire Müdürü Zennube Albayrak,
Proje Şube Müdürlüğünden Cüneyt Yalçınkaya,
Samsun Kent Müzesi Uzmanları, Tarihi Kentler
Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, TKB Danışma
Kurulu üyeleri: Dr. Asım Güzelbey, Dr. Fikret 
Nesip Üçcan, Fikret Toksöz, Hasan Özgen, 
ÇEKÜL uzmanları tasarımcı Nadir Mutluer, 
mimar Metin Keskin, sanat tarihçi Zeynep Biçer.  
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Buldan Belediyesinden sivil işbirlikleri 

YEREL KIMLIK 14/39_Layout 1  10/23/14  6:59 PM  Page 42



Dokumalarıyla ismini hem Türkiye’de hem de dünyada
duyuran Buldan, somut ve somut olmayan kültürel
mirasının yaşaması için sivil toplum örgütleri ve özel sektör
temsilcileri ile bir işbirliği modeli geliştirmeye karar verdi.
Buldan Belediyesinin öncülüğünde kurulan Buldan
Platformu temsilcileri ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantılarının konuğu oldu. 

Buldan Platformu üyelerinden Buldan Belediye Başkanı
Mustafa Gülbay,  mimar/şehir plancısı Zübeyde Kocabay
Ödel, elektronik müh. Sıdıka Ödel, özel sektörü temsilen
Fehmi Erensoy, avukat  Erol Özbek ile Buldan Doğa 
ve Kültür Derneğinden Sait Yalçın, Prof. Dr. Metin Sözen 
ve ÇEKÜL uzmanlarına platformun hedeflerini anlatarak
destek istedi.

Buldan Platformu, Buldan’ın yetiştirdiği iş, bürokrasi, bilim,
sanat dünyasından birçok ismin biraraya geldiği ve sivil
toplum örgütlerinin içinde olduğu yerel bir örgütlenme.
Belediye Başkanı Gülbay, Buldan’da kültürel ve sosyal 
hayatın canlanması, turizm potansiyelinin gelişmesi ve tarım
faaliyetlerinin yükselmesi, permakültür çalışmalarının
yapılması gibi başlıklarda halkın talepleri olduğunu, ortak akıl
üretmek amacıyla Buldan Platformunu kurduklarını söyledi.

Mimariyle yaşam kültürü birarada korunacak
Buldan Platformu sivil mimarlık örneklerinin ayakta
kalması, çarşıların, Cumhuriyet Dönemi mimarlık

örneklerinin, kentin içindeki ve çevresindeki doğal miras
alanlarının korunması gibi çeşitli başlıklarda çalışmalar
yapmayı hedefliyor.

İlk adımlardan biri olarak Buldan Tepesinde yer alan tarihi
hastane binasının tescil edilmesi için çalışmalara başlayan
platform, Buldan dokumalarının ve diğer el sanatlarının
yaşatılması için bir vakıf kurulmasına da öncülük ediyor.
Göçü engellemek ve geri göçü başlatmak için istihdam
kaynaklarının özel sektör temsilcileriyle birlikte yaratılması,
genç girişimcilerin desteklenmesi de platformun
gündemindeki önemli konular arasında.     

Buldan Belediyesi platformun önerileri kapsamında,
Kestane Deresinde çevre düzenleme çalışması ve kent
merkezindeki tarihi Yoğurtçu Çarşısının canlanması
için cephe yenileme projeleri hazırlayacak.  

Mahallelerdeki yerel örgütlenmeler güçlendirilerek, 
sosyal yaşamın canlanması sağlanacak. ÇEKÜL
uzmanlarının destek vereceği süreçte, bölgedeki
üniversitelerinin akademik kadrolarının da çalışmalara
katılması sağlanacak. Kamusal alan ve ürün tasarımları
konusunda Kadıköy Tasarım Atölyesi desteği alınacak;
bölgedeki genç tasarımcılar sürece dâhil edilecek. 

Buldan Platformu ayrıca dokumacılığın en önemli
unsurlarından biri olan kök boyacılığın yaşamaya devam
etmesi için bir üretim atölyesi kurulmasını planlıyor. 

Toplantıda tüm bu çalışmaların kitap, dergi, afiş ve sergilerle
tanıtılması, halkla paylaşılmasını öneren ÇEKÜL uzmanları,
tanıtım ve duyuruların önemli olduğu vurgusunu yaptı. Buldan
Belediyesi Tarihi Kentler Birliğinin yeni başlayan “Bin Günde
Bin Eser Hibe Programı”ndan da proje desteği alacak. 
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İnsanoğlu, mağaradan kentlere uzanan büyük
yolculuğunun sonunda, binlerce yıldır denge içinde
yaşadığı doğal çevresini, dönüşü olmayan bir hızla
tüketiyor. Giderek artan bir hırs ve iştahla kaynaklarını 
yok ettiğimiz, kirlettiğimiz yerküre, insanoğlunu
taşıyamayacak hale gelmiş bulunuyor.  

2014 yılında payımıza düşen kaynakları yılsonundan 
4 ay önce tükettik. Atmosferdeki karbon seviyesi, 
Ağustos 2014’de 397,01 ppm olarak ölçüldü. 
Oysa doğal yaşamın sürdürülebilir döngüsü 
için gereken maksimum seviye 350 ppm... 
400 ppm ise bilim insanlarına göre, yokuş aşağı 
giden bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.  

Yaşam alanlarını yok ederek zenginleştiğini sanan
insanoğlunun, çok ciddi bir dizi önlem alması gereken
zaman “şimdi”dir. 

Doğa; hava, su, toprak, flora ve faunadan oluşan bir
bütünlüktür. Bu öğeler arasında var olan enerji akışı 
ve madde döngülerinin sürekliliği, ekolojik dengeyi
sağlar. Böylelikle doğa, kendini yenileyebilen ve
üretebilen bir varlık alanı haline gelir. (Sılaydın, 2007). 

Sürdürülebilir bir yaşam döngüsü için doğanın 
yenilenmesi gerekir. Günümüz dünyasında doğal
kaynakları en fazla tüketen, doğayı kendini yenileme
hızının üstünde bir telaşla kullanan ve kirleten, insanların
ve tüm canlıların hayat kalitesini tehdit edercesine 
çevreyi talan eden, yıkıma uğratan günümüz kentlerindeki
yaşamdır. O halde, dünyanın geleceğini ve yeni kuşakların
var olma hakkını korumak ve kurtarmak için insanoğlunun
en temel önceliklerinden biri, kendi elleriyle oluşturduğu
kentsel çevrede “ekolojik dengenin korunması ilkesi”ni
hayata geçirmektir. Ekolojinin ve ekonominin, insanla 
ve tüm canlılarla birlikte etkileşim içinde devinebileceği 
bir sistem oluşturmanın yolu kapitalist kentleşme modeli
değil, sürdürülebilir kentler oluşturmak, küresel ölçekte
doğa yıkımını engellemek olmalıdır.   

