KÜLTÜREL MİRAS İÇİN BARIŞTAN YANAYIZ...
sunuş

Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

15. yılını kutlayan Tarihi Kentler Birliği

ğımızda, Tarihi Kentler Birliği olarak 15 yıldır

bugüne kadar Anadolu’nun farklı ölçekteki

neleri başardığımıza bazen bizler de inanamı-

kentlerinde toplam 43 toplantı yaptı ve 13.550

yoruz. Bu nedenle hep vurguladığımız gibi

konuk bu toplantıları izledi. Samimi çabalarla,

“koruma okulu”, bizlere restorasyonların niteli-

çok değerli Danışma Kurulu ve Encümen üye-

ğini geliştirmek kadar belki ondan da önce bir-

lerimizin katkıları ve bilimsel yaklaşımların

lik ve beraberlik duygularıyla nasıl yol

ışığında düzenlediğimiz Seminer ve Buluşma-

alınabileceğini öğretti. Bunu başardığınızda

larımıza son yıllarda Bölge Toplantıları da

somut ve somut olmayan kültürel miraslarımızı

eklendi. ÇEKÜL Vakfının 25 yıllık tecrübe ve

korumak için en temel adımı da atmış oluyor-

birikimin, sessiz sedasız bu toplantıların içerik

sunuz. ÇEKÜL’ün kamu-yerel-sivil-özel işbir-

ve organizasyonuna yansıdığını da bu çıkarıma

liği yaklaşımı, kentlerde yaptığımız tüm

eklersek, TKB toplantılarındaki paylaşımların

çalışmalarda artık somut olarak görünmeye ve

ve Yerel Kimlik dergisine yansımalarının ciddi

sonuçlara yansımaya başladı.

bir belgeleme niteliğinde olduğunu görürüz
UNESCO Dünya Mirası Listesine giren DiyarDeğerli arkadaşlarım; Ülke olarak zor günler-

bakır Surları ve Hevsel Bahçeleri için 25 yıldır

den geçtik, geçiyoruz... Ancak yılın ikinci

verilen mücadele işte tam da bu işbirliklerinin bir

Buluşmasını yaptığımız Çanakkale’de gerek

yansıması olarak bugün karşımızda duruyor.

uzman sunumları gerekse ev sahibi, Encümen

Değişik kesimler tarafından sürekli aranan dergi-

üyemiz Sayın Ülgür Gökhan’ın konuşmala-

mizin bu sayısında yer verdiğimiz başarı öykü-

rında vurguladığı “barış” kavramının artık

sünde adım adım bu hikâyeyi bulabilirsiniz.

görünür olmasına hep birlikte ihtiyacımız var.
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Dergisi 43.
Dergimizin bu sayısında Danışma Kurulu üye-

sayısına ulaştı. Sizlerden gelen haberler ve

miz Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamızın çok

uzmanların inceleme yazıları güncel verilere ula-

değerli konuşmasına da Çanakkale Buluşması

şabileceğiniz nitelikte. Bir sonraki sayımızda ise,

dosyasında uzun bir yer ayırdık. Dikkatli bir

18-19 Aralık’ta yapılacak olan Seyhan Semine-

okuma yapıldığında çok dersler çıkaracağımız

rini, YAPEX Fuarı ve Özendirme Yarışması

bu konuşma metninin, tarihe bir not düştüğü-

Ödül Törenini tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.

nün farkında olmamız gerekiyor.
Bu sayımızın mesajı, barış ve birlik-beraberDünyanın da olduğu gibi Türkiye’nin de birlik

lik... En temel kavramları TKB hep hatırlaya-

ve beraberliğe ihtiyacı var. Geriye dönüp baktı-

cak. Bunun için barıştan yanayız...
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BU SAYIMIZIN MESAJI; BARIŞ, BİRLİK, BERABERLİK...
editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Dergimiz her geçen sayıda daha da renkleniyor.

Elazığ, Çaycuma, Erbaa, Kastamonu gibi

Sizlerden gelen haberler, ÇEKÜL ve TKB ekip-

TKB üyesi kentlerdeki son koruma çalışmaları

lerinin alanda yürüttüğü çalışmalar, her sayıya

ve yöntemlerini; ÇEKÜL uzmanlarından Alp

farklı bir boyut kazandırıyor.

Arısoy’un hazırladığı 4 Mahalle 1 Yaşam inceleme yazısında ise Merzifon’da ÇEKÜL ve

Yerel Kimlik dergimizin 43. sayısının dosya

Belediye’nin ortak yürüttüğü mahalle canlan-

konusu Çanakkale Buluşması... “Kültürel

dırma çalışmalarını bulabilirsiniz. Ayrıca kamu-

Mirasın Korunmasında Öncelikli Değer: Barış”

yerel-sivil-özel işbirliği yaklaşımıyla 25 yıldır

konulu Buluşmada, Çanakkale’nin savaşlarla

köylerden, büyük kentlere her ölçekte koruma

dolu coğrafyasında barış dilinin nasıl kullanıl-

bilinci hareketinin yayılmasını sağlayan ve

maya başlandığı ve sürecin nasıl kent yaşamına

TKB’nin kurulmasına öncülük eden ÇEKÜL

yansıdığını hep birlikte dinledik. Tarihi ve

Vakfında yürütülen çalışmaların bir özetine yer

doğal alanların incelendiği kent gezisinde ise

verdik. Bu haberimiz eğitimden ağaçlandırmaya

müzelerden, yeniden işlev kazanmış Çanakkale

ÇEKÜL’ün ülkemize kattığı değerlerin bir

evlerine, sokaklara, kordon boyuna kadar

dökümü niteliğinde.

bu dilin nasıl yansıdığının tanığı olduk.
Dergide, 3 gün süren Çanakkale Buluşmasını,

ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezine, Anadolu’nun

Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlendirmesi

dört bir yanından sizlerin hazırladığı yayınlar

eşliğinde okuyabilirsiniz.

ulaşıyor. Dergimizin son sayfalarında ÇEKÜL
Vakfına ulaşan son yayınları duyurmak için

Osmanlı’nın başkenti olması, Bursa’nın tarihi

özen gösteriyoruz. Cizre’den Lykia’ya, Tilmen

ve kültürel dokusunun zengin olmasında bildiği-

Höyükten İznik’e kadar farklı uygarlıkların,

niz gibi en önemli etkenlerden biri. Neredeyse

farklı doğal zenginliklerin envanter, araştırma

her sayımızda Bursa’dan bir haberle kentteki

ve belgelerine ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezin-

çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda

den ayrıca ulaşabilirsiniz.

da Bursa’da yapılan İpek Yolu Başkanları
Forumu ve Muradiye Külliyesi restorasyon

Sunuş yazsında Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ın da

haberi ile Ahmet Erdönmez’in Bursa’nın köyle-

belirttiği gibi bu sayımızın mesajı barış, birlik

rinden örnekle kaleme aldığı “Kırsal Mirasın

ve beraberlik. Bu kavram ve davranış alışkan-

Korunması ve Köy Müzelerinin Önemi” başlıklı

lıklarının Birliğimiz çatısı altında devam etmesi

inceleme yazısını okuyabilirsiniz.

dileğiyle. İyi okumalar dileriz...
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6

İstanbul’un
ortasında
bir orman
yarattılar

ÇEKÜL Vakfı, kent içinde nefes alacak

özel bir köşede saklanacak ve

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin

alanlar yaratmak ve beton yapılaşma

ÇEKÜL'ün 50. yaş gününde açılarak

Sözen, "25 yıldır doğa ve kültürle varız

tehdidine dikkat çekmek amacıyla, 1992

kamuoyunun bilgisine sunulacak.

diyoruz. Çünkü doğa olmadan ne insan

yılında Beykoz Kavacık’ta 22 bin İstan-

ÇEKÜL Vakfı'nın fidan dikim şenliği

ne de kültür olur. İstanbul gibi tarihi,

bullunun katılımıyla 102.500 fidan dik-

sırasında "Bir ormanımız daha olsun"

kültürel ve doğal mirasıyla dünyanın

mişti. Şimdi o fidanlar büyüdü,

sloganıyla başlattığı "Benim İzim

gözünün üstünde olduğu bir kentte,

kocaman bir orman oldu. Vakıf, 92

Benim İmzam" kampanyasıyla, doğase-

değerlerimizi ortak geleceğimiz için

Ormanına 2.000 fidan daha dikerek,

verlere çağrı yapıldı. "ÇEKÜL Vakfı'na

yaşatmalıyız. Bunun yolu da tüm canlı-

yeni kampanyasını duyurdu. 92 Orma-

yapacağınız bağışlarla bir iz bırakın,

ların yaşam hakkını savunmaktan ve

nında yapılan dikim şenliğinde, farklı

geleceğe imzanızı atın" çağrısına cevap

‘miras’ değerlerimizi koruyarak gele-

okullardan gelen 150 öğrenci, geleceğe

verenler, "ÇEKÜL" yazarak 9290'a

ceğe aktarmaktan geçer. O nedenle

mektup yazarak, özel tasarlanan zaman

SMS attıklarında, yeni fidanların top-

bugün 92 Ormanı’ndayız. Yıllar önce

kapsülüne, 25 yıl sonra açılmak üzere

rakla buluşması için 10 TL bağışta

burada bir iz bıraktık; şimdi bu izi,

mektuplarını bıraktı. Zaman kapsülün-

bulunmuş olacak. Etkinlikte doğasever-

İstanbullularla birlikte koruyarak, çoğal-

deki mektuplar, ÇEKÜL Evinde ayrılan

lere hoş geldiniz konuşması yapan

tarak, geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Anadolu’da
Kırsal Yaşam
ve Mimarlık
kitabı ÇEKÜL
Yayınlarından
çıktı
Son yıllarda TKB’nin ve
ÇEKÜL’ün gündemindeki en
önemli konulardan biri de kırsal mirasın korunması. 2012
yılında Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Tarihi Kentler Bir-

Ünye kültür yolunda tarih canlanıyor

liği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde Bursa’da düzenlenen
Uluslararası Kırsal Yaşam, Kır-

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ünye, Kültür

önemli kültür varlıklarından biri olan ve Bizans

sal Mimari Sempozyumu için

Yolu Rotasındaki eserlerin korunması ve yeniden

Dönemi özellikleri taşıyan Yalı Kilisesinin de kül-

hazırlanan Anadolu’da Kırsal

işlevlendirilmesi için çalışmalara başladı. Kültür

tür ve sanat merkezi olarak işlevlendirilmesi plan-

Mimarlık kitabı, güncel bilgi

Yolu Rotasının bir parçası olan Bakırcılar Arastası

lanıyor. Yalı kilisesi uygulama projesi ile Tarihi

ve fotoğraflarla yeniden

ve Kazancılar Caddesinin bir bölümü için bele-

Kentler Birliğinin 2014 yılı Özendirme Yarışma-

basıldı. YAPEX Restorasyon

diye tarafından sokak sağlıklaştırma projesi hazır-

sına başvuru yapan Ünye Belediyesi başarı bel-

Fuarında okuyucusuna ulaşa-

landı. Kentin Osmanlı dönemine ait yapılarının

gesi almaya hak kazandı. Kentte iskele, meydan,

cak kitabın yeni baskısı,

çoğunun yer aldığı Kadılar Yokuşunda devam

hükümet konağı aksı, yayalaştırılacak sokaklar,

ÇEKÜL Yüksek Danışma

eden sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile birlikte

sağlıklaştırma çalışmaları ve Hanın onarım çalış-

Kurulu üyesi mimar Metin

tescilli olan Kefeli Han ve Yalı Kilisesinde de

malarının tamamlanması ile birlikte Kültür Yolu

Keskin’in suluboya desenle-

onarım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca kentin

Rotası ortaya çıkmaya başlamış olacak.

riyle zenginleşiyor.
Kitapta Anadolu kırsal mimarlığının tarihçesi, özellikleri

Sivas Şems-i Sivasî İl
Halk Kütüphanesi açıldı

detaylarıyla anlatılırken;
örnekler üzerinden koruma
yaklaşımları da inceleniyor.

kitaplığı, süreli yayınlar salonu, okuma salonu,
grup çalışma odaları, kitap cilt ve restorasyon
atölyeleri, fotoğraf/ mikrofilm/ prodüksiyon
laboratuvarı gibi bölümler yer alıyor. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün girişimi ve koordinatörlüğünde yapılan kütüphane binası aynı anda 800
okuyucuya hizmet verecek kapasiteye sahip.
Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri

Kütüphane binası projesi, ÇEKÜL Vakfı uzman-

olan Sivas Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi

larının tarihi dokuda yaptıkları incelemelerin

10 Ekim 2015’te açıldı. Kent merkezinde İstas-

ardından sunulan görüşler üzerine hazırlandı.

yon Caddesinde yer alan kütüphanede sergi
salonu, seminer salonu, çocuk kitaplığı, görme
engelliler kitaplığı, elektronik kitaplık, kent
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KORUMA TARİHİNİN BAŞLADIĞI
SAFRANBOLU’DAYDIK
Türkiye’de koruma tarihinin başlangıcı 1970’lerde Safranbolu’da
başlatılan çalışmalara dayanıyor. Kentlileri de dâhil ederek
koruma seferberliğinin başlatıldığı Safranbolu,
ÇEKÜL Akademi öğrencileri için bir laboratuvar gibiydi.
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EKÜL Akademi 2015 güz döneminin ilk

sinde yer almasını sağlayan, hem korunan hem yaşamaya

Alanda Eğitim Programını Safranbolu’da

devam eden zengin kültürel ve kentsel dokusunu, uzman-

yaptı. 21- 23 Ekim tarihleri arasında yapı-

lar eşliğinde yerinde görmüş oldu.

lan eğitim 3 gün sürdü. Bayındır, Buldan,
Alaca, Taraklı, İscehisar, Merzifon,

ÇEKÜL Akademi eğitiminin son gününde de alan incele-

Yalova, Kepez, Turhal, Ordu, Daday, Polatlı, Kadıköy,

mesi devam etti. İncekaya Su Kemeri ve Kristal Cam

İncesu, Sarıkaya, Kartal, Amasra, Nilüfer, Konya,

Teras, Safran Konağı, Bağlar Tarihi Hamamı, Zalifre

Mudanya, Edremit, Osmangazi, Silifke ve Bitlis beledi-

Konak, Ulu Cami, İskalyon Rum Mektebi ve Yörük

yelerinden belediye başkanı, restoratör, mimar, sanat

Köyünde yürütülen çalışmalar detaylarıyla

tarihçisi, arkeolog, inşaat mühendisi, şehir plancısı gibi

anlatıldı.Yörük Köyünde yapılan genel değerlendirme ve

meslek gruplarından uzmanlar katıldı.

sertifika töreninin ardından program sona erdi.

İlk gün; ÇEKÜL Vakfı Safranbolu temsilcisi Mehmet
Adalar açılış konuşmasını yaptı. Ardından Safranbolu
Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, kentin koruma sürecinden bahsetti. Safranbolu’nun belleğini arşivleyen
gazeteci-yazar Aytekin Kuş, kültürel miras ve kimlik ilişkisini; Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Başak Dökmeci ise Safranbolu’da kentsel sit alanında
bulunan tescilli taşınmaz eserlerin restorasyon proje,
onay ve uygulama süreçlerini anlattı. Doç. Dr. Nuray Türker ise Safranbolu’nun doğal ve kültürel kaynaklarını
Akademi öğrencileriyle paylaştı.
2.gün; Safranbolu’nun kentsel sit alanları incelendi.
Farklı kentlerden gelen katılımcılar Hıdırlık, Kaymakamlar Müze Evi, Cinci Han, Köprülü Mehmet Paşa Camisi,
Arasta, İzzet Paşa Camisi, Havuzlu Asmazlar Konağı,
Beybağı Sokak, Hükümet Konağı ve Kızıltan Ulukavak
Evi gibi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Liste-
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inceleme

TKB’NİN
15 YILINI
ÖZENDİRME
YARIŞMASI
ÜZERİNDEN
ANLAMAK

u yıl 14.kez düzenlen-

B

vik edilmekte” . Bunun yanı sıra belirli

mekte olan yarışma,

yönleri ile öne çıkan ve gelecekteki

gelecekte TKB üyesi

başka kentler için de örnek oluşturacak

belediyelerin o yıl

projelere özel ödüller verilmekte.

koruma çalışmalarının birbirleri ile

Özendirme yarışmasına katılan projeler,

paylaşılmasını sağlarken, her yıl yerel

ülkemizde koruma çalışmalarının gelişi-

yönetimlerin arasında tatlı bir rekabete

mini ve TKB içinde tartışılan koruma

de vesile oluyor.

gündemlerinin sahaya nasıl yansıdığını

gerçekleştirdikleri

anlamamız bakımından da bizlere ışık
Özendirme ödülleri, bir yarışmadan öte,

tutmakta. Yarışmanın ilk yıllarından bu

TKB içinde tartışılan strateji, yönelim

yana değişen TKB gündemine paralel

ve önceliklerin somut örneklerinin görü-

olarak, katılan projeler tekil sivil mimar-

cüye çıktığı bir vitrin, belediyelerin

lık örneklerinin korunmasından, sokağa,

çalışmalarını karşılaştırarak değerlendi-

sokaktan mahalleye, mahalledense kent

rebileceğimiz bir platform görevi gör-

bütününü kapsayan bütüncül kentsel

mekte. Son beş yıldır YAPEX fuarı ile

koruma senaryolarına devşirdi.

birlikte düzenlenen yarışma ödül töreni
Mimar,
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

ve sergisi, kimliğini ve kültürünü koru-

Yıllar içinde TKB’nin gündemini meş-

yan kentlere yılda bir kez çalışmalarını

gul eden belli başlı konuların da yarış-

gösterme, tanıtma, deneyimlerini pay-

mada nasıl yerlerini aldığını görmek

laşma şansı vermekte.

mutluluk vericidir. Örneğin; kent müzeleri, endüstri mirasının korunması,

Geçmişte sadece Kültür Bakanlığı ve

arkeoparklar, çarşı, kale, mahalle

Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar

koruma programları, kırsal mirasın

tarafından yürütülen koruma çalışmala-

korunması gibi TKB kapsamında sık-

rının, bugün büyük çoğunlukla yerel

lıkla tartışılan başlıkların, kentlerimizde

yönetimlerin inisiyatifi ile gerçekleştiri-

nasıl uygulamaya dönüştüğü yarışmaya

liyor olması, yerel aklın ve yerelin gücü-

katılan projeler incelendiğinde açıkça

nün kültürel kimliğin korunmasına

görülebilmekte.

yönelik harcanması; kuşkusuz Tarihi
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Kentlerimizin 15 yılda kazandığı en

Yarışmada verilmekte olan süreklilik

büyük ödül oldu. Bu bakımdan yarış-

ödülleri koruma çalışmaları açısından da

maya katılan her çalışma, Anadolu kent-

özel bir öneme sahiptir. Yıllar içinde

lerinin korunmasında bir adım

belediyelerimizin bütüncül bir koruma

olduğundan, “özendirilmekte” ve “teş-

vizyonu çerçevesinde, istikrarlı biçimde

“15. yılına giren TKB,
kendi geleneklerini de
oluşturdu. Bu geleneklerden
en çok heyecan uyandıranı,
2001’den beri düzenlenen
Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasıdır.”