Bir Ekolojik Kent Uygulaması:
Gaziantep Örneği
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Sürdürülebilir yaşamın temel ilkeleri
Sürdürülebilir yaşam yerküre ile üzerinde devam eden
canlı yaşamı arasındaki birlikteliğin temel öğesidir.
Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
(1987) sürdürülebilir kalkınmayı “bugünün ihtiyaçlarını,
gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye atmadan
karşılayan kalkınma” olarak tanımlar. Bir başka deyişle,
sürdürülebilir yaşam tarzını seçen bireyler, doğal
kaynaklardan bir şey eksiltmeden ekolojinin doğal
kurallarına uyar. Günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak
için yapılan seçimlerin ve tercih edilen yaşam tarzının
ekolojik denge ile uyumu, sürdürülebilir yaşam ilkelerinin
ev ve kent ölçeğine uyarlanması ile gerçekleşebilir.  

Sürdürülebilir yaşam; çevresel, sosyal ve ekonomik olmak
üzere üç temel etmen incelenerek değerlendirilir. Çevresel
etmenler, sürdürülebilir yaşamın en öncelikli belirleyicisidir.
Sosyal sürdürülebilirlik çevresel etmenlere, ekonomik
sürdürülebilirlik ise sosyal ve çevresel etmenlerin
devamlılığına bağlıdır. Bir başka deyişle, toplumların
sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri, içinde yaşadıkları çevrenin
onlara sağlıklı ve nitelikli bir yaşam alanı sunmasına
bağlıdır. Sosyal ve ekonomik faktörler biraraya geldiğinde
ise adil bir düzenden söz edilebilir. Ekonomik ve çevresel
etmenlerin birlikteliği, yaşam alanını dengeli, tutarlı 
ve yaşanılabilir kılar. Ancak bu üç etmen biraraya geldiği
zaman gerçek sürdürülebilirlik sağlanmış olur. 

Sürdürülebilir yaşamın temel göstergeleri
Ekolojik Ayak İzi: Ekolojik sürdürülebilirliğin göstergesidir.
Tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık gibi faaliyetlerle
tüketilen doğal kaynakları, bu faaliyetler için kullanılan
arazi, ulaşım gibi sistemleri ve yaratılan atıkları bertaraf
etmek ya da geri dönüşümünü sağlamak için kullanılan
verimli toprak ve su alanlarını “küresel hektar” (kha)
cinsinden ölçülmesini sağlar. 

Biyolojik kapasite: Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal
kaynakları üretme kapasitesinin göstergesidir. İnsanoğluna
gerekli hizmetin sunulabilmesi için ne kadar biyolojik üretim
alanının elverişli olduğunun hesabını yapar. Alanın sınırları
içindeki tarım arazisi, otlak, balıkçılık sahası ve orman
yüzölçümü ile bu toprağın ya da suyun üretkenlik derecesi,
biyolojik kapasiteyi belirleyen iki etmendir. 

Toplumların sağlıklı bir yaşam
sürebilmeleri içinde yaşadıkları
çevrenin onlara sağlıklı ve nitelikli 
bir yaşam alanı sunmasına bağlıdır
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Küresel kapasite aşımı: Doğal kaynakların tüketilme hızını
belirtir. Bugün olduğu gibi, doğal kaynakların yenilenme
hızının üzerinde gerçekleşen aşırı tüketim sonucunda, insan
yaşamının devamlılığına darbe vuracak düzeye ulaşır. 
Bu gerçek, çağdaş toplumları doğal kaynakların kendini
yenileme kapasitesini aşmadan yaşamanın yollarını aramaya
itmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise,
kalkınmanın yeniden tanımlanmasına ve doğadan elde
edilen ürün ve hizmetlerin değerinin daha iyi kavranmasına
ilişkin tartışmaları gündeme getirmektedir.

Su ayak izi: Tüketici ve üreticilerin doğrudan ve dolaylı
olarak su sarfiyatını değerlendiren bir göstergedir. Bireylerin
ya da toplumun tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için
kullanılan veya üreticinin sunduğu mal ve hizmetler için
kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarıdır.

Ekolojik kent 
Günümüzde ekolojik planlama, “insan ve toplum” odaklı bir
anlayışa dayanır ve çevreyi tek başına değil, bütün öğeleriyle
bir bütün olarak ele alır. Sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir
kent ve planlama ve sürdürülebilir bir toplum modellerini içerir
ve bunları insanların kendilerine yaşam alanı bulabilmeleriyle
ilişkilendirir. Sürdürülebilir toplumlar; doğal ve tarihi
kaynakların korunduğu, mekânsal büyümenin kontrol altına
alındığı, güvenli çevre, hayat boyu eğitim, erişilebilir iş
olanakları, ulaşım ve sağlık hizmetleri ile tüm bireylere hayat
kalitesini arttırma fırsatlarının tanındığı, insanlara beraber
yaşama cesaretini veren toplumlardır (Görgülü, 2009).

Ekolojik kent yaklaşımı; bir kentin planlanmasının her
aşamasında, yerleşim yerinin seçiminden başlayarak,
yapıların yönlenme, ısıtma ve soğutma sistemleri için aktif 
ve pasif enerji verimliliği seçeneklerini üretmeyi kapsar.
Yapıyı çevresiyle bir bütün olarak algılayarak, çevre kirletici
öğelerin alandan güvenli bir biçimde uzaklaştırılmasına
önem verir. Çevredeki hassas ortamları korur, konutta
kullanılan suyun geri kazanımı için politikalar üretir. 
Bu çalışma, “Gaziantep Ekolojik Tabanlı Kentsel Tasarım
Projesi” örneği üzerinden, “sürdürülebilir yaşam”la uyumlu
“eko-kent” modelini incelemeyi hedeflemektedir. 

Gaziantep Ekolojik Tabanlı 
Kentsel Tasarım Projesi
Ekolojik tabanlı dönüşüm projesi, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi sınırları içinde bulunan Şahinbey ve Şehitkamil
ilçelerinde, Kilis Devlet Karayolu üzerinde, Burç Kavşağından
Zeytinli Kavşağına kadar uzanan 3.200 ha'lık bir alanda
bulunmaktadır. Proje, geniş bir tabana yayılmakta ve böylelikle
hedef kitlesi çeşitlenmektedir. Çalışma, mekânsal gelişme
perspektifinin yanı sıra yönetsel ve organizasyonel bir içeriğe
de sahiptir. Bir başka deyişle, disiplinler arası bir platformda
oluşturulan sürdürülebilir mekânsal önerilerin, sosyo-ekonomik
ve çevresel olarak devamlılığını sağlayan bir çalışmadır. 
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Amaçlardan biri, tükettiği enerjiyi minimuma indiren 
ve tükettiği enerjinin bir kısmını doğal kaynakları ve atıkları 
ile geri kazanabilen bir kentsel sistem oluşturmaktır. Ayrıca
alanda yer alan konut baskısının kontrollü gelişimini sağlayan,
tarım potansiyellerinin değerlendirildiği, bölgenin alternatif
yaşam merkezleriyle yaşam kalitesinin arttırıldığı ve turizm
açısından geliştirildiği bir çalışmadır. Projeyle hem yerel hem
de uluslararası ölçekte hizmet sunabilen, koruma kullanma
dengesini gözeten, yerel potansiyellerinin değerlendirilmesine
ve kırsal yerleşmelerin gelişimine örnek teşkil eden, davetkâr
bir kentsel mekân ve küresel ölçekte rekabet edebilen özgün
bir marka tasarlanması amaçlanmaktadır. Coğrafi ve
topografik olarak sürdürülebilir planlama yaklaşımlarına
elverişli olan alan, yer yer sert bir topografyaya sahip olup
toplam 5 adet tepe noktasına sahiptir. Alanın %23’ü özel
mahsul alanları (fıstık, ceviz, zeytin, incir ağaçları) %17’si
bağ, bahçe alanları, % 3’ü ağaç dokusu ve % 1’i yapı
dokusundan oluşmaktadır.  

Çevresinde; gelişme alanları ve kırsal yerleşme dokusunun
yanı sıra Gaziantep kentsel alanına hizmet veren Gaziantep
Üniversitesi, Onkoloji Hastanesi, Zirve Üniversitesi,
Teknopark ve Burç bölgesel rekreasyon alanları gibi önemli
odaklar da bulunmaktadır. Bu durum, alanın gelişme
eğilimini ve gelecekteki yapılaşma tehdidini göstermektedir. 

İl bütününde alanın kimliği; “ekolojik planlama yaklaşımı 
ile şekillenen marka yerleşim” olarak saptanmıştır. Vizyonu;
“Gaziantep’in özgün kimliğine entegre olan, alanın küresel
ölçekte farklılık yaratacak potansiyelleri bağlamında, çevreye
duyarlı, doğal ve sürdürülebilir bir gelişme modeli ile
şekillenerek, ekolojik ilkeler ile desteklenen bir marka
yerleşme” olarak belirlenmiştir. 

Kentin koordinasyonu ve yönetiminden birincil derecede
sorumlu olan belediyenin, tüm bölüm ve birimleriyle projede
etkin rol oynaması yönetim kurgusunun ana amacıdır. 
Bölge ile ilgili analiz ve sentez çalışmaları ve bu doğrultuda
gelişen planlama çalışması sonucunda, “bütüncül bir
planlama” süreci hedeflenmiştir. Planda belirtilen vizyonlar
doğrultusunda Belediye bünyesinde şekillenecek
koordinasyon birimleri, projenin sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Bu bağlamda, ana organizasyon şeması;
Belediyeyi, STK’ları, özel sektör temsilcilerini, merkezi
yönetim aktörlerini, uluslararası kurumları, uluslararası
fonları ve yerel halkı kapsamaktadır.

Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi
Kentsel gelişmeyi ekolojik planlama kriterlerine göre
yönlendirmek ve ekolojik yerleşim dokusu oluşturmak
amacıyla Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmıştır.
Rehber; sürdürülebilir kentsel tasarım politikaları kriterlerini,
aktörlerin uygulamadaki rolünü içeren bir anlayış 
ve yöntem oluşturmak için imar planları ile bir bütündür. 

Amaçlardan biri, tüketilen
enerjiyi minimuma indiren ve bir
kısmını geri kazanabilen kentsel
bir sistem oluşturmaktır
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Ekolojik Kent Tasarım Rehberi, plan hiyerarşisinde 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndan sonra gelmek 
ve ona uyumlu olmak koşulu ile hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planları eki olarak hukuksal bir rol
üstlenmiştir. Planların kullanım ve uygulama yöntemlerine
ilişkin yönlendirmelerden ve önerilerden oluşur.

Gaziantep Ekolojik Tabanlı Dönüşüm Projesi Türkiye’de
birçok ilki oluşturmaktadır. Sosyo-ekonomik entegrasyon
bileşenleri, yönetim ve organizasyon şemaları, imar planları
ile birlikte hazırlanan yönlendirici rehberi ve ekolojik bina
üretimini teşvik edecek Ekolojik Yapı Teşvik Sistemi, bu ilkler
arasında yer almaktadır. Ekosisteme verilebilecek zararları
en aza indirerek,  doğal kaynakların ve enerjinin
sürdürülebilir kullanımını sağlayarak, doğal çevreyi
koruyarak, organik üretim faaliyetlerini geliştirerek, yaya 
ve bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşımı sağlayarak, yeşil
alan sürekliliğini oluşturarak, toplumda ekolojik bir yaşam
şeklinin benimsenmesini amaçlamakta, ekolojik mahalle
konseptini mekânsal gelişimin yanında hem sosyal hem
politik hem de yönetsel olarak ele almaktadır.  

İmar planlarında ekolojik 
planlama ve Gaziantep örneği
Planlar ele aldıkları bölgelerin nüfus ve yerleşim tasarımlarına
ait bilgileri mekânsal dile çevirirler. Kentsel göstergelerle
ilişkisi kurulmayan mekânsal planlar, kentsel yaşam
göstergelerinin izlenmesinin bir aracı olamadıkları gibi,
kentsel göstergeler üretemedikleri için de izleme ve
değerlendirmeye olanak vermez. Ayrıca ülkede, çevre
sorunlarına ilişkin bazı göstergelerin mekânsal kararlarla
ilişkilendirilememesi nedeniyle, kentlerin çevre sorunlarına
etkileri de değerlendirilememektedir. Öyleyse ilk yapılması
gereken, çevre konusu altında kentsel göstergeleri belirlemek,
bu göstergelerin mevcut plan kararları ile gelecekte ulaşacağı
negatif durumu kestirimlemek ve bu göstergeleri pozitif yönde
değiştirecek planlama araç ve kararlarını üretmek için üst
ölçek planları değerlendirmek gerekmektedir. 

Plan kararları sadece mekân ile ilişkili tanımlandığında 
su kirliliği, hava kirliliği, katı atık vb. temel çevre sorunları
kentleşme sürecinden ve tipolojisinden bağımsız gibi
algılanmakta ve her kentleşme biçiminin sürdürülebilir
olduğu sanısı uyanmaktadır. Oysa bir yerleşim yerinin
doğaya etkilerini en aza indirmeye yönelik her
sürdürülebilirlik projesi, kamuya yeni maliyetler
yüklemektedir. Bu nedenle, öncelikle yeni yerleşim alanlarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çevresel etkilerinin en 
aza indirilmesi kararları, üst ölçekli planlarda yer almalıdır.  