11

sürdürdükleri, birbirini tamamlayan uygulaGaziantep, öncesi

maları peş peşe görmeye devam etmek;
koruma çalışmalarının sürekliliği ve sürdürülebilirliği konusunda 15 yılda elde edilen
kazanımların belki de en önemlisidir. “Süreklilik”, yapılan koruma projelerinin tek defalık
örneklerden çıkıp, bir kültür politikasına dönüştüğünün en güzel göstergesidir.
Koruma çalışmalarında sürekliliğin kimi
zaman değişen siyasi kadrolarla sekteye uğradığını da görmek ne yazık ki mümkün. Öte
yandan koruma politikaları konusunda kendini ispatlamış ve süreklilik arz eden işleri
yıllarca devam ettiren belediyelerde, başarının ancak, değişen yönetim kadrolarınca da
sahiplenilen koruma vizyonları ile mümkün
olduğunu görmekteyiz.
Özendirme Ödüllerinin, Büyükşehirler
dışında, Anadolu’da korumaya olan desteği,
TKB’nin çalışmalarına paralel gelişen bir
diğer olumlu etki olmaktadır. İlk başladığı yıllardan bu yana büyük ödül ve jüri özel ödüllerine bakıldığı zaman Gaziantep, İzmir, Bursa
gibi büyükşehir belediyeleri azınlıkta kalırken, Yalvaç, Battalgazi, Kütahya gibi daha
küçük belediyelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Yarışmaya 14 yılda katılan bütün belediyelere bakıldığında, büyükşehir
belediyelerinin sadece %12 gibi bir paya
sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Süreklilik
ödülleri içinde Tarsus, Alanya, Odunpazarı,
Kuşadası gibi ilçe belediyelerinin daha geniş
bir paya sahip olması, bu kentlerde
kültürel mirası korunmanın sahiplenildiğinin
ve bir politika haline getirildiğinin en güzel
işaretleri.
Aynı çerçevede mutluluk verici bir diğer
örneği ise, büyükşehir belediyeleri ve ilçe
belediyelerinin işbirliği ve ortak vizyon doğrultusunda çalışmalar oluşturmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Konak Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi gibi
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bütüncül bir koruma senaryosuna ortak
biçimde sahip çıkılması sayesinde aynı kent-

Gaziantep, sonrası

lerin yıllar içinde nasıl büyük başarılara imza
attığına şahit oluyoruz.
Özendirme yarışmasının etkilediği bir diğer
başlığın ise TKB eğitimleri olduğunu görmekteyiz. Birliğe üye belediyelerin koruma
konusundaki gelişmeye açık yönlerini de
fark etmemizi sağlayan özendirme yarışması,
ÇEKÜL Akademi programlarının oluşturulmasında önemli bir gösterge olmakta. Yerel
yönetimlerin sunduğu projelerdeki ihtiyaçlar
doğrultusunda hazırlanmış akademi eğitimlerinin yıllarca sürdürülmesi sayesinde katılan
projelerde de bu konularda hassasiyetler
ortaya çıktığını görmek bizleri sevindiriyor.
Yarışmaya yıllarca katılmış ve ödül almış Bergama, Bursa, Cumalıkızık, Diyarbakır gibi
merkezlerin bugün UNESCO Dünya kültür
mirası listelerine girmiş olması ve sayısız yeni
üyemizin aday listede bekliyor olması son bir
yıldır eğitim çalışmalarının “Alan yönetimi”
konularına da yoğunlaşarak, bir sertifika programına dönüşmesine yol açtı. Önümüzdeki
yıllarda bugün yarışmaya katılan bazı kentlerimizin, yarın dünya mirası olarak tescillendiğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Geçmişe baktığımızda, özendirme yarışmasının kimi zaman çeşitli eleştirilere de maruz
kaldığını görmekteyiz. Bu eleştirilerin
başında değerlendirme sürecinde, restorasyonların teknik uygulama niteliği ve mimari
tasarımlarının gerektiği kadar ön planda
tutulmadığı gelmiştir.
Bu noktada özellikle vurgulanması gereken
husus; yarışmanın bir mimari tasarım yarışması değil, “Koruma projelerini özendirme” yarışması olduğudur. TKB’nin
kuruluşundan önce belli başlı merkezler
dışında neredeyse sıfır noktasındaki kentsel
koruma anlayışının, 15 yıl içinde belediyelerin teşvik edilmesi ve gerçekleştirdikleri
projelerin özendirilerek yaygınlaştırılması
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Çanakkale Saat Kulesi restorasyonu
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sayesinde ne kadar arttığını görmekteyiz.
Bu aşamada yarışmanın öncelikli hedefi

Merzifon, öncesi

kendi imkânları ile koruma maratonuna
adım atmış belediyelerin, bu çabalarını
desteklemek, diğer belediyelere de örnek
olarak yol göstermek olmuştur.
Bunun yanı sıra; korumanın salt mimari bir
sorun olmadığının da altı çizilmelidir.
Mimari tasarımın niteliği kuşkusuz başarı
değerlendirmesinde önemli kriterlerden
biridir. Öte yandan; projeye stratejik bakış
açısı, projenin kent ekonomisine katkısı,
projenin nasıl finanse edildiği, proje sürecinde ne tip işbirlikleri ve ortaklıklar kurulduğu, proje sürecine halkın ne şekilde
katıldığı, uygulanmış projelerin sürdürülebilir biçimde nasıl yönetildiği ve işletildiği,
geçmiş ve gelecekteki koruma çalışmaları
içinde nasıl bir bütünün parçası olduğu gibi
pek çok kriter değerlendirmede tasarım
kadar önemli roller oynamaktadır. Mimar
ve tasarımcılara yönelik yarışmalardan
farklı olarak, özendirme yarışması “yerel

Merzifon, sonrası

yönetimlere” yöneliktir ve değerlendirmede
de yerel yönetimin bütüncül olarak koruma
çalışmasını ele alışları, süreci yönetmeleri
göz önünde bulundurulmaktadır.
“Koruma Özendirme Ödülleri” kültürünü,
kimliğini, tarihini korumayı bilen kentlere
verilmektedir. O kentte yaşayan ve projeye
sahip çıkan halktan, çizen mimara, süreci
yöneten belediye teknikerinden, sahip
çıkan belediye başkanına yerelin bütün
unsurları ödülün ortak sahipleridir. Korumayı bireysel ya da kurumsal bir çaba olarak değil, tüm kente yayılmış, yerel bir
kent kültürü olarak yaşatmayı hedef edinen
TKB içinde, bu kent kültürünün somut
ürünlerinin ödüllendirildiği Özendirme
Yarışması; Türkiye’de bu konuda yapılan
en uzun soluklu organizasyon olarak, her
yıl büyüyerek devam edecektir.
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NİCE 25 YILLARA...
Kuruluşundan bu yana günlük sorunları aşarak, ülkenin
en uzak köşelerinde, köylerinde, kasabalarında, kentlerinde;
ülkelerinin geleceğini dert edinenleri ortak bir hedef doğrultusunda
birleştiren ÇEKÜL; 25 yıllık tecrübesiyle, ortak değerlerin ancak
birlikte hareket ederek korunabileceğini ortaya koyuyor.

Ç

EKÜL Başkanı Prof. Dr.

ve yerel yönetimlerin koruma konusunda bilin-

niyle şu bilgileri verdi: "Çalışmalarımızı;

Metin Sözen 25. yıl için ver-

çlenmesine öncülük etti. Kent Atölyeleri ile

doğa, kültür, eğitim, örgütlenme ve tanıtımı

diği mesajla, "Kültür barışın

yerel ustaların yetişmesini ve yerel malzeme-

içeren 5 ana başlık altında yürütüyoruz.

ön koşuludur. Kültürel mirasın

nin kullanılmasını sağladı. Tarihi Kentler Birli-

Küçük büyük demeden Anadolu’nun nere-

korunmasında öncelikli değer

ğinin yoğun katkılarıyla yürütülen “Her Kente

deyse tüm yerleşim birimlerinde çalışıyoruz.

barıştır. Savaş doğal ve kültürel mirası yok

Bir Kent Müzesi” hareketiyle kentlilik bilincini

Kültür öncelikli bir toplum olabilmek için hep

eder. Bu nedenle kültür öncelikli politikalar

destekleyecek müzelerin, Türkiye’nin pek çok

yeni hedefler belirliyoruz. ÇEKÜL’ün 25.

geliştirilmelidir" dedi.

kentinde açılmasına destek verdi.

yılını, Tarihi Kentler Birliğinin 15. yılını, bu

Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını

ÇEKÜL "koruma-değerlendirme-yaşatma"

Bursa’nın 30. yılını ve Kentsel Stratejinin 10.

işe başladığımız Safranbolu’nun 40. yılını,
korumak amacıyla 1990 yılında kurulan Çevre

amacıyla hazırladığı projelerini hayata geçir-

yılını ve Türkiye’de bir ilk olan YAPEX

ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma

mek ve sonuç almak için "kamu-yerel-sivil-

Koruma Fuarı ile geliştirdiğimiz işbirliğinin

Vakfı (ÇEKÜL), 25'inci yaşını kutluyor. Doğa-

özel” kesimlerin birlikteliğini öncelikli

5. yılını kutluyoruz. Bunlar Türkiye’deki

kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savu-

stratejisi olarak belirledi. Çalıştığı bütün kent-

koruma tarihinin eşik noktalarıdır. Her yeni

nucusu olan ÇEKÜL, 150 yerleşimdeki

lerde saptanan hedefleri, Tarihi Kentler Birliği

eşik noktasında bir öncekiyle hesaplaşarak 25

temsilcileri ve onların etrafında örgütlenen yüz-

ve Kentsel Strateji ile birlikte yerelde de

yılı geride bıraktık. 25. yılımızda ise öncelikli

lerce gönüllüsünün gücüyle, 25 yılda sayısız

uygulanır hale getirdi.

gündemimiz, Büyükşehir Yasasından sonra

projeyi Türkiye'nin geleceğine armağan etti.

mahalle olan köylerimizin, kırsal yaşam
“Savaşlar kültürel mirası yok ediyor”

değerlerimizin sürekliliği ve korunması. Her

Kendisini doğa ve kültür değerlerinin korun-

kentin ruhu bulunduğu coğrafyaya göre deği-

lin kendi kaynaklarını kullanarak koruma hare-

masına adayan ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve

şir, şekillenir. Zaman çok değerli bir varlığı-

ketinin hızlanmasını sağlayan ÇEKÜL, 2000

TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.

mızdır. Yerelin dinamiklerini yine orada

yılında Tarihi Kentler Birliğinin kurulmasına

Metin Sözen, ÇEKÜL'ün 25'inci yılı nede-

yaşayanlar bilir. Coğrafyayı, kültürleri tanı-

Yerelde örgütlenmenin gücüne inanan ve yere-
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madan alınan kararlar bizleri yanlışa götürür.

Kent Çalışmaları: Kentsel ölçekteki bilgi ve

makaleler, tezler, raporlar, kartografik belgeler

Türkiye’nin bu yanlışları düzeltmekle geçire-

deneyimler, 2013 yılından itibaren “Kent

bulunuyor. ÇEKÜL Vakfı Kitaplığı bünyesinde

cek zamanı yoktur. Yapılan yanlışları düzelt-

Çalışmaları” başlığı altında toplandı. Çeşitli

ayrıca Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri üze-

mek ise yıllar alır. Geçtiğimiz günlerde TKB

kentlerde düzenlenen çalıştaylar ile kentsel

rine derlenmiş olan Sinan’a Saygı koleksiyonu

Buluşması için Çanakkale'ye gittik ve barışı

müdahalelerin demokratik ve katılımcı bir

da mevcut. Vakıf, 2016 yılından itibaren dijital

konuştuk. Ülkede barış, insanlar arasında

ortamda tartışılması sağlandı.

arşiv sistemi ile tüm belgelerini araştırmacıların

barış, kültürler arasında barış olduğu zaman

kullanımına sunacak.

ancak kültür oluşur. Savaş halinde kültürler

Çarşamba Kent Toplantıları: Anadolu kent-

yok olur ve savaşlar toplumları geri götürür.

lerinde devam eden koruma çalışmalarına yön

Tarihi Kentler Birliği 190 projeye destek oldu:

Kültür barışın ön koşuludur. Kültürel mirasın

vermek için ÇEKÜL Evinde düzenlenen Çar-

2000 yılında, öncelikle tarihi ve doğal çevre

korunmasındaki öncelikli değer de barıştır."

şamba Kent Toplantıları ile bilim insanları,

korumasına yerel yönetim politikalarında ağır-

uzmanlar ve kent temsilcileri biraraya geliyor,

lık veren; kent kültürünü, sivil toplum katılı-

Korumadan Eğitime ÇEKÜL...

belirlenen sürecin nitelikli biçimde yaşama

mını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası

Her şey Safranbolu ile başladı: Avrupa Kon-

geçmesini sağlıyor ve yol haritalarını kesin-

içindeki 52 kentle yola çıkan Tarihi Kentler

seyi 1975 yılını “Geçmişimiz İçin Bir Gelecek”

leştiriyor.

Birliğinin üye sayısı bugün 412’ye ulaştı.

sloganı ile mimarlık yılı ilan ettiğinde, bunu

Üyeler, yıl boyunca farklı kentlerde düzenle-

takip eden Sözen ve arkadaşlarının çabalarıyla;

7 Ağaç Ormanları: Yaşamsal kaynakların den-

nen 2 buluşma, 2 bölge toplantısı ve 2 semi-

o zaman henüz kent bütününün koruma altında

geli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim alış-

nerde bir araya geliyor. ÇEKÜL’ün konularını

olmadığı Türkiye'de, Safranbolu’nun tarihsel

kanlıklarının gözden geçirilmesi bilincini

belirlediği ve organizasyonunu yaptığı bu

dokusunu yaşatan tüm mahalleleri korumaya

uyandırma amacıyla kuruluş yıllarında 92

seminerler; üye kent belediyelerinde görev

alındı. Ve Safranbolu, bu çalışmanın sonunda,

Ormanı ve ardından da 7 Ağaç Ormanları prog-

alan, özellikle doğal ve kültürel çevre alanla-

ilk kez kent bütünü olarak UNESCO Dünya

ramı kapsamında doğaseverlerin desteğiyle

rında çalışan uzmanların yeni bir bakış açısı

Mirası listesine girdi.

Türkiye’nin farklı yerlerinde 4 milyon fidan

kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Seminer-

dikildi. ÇEKÜL, 25'inci yılında yeni bir kam-

ler; sivil toplum kuruluşlarından yerel yöne-

ÇEKÜL Akademi: Kültürel ve kentsel

panya daha başlatacak ve İstanbul Kavacık'ta

timlere, toplumun farklı kesimlerinin kentle

koruma alanında çeşitli eğitim programlarını

1992 yılında oluşturulan “92 Ormanı”na, İstan-

ilgili deneyimlerini paylaştığı, verimli tartış-

hayata geçirmek üzere 2009 yılında kurulan

bullularla birlikte 2000 fidan daha dikecek.

malar yaptığı bir platform olması açısından da

ÇEKÜL Akademi, Tarihi Kentler Birliği adına

önem taşıyor. ÇEKÜL’ün önderliğinde,

hazırladığı eğitimlerde belediyelerin teknik

Bilgi-Belge Merkezi: ÇEKÜL Vakfı bünye-

uzmanlardan ve bilim insanlarından oluşan

kadrolarından 2 bin kişiye eğitim verdi.

sinde 1990 yılından bu yana oluşturulmuş ve

Danışma Kurulunun belirlediği gündem mad-

gelişimine devam eden Bilgi ve Belge Merkezi;

deleriyle Tarihi Kentler Birliği üyeleri her top-

Bilgi Ağacı: Eğitim, ÇEKÜL'ün ana başlıkla-

kitaplar, afişler, tezler, makaleler, raporlar, ayrı

lantıda yeni kavramlar ve koruma

rından biri. Kültür ve doğadan beslenen eği-

basımlar, dergiler, fotoğraflar, kartografik bel-

yaklaşımlarıyla tanışıyor. Endüstri mirası, kır-

tim çalışmaları; çağdaş yöntemlerle

geler ve elektronik belgeleri barındırıyor. Tüm

sal yaşam ve yaşam kültürü, arkeoloji mirası,

oluşturulan eğitim içerikleriyle çocuk ve

belgeleri genelde bağış yoluyla edinerek geniş-

kent müzeleri, ekolojik yaklaşımlar, doğal

gençlere aktarılıyor. ÇEKÜL 25 yıldır yakla-

leyen merkezde 10.000 kitap, 8.500 fotoğraf,

miras gibi pek çok konu TKB toplantılarının

şık 5 bin öğrenciye ulaştı.

1.100 CD, 400 afiş, 100 farklı dergi, çeşitli

ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor.
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BARIŞIN KENTİ ÇANAKKALE
Tarihi Kentler Birliğinin 2015 yılındaki son buluşması, savaşlarla
adını tarihe yazdıran ama “barış” kavramını ortak dil olarak yaşama
geçirmek için emek veren Çanakkale’de yapıldı. TKB üyeleri,
Çanakkale’nin barışı nasıl konuştuğunu ve kültürel mirasın korunmasında
bu kavramın ne kadar önemli olduğunu uzmanlardan dinledi.

ÇANAKKALE BULUŞMASINDA KÜLTÜREL
MİRAS VE BARIŞ KONUŞULDU
Çanakkaleliler ortak gelecekleri için barışın
dilini kullanıyor.TKB de yılın son Buluşmasını ve Meclis toplantısını
“Barışın Kenti Çanakkale”de yaptı.
takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın
Topçu da son gün yapılan törene katılarak
temennilerini bildirdi.
Yılın 2. Olağan Meclis Toplantısında, Aksaray iline bağlı Taşpınar Belediyesi, Aydın
iline bağlı Bozdoğan ve İncirliova Belediyesi,
Malatya iline bağlı Yeşilyurt Belediyesi, Rize
iline bağlı İkizdere Belediyesi, Samsun iline
bağlı Tekkeköy Belediyesi ile Zonguldak iline
bağlı Çaycuma Belediyesi’nin üyelik başvuruları kabul edildi; TKB üye sayısı 412’ye
yükseldi.

H

er kentin ruhu, bulunduğu

Kültürel Mirasın Korunmasında

coğrafyaya, tarihi ve kül-

Öncelikli Değer: Barış

türel geçmişine göre

12 Eylül Cumartesi günü Kültürel Mirasın

şekilleniyor. Çanakka-

Korunmasında Öncelikli Değer: Barış konulu

le’nin de ruhu Troya

seminer yapıldı. Çanakkale Belediye Başkanı

Savaşından Çanakkale Savaşına kadar acı-

Ülgür Gökhan, Troya Kazı Başkanı Prof.

larla, kayıplarla yoğrulmuş. Ve Çanakkaleliler

Dr. Rüstem Aslan ve Tarihi Kentler Birliği

ortak gelecekleri için artık “barışın” dilini

Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen

kullanmayı, bunu bir yaşam felsefesine dön-

Keleş’in sunumları ilgiyle izlendi.

üştürmeyi başarmış. Tarihi Kentler Birliği
yılın son Buluşmasını ve Meclis toplantısını

Ülgür Gökhan

“Barışın Kenti Çanakkale” de yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı

Bu yöre savaşla anılmış yani Troya’dan
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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

bu güne hep savaş konuşulmuş. Dolayısıyla

ve ekibinin aylardır titizlikle hazırlandığı

bu savaşların olduğu ortamda, özellikle Mus-

TKB Çanakkale Buluşması 11-13 Eylül tarih-

tafa Kemal’in savaşlardan sonra söylediği

lerinde, TKB üyeleri ve diğer konuklarla bir-

“yurtta sulh cihanda sulh” sözü, savaşın izle-

likte yaklaşık 500 kişinin katılımıyla

rini kaldıralım ve belleklerimize barışı yerleş-

gerçekleşti. Konuklar, TKB Meclis Toplan-

tirelim niyetiyle söylenmiş. Kültürümüzü

tısı, Seminer, kent gezisi ve Şehitler Abidesi

yaşayabilme fırsatını bulduğumuzda barışı

çelenk koyma töreninden oluşan programı

bulabiliriz. Bakın ÇEKÜL miras anlayışını

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ülgür Gökhan
Çanakkale
Belediye Başkanı
“Anadolu Buluşması”
Çanakkale’de ilk kez
şöyle tarif ediyor: “Kültürel miras, bir top-

kollamayan büyük bayındırlık projeleri,

düzenlenmiyor. İlk Anadolu Buluşması 100 yıl

lumun üyelerinin ortak geçmişlerini anla-

bilinçli tahribatlar. İkincisi, doğal etkenler;

önce yine Çanakkale’deydi. Hatta bu; Anado-

tan, aralarındaki dayanışma ve birlik

depremler, sel felaketleri, iklim dengeleri-

lu’nun buluşmasının da ötesinde Trakya’nın,

duygularını güçlendiren bir hazinedir.”

nin değişimi. Doğayı da biz tahrip ediyoruz

Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın ve Kuzey Afri-

Çok doğru çünkü biz bu duyguları pekişti-

ve doğa bizden elbette ki intikamını alıyor.

ka’nın buluşmasıydı. Yöresi, kökeni, rengi,

ren ortak geçmişimizi, aynı coğrafyayı pay-

Üçüncüsü ise savaş ve çatışmalar. Bu çatış-

mezhebi ne olursa olsun gönüller 100 yıl önce

laştığımız insanlarla bir arada olmayı,

malar sırasında sadece insanlar ölmüyor,

burada buluşmuştu. Bu topraklar altında yatıp

birbirimize varlığımızı hissettiren kültürel

kültürlerimiz de öldürülüyor.

ölümsüzlüğü tadanlar, bugün sizlerin geldiği

geçmişimizle yaşamayı istiyoruz. Bu top-

yerlerden ve hatta daha uzaklardan çıkıp gel-

raklarda yaşıyorsak, elbette ki aynı kültürün

Milattan önce 400’lerde çok daha farklı anla-

mişti. Ama Çanakkale’den geri dönememişti.

insanları olarak bunu hissedip, sürece kat-

yışlar da var. Örneğin Drahma kanunları; bu

“Yılın Son Anadolu Buluşması”nda, Çanakkale

kıda bulunmamız gerekiyor. Kültürel mira-

bir Hindu kanunu. Bu kanuna göre savaş

Savaşlarının 100. Yılında “Kültürel Mirasın

sımızla ilgili üç tehdit olduğunu

sırasında tapınakların ve dua yerlerinin tahrip

Korunmasında Öncelikli Değer: Barış” başlığı-

düşünüyorum. Bir tanesi insani etkenler.

edilmesi yasak. Osmanlı’da ise benzeri bir

nın seçilmesi de ayrıca anlamlıdır.

Karar verici kurumlar, yanlış planlamalar,

yaklaşımı Fatih Sultan Mehmet’in fetvala-

rant odaklı uygulamalar, kültürel mirası

rında görüyoruz. İstanbul’un fethinden sonra

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma
Kurulu ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı
Kuşaklar arasındaki
kesintinin belirtilerini görüyorum. Ötekileştirme görüyorum, birbirini sevmeyen insanlar
görüyorum. Toplumda bu görülmeye başladığı
anda sorunlar büyümüş demektir. Uluslararası
ortamlarda niteliğini, gücünü ve erkini yitirmiş
demektir. O bakımdan Çanakkale’de konuşurken çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Bir ulusun ulus olma niteliğini çok zor koşullarda ve
herkesin kendi canını verdiği bir toprakta olduğumuzun bilincinde olmamız lazım. Dik durmak demek bilgi demektir; dik durmak demek
eğitilmiş insan demektir; dik durmak demek
yaşlıya saygı, gence sevgi dolu olmak demektir. Ancak bu değerlerini koruyabilen bir toplum saygın bir toplum olur.
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Aynalı Çarşı

“Kültürümüzü
yaşayabilme fırsatını
bulduğumuzda
barışı bulabiliriz.”

Ayasofya gibi kültürel mirasların, inançların

ise ÇEKÜL ve TKB bu bayrağı devam ettiriyor.

Homeros’un kim olduğunu bilmeli; Troya’ya

özgürce devam etmesi sağlanmıştı. Aynı fetvayı

Bu ülkede birlik ve beraberliği, yani barışı

gitmeli. Kars’ta yaşayan bir çocuk Ani Hara-

Bosna’da da gördük. O zamanki Bohovillere o

korumak zorundayız. Çünkü ortak geçmişi

belerini, Bursa’daki bir çocuk asırlık çınar

bölgeyi fethettiği zaman asla Müslüman olma-

olmayan insan toplulukları ulus olamaz. Hitit-

ağaçlarını görmeli. Anadolu kültürü eğitimin

dıkları için taciz etmeyeceğiz ve bunu yapanlar

ler, Urartulular da bizim topraklarımızın

her aşamasında yer almalı. Sadece somut var-

ölümle cezalandırılacaktır diyor. Böyle bir anla-

uygarlıkları. Biz bu uygarlıklarının temelleri

lıklarımız değil, somut olmayan mirasımız ve

yışa sahibiz. 1800’lerden günümüze gelen bir-

üzerinde yaşıyoruz. Biz savaştan yana değiliz.

doğal mirasımız da çok önemli. Son dönemde

çok uluslararası anlaşmamız var. Bize en yakın

O nedenle barışı konuşmak zorundayız.

doğa tahribatlarına karşı insanlarımızın tepki-

ve en büyük koruma insanı da Atatürk. Bu

lerini görüyorsunuz. Kaz Dağlarındaki kadın-

bilinçle Anadolu Medeniyetler Müzesi 1921

Tarihi Kentler Birliği yurtdışı inceleme gezi-

ların serzenişlerini biliyorsunuz. Yüzyıllardır

yılında kuruluyor. Ardından 1923-1938 yılları

miz kapsamında 2008’de Suriye’ye gitmiştik.

orada yaşayan insanların sesine kulak tıkaya-

arasında 24 ulusal müze daha kuruluyor. Ki o

Gördüğümüz pek çok eser savaş yüzünden

mayız. Kültürümüzün devam etmesi için

zamanları biliyoruz; hayatta kalmaya çalışan bir

yok oldu. Emevi Camisi, tarihi çarşılar, Pal-

doğamızı da korumalıyız. Çoğumuzun, kim

ülke, tutunmaya çalışan bir ülke, yokluk içeri-

mira antik kenti artık hepsi tahrip edilmiş

olduğunu somut olarak iddia edemeyeceği bir

sindeyiz. Ama tüm bunlarla mücadele edilirken

durumda. Bu yüzden barışı konuşmak zorun-

coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıllık aile ağacı-

bir taraftan arkeoloji eğitimine de önem verili-

dayız. Kültürlerin barışık olması içinse geçmi-

mızı ortaya koyabilsek ne kadar farklı yerler-

yor. Prof. Dr. Halet Çambel eğitim için yurtdı-

şimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Eğitim

den geldiğimizi de görme şansımız olurdu.

şına gönderilen en önemlisi kişilerden biri. 1931

sistemine o yörenin tarihi mutlaka eklenmeli.

Kültürel mirasın korunmasın öncelikli değer

yılında Türk Tarih Kurumunu kuruyor. Bugün

Çanakkale’deki öğrenci ve öğretmenler

barış. Savaş istemiyorsak barışı konuşmalıyız.
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Prof. Dr. Rüstem Aslan

Çünkü savaşlarda kültürler, insanlar, kent-

Açılış konuşmalarından...

Troya Kazı Başkanı

ler yok oluyor. Her savaşta olduğu gibi

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Çanakkale’nin tarihine baktığımızda

Troya savaşının da en çok acı çeken tarafı

savaşlarla anılan bir yer olduğunu görüyo-

kadınlar. Bir kadının kurban edilmesiyle

ruz. Bunun merkezinde ise Troya savaşı

başlayan savaş, bir başka kadının yani

Dr. Asım

var. Troya iki büyük dünyanın arasında

Polyxena’nın babasının mezarı başında

Güzelbey

sıkışmış bir kent. Ama yüzünü hep Anado-

kurban edilmesiyle son buluyor. Kentlerin

TKB Danışma

lu’ya dönmüş; bunu yazılı kaynak ve

ve insanların kaderleri birlikte ilerliyor.

Kurulu Üyesi

buluntulardan anlıyoruz. Anadolu ve

Aphrodite’nin oğlu, Troialı kral ailesinin

Avrupa’nın geçiş noktasında olduğu için

mensubu Aeneas, babasını da sırtına ala-

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı

de konumu çok önemli. Antik çağ ozanla-

rak, oğlu Askanios ile birlikte alevler için-

Anadolu topraklarında barışın önemli bir yeri

rından Homeros, Troya savaşıyla ilgili

deki kentten kaçıyor. Önce Kartaca’da

vardır. M.Ö. 2559 yılında, dünyadaki ilk

kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü destanı

biraz kalıyorlar, daha sonra ise İtalya’ya

yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anadolu

yazıya geçiriyor. Homeros’un İlyada Des-

göç ediyorlar. Ve oğlu AskaniosIulus,

topraklarında imzalanmıştır. O dönemin iki

tanı dünya tarihindeki yazılı destanlar ara-

Roma’nın anakenti Alba Longa’yı kuruyor.

büyük devletinin hükümdarı Mısır Firavunu

ve Gaziantep

2. Ramses ile Hitit Kralı Hattuşili arasında

sında en önemli olanlardan biri. Troya
Savaşıyla ilgili pek çok ayrıntıyı Home-

Bu hikâyede olduğu gibi savaşların insanla-

devam eden savaş nedeniyle yüzlerce insan

ros’un destanından öğreniyoruz. İlyada

rın kaderlerini nasıl değiştirdiğini görüyo-

ölmüştü. Ve hükümdarlar güçlerini

Destanında 10 yıllık savaşın sadece son 51

ruz. Çanakkale’yi kuran Fatih Sultan

birleştirmeye kadar verdi. “Ülkemizin refahı,

günü anlatılıyor.

Mehmet, 1462’de İstanbul’u fethettiğinde

insanlarımızın huzuru ve memleketlerimizin

“Troyalıların öcünü aldım” diyor. Çanak-

yeniden imarı için güçlerimizi birleştirelim”,

Troya Atı aslında Homeros’un destanında

kale savaşı ise son Troya savaşıdır. 1015’te

dediler. Bu tarihi anlaşma işte Anadolu

yazdığı metaforik bir öykü. Savaşlarda çok

savaşan askerlerin çoğunun kendilerini

topraklarında üstelik Güneydoğu’da

güçlü ordulara, güçlü askerlere ihtiyaç

Troyalı olarak gördüklerini mektuplarından

imzalandı. Onun için biz barışa talip

olmadığını, bir hileyle bile kocaman kent-

öğreniyoruz. Çanakkale’nin tarihsel süreç-

olmalıyız.

lerin yenilebileceğini anlatıyor. Destanda

teki savaşları 1915’te tamamlanmış oluyor.

anlatılan Troya Atı hilesi, en temelde sava-

Bu nedenle artık Çanakkale’de bir barış

Hamza Erkal

şın çözüm olmadığını bizlere vurguluyor.

kültürü yaratmaya çalışıyoruz.

Çanakkale Valisi
Türkiye Cumhuriyeti,
bizim en önemli

Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi

birlikteliğimiz, en
önemli değerimiz, vatanımız; hepimizin
beraberce muhafaza etmesi gereken en
önemli kıymetimizdir. Farkındaysanız son
dönemde insanlarımız tepkilerini gösterirken
Türk-Kürt ayrımı yapmaya başladı. Biz
düşmanı fiiliyle biliriz; yoksa milletiyle,
diniyle, diliyle, kültürüyle bir insanı
yaftalayıp düşman olarak nitelendirmeyiz.
Çanakkale’nin ruhu, medeniyetin oluşmasına
büyük katkı sağlamıştır. Biz biliyoruz ki,
Çanakkale Savaşında bile askerlerimiz yine
barışçıl tavırlar sergilemiş, karşı tarafın askeri
yaralandığında onu taşıyıp teslim etmişlerdir.
Yani böyle bir soydan, böyle bir
medeniyetten, böyle bir kültürden gelmişiz.
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Kordon ve Troya Atı

“Doğal ve kültürel
varlıkların korunması,
birbirinden
koparılamayacak
kadar iç içe geçmiş
konulardır.”
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Prof. Dr Ruşen Keleş

yoruz. Rant yaratma ve paylaştırma kaygıları-

TKB Danışma Kurulu üyesi

nın her şeyin önüne geçtiği bir dünyada diye-

Adı Çanakkale Savaşı olmasına karşın, Ana-

biliriz ki, devlet güçlendirilip yaşatılmadıkça,

dolu’yu işgale kalkışanları en insancıl ölçüler

ne kamusal varlıklara, kültür değerlerine sahip

içinde durdurmayı başaran, teslim aldığı düş-

çıkılabilir ne de insanın kişi olarak varlığını

man komutanlarına bile dostça davranan ve

sürdürmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla

bu savaşta yaşamını yitiren askerlere evladı-

orman varlığına, verimli tarım topraklarına,

mız diyecek kadar barışçıl yaklaşımlar içinde

kıyılarına, en değerli kültür varlıklarına sahip

olan, büyük önder ve gerçek devlet adamı

çıkmakta başarı gösteremeyen bir devlette,

Mustafa Kemal’i, Çanakkale Buluşması vesi-

sizlere sorarım insanın ne değeri kalabilir?

leyle saygıyla anıyorum.

Öncelik düşüncesine biraz daha açıklık kazandırmak için bir başka örneği de dikkatinize

Maslow’un yapmış olduğu insan gereksinme-

sunmak istiyorum: Bu örnek, doğal, kültürel

leri sıralamasında, toplum yaşamının her ala-

ve tarihsel kimliğe sahip olan Ankara Atatürk

nında öncelik düşüncesi önem taşımaktadır.

Orman Çiftliğinin 60 yıldan bu yana başına

Daha önemli olanın, daha az önemli olana

gelenlerle ilgilidir. Çiftlik arazisi 1950’li yılla-

yeğlenmesi yani ehemmi mühimme tercihi

rın başından bu yana büyük kurtarıcının şartlı

etmek önemlidir. Önceliklerin rasyonel olarak

bağışındaki, asıl amacın dışına çıkılarak

belirlenmesi konusunu iki örnekle dikkatinize

mezarlık, hal, kooperatif, yol, hizmet binası,

sunmak isterim: Son zamanlarda sık sık duy-

cami ve benzeri kullanımlara açıldı. Bu arazi-

makta olduğumuz ve Şeyh Edebali’ye atfedi-

nin meslek odalarınca ve ilgililerle son zaman-

len bir söz vardır “İnsanı yaşat ki, devlet

larda bana sorarsanız yanlış açılardan

yaşasın”. Bu cümlede, az önce sözünü etmiş

değerlendirmeleri yapılıyor; maliyetinin yük-

olduğum, öncelik düşüncesinin ifadesini görü-

sekliği, mefruşatın lüks olması gibi nedenler

açısından eleştiriliyor. Bu belki doğrudur.

İsmail Bütün, Çanakkale Seramiği Anı Eşya

Çünkü bu türlü konular, netice itibariyle vergi

ve Üretim Merkezi Seramik Ustası

yükümlüsünü de bir açıdan ilgilendiriyor.
Elbette maliyet önemsiz değildir ancak benim
kanımca eksik bir yaklaşımdır. Çiftlik arazisinin imara açılması sürecinde hukukun üstünlük
ilkesine ters düşen özellikler kadar Atatürk’ün
vasiyetinde yer alan iradeye saygıdan uzaklaşılmış olması, yapılanların hukukiliği kadar meşruiyetinin de sorgulanabilir hale getirilmesine
yol açmış bulunmaktadır.
Doğal ve kültürel varlıkların korunması, birbirinden koparılamayacak kadar iç içe geçmiş
konulardır. Bu örneklerde ilgili belediyelere,
koruma kurullarına, hatta bilirkişi olarak görev
yapan bilim insanlarına çok önemli bir ahlaki
sorumluluk düşmektedir. Demek ki savaş
olmaksızın barış koşulları içinde de doğal ve
tarihsel değerler tahribata uğrayabilir.
Barış kavramı, sağlık ve yoksulluk kavramı gibi
görelilik içeren kavramlardır. Yoksulluğun karşıtı ise varsıllık veya zenginliktir. Barışın karşıtının savaş olduğunu öne sürmek kanımca
yeterli olamaz; uçlar arasında değişik ve çok
sayıda basamak vardır. Bu nedenle de barış
dediğimiz zaman bunun varlık, esenlik, güvenlik kaygılarının olmadığı bir durumu anlattığı
anımsanmalıdır. Daha da önemlisi kültür varlıklarımızın gereği gibi korunabilmesi açısından,
barışın tersi olan savaş kavramının değil, şiddet
ve terör olaylarının da bir tehlike oluşturduğunu
kesinlikle unutmamalıdır.
Unutmamamız gereken bir başka nokta da
koruma kaygıları açısından barışın mutlak bir
güvence oluşturmamasına karşın, savaşın bu
yönde mutlak bir tehdit olduğu konusunda hiçbir kuşku bulunmamasıdır. Çünkü barış, yalnızca bir ön koşuldur. Koruma bilincinin
geliştirilmesi için atılması gereken eğitim ve
kültür düzeylerinin yükseltilmesi gibi pek çok
başka adım vardır. Oysa savaş kültürel ve doğal
değerleri yıkmak, yok etmek için mutlak bir
risk oluşturmaktadır.
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Barış Kordonu kumsalı

Bu konuyu izninizle örneklerle açıklığa

koparılamayacak kadar, birbiriyle ilişkisi

kavuşturmak istiyorum: 1990’lı yılların baş-

olan, birbirlerinin içinde olması gereken

larında Irak’ın Kuveyt’e askeri müdahalesi

kavramlardır.” Türkiye Bilimler Akademisi

sonucunda, Basra Körfezinde denize ton-

TÜBA’nın Sosyal Bilimler Sözlüğüne bak-

larca petrol dökülmüştü. Bu yüzden ölen

tığımızda barış, “Devletin ya da tartışma

binlerce deniz varlığı ve kuşlar oldu. Körfez

içinde olan yandaşların karşılıklı görüşme-

kitlesel balık ölümleriyle olabildiğine kirle-

ler sonucunda sağladıkları uzlaşım” olarak

tildi. Van ve çevresindeki tarım alanlarında

tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra aynı söz-

bile bu yüzden tarımın verimliliğinin düştü-

lükte, “barışçı çözüm”, “barış içinde yaşa-

ğüne ilişkin veriler ortaya çıktı; dava açıldı.

mak” gibi kavramların tanımları da vardır.