Gaziantep Kilis Yolu Ekolojik Planı aslında sadece bir plan
olarak tanımlanmamış, projeler bütünü olarak geliştirilmiştir.
Sadece mekânsal plan kararlarıyla yetinilmemiş, vizyona
ulaşmak için gerekli mekânsal stratejileri de ortaya
koymuştur. Bu nedenle de plan, kendisine yeterli, alanda var
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olan ekosistemi destekleyen ve yeni bir yaşam çevresi
oluşturmaya yönelik plan ve projeler bütününü hayata
geçirmeyi hedeflemiştir. Planın izlediği yol;
• Kentleşme politikaları ve mekânsal stratejilerin oluşturulması
• Programın geliştirilmesi ve finans kaynaklarının tanımlanması
• Proje fikirlerinin tanımlanması
• Mekânsal Planının geliştirilmesi ve onaylanması süreçleridir. 

Planın genel amacı:
• Doğal değerler ve kalkınma hedefleri arasındaki dengeyi
korumaya yönelik taşıma kapasitesi kavramını gözönüne alan,
fiziksel planlamaya altlık oluşturacak planının hazırlanması,
• Dinamik, esnek ekolojik bir planlama altlığının geliştirilmesi,
• Eko-kent planlama politikalarının uygulanması için
stratejilerin geliştirilmesi,
• Eko-kent planlama sürecine halk katılımını sağlayacak
mekanizmaların geliştirilmesi,
• Planlama alanında farkındalığın arttırılması, çözüm
önerilerinin geliştirilmesi, çalışma gruplarının oluşturulması 
gibi çok sayıda faaliyetin halkla birlikte gerçekleştirilmesi, yerel
yönetimler, STK’lar ve farklı kesimlerin temsilcilerinin katılımının
sağlanarak, çözüme yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi,
• Doğal limitler ve doğal varlıklar gözetilerek fiziksel
mekânın planlanması,
• Yenilenebilir, sağlıklı enerji kaynaklarının geliştirilmesi,
• İçme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar (2/b
alanları da dahil), doğa koruma alanları, sulak alanlar, 
sit alanları ve verimli tarım topraklarının hızlı kentleşmeyle
tahrip edilmesinin önlenmesi,
• Yerleşme alanının, içinde yer aldığı çevrenin mikro
klimasına olumsuz etkide bulunmasının önlenmesi,
• Kentlerin küresel iklim değişikliği üzerindeki etkilerini
gözönüne alan planlama yaklaşımlarının geliştirmesi,
• Katı atık yönetiminin sağlanması,
• Havayı kirleten kaynakların yönetimi,
• Su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması,
• Kent içi doğal/ekolojik verilere planlamada yer verilmesi
(topoğrafya, dere, bitki örtüsü, toprak, vb.),
• Kentsel biyolojik çeşitliliğin parçası olan ve doğal
ortamında yaşayan canlıların ihtiyaçlarını gözeten
planlamaların gerçekleştirilmesi

Kaynaklar:   

Sılaydın, M.,B. (2007). “Ekolojik Planlama: Kent Ölçeğinde Yürütülen Planlama
Eylemi ve Koruma Çabaları ile Mümkün mü?”, Ekolojik Mimarlık ve Planlama
Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı http://climate.nasa.gov/400ppmquotes/

Görgülü, Z. (2009). “Sürdürülebilirlik, Planlama ve Politikalar', Uluslararası
Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu Bildiri Kitabı

“Kentlerde Ekolojik İlkeler Çerçevesinde Sürdürülebilir Planlama” GreenAge
Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture 6-8
December 2010, Istanbul, Türkiye

İnceleme yazısı EG Mimarlık ekibinin katkılarıyla hazırlanmıştır: Serdar
Nizamoğlu, Dr. Sinan Öğüt, Dr. Ceyda Bakbaşa, Evrim Faydalı

Ekolojik bir yaşam şeklinin
benimsenmesi amaçlanmaktadır
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Payas şenleniyor!
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ÇEKÜL Vakfı,  Payas Belediyesi işbirliği ile Payas Şenlendirme
Projesini başlattı. Proje ile restorasyonu yakın zamanda
tamamlanan Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Payas Sokullu
Mehmet Paşa Külliyesinin işlevlendirilmesi ve kentle
bütünleştirilmesi sağlanacak. 2006 yılında TKB üyeliği kabul
edilen Payas’ın Belediye Başkanı Bekir Altan’ın özverili
çabalarıyla hayata geçen projede ilk adımlar atılmaya başlandı.  

Osmanlı şehircilik pratiğinde “şenlendirme” olarak
adlandırılan ilkelerin günümüz kentsel yenileme ve
canlandırma ilkeleriyle birleştirilmesi, kentte sürdürülebilir,
mekânsal gelişimin sağlanması, kentin sosyal ve ekonomik
hareketliliğinin arttırılması Payas Şenlendirme Projesinin 
temel hedefleri arasında.   

Öğrencilerden önce öğretmenlere eğitim
ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü Servet Yanardağ ve Bilgi
Ağacı Eğitim Sorumlusu Savaş Karataş  ile Proje Koordinatörü
Alp Arısoy, projenin ilk basamaklardan birisi olan “Külliye
Sınıfı” kapsamında öğrencilerle yapılacak kültürel miras
eğitim çalışmalarına gönüllü destek verecek öğretmenlerle
buluşmak için Eylül ayında Payas’a gitti.

Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayında yapılan eğitime
ilköğretim 2. 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinden Şeyda Şahin,
Gizem Küçükyılmaz, Yüksel Özkurt, Leyla Asal, Ümran Yaz
Göksu, İlkay Taş, F. Emsal Kelahmet, Tuğba Taşçı, Hayri
Kartal, Şehmus Kurtbaş, Mehmet Durkal, Ersen Düldül,
Bahadır Han Çatalyürek, İsmail Sağaltıcı, Ali Aktürk, Seray
Kıral, Sevgi Bektaşer olmak üzere toplam 17 öğretmen
katıldı. İki gün süren öğretmen eğitimde Payas Şenlendirme
Projesi tanıtımı, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi tarihi ve alan
gezisi, kültürel miras eğitimci sunumu, öğretmenler için
hazırlanan eğitim kılavuzunun tanıtımı ve uygulaması yapıldı.

Payas Şenlendirme Projesi Eğitim Kılavuzunda yer alan
çocuklarla yapılacak bazı etkinlikler birebir gerçekleştirildi.
Duygu Tabağı, Zuzaylılar, Heykel Oluyoruz, Atom-Molekül
Dansı gibi eğitsel oyunlar ile Toprak Altındaki Sır, Çöz
Çözebilirsen, Denize Düşen ve Geleneksel Sokak Oyunları
başlıklarındaki içerikler yönergeleriyle birlikte öğretmenlerle
paylaşıldı.  

Külliye Sınıfının hedefi, ilköğretim okullarındaki “serbest
zaman etkinlikleri” kapsamında çocukların külliyeye gelerek
Payas’ın doğal ve kültürel mirası hakkında bilgi sahibi
olabilmelerini sağlamak. Öğretmenler Ekim ayından itibaren
hazırlanacak program dâhilinde haftada bir kez sınıflarındaki
öğrencilerle Külliye Sınıfında  etkinlikler yapacak. 