Bu davaların muhatabı kimdir bilir misiniz?

1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre Zirve-

Savaşı başlatan George Bush, Fransuva Mit-

sinden daha önce 1976’da, yine Birleşmiş

terand ve İngiltere’nin o tarihteki başbakanı-

Milletler teşkilatının Kanada’nın Vancouver

dır. Onlara karşı tazminat davaları açılmıştır.

kentinde yaptığı İnsan Yerleşimleri Konfe-

İkinci örnek; yine o yıllarda Bosna Her-

ransında şu cümleye yer verilmiştir: “Tarih-

sek’te şiddetlenen savaşın en önemli hedef-

sel yerleşim yerleri, anıtlar ve dini mirası

lerinden, mağdurlarından bir tanesi, nefis

temsil eden yapılar, ulusal mirasın ögeleri

mimari görünümü ve tarihsel kültürel değeri

olarak savaşların yıkıcı etkilerine karşı

ile herkeste takdir ve hayranlık uyandıran

korunmalıdır.”

“Savaş kültürel
ve doğal değerleri
yıkmak, yok etmek
için mutlak
bir risk
oluşturmaktadır.”

Mostar Köprüsü olmuştur. Bu köprü tahrip
edilmiş, yıkılmıştır. UNESCO 1990’lı yılla-

Birleşmiş Milletler tüzüğünün 74. madde-

rın ortalarında bu yıkımı konu alan, savaşın

sinde devletlerin aralarındaki uyuşmazlık-

kültür değerlerinin tahrip edilmesine yol

ları barış koşulları içinde ve bir ortalık

açan etkilerini dünyanın dikkatine sunan

anlayışıyla çözmeleri gereğinden söz edilir.

“Kent-Kırım” isimli gezici bir sergi oluştur-

Günümüzde “barış hakkı”ndan bir “insan

muştur. Serginin asıl amacı, savaşların tarih

hakkı” olarak söz edilmeye başlanmıştır.

ve kültür mirası olan değerler ve varlıklar

Özellikle bu konuyu hukukçu olmayan

için yarattığı tehlikenin boyutlarına dünya

arkadaşlarımızın dikkatine sunmak isterim.

kamuoyunun dikkatini çekmekti. Bir üçüncü

İnsanlar arasında uyum, dostluk ve esenlik

örnek ise Şam ve Halep kentleri arasındaki

anlamına gelen barış, topluluklar ve devlet-

IŞID isimli terör örgütüdür. Şehir demiyo-

lerarasında savaşın olmadığı, uyuşmazlıkla-

rum kent diyorum; kusura bakmayın çünkü

rın çatışma ya da savaş tehdidi yoluyla

doğrusu budur. Bu terör örgütü Şam ve

çözülmediği bir durumu anlatmaktadır.

Halep kentleri arasındaki dünyaca ünlü Pal-

İsimlerini bildiğiniz önemli sosyal bilimci-

mira antik kentini ele geçirdikten sonra, oradaki paha biçilmez tarihi alanı havaya
uçurmuştur. Buradaki örnekler, amacı ne
olursa olsun, bütün silahlı çatışmalar sonucunda gerek canlı, gerekse insan elinden çıkmış olan çevrenin payına düşeni aldığını
açık bir şekilde gösteriyor.
Bu nedenledir ki, Rio Çevre Zirvesinde
1992 yılında kabul edilen bildirgenin 25.
maddesinde şu sözler yer almıştır: “Barış,
kalkınma ve çevre koruma birbirlerinden

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

lerden Erich Fromm, barışın olumlu ve olum-

dirisinin ve Helsinki Nihai Senedinin ön sözle-

suz iki türü olduğunu belirtiyor. Olumsuz

rinde de barışla, insan hakları arasında çok

tanım savaşın yokluğudur. Olumlu tanım ise

yakın ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Bu bel-

bütün insanların korku duymadan, kardeşçe

gelerde kullanılan şu ifadelere dikkatinizi çek-

ve uyum içinde yaşamalarını anlatan bir kav-

mek isterim: “İnsan onurunun ve insanlık

ramdır. Bir İskandinav sosyal bilimcisi olan

ailesinin bütün üyelerinin sahip olduğu eşit ve

Yuan Dalton ise şiddetin yokluğunu, barışın

devredilemez hakların tanınması, özgürlüğün,

ön koşulu olarak gördüğünü belirtmiştir.

adaletin ve dünya barışının temelini oluşturur.” “Uluslarası barış ve güvenliğin sağlan-

Savaşlar nedeniyle kalıcı barışı sağlamanın

ması ile insan haklarına saygının geliştirilip

olanaksız olması ve çatışmaların yol açtığı

korunması Birleşmiş Milletlerin başlıca amaç-

insan hakları ihlalleri, çevre değerleri ve kül-

ları arasındadır.” Ayrıca İnsan Hakları Evren-

tür mirasını da tehdit altında bırakıyor. İkinci

sel Bildirgesinin kurallarının bağlayıcı duruma

Dünya Savaşından bu yana ilk çatışma, ayak-

getirilmesi için Birleşmiş Milletlerin 1966

lanma ve uluslararası savaşlar dâhil 170’den

yılında yayınlaşmış olduğu 2 sözleşme var. Bu

fazla çatışmada 35 milyondan fazla insan

sözleşmelerden medeni ve siyasi haklarla ilgili

ölmüştür. 1954-1992 arasında çıkan 149

olan uluslararası sözleşmenin 20. maddesi ile

savaşta 3 milyonu asker olmak üzere 23 mil-

ulusal, ırksal ve dini nefret söylemlerinin

yon insan yaşamını yitirmiştir.

yasaklandığını görüyoruz.

Barış hakkı denilen hak, sömürgeciliğe ve

1978’deki Birleşmiş Milletler Genel Kuru-

yeni sömürgeciliğe bir tepki olarak ortaya

lunda barış, her ulusun ve insanın ırk, dil, cin-

çıktı. Birleşmiş Milletler tüzüğünün ön

siyet ayrımı olmaksızın insan hakkı olarak ilan

sözünde barışla, insan hakları arasında bir

edilmiştir. Kısaca barış hakkının bir pozitif hak

ilişki kurulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bil-

olarak uluslararası hukukta yer aldığını görüyoruz. Şimdi insan hakları denildiğinde çeşitli
kategorilerden söz ediliyor. Birinci kuşak insan

Çanakkale Kordonu

hakları: Medeni haklar, siyasi haklar. İkinci
kuşak insan hakları: Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar. Üçüncü kuşak insan hakları: Barış
hakkı, çevre hakkı, gelişme hakkı, insanlığın
ortak miras/mal varlığına saygı ve bilgi edinme
hakkıdır. Fakat barış hakkının da içinde bulunduğu bu haklara öznesinin, konusunun ve
muhatabının ne olduğu, nasıl tanımlanması
gerektiğinin kolay olmadığı gerekçesiyle itirazlar geliyor. Ama hemen belirtmek gerekir ki bu
itirazlar, bu hakların var olmadığı anlamına
gelmez. İç hukuklara barış hakkının yansıtılması gerekiyor.
Japonya Anayasasının 9. maddesini örnek vermek istiyorum: Devletin savaşa giremeyeceği
taahhüdü Japonya Anayasasında yer almıştır
ve bunun sonucu olarak Japonya’da hiçbir
kara, hava ve deniz kuvveti bulundurulamaz.
Devlete, savaş halinde olma şansını, yetkisini
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Çanakkale Saat Kulesi

ve hakkını Japon Anayasasının 9. maddesi
tanımıyor. Ya Türkiye’de? Anayasamızda
böyle bir kural yok. Uluslararası taraf olduğumuz sözleşmelerle ulusal yasalarımız arasında
bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, tercih edilmesi
gereken kuralın “uluslararası sözleşmeler”
olduğunun söylenmesiyle yetiniliyor.
Hukuki durumla fiili durum hiçbir zaman
örtüşmez; ideal olan fiili durumları, hukuki
durumlarla örtüşür hale getirmektedir. Bu
konuda hem uluslararası alanda, hem de ülkelerin kendi iç yapılarında son derece önemli
zorluklar, sıkıntılar vardır.
Şiddet kültürünün yerini, daha önceki konuşmalarda da belirtildiği gibi “barış kültürü”nün
alması gerekiyor. Bu nedenle devlet adamlarına yaptıklarıyla, sözleriyle, düşündükleriyle
büyük önderlik görevleri düşüyor. Anahtar,
gerçek devlet adamı büyük Atatürk’ün şu sözlerinde saklıdır: “Hayatta en hakiki mürşit,
yol gösterici ilimdir. Yurtta barış, cihanda
barış.” Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çanakkale’nin kültürel mirası
ve yapılan çalışmalar incelendi
TKB tarihine önemli notların kaydedildiği
Çanakkale Buluşması kent inceleme gezisi ile
devam etti. Kentin en yüksek tepelerinden
birinde, boğazı ve tarihi Gelibolu Yarımadasını gören Özgürlük Parkı, TKB Özendirme
Yarışmasında Proje Ödülü alan ve geçen yıl
hizmete açılan Seramik Müzesi, düzenleme
çalışmalarının tamamlandığı Kordon, Saat
Kulesi ve çevre düzenleme çalışmaları, yine
TKB desteğiyle hayat bulan Kent Müzesi,
Çimenlik Kalesi, Ece Ayhan Evi, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı tarihi
Çarşı Caddesi, türkülere konu olan Aynalı
Çarşı, Zafer Meydanı ve Barış Kordonunun
incelendiği gezi, Pazar günü Şehitler Abidesine çelenk koyma töreni ile sona erdi.

değerlendirme

UYGARLIK
BARIŞLA BÜYÜR
ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma Kurulu Başkanı
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015 yılı ülkemiz için bir bakıma

daki gelişmelere koşut olarak, her noktada varlık

bir dizi kavram ve değerin gözden

göstermeye başladı ve bu girişimler sonucu 25 yıl

geçirilmesi gerekliliğini birlikte

içinde ÇEKÜL Vakfı “doğal-kültürel varlıklar,

getirdi. Mutlu bir rastlantıyla

eğitim, örgütlenme, tanıtım” ana başlıkları altında

“Tarihi Kentler Birliği”, başarılı

yerel halkın katılımı ile koruma konusunu bütün-

geçen yaşamının 15. yılını kutluyor. Bu 15 yıl,

cül bir yaklaşıma dönüştürdü. Mimarlar Odası

aynı zamanda ülkemizdeki doğal-tarihsel-kültürel

başta olmak üzere tüm odalar, bilinçlendirme

mirasımızın yeniden gözden geçirilmesine de

çalışmasını sürekli güçlendirdi. İleri hedefler için

neden oldu. Kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimle-

yeni yaklaşımları tartışmaya açan Kentsel Strateji

rin katıldığı önemli toplantılar, ülkemizde 1975

ise 10. yılını doldurdu.

yılında yoğunluk kazanmıştı ve Safranbolu bu
konuda yerelin güçlü katılımıyla bir ilki başardı,

Burada dikkati çeken nokta, ilgili kurumların,

kesintisiz 40 yılını doldurdu.

2000 yılında köklü kalıcı bir yapıya ulaşma
yolunda Tarihi Kentler Birliği’nin sağlam temeller

Eğer adım adım bu sürecin eşik noktalarını belir-

üzerinde kurulmasına katkı sağlamalarıdır. Bu,

lemek istersek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

ülkemiz için diğer önemli bir dönüm noktasıydı.

1984 yılında tüm kesimlerin katkısıyla başlattığı,

15. yılını kutladığımız TKB, artık “yerel gücün

varlığında yer alan zengin kültürel mirasına yeni

gerekliliğini” kanıtlar nitelikte bir kimliğe

yaşam olanağı sağlayan büyük girişimine değin-

kavuştu. Her yıl sayıları artan üyeleriyle, yılda iki

mek gerekir. TBMM’nin kültürel mirasın korun-

kez buluşma, iki kez seminer, iki kez bölge top-

ması çağrısına 1985 yılında Bursa, günümüze

lantısı, bir kez fuar, özendirme yarışması, yurtdışı

uzanan 30 yıl içinde köylerine kadar somut-soyut

inceleme gezisi, sürekli eğitim toplantıları ve

tüm mirasına yaşam hakkı tanıdı. Bu arada doğal

yayınlarıyla, doğal-kültürel mirasın korunmasının

olarak, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili

kaçınılmazlığını içselleştirmeyi başardı. Uluslar-

bakanlıklar, yeni yasal düzenlemelerle sorunlarla

arası ortamlarda ağırlıkla yer almayı, yeni başlık-

yüklü geçmişe yeni olanaklar kazandırmaya çalış-

larla da gündemi zenginleştirmeyi-

tılar. Sivil toplum örgütleri ise, adım adım dünya-

boyutlandırmayı bildi.
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11-13 Eylül 2015 tarihinde ise, Çanakkale’de
“Kültürel Mirasın Korunmasında Öncelikli Değer:
Barış” başlığı altında TKB üyeleri, uygarlıklar
ülkesinin sahibi olarak evrensel bir kavramın
altını çizdiler, konuyu tartışmaya açtılar. Dünyamızın bölgesel savaşlarla gözden çıkarılan doğalkültürel varlıklarının ancak barış ortamlarında
yeşereceğini, Çanakkale gibi anlamlı bir noktada
çok önemli, çok yönlü açıklama olanağı yarattılar.
Bu gündem oluşturan toplantıda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, mitolojinin ünlü kahramanlarından günümüze uzanan süreçte,
“savaşların barışa dönüşmesinin gerekliliğini”
Troya’dan başlayarak tarihin tüm evrelerini açıkladı ve tek yolun barış olduğunu vurguladı.
Çanakkale Savaşı’nın geçtiği ortamlardan çıkarılacak dersin öneminin de altını çizdi. Prof. Dr.
Rüstem Arslan ise, geçmiş kalıntıların izini sürerek, her belge ve bulguyu yorumlayarak, uygarlıkların kalıcı niteliğinin barışa bağlı olduğunu güçlü
bir şekilde açıkladı.
Çanakkale odaklı bu açıklamaların ardından Prof.
Dr. Ruşen Keleş, dünya ve ülkemizde barışın
niçin kaçınılmaz öncelikli gündem olması gerektiğini, çok geniş bir açıdan değerlendirdi. Yaşadığımız sıkıntılı ortamın uygarlığa verdiği zararı,
farklı coğrafyalardan örneklerle açıkladı. Katılımcıların büyük bir ilgiyle izledikleri bu coşkulu toplantı, dünyanın barışa olan özlemini de dile
getiriyordu. Böylesi duygularla alanda yapılan
gözlemler, “koruyarak yaşatmak, tarihten ders
almak” gibi temel başlıkların artık büyük bir
sorumluluğu da içerdiğini gösteriyordu.
Katılımcıları duygulandıran diğer bir nokta ise,
başından sonuna gençlerin, yerel yönetimin tüm
birimlerinin “barış kavramına uygun bir incelikle”
herkese katkı sağlamasıydı. Ülkemizin hasret çektiği birlikteliğin tarihin verdiği derse uygun bir
sonuca ulaşması, gücün kaynağının bilgi-bilinçbirliktelik olduğunu bir kez daha kanıtladı. TKB
Meclis Toplantısı da bu coşkulu ortamda tamamlandı ve barış bir kez daha yazıya dönüşmemiş bir
karar olarak düşüncelere yansıdı.

Binlerce yılın mirasına ev sahipliği yapan Çanakkale,
kırsal alandaki zenginliği kadar kent
içindeki kültür odaklarıyla da öne çıkan kentlerimizden.
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Aynalı Çarşı ve türküsü
Çanakkale denince ilk akla gelendir Aynalı Çarşı ve o meşhur
Çanakkale türküsü. Kentin kapalı

Piri Reis ve Çanakkale

çarşısı ve geçmişteki ticaret mer-

Gelibolulu denizci ve kartograf Piri Reis, Çanakkale’nin evrensel öneme sahip değerlerinden. 15.

kezi olan Aynalı Çarşının inşası

yüzyılda özellikle Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kita-

1890 yılında tamamlanmış. O

bıyla ün salan Piri Reis adına, kentte mozaikli bir meydan düzenlemesi bulunuyor. Çanakkale Piri

tarihlerde kentin Musevi cemaatin-

Reis Müzesi ise Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezinde, Türkiye’de alanındaki tek

den Eliyau Hallio’nun inşa ettir-

müze olarak kurulmuş. Müze, su ve deniz bilimleri ile ona bağlı galerilerden oluşuyor. Deniz

diği çarşı, aslında Halyo Çarşısı

ekosistemleri, denizcilik ve benzeri konularda ilgi çekici bir koleksiyona ev sahipliği yapan

olarak anılmakla birlikte, iki giri-

müzede, Piri Reis’in Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye’nin bir bölümünü görmek de mümkün.

şinde bulunan aynalar nedeniyle
Aynalı Çarşı olarak adlandırılmıştır. Gelibolu Savaşı ve sonrasında
süren İngiliz işgali sırasında, çarşı

Ece Ayhan ve Ece Ayhan Evi

atların bağlandığı bir ahır olarak

Türk şiirinin değerli isimlerinden Ece

kullanılmış. Aynalı Çarşı adının,

Ayhan, kentin en önemli değerlerin-

bu atlara takılan aynalı eyerlerden

den. Çanakkale Belediyesinin girişim-

de geldiği söyleniyor. Yakın

leriyle büyük şair adına “Ece Ayhan

zamana kadar harap durumda olan

Evi” 2015 Mayıs ayında hizmete girdi.

çarşının restorasyonu 2007 yılında

Toplam 380 metrekare kapalı alana ve

tamamlanmış. Bugün çarşı, Çanak-

küçük bir iç bahçeye sahip tescilli

kale’ye özgü hediyelik eşya dük-

Çanakkale seramikleri

tarihi iki yapı, kentin kültür yaşamında

kânlarıyla, kenti ziyaret edenlerin

ve Seramik Müzesi

yeni bir zenginlik olarak yerini aldı.

başlıca uğrak noktalarından.

Çanakkale özellikle 18. yüzyıl ortaların-

Çanakkale’nin geleneksel konut mima-

dan 20. yüzyıl başlarına dek Batı Anado-

risi ile edebi değerini birlikte yaşat-

lu’da bir seramik merkezi olarak var

mayı hedefleyen bir proje olarak Ece

olmuş. Geleneksel Çanakkale seramik-

Ayhan Evi, kentin görülmesi gereken

leri yıllar boyunca gezginler ve tüccarlar

odaklarından. Ece Ayhan Evinde Şiir

aracılığıyla batıya ulaştırılmış. Günü-

Kafe ve satış birimi ile kültür-sanat ve

müzde ise bu yerel gelenek, modern fab-

organizasyon alanı, üst katlarda ise

rikalar aracılığıyla sürdürülüyor. Kentin

kütüphane, toplantı salonu, yönetim

öne çıkan kültür yapılarından biri Sera-

birimi ve etkinlik alanları yer alıyor.

mik Müzesi. Müzede güncel seramik
sergileri ziyaretçilerle buluşurken, geleneksel Çanakkale seramiklerinin üretimiyle ilgili de bilgilendirme yapılıyor.
Eski Er Hamamının restore edilmesi ve
işlevlendirilmesiyle kente kazandırılan
Müze, 2014 yılında “Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması”
kapsamında uygulama ödülü aldı.
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UYGARLIKLARIN BİRLİKTELİĞİNE
GİDEN ORTAK YOLCULUK
Tarihi İpek Yolu kentleri ticari ve kültürel ağlarını yeniden
örüyor. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunun 10.su Bursa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

G
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aziantep’in ardından bu

kurduğu uluslararası bağlantılar yeni yakla-

yıl da Bursa Büyükşehir

şımların Birlik üyeleri arasında yaygınlaşma-

Belediyesi, Dünya Vatan-

sına da olanak sağlıyor.

daşları Örgütü-WCO ile
3 – 6 Eylül 2015 tarihle-

Kültürel zenginliği kadar ipek üreticiliğinin ve

rinde 10. WCO İpek Yolu Belediye Başkanları

tekstilin merkezi konumundaki Bursa’da yapılan

Forumunu düzenledi. İpek Yolu kentlerinin

toplantıya moda gösterileri, yerel müzik ve gas-

tarihi birlikteliği, İpek Yolu Başkanlar Forumu

tronomi rotası da eşlik etti. “İpek Yolu Belediye

ile yeniden canlanmaya başladı. Toplantılarda,

Başkanlarının Uygarlıkların Birlikteliğine Giden

kentler arasında yeni bir ticaret anlayışı geli-

Ortak Yolculuğu” ana temasındaki toplantıya

şirken eğitim, kültür, sanat, bilim alanında da

pek çok davetlinin yanı sıra TKB Danışma

pek çok bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor.

Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.

Bu nedenle Türkiye’deki TKB üyesi kentlerin

Metin Sözen de katıldı. Sözen “Gaziantep’te

hepimizi mutlu eden, başarılı sonuçları günü-

malarımızdan daha önemli nokta, buradaki

müzde hala süren iki toplantının ardından sizleri

misafirliğiniz süresince göreceğiniz kalıcı çaba-

ülkemizde yeniden görmek, bu toplantının üç

ların çok yönlü-çok boyutlu bir hedefe yönelme-

oturumuna da ışık tutmaktadır: Süreklilik, dün-

sidir. Bu nitelikli sonuçlar, bizleri birbirimize

yada bütünleşme, kültür öncelikli turizm. Gazi-

bağlayan temel kavramlar üzerine oturmaktadır”

antep ve Bursa bu üç başlığı içeren çok yoğun

diyerek toplantının önemini vurguladı.

bir süreç yaşadı. Yarım yüzyıldır aldığımız yol,
yerel-ulusal-uluslararası boyutlara yansıdı ve

Üç gün yoğun geçen programın ardından yayınla-

örnek bir başarı öyküsü olarak nitelendirildi.

nan deklarasyonda özetle şu ana konular yer aldı:

Köylerden kentlere bütünlük içinde geliştirilen

İpek Yolu kültürünün festivallere yansıtılması,

kimlikli çabalar, bildiğiniz gibi Bursa'nın

İpek Yolu Müzeler Birliğinin kurulması, dünya

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alın-

vatandaşlığı anlayışının desteklenmesi, sürdürüle-

masıyla taçlandırıldı. Bursa’da bizlerin açıkla-

bilir bir turizm ekonomisinin oluşturulması.
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KÜLTÜRÜ ve DOĞASINA SAHİP ÇIKAN
BİR KENT: ELAZIĞ
Elazığ, 2000’li yılların başından itibaren koruma çalışmalarına
süreklilik kazandırdı. Son yıllarda ise Harput’un kültürel ve doğal
mirasının birlikte korunması kent yöneticilerinin gündeminde yer alıyor.

T

arihi Kentler Birliği üyesi Elazığ Beledi-

Muvakkithane, tarihi çeşmeler ve geleneksel sivil

yesi ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıla-

mimarlık örnekleri ise kentte devam eden koruma çalış-

rının konuğu oldu. Belediye Başkan

malarının diğer odaklarından.

Yardımcısı Karahan Çelik, Belediye
Meclis üyesi Mithat Coşkun, KUDEB

Koruma sürecin belgelenmesi için yayın hazırlıkları da bir

ekibinden Kadir Atıcı, ÇEKÜL uzman ekibine detaylı bir

yandan devam ediyor. Harput Külliyyatı, Harput Kültür

sunum yaptı. Kentin gerek kültürel gerekse doğal mirasını

Envanteri ve Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Dergisi gibi

koruma sürecinde bugüne dek alınan yol ve gelecek plan-

yakın gelecekte tamamlanması beklenen yayınlar, kentin

ları hakkında bilgi verildi. Toplantıda özellikle tarihi Har-

yerel kimliğinin görünür kılınması açısından önem taşıyor.

put kentinde sürdürülen koruma çalışmaları, kentin yerel
kimliğinin belgelenmesi, arşivlenmesi ve korunarak yaşa-

Doğal varlıklar ile ilgili planlanan çalışmaların başında

tılması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Buzluk Mağarası rekreasyon çalışması, Ankuzu Baba ve
Gavur taşı çevre düzenleme çalışması, Ölbe Vadisi çevre

Harput’taki çalışmaların başında Kale Hamamının

düzeni ve kurtarma çalışması ile Ejderha Taşı çevre

restorasyon projesi yer alıyor. Harput Kalesinde

düzeni çalışması geliyor.

yer alan hamam yapısının, kazı çalışmalarının ardından
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restore edilerek Harput Kent Müzesi olarak işlevlendiril-

ÇEKÜL uzman ekibi ve Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlen-

mesi planlanıyor. Bunun yanında, Osmanlı dönemine ait

dirmeleriyle sürdürülen toplantıda, Elazığ kentinin tüm

Hoca Hamamının da restorasyonu ve Hamam Müzesi ola-

tarihsel dönemleriyle değerlendirilmesi gerekliliği vurgu-

rak işlevlendirilmesi gelecek dönem planları arasında.

landı. Bunun yanında kent haritası, kültür envanteri, endüs-

Holvenk Manastırı, Kızıl Kilise, Esadiye Hamamı,

tri mirası ve kale toplantıda öne çıkan başlıklar oldu.
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inceleme

erzifon Beledi-

M

konaklar birer birer yıkılmış, sosyal ve

yesi ve ÇEKÜL

ekonomik hayat durgunlaşmıştır.

rülmekte olan “4mahalle 1yaşam”

yesi 2010 yılından beri farklı ölçeklerde

projesi, Merzifon’un kalbindeki 4 tarihi

başarılı koruma çalışmaları yürütmekte.

mahalleye bir yaşam nefesi üfleyerek

2014 yılında ise ÇEKÜL Vakfı ve Mer-

canlandırmayı hedeflemektedir. Kentsel

zifon Belediyesi arasında kurulan işbir-

canlandırmanın katılımcı yöntemler ve

liği ile koruma çalışmaları geleneksel

insan odaklı bir anlayışla sürdürüldüğü

mahallelerin canlandırılması ve kentin

Merzifon, bu anlamda kendini korumayı

bölgesel ölçekte bir kültür odağı haline

amaçlayan diğer Anadolu kentlerine de

getirilmesine odaklanmıştır. Bu kap-

örnek oluşturmaktadır.

samda geçtiğimiz yıl içinde kentte halk

Vakfı işbirliği ile

4 MAHALLE
1 YAŞAM
Merzifon’da Kültürel Koruma ve Kentsel
Canlandırma Çalışmaları

2015 Martı ayın-

Halen ayakta kalan kültür ve tarih mira-

dan beri sürdü-

sının korunması için Merzifon Beledi-

çalıştayları, saha incelemeleri ve detaylı
Mimar
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

Amasya- Çorum- Samsun üçgeninin tam

bir envanter taraması yapılmış, kentin

ortasında bulunan Merzifon, doğu-batı

kültür odaklı stratejik yol haritası ve

ve kuzey-güney arasında ticaret yolları-

eylem planı yayınlanmıştır.

nın birleştiği stratejik konumu ile çağlar
boyunca önemli bir kültür ve ticaret

Eylem planının kısa vadeli ilk ayağını

merkezi olmuştur. Günümüzde de hava-

oluşturan “4 Mahalle 1 Yaşam” projesi,

limanı, askeri hava üssü, geniş kırsal

Merzifon’un geleneksel merkezini oluş-

hinterlandı ile bu önemini korumaya

turan Naccar, Hoca Süleyman, Hacıbalı

devam eden kent; Merzifonlu Kara

ve Eski Cami Mahallelerinde sürdürüle-

Mustafa Paşa Cami, Taşhan, Bedesten,

bilir sosyal, ekonomik ve fiziksel iyileş-

yüze yakın hamam ve sayısız sivil

menin sağlanmasını amaçlayan mahalle

mimari örneği ile pek çok kültür mira-

odaklı bir kentsel canlandırma projesidir.

sını da içinde barındırmaktadır.
Nasıl bir canlanma:

38

Ne yazık ki Merzifon da, Anadolu kent-

Merzifon’da yürütülen “4mahalle

lerimizin 1980’lerden sonra yaşadığı

1yaşam” projesinde, ÇEKÜL Vakfının bir

hızlı kentsel dönüşümden payına düşeni

kentsel müdahale yaklaşımı olarak

almış, modern kent merkezi batıya

benimsediği yumuşak yenileme model-

doğru genişlerken, geleneksel merkez

leri, Merzifon’un yerel kimliği ve şartla-

içinde yer alan mahalleler giderek kade-

rına göre yorumlanarak kullanılmaktadır.

rine terkedilmiş, çarşı köhneleşmiş,

Savunulan kentsel modelde öncelik

“Canlandırma modelinin
özünde binalardan önce,
o binaları dolduran
insanları korumak,
kendi kendini
koruyan bir kent
dokusu yaratmak yatar.”
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“mahalle’yi” korumaktır. Mahalle sadece yapılı

Mahallede yaşayanların mahalleleri için inisi-

bir çevreden öte, Anadolu kentlerinde sosyal ve

yatif almalarının sağlanması, sivil bir örgüt-

ekonomik ilişkilerin topluluk düzeyinde yürü-

lenmenin ilk adımıdır ve kuşkusuz gelecekte

tüldüğü bir kentsel birlikteliği ifade eder. Bu

kendi kendini koruyan bir kent dokusunun

bakımdan önerilen canlandırma modelinin

oluşturulması bu sivil örgütlenmenin ne

özünde binalardan önce, o binaları dolduran

derece aktif olduğu ile doğru orantılıdır. Bu

insanları korumak, insanların sosyal ve ekono-

bakımdan Merzifon için yapılan planlamalar,

mik faaliyetlerini canlandırarak, kendi kendini

geniş katılımlı halk çalıştayları, odak grup

koruyan bir kent dokusu yaratmak yatar.

toplantıları, esnaf buluşmaları, yüz yüze
görüşmelerle kurgulanmakta, uygulamalar ise

Bu kapsamda mahalle hayatının canlandırıl-

yine mahallelinin katılımı ile ortak bir iş

masında iki önemli ilkesel yaklaşım üzerinde

bölümü ile hayata geçirilmektedir.

özellikle durulmakta ve yapılan uygulamalarda bu iki ilke gözetilmektedir. Bunlardan

Atıl alanların canlandırılması:

ilki mahalle içinde kamusal alanlar yaratarak

Merzifon merkezindeki geleneksel mahalle-

ortak kullanımı teşvik etmekten geçmektedir.

lere bakıldığında ilk göze çarpan sorunların

Mahalle hayatı, ortak iş yapma ve ortak

başında kent dokusunda yıllar içinde işlevsiz

mekanda birlikte yaşama kültürünün ürünü-

kalmış, boş, atıl alanların çokluğu gelmekte-

dür. Bu bakımdan sokaklardan kapı önlerine,

dir. Yıkılan binaların ve sahipsiz arsaların

meydanlardan kaldırımlara kadar her türlü

oluşturduğu bu boşluklar, yıllar içinde terk

kent mekanının kamusal niteliğini yükselt-

edilmişlik hissi veren, mahalle sağlığını tehdit

mek, mahalle içinde karşılaşma/ çakışma

eden ve genel anlamda güvenlik sorunları

alanlarını çoğaltacak ve ortak yaşama kültü-

yaratan mekanlara dönüşmüştür. Bu atıl alan-

rünü destekleyecektir.

ların mahallelinin ortak kullanımına açık
kamusal mekanlar olarak düzenlenmesi proje

Projede önemle üzerinde durulan ikinci ilke

içinde ilk ele alınan başlık olmuştur.

ise müdahalelerin planlamadan uygulamaya
kadar katılımcı bir ortamda yapılmasıdır.

Mahalle içinde söz konusu atıl alanlardan 32
tanesi tespit edilmiş, bu alanlara kent bahçeleri, etkinlik mekanları veya oyun parkı gibi
ortak kullanıma ve ortak iş yapmaya yönelik
işlevler verilmesi önerilmiştir. Bu çerçevede,
mahallelilerin bir araya gelebileceği kamusal
mekanlar yaratılırken, dokudaki tanımsız boşlukların düzenlenmesi ve mahalle odaklı bir
örgütlenme modelinin alt yapısının hazırlanması amaçlanmaktadır.
2015 yılı Mart ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 5 adet pilot noktada
çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda öncelikle
alanların çevresinde yaşayanlarla bir araya
gelinerek onların ihtiyaçlarının belirlenmesine
yönelik toplantılar düzenlendi. Mahalle halkının beklentilerinin tartışılmasından sonra
yapılan planlamalar ışığında alana yapılan
uygulama ve düzenlemeler de yine mahalle
sakinlerinin katılımı ile büyük ölçüde imece
usulü ile gerçekleştirilmektedir. Mahallelilerin bazen toprak taşıyarak, bazen bitki dike-
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rek, boya yaparak, bazense çalışanlara çay

alt yapısı Merzifon Belediyesi tarafından yeni-

demleyerek, sofra kurarak uygulamaya katı-

lendi. Bu süreçte Yokuşbaşı Caddesi üzerinde

lımı, bir yandan yaşayanların bu alanlara

gerçekleştirilen çalışmalar mahallenin ekono-

sahip çıkma duygusunu arttırırken, bir yandan

mik ve sosyal hareketliliğinin arttırılması açısın-

da mahalli odaklı bir sivil örgütlenmenin ilk

dan son derece büyük bir önem arz etmektedir.

adımlarının atılmasına olanak vermektedir.
Geçmişte Merzifon’un en prestijli caddelerinÜç kent bahçesi, bir etkinlik alanı ve bir

den biri olarak anılan, ancak günümüzde eski

çocuk oyun alanının düzenlendiği ilk pilot

önemini kaybetmiş Yokuşbaşı Caddesi mahal-

uygulamalar sonrasında alanların mahalleliler

lenin ana omurgasını oluşturmaktadır. Mahalli

tarafından aktif biçimde kullanıldığı görüldü.

esnafın büyük bölümünün bulunduğu caddede

Yaz akşamları komşuların bir araya gelerek

araç trafiği azaltılarak, yaya dolaşımının

semaver kaynattığı bu küçük kamusal nişlerin

kolaylaştırılması, bu sayede de kullanıcıların

kullanımının artması, güvenlik sıkıntılarında

geçirdiği sürenin arttırılması amaçlandı. Bu

da gözle görülür bir azalma yarattı.

süreçte cadde esnafı ile bir araya gelinerek
düzenlenen katılım toplantılarında onların

Yokuşbaşı Caddesi ve çevresindeki

ihtiyaç ve öncelikleri belirlendi. Bu toplantı-

çalışmalar:

lar ışığında her hafta kent merkezinde kurulan

Canlandırma projesi kapsamında mahalle bütü-

köylü pazarı Yokuşbaşı Caddesine taşınarak,

nünde alt yapı düzenleme ve yenilemeleri

cadde sonunda ve başına sosyal donatılar yer-

önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan 2015

leştirilerek ve cadde bağlantıları güçlendirile-

yaz sezonunda alandaki tüm sokak ve kaldırım

rek kullanıcı sayısı arttırılmakta.

“Bir bölgesel
kültür merkezi
olarak öne çıkan
Merzifon,
canlanmanın
yapılaşma ile değil,
insan hareketinin
arttırılması ile
gerçekleştirilebileceğinin en iyi
örneğini
göstermektedir.”
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Kültür odakları:

edilerek kentin kültür envanterine katılacak

Merzifon’da uygulanan canlandırma stratejisi-

binalar arasında. Sami Baydar Müzesi olarak

nin önemli bir diğer ayağını ise kültürel alt

işlevlendirilecek bina ayrıca içinde çocuklara

yapıyı güçlendirerek yeni çekim merkezleri

yönelik eğitim, etkinlik ve sergi mekanlarını

yaratılması oluşturmaktadır. Mahalle içinde

da barındıracaktır.

sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği

“Merzifon için
yapılan planlamalar,
halk çalıştayları,
odak grup toplantıları,
esnaf buluşmaları,
yüz yüze görüşmelerle
kurgulanmakta,
uygulamalar da
mahallelinin katılımı
ile hayata
geçirilmektedir.”
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yapabilecek odakların oluşturulması sayesinde

Geçmişte bir dönem sinema salonu olarak kul-

hem insan hareketi yaratılması sağlanacak,

lanılmış, bugün ise düğün salonu olarak kulla-

hem de kaybolmakta olan mahalle ilişkileri

nılan eski kilise binası proje kapsamında restore

kültür köprüleri ile tekrar kurulabilecektir.

edilerek çok amaçlı salon ve sinema olarak
işlevlendirilecektir. Çalışmaların 2016 yılında

Bu kapsamda devam eden çalışmaların

başlayacağı proje ile Merzifon’un en karakte-

başında, Ulukuşlar Konağı olarak bilinen

ristik anıt binalarından biri daha ayağa kaldırı-

tarihi sivil mimarlık örneği yapının, mahalle

lırken, insan hareketinin Yokuşbaşı aksından

sosyal merkezi olarak restore edilmesi gel-

mahallenin içine çekilmesi amaçlanmaktadır.

mektedir. Restorasyon çalışmaları Merzifon
Belediyesi tarafından 2015 Ekim ayı içinde

Henüz proje aşamasında bulunan bir diğer

tamamlanan projede, konağın özellikle

önemli çalışma ise geçmişte Merzifon’un

mahalleli kadınlara yönelik sosyal etkinlikle-

enerji ihtiyacının sağladığı ve endüstri mirası

rin ve eğitimlerin gerçekleştirilebileceği bir

niteliğindeki Motorhane binası ve çevresinin

merkez olarak işlevlendirilmesi planlanmak-

çok amaçlı bir kültür merkezine dönüştürül-

tadır. Bu açıdan mahalle evi, sivil örgütlen-

mesidir. İçerisinde Sanayi Müzesi, etkinlik

menin önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

alanları, konser salonu, sergi alanları, eğitim
birimleri, kafe-lokantalar, kent meydanı ve

Yokuşbaşı Caddesi’nin sonunda bulunan; çağ-

bağımsız atölye birimlerinin bulunacağı kül-

daş Türk resim sanatının en önemli isimlerin-

tür merkezi tamamlandığı zaman tüm kente

den biri sayılan Sami Baydar’ın içinde

hatta çevre kentlere hizmet verecek bir kültür

büyüdüğü ve ölene kadar atölye olarak kul-

üretim üssü, içinde bulunduğu mahalleler için

landığı eski ev, yine proje kapsamında restore

ise önemli bir canlılık kaynağı olacaktır.