Proje ile ilgili gelişmeleri Payas Şenlendirme Projesi 
için açılan blogdan takip edebilirsiniz.
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1911 yılında inşa edilen Ermeni Okulu, Şahinbey Belediyesi
tarafından restore edilerek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Şahinbey Belediyesi
kaynakları ve İpek Yolu Kalkınma Ajansından alınan destek
ile restorasyonu tamamlanan tarihi okul binası uzun yıllardır
atıl duruyordu. Müzenin açılmasıyla birlikte Gaziantep’in
müzeleri15’e yükseldi. 

Şahinbey Belediye binasının sınırları içinde yer alan tescilli
tarihi eser olan taş yapının proje, restorasyon ve tefrişat
aşamaları 12 ay sürdü. Şahinbey Belediyesinin titiz
çalışmaları sonucunda anlatım panoları ile farklı dönemlerde
kullanılan alet ve malzemelerin sergilendiği müzenin birinci
katında tıp, kimya, fizik; ikinci katında ise astronomi, harita 
ve denizcilik bölümleri yer alıyor. Yapının bodrum giriş
katında ise kütüphane, bilgisayar odası, sunum ve
bilgilendirme alanları bulunuyor.

İnteraktif müze anlayışıyla, dinamik ve yenilikçi tasarımıyla
dikkat çeken müzede, İslam kültür coğrafyasındaki bilimsel
çalışmalar, icatlar ve keşifler ziyaretçileriyle buluşmaya
başladı. İslam Bilim ve Teknik Tarihi Müzesi, binlerce yıllık
İslam coğrafyasının bilim ve teknik tarihine ışık tutuyor.

Astronomiden denizciliğe 
İslam bilimi bu müzede

haber
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Melikgazi’deki kültürel ve doğal miras dokusunun Kayseri
ve Kapodokya bölgesiyle bütünleşmesi için TKB üyesi
Melikgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Koruma
çalışmaları hakkında bilgi almak için TKB Kayseri
Buluşması öncesinde bölgede inceleme yapan 
ÇEKÜL ekibinin durak noktalarından biri de Melikgazi
Belediyesi oldu ve Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç makamında ziyaret edildi. ÇEKÜL Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen, Kayseri temsilcisi Prof. Dr. Osman
Özsoy ve ÇEKÜL uzmanları, Kayseri’nin en büyük
ilçelerinden biri olan Melikgazi’deki çalışmaları Başkan
Büyükkılıç’dan dinledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden
Oktay Durukan ve Serdar Altuntuğ da toplantıyı takip etti. 

Mimar Sinan’ın doğduğu yer olarak bilinen Ağırnas, geçmişte
Orta Anadolu’nun en önemli beziryağı üretim merkezlerinden
biri olan Germir, sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu ve
vadileriyle bilinen Tavlusun ve ayrıca türkülere bağlarıyla konu
olan Gesi Melikgazi’ye bağlı tarihi, doğal değerleriyle zengin
önemli mahalleler arasında. Uzun yıllar birarada yaşayan
Türk, Rum ve Ermenilerin kültürel değerlerinin izlerini
günümüzde Melikgazi sınırları içindeki bu mahallelerde
görmek mümkün. 

Kurul tarafından
onaylanan koruma
amaçlı imar planı
kapsamında öncelikle
ele alınması düşünülen
mahalleler arasında
Germir ve Tavlusun 
yer alıyor. Peyzaj
çalışmalarının
yapılması, envanter
çalışmasının
geliştirilerek
güncellenmesi,
akademisyen ve
uzmanların desteğiyle kaynak araştırmalarının yapılması,
Sivas Caddesini de kapsayan bir kültür yolu rotasının
planlanması, restorasyonların, meydan düzenlemelerin,
sokak sağlıklaştırmaların bir plan dahilinde ve uzman
görüşleriyle yeniden ele alınması toplantıda gündeme gelen
konular arasındaydı. 

Çalışma yönteminin belirlenmesi için ilk adımların atıldığı
toplantıda ayrıca, Melikagazi Belediyesinin Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğinde koruma proje
ve uygulamalarını gerçekleştirmesi için işbirliği alanları
tespit edildi. Yerel kaynakların kullanılmasıyla da ilgili
görüşlerini paylaşan uzmanlar, Kayseri başta olmak üzere

Erciyes ve Kapadokya Bölgesiyle Melikgazi’nin
bütünleşmesin, kentlilerin ve ziyaretçilerin ihtiyaç
analizlerinin yapılarak sağlanabileceğini vurguladı. 

Sonuç olarak tarihi kentsel dokunun algılanabilir olması,
gece gündüz yaşayan sokak ve meydan düzenlemelerinin
yapılması, kentsel ve doğal peyzajın korunması, alternatif
konaklama ve dinlenme mekanların oluşturulmasıyla
Melikkgazi’nin, bölgeyi ziyarete gelenlerin tercih edeceği 
bir yerleşim olması ana hedef olarak belirlendi. 

Tarihi mahalleler Melikgazi’nin gündeminde 
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Osmanlı Devletinin devlet olma yolundaki ilk savaşı 
olan Bafeus savaşının gerçekleştiği ve tarihi İpek 
Yolunun geçiş noktasındaki Hersek Gölü ve çevresi
günümüzde de önemini sürdürüyor. TKB üyesi Altınova
Belediyesi, Türkiye’nin tek tapulu gölü olma özelliğini
taşıyan Hersek Gölünü Darülaceze’den kiralayarak,
gölün ekolojik ve tarihi değerini korumak için çalışmalar
yürütüyor. 

Hersek lagünü Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2004 yılında 1.
derece doğal sit alanı olarak tescil edildi. Aynı zamanda
alanın çevresinde 2. derece arkeolojik sit alanı olan
Helenapolis antik kenti bulunuyor. Hersek Gölü ayrıca
su kuşlarının konakladığı önemli bir sulak alan. 2012
yılı sayımlarında 37 türde 5 bin 356 kuş sayımı yapıldı.
2013 yılı sayımlarında ise 41 türden 2 bin 846 adet kuş
tespit edildi. Hersek gölünde metre kareye düşen kuş
sayısının Manyas Kuş Cennetinden daha fazla olduğu
biliniyor. Hersek Gölü için yönetim planı hazırlanıyor

Altınova Belediyesi, her geçen yıl kuş sayısı ve çeşidinin
arttığını söylüyor. Belediye, bu çeşitliliği korumak için
Doğa Marmara Kalkınma Ajansından  “Sulak Alan
Ekosistemi Olarak Hersek Gölü’nün Değerlendirmesi”
projesine destek aldı. Yerleşik Kuş Araştırmaları Derneği
ve Altınova Belediyesi bu kapsamda, 2013 yılında
Hersek Gölüne Yönetim Planı Taslağı hazırlandı. Yönetim
planında iki hedef belirlendi: Alanın biyolojik çeşitliliğinin
korunması ve geliştirilmesi; bölgenin tanınabilirliğinin
sağlanarak doğa turizminin geliştirilmesi. 