Bu kültür odaklarının yanı sıra mahalle

kırsal kalkınma ve kırsal koruma başlıkları ile

sokaklarında açık hava sineması, atölyeler ve

birlikte ele alınmaktadır.

kermesler gibi süreli etkinliklerle mahalle
hayatının tekrardan canlandırılmasına yönelik

Merzifon’un önemli kimlik ögelerinden olan

programlar hazırlanmakta. Özellikle yaz ayla-

“Merzifon Dokuması” geçmişte Hırka köyü-

rında mahallelileri sokağa çıkmaya ve sokak-

nün başlıca geçim kaynağı olmuştur ve bugün

ların kamusal kullanım niteliğini arttırmaya

hala bu zanaatı hatırlayan yaşlı nesil yaşa-

yönelik programlar proje içinde stratejik bir

maya devam etmektedir. Köyde bulunan atıl

öneme sahiptir. Merzifon Belediyesi’nin 2015

ilkokul binasının, dokuma üretim merkezine

yılı boyunca sürdürdüğü festival ve sokak

dönüştürülmesini amaçlayan proje ile köydeki

etkinlikleri kısa sürede kentte büyük bir heye-

yeni nesillere bu zanaatın aktarılması ve kent

can kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda

merkezinde canlandırma çalışmalarının sür-

çevre merkezlerden bile ziyaretçilerin kente

düğü alanlardan birinde satışının yapılması ön

gelmelerini sağladı. Bir bölgesel kültür mer-

görülmektedir. Bu sayede kırsal kalkınmaya

kezi olarak öne çıkan Merzifon, canlanmanın

yönelik ilerleme sağlanırken, Merzifon’un

yapılaşma ile değil, insan hareketinin arttırıl-

önemli bir kimlik ögesinin de koruması sağla-

ması ile gerçekleştirilebileceğinin en iyi örne-

nacaktır.

ğini göstermektedir.
Hırka Köyünde yapılan çalışmalar kapsaKırsal mirasın Korunması:

mında ayrıca köyde bulunan eski değirmenler

4Mahalle1Yaşam programı kapsamında çalı-

de restore edilerek özellikle çocuklara yönelik

şılan mahallelere 3 km uzaklıkta ve bu mahal-

eğitim mekanı olarak işlevlendirilecek, bu

leler ile sosyal, ekonomi bağları olan Hırka

sayede kent ile köy arasındaki sosyal ilişkiler

Köyü'nü, kent ile birlikte ele alarak köy

kuvvetlendirilirken, endüstri mirasının kırsal-

içinde kırsal mirasın yaşatılması için 2015

daki yansıması olan su değirmenleri tekrar

Ağustos ayından itibaren çalışmalar başlatıldı.

hayat bulacaktır.

Hırka Köyünde yapılacak iyileştirme çalışmaları Merzifon kent merkezindeki çalışmaları destekleyecek nitelikte olup, kent ve kır
arasında bütüncül bir canlanma hareketinin
sağlanması hedeflenmektedir. Yeni yerel idareler kanunu ile birlikte geçmişte "köy" statüsünde olan birçok yerleşim "mahalle" olarak
adlandırılmıştır. Kırsal topluluk ve kentsel
topluluk kavramlarının birbirine paralel ve
birlikte ele alınabilecek yanları olduğu gibi bu
alanlarda farklı müdahale biçimlerinin önerilmesi gerekliliği de açıktır. Bu yaklaşım ile
kırsal bir yerleşmenin kendi kimlik değerlerini ve özgün iç dinamiklerini kullanarak canlandırılması, bu canlanma hareketinin de kent
merkezinde yaratılan hareketin bir parçası
olması amaçlanmaktadır. Hırka Köyü için
önerilen model ayrıca 15. yılında TKB gündeminde özel bir yer tutan "kırsal miras" başlığı
açısından özel bir örnek oluşturacaktır. Hırka
Köyü'nde mahalle odaklı müdahale yaklaşımı
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YENİ TKB ÜYESİ
ÇAYCUMA’DA KORUMA ÇALIŞMALARI
BAŞLADI
Antik dönemde Bithynia ile Paphlagonia Bölgeleri arasındaki
geçit noktasında bulunan Tios/Tieion Antik Kenti, bugün Zonguldak’ın
Çaycuma ilçesi tarihi derinliğini ortaya çıkarmak ve koruma
çalışmaları yürütmek için TKB üyesi oldu.
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T

arihi Kentler Birliğine Eylül 2015’te

özellikle Filyos’a odaklanan bir “kültür rotası” hazırlan-

Çanakkale’de yapılan Meclis Toplan-

ması ve “Filyos Çayı Yaşam Alanı” projesinin planlan-

tısı’nda alınan karar ile katılan Çaycuma

ması için ÇEKÜL uzman ekibi ve yerel yönetimler

Belediyesi, kentteki koruma çalışmala-

birlikte çalışacak. Çay boyunca var olan kamusal yapıla-

rını görüşmek için ÇEKÜL’ün konu-

rın düzenlenmesi, sağlıklaştırılması ve müze çalışmaları-

ğuydu. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı,

nın başlaması proje kapsamında değerlendirilecek.

ÇEKÜL Zonguldak Temsilcisi Raif Tokel ve Mimar Fuat
Kalaycı’nın katıldığı toplantıda, 3 bin yıllık bir geçmişe

Kentteki önemli alanlardan biri de 2008 yılında özel mül-

sahip kentin arkeolojik mirası, tarihi mirası ve doğal

kiyete ait bir alanda bulunan Kadıoğlu Köyü Taban

mirası kapsamında planlamalar yapıldı.

Mozaiği. Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü burada sit
kararı alarak kurtarma kazısı başlatmıştı. M.S. III. yüzyıla

Zonguldak Çaycuma ilçesi, tarih boyunca Tios, Tieion,

ait olduğu belirlenen iki adet villa yerleşimi alanında ise

Tianon, Tium gibi farklı isimlerle anılan Filyos Beldesinde

yapıları birbirinden ayıran suyolu, av sahneleri, insan-

bulunuyor. Hellenistik Dönem boyunca Herakleia Tiranlığı

hayvan mücadeleleri ve düzgün bordürlerden oluşan

ile Bithynia ve Pontus Krallıkları’na bağlı olan kent, M.Ö.

mozaik ile kaplı oda ve salonlar yer alıyor. Alanda gümüş

70’te Romalıların hâkimiyetine girmiş, Bizans Döneminde

sikkeler, tek kulplu toprak seramik, bronz iğne ve çok

ise önemli bir dinî merkez konumuna ulaşmış.

sayıda seramik parçası da bulunmuş.

Filyos’ta yapılan kazılar sonucunda yolları, meydanı,

Kentteki dinsel işlevli mimari yapılar arasında şehir mer-

hamamı, dini yapıları, evleri, depoları, dükkânları, mezar-

kezindeki Yeni Cami Haziresi, Akçahatipler Köyündeki

larıyla büyük bir kentin ortaya çıkarılacağı tahmin edili-

Merkez Cami ve Filyos’taki Cumayanı Camisi; sivil

yor. 2006’da Prof. Dr. Sümer Atasoy tarafından başlatılan

amaçlı kullanılan mimari değerler arasında ise şehir mer-

kazılarda, antik tiyatro, kale ve çeşitli mimari buluntular

kezindeki Eski Hükümet Konağı, hamam ve tarihi köprü

ortaya çıkarılmış. Çaycuma Belediyesi, kazıların devam

yer alıyor. Cezaevi binasının da müzeye dönüştürülmesi

etmesi için çaba göstermeye hazır.

planlanıyor. Çaycuma tüm bu zengin kültürel mirasıyla
TKB üyesi olmaya hazırlanıyor.

Kentte ayrıca Çomranlı, Çömlekçi, Saltukova Ahmetler,
Temenler, Maltepe, Saz Köyü antik yerleşimleri, Güdüllü
Köyü Karaağaç Mevkisi, Çömlekçi ve Derecikören yörelerinde Tünel, Putunburnu Tepesi Höyüğü, Türbetepe
Höyüğü gibi arkeolojik yerleşmeler mevcut. Bu nedenle,

45

ERBAA ROTA
PLANLAMASINA BAŞLADI

K

elkit Havzası
kentlerinden
Erbaa’da,
kültür öncelikli rota

planlaması çalışmalarını güçlendirecek çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda ÇEKÜL ve TKB

Kenti sadece merkeziyle değil, coğrafi
sınırları, tarihi eşik noktaları,
kültürel katmanları, kırsal ve doğal mirası
gibi farklı boyutlarıyla ele alan
ve yol haritasını planlayan yani bütüncül
bakan kentlerimizden biri de Erbaa...

tarafından hazırlanan Kelkit Havzası Mekânsal Planlama Rehberi
Kültürel Rotalar Sistemi, havzadaki kentlerin yöneticilerine
armağan edilmişti. Erbaa bu bilgiler ışığında kent ve çevresindeki
koruma çalışmalarını ÇEKÜL
uzmanlarıyla paylaştı.
Erbaa, tarihi İpek ve Baharat
yolunun, Kelkit ve Yeşil ırmağın
birleştiği noktasında yer alıyor.
M.Ö. 3 binli yıllara dayanan Eski
Tunç Çağı dönemlerine ait eserle-
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rin bulunduğu ve Hattilerin

len bina, bugün Erbaa Kent

New York’taki müzelerde sergi-

yaşam alanlarından birisi olan

Müzesi olarak hizmet veriyor.

lenmeye devam ediyor. Kazıların

Horoztepe Arkeolojik Sit ve Nek-

Nevşehir Üniversitesi desteğinde

ropol Alanı Erbaa’nın en önemli

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin

miraslarından biri.

Yıldırım, şehir plancısı Tuncay

yeniden başlaması sağlanacak.

Aksu, Kültür Müdürü M. Sinan
Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının

Kökcü’nün katıldığı toplantının

birleştiği yerde ise tarihi Boğaz-

ana gündem maddelerinden biri,

kesen Köprüsü bulunuyor. Köp-

Horoztepe kazıları ve arkeopark

rünün Bizans, Selçuklu ve

çalışmalarının planlanma süreci

Osmanlı dönemlerinde kullanıl-

oldu. Horoztepe, 1944’te Prof.

dığı tahmin ediliyor. Erbaa 1939,

Kılıç Kökten tarafından tespit

1942 ve 1943 yıllarında geçirdiği

ediliyor ve 1956’da Prof. Tahsin

depremler sonrasında büyük

Özgüç ve Mahmut Akok tarafın-

Yine rota kapsamında değerlendi-

Erbaa koruma
çalışmalarını,
sözlü tarih
söyleşileri ve
yayın
hazırlıylarıyla
destekliyor.

rilen bir başka önemli eser ise Eski
Erek Hamamı. Erbaa Belediyesi
restorasyon projelerinin hazırlığına
tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca
kent tarihinde bir dönüm noktası
olan depremlerle ilgili bir park
yapılmasını planlayan yöneticiler,
ODTÜ işbirliğinde çalışmaları

ölçüde yıkıldıktan sonra 1946

dan kazılar başlatılıyor. Höyükte

yılında yeni inşa faaliyetleri ile

Bakır Çağı, Hitit ve Frig dönem-

maları da devam ediyor. Eski

eski yerleşim yerinin güneyinde

lerine ait buluntular ele geçirili-

fotoğraflarla ilgili arşiv oluştur-

tekrar kuruluyor. Eski Erbaa

yor ancak kazılar devam etmiyor

maya başlayan Belediye, yayın-

denilen tarihi merkezde Erek

ve alan kaçak kazılarla tahrip edi-

larla ve sergilerle kent belleğini

yürütecek. Kentte envanter çalış-

Hamamının kalıntıları günümüze

liyor. İlk kazılarda ortaya çıkan

paylaşmayı hedefliyor. Yürüttüğü

ulaşanlar arasında.1946 yılında

buluntular, Ankara Anadolu

sözlü tarih çalışmasıyla Erbaa’nın

Hükümet Konağı olarak inşa edi-

Medeniyetleri Müzesinde ve

yakın tarihi de belgelenmiş olacak.
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KIRSAL MİRASIN
KORUNMASI
ve KÖY
MÜZELERİNİN
ÖNEMİ

İ

kinci Dünya Savaşı’ndan sonra

Kentler Birliği iyi bir planlama ile ken-

dünyada yaşam hızla değişmeye

disine üye belediyelerde müzeciliği yay-

başladı. Milyonlarca insan

mak istedi. Çünkü faydasını çok

canından, yerinden, yurdundan

önceden gördüler. 2013 yılında Samsun

oldu. Bu süreçte kültürel miras-

Tarihi Kentler Birliği toplantısında Prof.

larda yok oldu gitti. İnsanlar baktı ki

Dr. Metin Sözen Hocanın “Her Kente

bu gidişat iyi değil her şey hızla yok

Bir Kent Müzesi” sözü slogana dönüştü.

oluyor, tüm değerler değersiz hale geli-

Üye belediyeler kolları sıvadı. Türki-

yor ve geriye hiçbir şey kalmıyor.

ye’nin her bölgesi kent müzeleri ile

Oturdular ülkeler arası örgütler kurdular.

doldu. Çünkü toplum kent müzelerinin

UNESCO bu örgütlerden birisi.

faydasını anlayarak sahip çıkmaya başladı. Arkadan ihtisas müzeleri çoğal-

Sanayi sektörünün şehirlerin etrafında

maya başladı. Bu arada gördüler ki Kent

gelişmesi iş gücü açığı yarattı. İş aramak

Müzeleri şehirlerin gerçekten ihtiyacı

isteyenler de hızla o şehirlere göç etti.

imiş. Kent Müzeleri binlerce insanı ağır-

Şehir nüfusu artamaya başladı. Göç ile

lamaya başladı.

gelen insanlar genellikle kırsal kesimden
oldu. Ekonomik şartları dahilinde şehirli

Bursa Kent Müzesi’nin yıllık ziyaretçi

gibi yaşamaya gayret etti, bazıları ise

sayısı 100.000 ile 120.000 civarında.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

şehirli gibi yaşadı. Bazıları da şehirlerde

Bursa köylüleri de müzeyi gezmeye baş-

ve Müzeler Koordinatörü

köy hayatını yaşadı. Uyum problemleri

ladılar. Onlar bizleri inceleme yapma-

başladı. O zaman şehir yöneticileri

mız için köylerine davet ettiler. Biz de

kentlilik bilincinin yaşatılmasının öne-

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünye-

mini kavradılar. Yaşadığı kenti sevdir-

sinde bir araştırma ekibi kurup tüm köy-

mek, sahip çıkılmasını sağlamak için bir

leri taramaya başladık. Gördük ki somut

takım çalışmalar başladı. Eğitim

olan ve somut olmayan değerler hızla

yoluyla, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle

yok oluyor. Çünkü hala şehre göç

kentlilik bilincini sağlamaya çalıştılar.

devam ediyor. Şehirli olanlar örf ve
adetleri unutuyorlar. Köylerde kalan az
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Bu süreçte kentlilik bilincinin sağlanma-

kişi adetleri devam ettirmeye çalışıyor.

sında en önemli yollardan birinin de

Yazımın başında belirttiğim gibi, kültü-

kent müzeleri olduğu anlaşıldı. Çünkü;

rel mirasa sahip çıkmak için UNESCO

Kent Müzeleri o kentin her şeyini anla-

teşkilatının kurulduğunu söylemiştim.

tır. Türkiye’de kent müzelerine ilk örnek

Bursa’daki çalışmalarda onlarca kitap

olarak 2004 yılında Bursa Kent Müzesi

çıkardık. Köylerin unutulmuş örf ve

açıldı. Ardından ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi

adetlerini kayda aldık. Yemek kültürü,

“Kent Müzeleri
o kentin
her şeyini anlatır.”
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giyim-kuşam kültürü, ninni, mani, köy seyir-

UNESCO’nun Somut olan Kültürel Miras

lik oyunları, müzik kültürü, doğumdan ölüme

Listesine giren Bursa, aslında yıllardır somut

adetlerin hepsini kayda aldık.

olmayan kültürel miras çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar kitap haline getiriliyor. Bursa

Köyde oturanların mutlaka müzeleri gezmele-

Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışmala-

rini sağladık. Bilinçlenmenin ve bilinçlendir-

rına devam ediyor.

menin önemini anlattık. Kırsal yaşamın

“Her köye
bir köy müzesi
yapalım. Binanın
büyüklüğü
küçüklüğü önemli
değil, köylüye
verdiği katkının
gücü ve
etkisi önemli.”

zorluklarına rağmen değerlerinin çok yüksek

Günümüzde somut olmayan kültürel miras

olduğunu anlatmaya çalıştık. Özellikle ipek

şehirlerde neredeyse kalmadı. Unutuldu ve

böceği yetiştirme, sebze ve meyveciliği teşvik

umursanmıyor bile. Hızlı şehir yaşamı bir çok

ederek iş imkanı sağlamaya çalıştık. Tüm bu

değeri yok etti. Kırsal kesimde birçok değeri-

çalışmalar devam ederken bir çok köy bizden

mizi hala görebiliyoruz. İnsana insan olduğu

köy müzesi yapmamızı istedi. Bu önemli teklif

için değer veren değerlerimizi bulabiliyoruz.

bizzat köylülerden geldi. Onlar müzelerin öne-

Eğer bu değerlere yeteri kadar ilgi göstermez-

mini kavramışlardı. İlk olarak Cumalıkızık

sek ne köy kalacak ne de kırsal kesim. Her

Müzesi’ni devreye soktuk. Hiç koleksiyon

yer şehirleşecek. Somut olmayan kültürel

sıkıntısı çekmedik. Çünkü köylü istediğimiz

mirasımızı kaybedeceğiz. Dolayısı ile köy

her şeyi buldu. Şu anda aylık ziyaretçi sayısı

müzelerinin önemi burada ortaya çıkıyor.

10.000’i aştı. Cumalıkızık Müzesi’ni gören

Köydekiler orayı sadece müze olarak değil

diğer köylerde müze talebinde bulundular. Şu

kültür merkezi olarak da kullanıyorlar. Çünkü

anda sırada onlarca köy var. Çalışmalara başla-

kütüphanesi, atölye çalışmaları odası, inter-

dık. Köy çalışmalarımızda bir konuya dikkati-

neti ve köyün tarihini de bulabiliyor. Benim

nizi çekmek isterim. Kadınların bu konularda

önerim her köye bir köy müzesi yapalım bina-

daha gayretli ve planlı olduğunu gördük. Her

nın büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, köy-

köyde köyünü seven kadınlar bize çok destek

lüye verdiği katkının gücü ve etkisi önemli.

verdi. Koleksiyonları onlar topladı. İyi organize
oluyorlar. Köy halkını yönlendirebiliyorlar.

Türkiye, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
Vakfı kurulduğundan bugüne kadar faaliyetleri ile kendi konusunda çığır açtı. Bana göre
doktora tezine dönüştürmeli. Gelecek nesillere örnek olmalı. Ben inanıyorum ki ÇEKÜL
somut olan mirasa nasıl güçlü sahip çıktı ise
somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıkacak ve toplumu yönlendirecektir.
Somut olmayan kültürel miras çalışmalarında,
Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yol
izledi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
Bursa Araştırmaları Merkezi kuruldu. Merkezin kadrosu oluşturulurken konusuna uygun
personel seçimine dikkat edildi. Beş kişiden
oluşan ana kadroya destek verecek, sahada
çalışacak, ehil kişilerden oluşan bir komisyon
kurulması da ihmal edilmedi. Komisyon;
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nden konu ile ilgili hocalar, köy muhtar-
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lar derneği yöneticileri, sivil toplum ve gönüllülerden oluşuyordu. Önce Bursa Haritası öne
kondu. Şehir merkezine yakın köylerden başlandı. Çünkü şehirleşme hızla onların içine
girmiş. Somut olmayan kültürel miras yok
olmuştu. Belge, bilgi ve sözlü tarih çalışmaları ile kaybolmaya yüz tutmuş miras kayıt
altına alındı. Sonra Bursa’nın dağ köylerine
ve deniz kıyısı köylerine ekipler dağıldı.
Zaman zaman bizlerin de katıldığı saha çalışmalarında köylülerden şu sözleri duyduk.
“Gelmekte biraz geç kalmadınız mı?” Haklılardı. Yıllardır bu konuları araştıran olmamış.
Köylüler bizim ekipleri olumlu karşıladı, her
türlü kolaylığı gösterdi. Öncelikle bayanlar
ninniler, maniler, kına eğlenceleri yemek kültürü konularında uygulamalı gösteriler yaptı.
Bizlerin yaklaşık 200 köyde yaptığımız çalış-

çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Her şey

maları altı ciltlik bir kitapta topladık. Köylere

kayıt altına alınıp arşivleniyor. Çalışmalar

kitapları dağıttık. Kitapları inceleyen köy

Bursa mahallelerinde, Bursa çarşılarında da

halkları daha çok yardım etmeye başladı.

devam ediyor. Çarşılarda ve mahallelerde

Köylerine kültür merkezi, kütüphane ve niha-

somut olmayan kültürel miras yok olmuş.

yet müze istemeye başladılar. Bursa köyle-

Sözlü tarih çalışmalarımızın sonucunda

rinde bu konuda uygulamalar başladı.

öğrendik nasıl kaybolduğunu. Tüm bu çalış-

Örneğin; Cumalıkızık Köy Müzesi yapıldı.

malar kayıt altına alındı. Bir kısmı tiyatral bir

Köylü sahip çıktı. Arkadan onlarca köy, müze

şekilde “Harmanyeri” ismi ile sunuldu.

istemeye başladı. Şimdi hepsi planlanıyor.

Büyük bir bölümü kitap haline getirildi.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması

Her köye bir köy müzesi sloganı ile bir proje

çalışmaları Bursa’da Bursa Araştırmaları

başlattık. Planlamalar devam ediyor. Köy

Merkezi’nin çalışmaları ile devam ediyor.
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DİYARBAKIR’IN
25 YILLIK
BAŞARI ÖYKÜSÜ

çinde bulunduğumuz 2015 yılı-

i

eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Kutsal

nın en önemli kültür olayların-

kitaplarda Fırat Nehri ile beraber adı

dan biri şüphesiz “Diyarbakır

geçen ve “Cennete Giden Nehir” olarak

Surları ve Hevsel Bahçeleri”nin

bilinen Dicle Nehri’nin şehrin doğu-

“Efes Antik Kenti” ile beraber

sunda yapmış olduğu kıvrımlar arasında

UNESCO kültür mirası listesine alın-

kalan verimli topraklar insanoğlu tara-

ması olayıdır. 5 Temmuz 2015 tarihinde

fından tarihin ilk çağlarından beri kulla-

Almanya’nın Bonn kentinde toplanan

nılagelmiştir. Bu bahçelerin Adem ile

ilgili komite, toplantının ilk gününde

Havva’nın yeryüzündeki ilk buluşma

“Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçe-

yeri oldukları efsanesi bile vardır.

leri”ni, ikinci gününde ise Efes Antik
Kenti’ni bu listeye layık gördü.

M.S. 346 yılında Bizans İmparatoru II.
Konstantinus döneminde yapılan 5,5 km

DİTAV Üyesi,
ÇEKÜL Diyarbakır Temsilcisi

“Diyarbakır Surları ve Hevsel

uzunluğundaki Diyarbakır Surları, dün-

Bahçeleri”nin UNESCO kültür mirası

yanın en eski ve en sağlam şehir surları

listesine alınması haberi, bir gün

arasındadır. Uzunluk bakımından dün-

okunacak ertesi gün unutulacak ya da

yada Çin Seddi, İstanbul ve Antakya

küçümsenecek küçük bir haber değil-

Surlarından sonra gelir. Diyarbakır Sur-

dir ve olmamalıdır. Bu olay, 25 yıllık

ları, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi,

geçmişi olan planlı, programlı bir

Hamdani, Mervani, Selçuklu, İnaloğul-

toplumsal başarı öyküsüdür. Bu tip

ları, Nisanoğulları, Artukoğulları,

başarıların toplumun tümü tarafından

Eyyubiler, Anadolu Selçukluları,

bilinmesi, öğrenilmesi ve arka plan-

İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu,

daki özverili çalışmaların kayda

Safevi ve Osmanlı İmparatorluğu gibi

geçmesi gerekir. Bu kayda geçme,

birçok medeniyetin en güzel izlerini

unutkan toplumsal hafızaya karşı

taşıyan dünya medeniyetinin ortak

kalıcı bir kaynak, ayrıca halen bu

kültür mirasıdır.

tip kültürel değerlerle uğraşan, gösterişsiz ama özverili çaba harcayan

Üzerindeki çeşitli hayvan kabartmaları

kişi ve kurumlara da bir moral destek

(aslan, kaplan, çift başlı kartal, at,

olacaktır.

atmaca, güvercin, dağ keçisi ve akrep
vs...), bitki motifleri, değişik figürler ve
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her biri birer sanat eseri olan Yunanca,

Bahçeleri’nin Önemi Nerden Geliyor?

Latince, Arapça ve Osmanlıca yazılmış

Tarihi surlarla Dicle Nehri arasındaki

toplam 63 kitabe ile surlar, bir açık hava

“Hevsel Bahçeleri” surlardan çok daha

müzesi özelliği kazanmaktadır.

“Diyarbakır’ın
UNESCO yolculuğu,
25 yıllık geçmişi
olan planlı,
programlı bir
toplumsal başarı
öyküsüdür.”
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Diyarbakır Surlarının

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bilgin,

UNESCO’ ya Yolculuğu

ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen, ÇEKÜL Tek-

Diyarbakır Surlarının günümüzde “UNESCO

nik Komite Başkanı Mehmet Alper, ÇEKÜL

Kültür Mirası Listesi” ne kadar uzanan yolcu-

Diyarbakır Temsilcisi Nevin Soyukaya, İl Kül-

luğu, 25 yıl önce surların tanıtım çalışmaları

tür Müdürü Tevfik Arıtürk, İl Müze Müdürü

ile başladı. 1990 yılında Diyarbakır Belediyesi

Necdet İnal, DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

tarafından ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin

Zülküf Güneli, DİTAV adına Halil Değertekin,

Sözen’in danışmanlığında, Hasan Özgen ve

Esma Ocak, Kutbettin Arzu katıldı. Toplantıda

Savaş Güvezne’nin yönetmenliğinde, dört

surlar için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler

dilde hazırlanan “...Ve Taşlar Tanıktır” filmi

saptandı. Aynı yıl, İl Valiliği, Yerel Yönetim

bu konudaki ilk ciddi adımı oluşturdu.

ve DİTAV tarafından düzenlenen “1. Diyarbakır Kültür veTurizm Festivali”nde ana konu

1991 yılından itibaren DİTAV (Diyarbakır

“Metin Sözen’in
danışmanlığında,
Hasan Özgen ve
Savaş Güvezne'nin
yönetmenliğinde,
dört dilde hazırlanan
‘...Ve Taşlar Tanıktır’
filmi bu konudaki
ilk ciddi adımı
oluşturdu.”

olarak Diyarbakır Surları ele alındı.

Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı)
Diyarbakır Şubesinin düzenlediği yerel slayt

1997 de “Mardin Kapı’nın Restorasyon ve

gösterileri ve fotoğraf sergileri surlara karşı

Onarımı” surların tanıtımında gerçek bir

bir ilgi ve merak oluşturdu. Başta ÇEKÜL

dönüm noktası oldu. ÇEKÜL, DİTAV Diyar-

olmak üzere önemli sivil toplum örgütleri,

bakır Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Valili-

yerel yönetimler ve yerel medyanın soruna

ğinin ortak çalışması ile Mardin Kapı ve

sahip çıkması ve öncülük etmesiyle olay

çevresi restore edildi, onarıldı ve tarihi kapı

genelleşti. İl Valiliği ile Kültür ve Turizm

kullanıma açıldı. Bu çalışmada; ÇEKÜL Baş-

Bakanlığının yakın ilgisi ile surların tanıtımı,

kanı Prof. Dr.Metin Sözen, Büyükşehir Bele-

onarım ve restorasyonu yerel çabaları aşarak

diye Başkanı Doç. Dr. Ahmet Bilgin, İl Valisi

ulusal bir konu haline geldi.

Nazif Kayalı ve DİTAV Diyarbakır Şubesi
Başkanı Prof. Dr. Halil Değertekin ilgili kurum

1995’ de “2000’e Beş Kala Diyarbakır Surları”

ve örgüt yöneticileri olarak aktif rol oynadılar.

isimli ilk ciddi ve organize toplantı yapıldı.
Aralık 1997’de, “İçkale’nin Kültür ve Turizm
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Bu toplantıya; Kültür Bakanlığı Müsteşar Yar-

Merkezi Olması” için Nevin Soyukaya tara-

dımcısı Şakir Çelik, OHAL Valisi Ünal Erkan,

fından hazırlanan rapor, Müze Müdürlüğünce

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu ve

Osman Baydemir tarafından Cumhurbaşkanı

ları ICOFORT/ICOMOS Toplantısı ve

rapor 1998 yılında bakanlıkça kabul edildi.

Abdullah Gül’e Çankaya’da “Diyarbakır Sur-

UNESCO Süreci Sempozyumu” düzenlendi.

DİTAV tarafından 1997’den sonraki on yıl

larının Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”

2014 Şubat ayında, “Diyarbakır Kalesi ve

boyunca surların tanıtımı ile ilgili birçok tanı-

başlıklı bir sunum yapıldı. 2010 Aralık ayında

Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı UNESCO

tıcı rapor yayınlandı. (Diyarbakır Surlarının

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Diyarbakır

Adaylık Dosyası”, Dünya Miras Merkezine

Onarım ve Restorasyonu 1997, Mardin Kapı

Surları”nı Cumhurbaşkanlığı himayesine aldı-

sunularak resmen adaylık süreci başlatıldı.

Şen Oldu 1997, Diyarbakır Surları “Günü-

ğını Diyarbakır’da açıkladı.

Aynı yıl Ağustos ayında “Alan Yönetim Planı”

müzdeki Görüntüler” 1998, Diyarbakır Surla-

tamamlanarak Dünya Miras Merkezine

rının Bugünkü Durumu 1999, The City Walls

2011 Ekim ayında “Diyarbakır Kalesi ve Sur-

sunuldu. Ayrıca, Diyarbakır ile ilgili en önemli

of Diyarbakır “Report” 2001, Diyarbakır

ları Alan Yönetim Sınırları” Kültür ve Turizm

kaynaklar olan Albert Gabriel’in “Şarki Türki-

Surları ve Tarihi Yapılar Üzerindeki Kitabele-

Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile yerel

ye’de Arkeolojik Geziler” ve bir yıl sonra da

rin Korunması 2007).

aktörlerin çalışmaları sonucunda belirlendi.

“Amida” isimli kitap DİTAV Diyarbakır

Sınırların belirlenmesi ile UNESCO adaylık

Şubesi tarafından Türkçe’ye çevrildi.

1999 yılında ÇEKÜL Vakfı, İl Valiliği ve

çalışmalarının önü açılmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Diyarbakır

Nihayet, 5 Temmuz 2015 tarihinde “Diyarba-

Surları ve İçkale’nin belgelendirilmesi projesi

2012 Ocak ayında Diyarbakır Büyükşehir

kır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri”i “UNESCO

kapsamında İçkale ve surların rölöve ve resto-

Belediyesi tarafından “Alan Başkanı” atandı

Dünya Kültür Mirası Listesi” ne kabul edildi.

rasyon projelerinin hazırlanması için alanda

ve Belediye içerisinde “Alan Yönetimi ve

Bu şekilde 25 yıl devam eden uzun soluklu,

çalışmalar yapıldı.

UNESCO Birimi” oluşturularak çalışmalar

çok merkezli, özverili bir çalışma mutlu sonla

resmen başlatıldı. Yine 2012’de Diyarbakır’da

sonuçlandı. Bu durum ülkemizdeki tarihi ve

“Diyarbakır Surları Sempozyumu” yapıldı.

kültürel değerlerin iyi tanıtıldığı takdirde er ya

2000 yılında, “Diyarbakır Kalesi ve Surları”
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
UNESCO geçici listesine alındı.

da geç hak ettiği değeri alacağını gösteren bir
2013 yılında, Büyükşehir Belediyesi ve İl

sivil toplum örgütü - resmi kurum işbirliğinin

Valiliği işbirliği ile “Diyarbakır Kalesi ve Sur-

başarılı bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

2003 yılında, DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından basılan ve OHAL Valiliği tarafından
desteklenen Prof. Dr. Halil Değertekin’in
hazırladığı “Diyarbakır Surları – Kitabeler ve
Kabartmalar - Fotoğraf Albümü” basıldı. Bu
eser, Albert Gabriel’den sonra surlar üzerindeki kitabe ve kabartmalarla ilgili en kapsamlı görsel çalışma olarak tanıtım
çalışmalarındaki yerini aldı.
2004 yılında “İçkale Kültür-Turizm Alanı
Projesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
ÇEKÜL öncülüğünde hazırlandı. Aynı yıl
“Diyarbakır Yerel Gündem 21” bileşenleri
tarafından (Meslek Odaları ve bilim insanları)
surların restorasyon hataları konulu teknik
rapor hazırlandı ve ilgili kurumların dikkatine
sunuldu. Bu yıl ayrıca “Surlar ve İçkale Yeniden Canlanıyor/Diyarbakır Surlarını Koruma
Projesi” başlıklı yayınla tüm çalışmalar belgelenmiş oldu.
2010 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı
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KASTAMONU KORUMA
ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında Eylül ayında
Kastamonu Belediyesi koruma çalışmaları görüşüldü. Toplantı,
Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ve Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

K

astamonu’da 1960 civarında tescilli yapı bulunuyor. Kentte kültür mirasını koruma çalışmaları
kapsamında, Mimar Vedat Tek
Anı-Sanat Restorasyon Merkezi,

Kent Tarihi Müzesi, inanç turizmine ait yapılar ve
tarihi alanlarda altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, cephe iyileştirme, sokak sağlıklaştırma, onarım
ve işlevlendirme çalışmaları yapılıyor. Sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları, Beyçelebi,
Yavuz Selim, Atabeygazi, Hepkebiler, Akmescit,
Hisarardı, Honsalar, Topçuoğlu, İsmail Bey, İsfendiyar ve Cebrail Mahalleleri’nde etap etap sürdürülüyor. Bakırcılar Çarşısı ve Kasaplar Hali’nde de
iyileştirme çalışmaları yapılıyor.
Şeyhoğlu Konağı, Atabey Konağı, Koçoğlu Konağı,
Honsalar Konağı, Çatlakoğlu Konağı, Yavuzlar Evi,
Hepkebirler Konağı, Huma Hatun Konağı, Mazlumcuoğlu Konağı, Avcıoğlu Evi ve Aktekke Konağı ile
ilgili satın alma, onarım ve işlevlendirme çalışmaları
devam ediyor. Onarılan yapılardan bir kısmına
konaklama işlevi verilmesi planlanıyor. Çevre düzenleme çalışmaları yapılan Nasrullah Meydanı’ndaki
Aşir Efendi Hanı restorasyon projesi ve Saat Kulesi
çevre düzenleme projesinde ihale aşamasına gelindi.
Kültürel miras projeleri kapsamında, kent merkezinde bulunan sit alanının lazer tarama tekniği ile
taranarak tüm binaların rölöve ve sokak siluetleri
çizilmesi de uygulanacak çalışmalar arasında yer alıyor. Kentte sürdürülen tüm çalışmalar Valilik, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
STK’lar, üniversiteler ve TOKİ işbirlikleri ile yapılıyor; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (Kastamonu, Çankırı, Sinop) finansman desteği sağlanıyor.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen toplantı sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Mahalle kültürünün canlandırmasını, mahalleler arası
tanışma ve dayanışmanın geliştirilmesini, bu konuda
muhtarların öncü olabileceğini belirtti. Geleneksel
çarşısını korumuş yerleşmelerde “Çarşı birliği” kurulabileceğini, konakların bazılarının müze olarak
işlevlendirilebileceğini, bir Hamam müzesi açılabileceğini, yerel ürünler, ahşap baskılar, bitki çeşitliliğinin müze konuları olarak belirlenebileceğini söyledi.
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MURADİYE KÜLLİYESİ
RESTORASYONU TAMAMLANDI
Sultan II. Murad'ın 1425-1426 yıllarında Bursa’da
yaptırdığı Muradiye Külliyesi, titizlikle yürütülen restorasyon
ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından açıldı.

T

arihi Kentler Birliği kurucu

lışta yaptığı konuşmada, “Muradiye Külliyesi,

üyesi Bursa Büyükşehir Bele-

Bursa’nın Topkapı’sı... Osmanlı saray efradı

diyesinin, ilçeleriyle birlikte

burada 12 ayrı türbede yatıyor. Sultan II. Murat

yürüttüğü koruma-yaşatma-

ve Fatih’in çocuklarından torunlarına kadar tüm

işlevlendirme çalışmaları 80’li

akrabalarının kabirleri Muradiye’de bulunuyor.

yıllardan bu yana aralıksız devam ediyor. Sürek-

Fatih Sultan Mehmet’in iki oğlu, II. Beyazıt’ın

lilik kazanan yoğun çalışmalar sonucunda

iki oğlu, Cem Sultan ve Şehzade Mustafa da

UNESCO listesine girmeyi başaran Bursa,

Cem Sultan Türbesi’nde yatıyor. Muradiye Kül-

Muradiye Külliyesi restorasyonunu da tamamla-

liyesi, Bursa’da tarihi eser açısından en zengin

yarak ziyarete açtı.

külliye. Cami, imaret, medrese ve hamamın
yanında 12 ayrı türbe bulunuyor” diyerek Külli-

2012’de başlayan restorasyonlar kapsamında

yenin önemine değindi.

Külliye içindeki tüm eserlerin özgün haliyle
ortaya çıkarılması sağlandı. Özellikle kalemişi

Tarihi Kentle Birliği ve ÇEKÜL Vakfı uzmanla-

bezemeler, türbelerdeki çiniler, çatıların kurşun

rının yakından takip ettiği restorasyon çalışma-

örtüleri, ahşap yüzeylerdeki desenler ile künde-

larının istenilen kalite ve düzeyde

kâri kapı ve pencereler özenle, restorasyon

gerçekleşmesi, diğer kentlerimizdeki restoras-

uzmanları tarafından elden geçirildi. Bursa

yon kalitesinin yükselmesi açısından da umut

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe açı-

verici olarak değerlendirildi.