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tarihi Kentler
Birliği üyelerinin sadece kültürel mirasın korunmasından
değil kentlerindeki doğal miras alanlarının da
korunmasından sorumlu olduklarını, Altınova
Belediyesinin bu bütüncül bakış açısıyla örnek olmaya
çalıştığını vurguladı. 

Çalışmaların pek çok kurumsal işbirliği ve destek 
ile yürütüldüğünün altını çizen Belediye Başkanı 

Altınova’dan doğal mirasın 
korunmasına örnek uygulama
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Dr. Metin Oral, yerel yönetimlerin bölgelerindeki
kaynakları kullanmasının, çalışmaların bilimsel veriler
ışığında yürütülmesinde etkili olduğunun altını çizdi.

Flamingolar bu yıl ilk kez 
Hersek Gölünde üredi
Yapılan gözlemlerde flamingoların gölün hemen
hemen tüm alanını kullandığı tespit edildi. Hersek
gölünde bu yıl ilk kez üreyen flamingolar, bölgeden
ayrılmayarak yavrularının gelişimini sürdürdü. Altınova
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tüm bu gelişmeleri
takip etmek, araştırmacıların, kuş gözlemcilerinin, 
doğa bilimcilerin kullanabileceği bir eğitim merkezi
hazırlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Hersek Gölü, yeryüzünde sadece İznik Gölü’nde var
olduğu bilinen Rumex Bithynicu bitkisine sahip. Sadece bu
özelliği bile göle ayrı bir önem katıyor. Su altı bitkisi
olarak bilinen diğer önemli bir bitki olan Ruppia Maritima

L. bitkisi ise balık ve kuş çeşitlerini göle çekiyor. 
Yapılan araştırmalar sonucunda gölde 30 familyaya 
ait 73 bitki türü tespit edildi, ilkbahar döneminde 
ise bu sayının arttığı belirlendi. 

Çalışmaların pek çok kurumsal işbirliği ve destek 
ile yürütüldüğünün altını çizen Belediye Başkanı 
Dr. Metin Oral, yerel yönetimlerin bölgelerindeki
kaynakları kullanmasının, çalışmaların bilimsel veriler
ışığında yürütülmesinde etkili olduğunun altını çizdi.
Altınova’daki çalışmalar, Çevre ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
Yalova Valiliği, Darülaceze, İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım Müdürlüğü, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu, DSİ I. Bölge Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi
Rektörlüğü, Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek
Yüksek Okulu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
ve askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleşiyor.
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Anadolu’daki tarihi mimari eserlerin en yoğun olduğu
kentlerden biri olan Gaziantep’te restorasyon çalışmaları
devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB
ekibinin yürüttüğü projelerden biri daha tamamlandı. 

Ortalama 70 varisin özel mülkiyetinde olan Hışva 
Hanın kamulaştırma çalışmaları 6 yıl sürdü. Handa 
hafriyat kazısı yapıldıktan sonra rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlandı. 15 Haziran 
2012 tarihinde ihalesi yapılan Hışva Hanın restorasyonu
26 Ağustos 2014 tarihinde tamamlandı. 

Hışva (Pamuk Kozası) Han olarak da bilinen Lala Mustafa
Paşa Hanı, Gaziantep Kalesinin eteklerinde Handan Bey
Çarşısında inşa edilmiş. Hışva Han külliyenin merkez yapısı
olarak kabul ediliyor. Külliyeyi oluşturan yapılardan

hamam ve Susamhane, hanın batı duvarına bitişik 
olarak yapılmış. Külliyeyi oluşturan yapılardan günümüzde
izleri olmayan Bedesten ve Mir-i Miran Mescidinin, hanın
doğu yönünde yer aldığı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında
yıkıldığı biliniyor.  

Hışva Han, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde 
de Antep’in en meşhur hanı tanımıyla yerini alıyor. Kitabesi
olmadığı için yapının tam olarak hangi yıl yapıldığı
bilinmemekle birlikte, Lala Mustafa Paşa tarafından
yaptırıldığını gösteren Vakfiyeler ve Şer'i Mahkeme sicilleri
mevcut. Vakfiyesinin tarihi 1577 olup, 1563-1577 yılları
arasında Lala Mustafa Paşa'nın Halep ve Şam Beylerbeyliği
görevinde bulunduğu yıllarda yapılmış olduğu tahmin
ediliyor. Tek katlı hanlar grubuna giren yapı Gaziantep’in
en eski hanı olarak biliniyor. Gaziantep’teki hanların büyük

Hışva Han restorasyonu tamamlandı
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bölümü geçmişte olduğu gibi bugün de ticaretin 
yoğun olduğu kale çevresinde bulunuyor. 

Hanın restorasyonu aşamasında, yapının özgün plan
şemasının ve cephe düzeninin, mekânın niteliğini
oluşturan özgün mimari elemanların yerinde korunması
sağlandı. Farklı dönemlerde ihtiyaç kaynaklı yapılan
niteliksiz ekler kaldırılarak yapı özgün planına
kavuşturuldu. Onarım aşamasında taç kapı, ahır bölümü
ve üst örtü ile yapının beden duvarları korundu. Ayrıca
hücrelerin üst örtüleri projede gösterilen örtü teknikleri
doğrultusunda geleneksel yapım yöntemiyle yapıldı.
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Balkanlardan, Kırımdan, 
Kafkaslardan göçün hikâyesi   

Tarihi Kentler Birliği üyelerine örnek olacak müzeler
açan Bursa Büyükşehir Belediyesi,  bir yıldır devam
eden çalışmalar sonucunda “Göç Tarihi Müzesi”ni
kurdu. Her dönemde göçün yoğun yaşandığı
kentlerden olan Bursa’nın göç tarihini inceleyen
uzmanların bir yıllık çalışmaları sonucunda
hazırlanan müze,  2011 yılında açılan Merinos
Tekstil Müzesinin üst katında hizmet verecek.     

Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez
müzenin oluşum sürecini şöyle özetledi: “Bursa’da,
Osmanlı topraklarından göç ile gelen birçok insan
yaşıyor. Göçle gelenler kentin kültürel gelişimine
önemli katkılarda bulundular. Kültürel
zenginliklerimizde onların büyük payı var. 

Bu nedenle Göç Tarihi Müzesini, Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin önerisiyle hayata geçirdik. 
Önce müzenin senaryosunu yazdık. Sonra kurgu 
ve canlandırmaları planladık. Koleksiyon oluşturma
ise hemen arkasından gerçekleştirildi. Bursa’nın
göç tarihini incelediğimizde 8500 yıl önce
Akçalar’a kadar uzanıyoruz. 7500 yıl önce
Orhangazi Ilıpınar ve 7500 yıl önce Barçın
Höyük’te insan yaşam izleri olduğunu gördük.
Müzenin senaryosunu da Bursa’ya ilk gelenlerden
itibaren kurguladık. Müzede Türklerin Anadolu’ya
göçünden, Bursa’nın alınması, Balkanlara doğru
Osmanlının yurt tutmasına kadar bütün tarihsel
süreci bütüncül olarak ele aldık. Daha sonra
anavatana geri dönüş hikâyesi olan Balkanlardan,
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Kafkaslardan, Kırım ve civarından göç
hikâyelerini anlatmaya çalıştık.

Balkanlardan göçü tren canlandırmasıyla,
Kafkaslardan göçü kağnı ve at arabasıyla,
Kırım’dan göçü vapur canlandırmasıyla anlattık.
Koleksiyonların büyük bölümü Şinasi Çelikkol’dan
temin edildi. Bursa Göç Tarihi Müzesini Bursa
Büyükşehir Belediyesi kendi imkânları ile yaptı.
Müze mimarisi, müze küratörlüğü, müze
uygulaması, planlaması her şey Bursa üretimi. 
Bu konu Bursa gibi bir şehir için önemli çünkü
şehrin kültür ve sanatta geldiği seviyeyi gösteriyor.
Müzenin geçici sergi salonları var. Bu salonlar
sürekli etkinlik yapılabilecek kapasitede.

Bursalıların büyük ilgi göstereceğine inandığımız
Göç Tarihi Müzesi önümüzdeki yıllarda çok daha
iyi koleksiyonlara sahip olacaktır.” 

1938 yılında 72 bin metrekare alana kurulan 
ve 2000’li yılların başına kadar üretime devam
eden, “Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi
Müessesesi” Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2011 yılında Merinos Tekstil Sanayi
Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmişti. 2012
yılında ise iplik fabrikasına elektrik üreten birim,
Enerji Müzesi olarak düzenlendi. Göç Tarihi
Müzesinin de açılmasıyla birlikte Merinos
Fabrikası, Bursa’nın yaşam tarihine ışık tutan 
bir kültür alanına dönüşmüş oldu. 

Müzede Türklerin Anadolu’ya göçünden, Balkanlara doğru
Osmanlının yurt tutmasına kadar bütün tarihsel süreci ele aldık
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Kayseri’nin tarihi ilçesi Talas’ta, yöreye özgü malzeme ve
mimari üslubun ayakta kalan örneklerinin yaşatılması,
yeniden işlev kazanması için başlatılan koruma çalışmaları
titizlikle devam ediyor. 100 yıllık evlerin, yer altı şehirlerinin
ve kiliselerin bulunduğu Ali Saip Paşa Sokağındaki
iyileştirme ve restorasyon çalışmaları sonucunda, kentin
içinde kültür turizmi kapsamında bir hareketlilik başladı. 

Sokaktaki 67 ev ve bir kilise Kayseri Valiliği ve Talas
Belediyesinin işbirliğinde restore edildi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünden 3 milyon 600 bin Lira ve İl Özel İdaresi
tarafından da 1.5 milyon Liralık destek ile başlayan ve
sekiz yıldır devam eden çalışmalar, bu yıl 600 bin Liralık
ödeneğin daha tahsis edilmesiyle tamamlandı. 

Sokağın girişindeki Gölbaşı Meydanında çevre düzenleme
çalışmasıyla başlayan restorasyonlarda yer altı şehri ve Tol
(Kaya oyma) Kilise de onarıldı. Yeniden işlevlendirmeler
için hazırlanan projelerle sokak gece ve gündüz yaşayan,
canlılık kazanan bir kültür aksına dönüştü. 

Tarihi Kentler Birliği Kayseri Buluşmasında, Prof. Dr. Metin
Sözen ile birlikte ÇEKÜL heyetinin makamında ziyaret ettiği
Kayseri Valisi Orhan Düzgün Ali Saip Paşa Sokağında
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Vali Düzgün,
“Buradaki binaların kimisi butik otel, kimisi restoran,
gümüş, ahşap, resim ve el sanatları atölyesi, sinema
atölyesi olarak işlev kazanacak. Kayseri sahip olduğu tarihi

mekânlarla milyonlarca turisti ağırlayabilecek özelliklere
sahip. Türklerin, Ermenilerin ve Rumların yıllarca yan yana
yaşaması, cami ve kiliselerin bir arada olması bu sokağın
en kıymetli özelliklerinden biri. Bu topraklar bizim
medeniyetimizin ve hoşgörümüzün en güzel eserlerine
sahip" diyerek sokağın şimdiden büyük ilgi görmeye
başladığını ve ziyaretçi sayısının her geçen gün artmaya
devam ettiğini vurguladı.

II-IV. yüzyıllara tarihlendirilen Tol Kilisenin, Talas’ın en eski
yapı örneklerinden biri olduğunu söyleyen Vali Orhan
Düzgün, Hıristiyanlık döneminin bölgedeki en büyük
yapılarından olması nedeniyle de önemli olduğunu, büyük
bir kaya kütlesinin oyularak yapıldığını belirtti. 

Kilisenin restorasyonu sırasında apsislerin bulunduğu
bölümdeki kemer içlerindeki muhdes dolguların boşaltılarak
cephenin güçlendirilmesi ve orijinaline uygun bir şekilde
tamamlanması, taş döşeme ve tamamlama işleri, püskürtme
beton ve güçlendirme uygulamaları, naos bölümünde
kemerlerin güçlendirilmesi, galeri bölümünün orijinal
görünümüne kavuşturulması, elektrik ve kalorifer tesisatları,
aydınlatma ve peyzaj koruma düzenleme çalışmaları
yapılmasıyla uygulama tamamlanacak ve yapı
işlevlendirilerek kullanıma hazır hale gelecek. Talas’ta
önemli bir tarihsel doku içerisinde yer alan ve bulunduğu
çevrenin de en eski yapılarından olması sebebiyle önemli bir
yere sahip olan Tol Kilise korunması gerekli öncelikli yapılar
içerisinde değerlendirildi.

Talas’ta 67 konak restore edildi

haber
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OSMANİYE KENT MÜZESİ

Osmaniye Kent Müzesi 
zengin içeriğiyle berberlik,
nalbantcılık, demircilik,
bıçakçılık, kalaycılık,
kuyumculuk, fotoğrafçılık,
dokumacılık, köşker, terzi gibi
bir çok zanaatın ve sanatın
minyatürlerle, modellemelerle
ziyaretçilerine aktarıldığı bir
müze . Bu müzede sadece
eserler değil çocuk oyunları,
kına gecesi, mutfak kültürü 
de çeşitli canlandırmalarla
ziyaretçilere sunuluyor.
Osmaniye Belediyesi
tarafından bu güzel müzeyi
anlatan Osmaniye Kent Müzesi
tanıtım kitabı tüm bu içeriği
okuyuculara aktarıyor. Bölge
motifleri, eserleri, tarihi
yapıları, bölgenin sanatçıları,
ünlüleri ve coğrafi yapısına
dair bilgilere de kitapta yoğun
olarak yer verilmiş. Bölgede
yaşanmış ve yaşamaya devam
eden somut ve somut olmayan
mirasa dair fikir edinmenize
olanak sağlayacak güzel 
bir derleme.

VEZİRKÖPRÜ VE ÇARŞAMBA
ARAŞTIRMALARI

Vezirköprü ve Çarşamba
ilçelerinden bu yörelerin tarihsel
geçmişlerini, nüfus yapısını,
coğrafi özelliklerini, ekonomik
faaliyetlerini, mimarisini, somut
ve somut olmayan kültürel
miraslarını, dilini, edebiyatını 
ve sanatsal gelişmelerini
belgeleyen, arşiv niteliğinde 
iki büyük çalışma yayınlandı. 
Bu eserlerden biri olan
Çarşamba Araştırmaları beş
bölümden oluşuyor. Çarşamba
Belediyesi ve Samsun Aydınlar
Ocağı işbirliğiyle ilk defa 2008
yılında düzenlenen “Ord. Prof.
Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba
Sempozyumu” çerçevesinde
sunulan bildirileri ve Çarşamba
ilçesiyle ilgili metinleri içeriyor.
Altı bölümden meydana gelen
Vezirköprü Araştırmaları ise,
Vezirköprü Belediyesi ve Samsun
Aydınlar Ocağı işbirliği ile
“Vezirköprü Sempozyumu”nda
sunulan bildiriler ve bunlara ilave
edilen makalelerden oluşuyor.
Bölgeler hakkında gerek halk
için, gerekse bilim insanları 
için “doğru bilgi”yi sağlamayı
hedefleyen bu iki çalışma
belediye web sayfalarından talep
edilebilir.

ÇORUM VE KÜLTÜR

Hititlerin Başkenti Hattuşa’dan,
yani Çorum’dan bölgenin somut
ve somut olmayan kültürel
mirasını belgeleyen, günümüze
aktaran Çorum ve Kültür isimli
kitap Çorum Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü
koordinesinde hazırlandı. 
Pek çok akademisyenin ortak
çabalarıyla bir araya getirilen
eser, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
desteği ile 2012-2013
döneminde İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü tarafından “Hitit
Söyleşi Günleri” kapsamında
düzenlenen panellerdeki
bildirilerden oluşuyor. Sert
kapaklı baskı ve 272 sayfadan
oluşan kitap bölgenin müziği,
halk inanışları, tasavvufi hayatı
ve bölgedeki cemiyet kültürü,
göçebelik, tekke kültürü, 
giyim kuşam, çocuk oyunları,
edebiyat, yemek kültürü, el
sanatları, dericilik, dokumacılık
ve bakırcılık gibi el sanatlarının
dünü ve bugününe dair pek çok
bilgiyi, bölgenin sosyo-
ekonomik, coğrafi ve kültürel
kimliği hakkında bilgiler veriyor.
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KÜTAHYA MÜZESİ
2013 YILLIĞI

Kütahya Müzesi Müdürlüğünce
hazırlanmış bu kitap, kurtarma
kazısı, sondaj kazısı ve temizlik
çalışmalarının yanı sıra, arazide
taşınmaz kültür varlıklarının
tespitine yönelik çalışmalar 
ile depo, vitrin, eser envanteri,
restorasyon gibi müze içi ve
müze dışı faaliyetleri kapsıyor.
İçeriğinde bir çok eserin tespiti
ve yeniden hayata geçiriliş
aşamasının yer aldığı ve
fotoğraflarla anlatıldığı bu rapor
niteliğindeki derleme 2013
yılındaki çalışmaları kapsamakla
birlikte, 2014 yılında yapılan 
ve yapılacak faaliyetlere de
dikkat çekiyor. Kitapta bahsi
geçen diğer bir çalışma 
ise “sanal tur” uygulaması.
www.360kutahya.gov.tr
adresinden erişilebilen 
ve yapılan özel bir çalışma 
ile panoramik olarak Kütahya’ya 
ait tescilli tüm kültür varlıklarına
erişebilmenize ve sanal 
olarak gezebilmenize olanak
tanıyan bu uygulama
ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE’NİN YÜZEN
ADALARI-TÜRKİYE
COĞRAFYASINDA 
YENİ BİR KAVRAM

Atatürk Üniversitesi Yayınlarından
çıkmış Türkiye’nin Yüzen Adaları
-Türkiye Coğrafyasında Yeni Bir
Kavram isimli çalışma Prof. Dr.
İhsan Bulut Tarafından kaleme
alınmış. Yabancı olduğumuz ve
merak uyandıran bu kavrama
Amerika’da bu konuda
çalışmalar yürüten Chet Van
Duzer’in tarafından da kitabın 
ön sözünde şu şekilde yer
veriliyor: ”Yüzen adalar tabiatın
mucizelerinden biridir: Bir su
kütlesinin yüzeyinde bir adanın
serbestçe hareket etmesi
imkansız gibi görünmektedir,
ancak yüzen adalar gerçekten 
de vardır.” Klasik antik dönem
dini ritüellerinde adından çokça
söz ettiren yüzen adalar Bulut’un
çalışmasında gün yüzüne çıkıyor.
2000 yılına kadar ülkemizde
bilimsel olarak tanımlanmamış 
ve coğrafya eserlerinde yer
almamış bir tabir olan “yüzen
ada”, Çorum, Denizli, Rize, Sivas
ve Giresun illerinde yapılan pek
çok çalışma ve araştırmayla
bilimsel kaynak haline getirildi
ve coğrafyamıza uygun, İngilizce
ve Türkçe olarak bu çalışmada
tanımlandı. 

MÜTAREKE’DE İZMİR,
ÖNCELERİ VE SONRALARI

“Nail ve Halit Moralı kardeşler
sadece Mütareke ve İşgal
dönemi İzmir’inin birinci elden
tanığı değildiler. Onlar dönemin
siyasi gelişmeleri içinde
bulunmuş, İzmir’in Türklüğünü
savunan İzmir Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları
arasında yer almışlardı.
Dolayısıyla Nail Moralı’nın
vereceği bilgiler kişisel olmaktan
çok, ulusal tarih açısından
büyük değer taşıyordu.”
İzmir’den bahseden anılar 
göz önüne alındığında, 
XX. Yüzyıl başlarında toplumsal
hayat hakkında en geniş bilgi
bulunabilecek kitap, hiç
kuşkusuz Nail Moralı’nın
‘Mütareke’de İzmir, Önceleri 
ve Sonraları’ başlığıyla 1976’da
yayınlanan kitabıdır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kültür
Yayınlarından çıkan ve Erkan
Serçe’nin tarafından yayına
hazırlanan bu kitap, Nail
Moralı’nın arşivinden ve
anılarından bir çok eklemeyi de
beraberinde getiren bir derleme
niteliğinde okuyuculara ulaşıyor.
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TÜKETÝM 
ALIÞKANLIKLARIMIZI 

DOÐADAN YANA DEÐÝÞTÝRELÝM

ÇEKÜL Vakfý 7 Aðaç Ormanlarý Programý 20 yýldan bu yana devam ediyor. 
ÇEKÜL Vakfý�na ulaþarak sevdikleriniz için fidanlar dikebilirsiniz

0212 249 64 64

HERKESE 
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