2012’de başlayan
restorasyonlar
kapsamında
Külliye içindeki
tüm eserlerin
özgün haliyle
ortaya çıkarılması
sağlandı.
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ORDU KURUL KALESİ KAZILARI
DEVAM EDİYOR
Samsun’un doğusundan Artvin’e kadar olan alanda
bugüne kadar yapılmış en önemli arkeolojik kazı
çalışması olarak tanımlanan Kurul Kalesi kazılarında
her yıl yeni buluntulara ulaşılıyor.
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T

KB üyesi Ordu Belediyesi ve

mandan kaçış, suya ulaşma, düşmanı arkadan

Ordu Valiliğinin yakından takip

kuşatma gibi amaçlarla kullanılmış.

ederek destekledikleri Kurul

2010 yılında yapılan ilk kazı çalışmaları sonucunda

Kalesi kazıları beş yıldır aralıksız

akropolis ortaya çıkarılmış. 25 metre genişliğinde,

devam ediyor. Gazi Üniversitesi

90 metre uzunluğunda bulunan bu kaya zirvesinin,

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un, doktora

toplantıların ve dinsel törenlerin yapıldığı alan

ve master öğrencileri ile birlikte yürüttüğü kazıların

olduğu tespit edilmiş. İç Kalenin içinde ambarlar,

sonucunda pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar

depolar, yerleşim alanları, mabetler ve su depoları

örgüleri ve seramik parçaları incelendi ve M.Ö.II

bulunuyor. Ayrıca kalede madencilik ve tarıma

ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edildi.

dayalı bir yaşam sürdürüldüğü de kazı ekibi tarafından tespit edildi.

Geç Helenistik Döneme ait olduğu söylenebilen
Kurul Kalesi, Eski Yunan Medeniyetine ev sahip-

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ordu için heyecan

liği yapmış bir yerleşim. M.Ö. 1.yüzyılda, merkezi

veren çalışmalar kapsamında Ordu Valiliği de yeni

Amasya olan ve daha sonra başkenti Sinop’a taşın-

müzelerin oluşturulması için çalışmalarını hızlan-

mış Anadolu Pontus Krallığının önemli kralların-

dırdı. Kazılardan çıkan buluntular şimdilik, Etnog-

dan biri olan VI.Mithridates tarafından kaleye

rafya Müzesinde sergilenecek. Kazı çalışmalarının

çevrilmiş. 225 metre uzunluğunda olan kale, düş-

20 yıl daha sürmesi hedefleniyor.
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kitap...

Cizre İç Kalesi'nin Tarihi
Süreçteki Yeri ve Önemi 1
Türkiye’nin güneydoğusunda, tarihsel

re’nin tarihi geçmişi ve Cizre İç Kale-

süreç içerisinde Yukarı Mezopotamya

si’nin dünü ve bugününü ele alıyor.

olarak adlandırdığımız bölgenin

Cizre İç Kalesi’nin tarihçesi yanında

doğusunda kalan Cizre ve kentle

tasarlanan rölöve, restitüsyon proje-

özdeşleşmiş bir kale... Elimizdeki

leri, restorasyon rapor ve uygulamala-

kitap, yüzyıllar boyu birçok kavmin,

rını da içeren kitabın ikinci cildi de

devletin, medeniyetin iskân ettiği Ciz-

hazırlık aşamasında.

Kaleiçi Rehberi: Yaşayan
Antik Şehir
Muratpaşa Belediyesi tarafından
yayınlanan Kaleiçi Rehberi: Yaşayan Antik Şehir kitabı, okuyucuyu
kentin zengin tarihi dokusunu,
gizemli tarihini keşfetmeye davet
ediyor. Antalya’nın simgelerinden
Yivli Minare, Mevlevihane, Alaaddin Camisi, Hadrinaus Kapısı,
Aziz Alypios Kilisesi, Oyuncak
Müzesi, Attaleia Tiyatrosu rehberde yer alan tarihi mekânlardan
sadece birkaçı. Ayrıca konaklama,
alışveriş, yeme-içme gibi bilgiler
de yer alıyor.

‘Dağ’ın Dili
Araştırmacı-yazar Giray Ercenk’in Antalya’nın doğusunu anlattığı Dağın Dili kitabı, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO) Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Kitap, körfezin doğusundaki dağ egemen coğrafyaya odaklanıyor. Tarihi bilinmeyen bir zamandan bugüne gelip farklı etnik kökene, paganizmden Hıristiyanlığa, değişik inançlara sahip toplulukların ve bugünkü bölge halkının üretim ve yaşamına dair bilgiler
sunarken, belli başlı ticaret ve göç yolları, üretim, toprak, tarım, zanaat ilişkileri ve kültürel yaşamlara yer
veriliyor. Tüm bu bilgiler, Antalya Körfezi’nin doğu yakasında, İbradi, Akseki, Bozkır, Hadım, Gündoğmuş,
Alanya ve Manavgat’ta, kuşaklar boyu aktarılan mirasla üretip yaşayan insanlarla bire bir görüşülüp, konuşularak aktarılıyor. Kitabın önsözünün Prof. Dr. Metin Sözen tarafından yazıldığını da ekleyelim.
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Tilmen Höyük Kazıları 1
Tilmen Höyük, Gazi-

dır. Ovada yer alan

rak 1958 yılında Prof.

antep’e bağlı İslahiye

ellinin üzerindeki

Dr. Bahadır Alkım ve

ilçesindeki Sakçagözü

höyüğün en büyükle-

asistanı Refik Duru

Ovası'nda yer almakta-

rinden biridir. İlk ola-

tarafından tespit edilmiş ve hemen ardından arkeolojik kazılar
başlatılmıştır. Bu kazılara katılan ve uzun
dönem İÜ Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim
Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof.
Dr. Refik Duru tarafından yazılan Tilmen
Höyük Kazıları 1
kitabı, bölgenin tarihi
yanı sıra 1959-1964,
1969-1972 ve 2002
yıllarında yapılan kazı
sonuçlarını da içeriyor.

Lykia Kitabı
Uluslararası İznik Sempozyumu

Suna ve İnan Kıraç Akdeniz

öyküsü, 1988’de Lykia’nın

Medeniyetleri Araştırma Ens-

başkenti Patara’da yapılan

2005 yılında zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip İznik üzerine çalışan

titüsü, Prof. Dr. Nevzat

kazılardan başlıyor. Ayrıca,

araştırmacıları ortak bir platformda buluşturmak amacıyla düzenlenen sem-

Çevik’in kaleme aldığı Lykia

bölgede çalışan diğer bilim

pozyumun bildirilerini içeren kitap İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.

Kitabı’nı yayınladı. Kitap,

insanlarının proje ve araştır-

Kitapta, İznik Konsili

Lykia coğrafyasının yeterince

maları ile yazarın gözlem ve

olarak anılan tarihi dini

aydınlatılamamış tarihi, kül-

değerlendirmelerine de yer

toplantılar; üç dönemde

türü, şehirciliği, sanatı, siyasi

veriliyor. Lykia Kitabı, böl-

(Bizans, Selçuklu ve

durumu, inançları, sosyal ve

geyi öğrenmek ve anlamak

Osmanlı) İznik; İznik’te

ekonomik boyutuna 130

isteyenler için iyi bir rehber

yaşamış mutasavvıf,

kent/yerleşim örneğiyle ışık

niteliğinde.

filozof ve düşünür

tutarken, çok daha az bilinen

Davudu’l-Kayseri; düşü-

Doğu ve Orta Lykia yerleşim-

nür Kutbuddin Muham-

lerine de yer veriyor. Kitapta

met; İznik Çini Fırınları

ele alınan yerleşimlerin

Kazısı; İznik’teki yapı-

önemli bir bölümü, yazarın

larda yer alan hat örnek-

ekibiyle uzun yıllar boyunca

leri; Anadolu’da yazılan

bölgede gerçekleştirdiği pro-

ilk Türkçe ilmihal kitap-

jelerden yola çıkan özel ve

larından İznikî’nin

birinci elden bilgilerden olu-

Mukaddime’si başlıklı

şuyor. Uzun bir döneme yayı-

bildiriler yer alıyor.

lan bu araştırmalarının
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ajanda...

Kula “Katakekaumene”
Fotoğraf Yarışması
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi

Yarışması” için son başvuru

Sürdürülebilir
Yaşam Film
Festivali

5 Ocak 2016. Kula’nın

Bu yılki Sürdürüle-

tarihi, kültürel, mimari ve

bilir Yaşam Film

doğal değerlerini fotoğrafın

Festivali, 20-22

görsel gücü ile tanıtmak ve

Kasım'da 20 farklı

fotoğraf sanatına katkıda

ilde, 23 ayrı salonda

bulunmak yarışmanın amacı

gerçekleştirilecek.

olarak belirtiliyor.

“Sürdürülebilir

işbirliğiyle düzenlenen
“Katakekaumene Fotoğraf

yaşam” konusuyla
ilgili farkındalık arttırıcı çalışmaları

Selçuklu Kaleleri
ve Savunma Yapıları
Sempozyumu

bireylerin ve kurum-

Atatürk Kültür Merkezi

festival programının

Başkanlığı, 27-29 Kasım

detayları için:

tarihlerinde Sinop’ta “Sel-

www.surdurulebilir-

Börklüce
Mustafa
Heykeli ve
Alanı
Tasarım
Yarışması

çuklu Kaleleri ve

yasam.org

İzmir Büyükşe-

şının 800'üncü yılı anısına

hir Belediyesi

Sinop'ta yapılacak Sem-

tarafından

pozyum iki gün sürecek.

ların desteği ve katılımıyla sürdüren

Savunma Yapıları Sempozyumu” düzenleyecek.
Sinop İç Kalesinin kapı,
burç ve bedenlerindeki 18
Selçuklu yazıtının yazılı-

düzenlenen

ÇEKÜL Akademi

yarışmanın baş-

Akademinin güz dönemi eğitimleri

vuruları 5 Ocak

devam ediyor. Aralık ayında sürdürü-

2016 tarihine

lebilir turizm, restorasyonda hakediş,

kadar devam

işlevlendirme ve yeni bir başlık ola-

ediyor.

rak kentli ilişkileri yönetimi konularında eğitimler düzenlenecek.

TKB Seyhan Semineri
Tarihi Kentler Birliği yılın son buluşmasını 18-19 Aralık
tarihlerinde Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’da düzenliyor. Seminerin başlığı “Doğal-Kültürel Miras, Eğitim,
Örgütlenme, Tanıtım Sürecinde TKB’nin 15 Yılı”.
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KÜLTÜREL MİRAS İÇİN BARIŞTAN YANAYIZ...
sunuş

Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

15. yılını kutlayan Tarihi Kentler Birliği

ğımızda, Tarihi Kentler Birliği olarak 15 yıldır

bugüne kadar Anadolu’nun farklı ölçekteki

neleri başardığımıza bazen bizler de inanamı-

kentlerinde toplam 43 toplantı yaptı ve 13.550

yoruz. Bu nedenle hep vurguladığımız gibi

konuk bu toplantıları izledi. Samimi çabalarla,

“koruma okulu”, bizlere restorasyonların niteli-

çok değerli Danışma Kurulu ve Encümen üye-

ğini geliştirmek kadar belki ondan da önce bir-

lerimizin katkıları ve bilimsel yaklaşımların

lik ve beraberlik duygularıyla nasıl yol

ışığında düzenlediğimiz Seminer ve Buluşma-

alınabileceğini öğretti. Bunu başardığınızda

larımıza son yıllarda Bölge Toplantıları da

somut ve somut olmayan kültürel miraslarımızı

eklendi. ÇEKÜL Vakfının 25 yıllık tecrübe ve

korumak için en temel adımı da atmış oluyor-

birikimin, sessiz sedasız bu toplantıların içerik

sunuz. ÇEKÜL’ün kamu-yerel-sivil-özel işbir-

ve organizasyonuna yansıdığını da bu çıkarıma

liği yaklaşımı, kentlerde yaptığımız tüm

eklersek, TKB toplantılarındaki paylaşımların

çalışmalarda artık somut olarak görünmeye ve

ve Yerel Kimlik dergisine yansımalarının ciddi

sonuçlara yansımaya başladı.

bir belgeleme niteliğinde olduğunu görürüz
UNESCO Dünya Mirası Listesine giren DiyarDeğerli arkadaşlarım; Ülke olarak zor günler-

bakır Surları ve Hevsel Bahçeleri için 25 yıldır

den geçtik, geçiyoruz... Ancak yılın ikinci

verilen mücadele işte tam da bu işbirliklerinin bir

Buluşmasını yaptığımız Çanakkale’de gerek

yansıması olarak bugün karşımızda duruyor.

uzman sunumları gerekse ev sahibi, Encümen

Değişik kesimler tarafından sürekli aranan dergi-

üyemiz Sayın Ülgür Gökhan’ın konuşmala-

mizin bu sayısında yer verdiğimiz başarı öykü-

rında vurguladığı “barış” kavramının artık

sünde adım adım bu hikâyeyi bulabilirsiniz.

görünür olmasına hep birlikte ihtiyacımız var.
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Dergisi 43.
Dergimizin bu sayısında Danışma Kurulu üye-

sayısına ulaştı. Sizlerden gelen haberler ve

miz Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamızın çok

uzmanların inceleme yazıları güncel verilere ula-

değerli konuşmasına da Çanakkale Buluşması

şabileceğiniz nitelikte. Bir sonraki sayımızda ise,

dosyasında uzun bir yer ayırdık. Dikkatli bir

18-19 Aralık’ta yapılacak olan Seyhan Semine-

okuma yapıldığında çok dersler çıkaracağımız

rini, YAPEX Fuarı ve Özendirme Yarışması

bu konuşma metninin, tarihe bir not düştüğü-

Ödül Törenini tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.

nün farkında olmamız gerekiyor.
Bu sayımızın mesajı, barış ve birlik-beraberDünyanın da olduğu gibi Türkiye’nin de birlik

lik... En temel kavramları TKB hep hatırlaya-

ve beraberliğe ihtiyacı var. Geriye dönüp baktı-

cak. Bunun için barıştan yanayız...
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BU SAYIMIZIN MESAJI; BARIŞ, BİRLİK, BERABERLİK...
editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

Dergimiz her geçen sayıda daha da renkleniyor.

Elazığ, Çaycuma, Erbaa, Kastamonu gibi

Sizlerden gelen haberler, ÇEKÜL ve TKB ekip-

TKB üyesi kentlerdeki son koruma çalışmaları

lerinin alanda yürüttüğü çalışmalar, her sayıya

ve yöntemlerini; ÇEKÜL uzmanlarından Alp

farklı bir boyut kazandırıyor.

Arısoy’un hazırladığı 4 Mahalle 1 Yaşam inceleme yazısında ise Merzifon’da ÇEKÜL ve

Yerel Kimlik dergimizin 43. sayısının dosya

Belediye’nin ortak yürüttüğü mahalle canlan-

konusu Çanakkale Buluşması... “Kültürel

dırma çalışmalarını bulabilirsiniz. Ayrıca kamu-

Mirasın Korunmasında Öncelikli Değer: Barış”

yerel-sivil-özel işbirliği yaklaşımıyla 25 yıldır

konulu Buluşmada, Çanakkale’nin savaşlarla

köylerden, büyük kentlere her ölçekte koruma

dolu coğrafyasında barış dilinin nasıl kullanıl-

bilinci hareketinin yayılmasını sağlayan ve

maya başlandığı ve sürecin nasıl kent yaşamına

TKB’nin kurulmasına öncülük eden ÇEKÜL

yansıdığını hep birlikte dinledik. Tarihi ve

Vakfında yürütülen çalışmaların bir özetine yer

doğal alanların incelendiği kent gezisinde ise

verdik. Bu haberimiz eğitimden ağaçlandırmaya

müzelerden, yeniden işlev kazanmış Çanakkale

ÇEKÜL’ün ülkemize kattığı değerlerin bir

evlerine, sokaklara, kordon boyuna kadar

dökümü niteliğinde.

bu dilin nasıl yansıdığının tanığı olduk.
Dergide, 3 gün süren Çanakkale Buluşmasını,

ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezine, Anadolu’nun

Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlendirmesi

dört bir yanından sizlerin hazırladığı yayınlar

eşliğinde okuyabilirsiniz.

ulaşıyor. Dergimizin son sayfalarında ÇEKÜL
Vakfına ulaşan son yayınları duyurmak için

Osmanlı’nın başkenti olması, Bursa’nın tarihi

özen gösteriyoruz. Cizre’den Lykia’ya, Tilmen

ve kültürel dokusunun zengin olmasında bildiği-

Höyükten İznik’e kadar farklı uygarlıkların,

niz gibi en önemli etkenlerden biri. Neredeyse

farklı doğal zenginliklerin envanter, araştırma

her sayımızda Bursa’dan bir haberle kentteki

ve belgelerine ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezin-

çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda

den ayrıca ulaşabilirsiniz.

da Bursa’da yapılan İpek Yolu Başkanları
Forumu ve Muradiye Külliyesi restorasyon

Sunuş yazsında Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ın da

haberi ile Ahmet Erdönmez’in Bursa’nın köyle-

belirttiği gibi bu sayımızın mesajı barış, birlik

rinden örnekle kaleme aldığı “Kırsal Mirasın

ve beraberlik. Bu kavram ve davranış alışkan-

Korunması ve Köy Müzelerinin Önemi” başlıklı

lıklarının Birliğimiz çatısı altında devam etmesi

inceleme yazısını okuyabilirsiniz.

dileğiyle. İyi okumalar dileriz...

3

kapak
Çanakkale

49

Fotoğraf: Alper Can Kılıç
1 sunuş
Yusuf Ziya Yılmaz
2 editörden
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kısa... kısa...
6

İstanbul’un
ortasında
bir orman
yarattılar

ÇEKÜL Vakfı, kent içinde nefes alacak

özel bir köşede saklanacak ve

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin

alanlar yaratmak ve beton yapılaşma

ÇEKÜL'ün 50. yaş gününde açılarak

Sözen, "25 yıldır doğa ve kültürle varız

tehdidine dikkat çekmek amacıyla, 1992

kamuoyunun bilgisine sunulacak.

diyoruz. Çünkü doğa olmadan ne insan

yılında Beykoz Kavacık’ta 22 bin İstan-

ÇEKÜL Vakfı'nın fidan dikim şenliği

ne de kültür olur. İstanbul gibi tarihi,

bullunun katılımıyla 102.500 fidan dik-

sırasında "Bir ormanımız daha olsun"

kültürel ve doğal mirasıyla dünyanın

mişti. Şimdi o fidanlar büyüdü,

sloganıyla başlattığı "Benim İzim

gözünün üstünde olduğu bir kentte,

kocaman bir orman oldu. Vakıf, 92

Benim İmzam" kampanyasıyla, doğase-

değerlerimizi ortak geleceğimiz için

Ormanına 2.000 fidan daha dikerek,

verlere çağrı yapıldı. "ÇEKÜL Vakfı'na

yaşatmalıyız. Bunun yolu da tüm canlı-

yeni kampanyasını duyurdu. 92 Orma-

yapacağınız bağışlarla bir iz bırakın,

ların yaşam hakkını savunmaktan ve

nında yapılan dikim şenliğinde, farklı

geleceğe imzanızı atın" çağrısına cevap

‘miras’ değerlerimizi koruyarak gele-

okullardan gelen 150 öğrenci, geleceğe

verenler, "ÇEKÜL" yazarak 9290'a

ceğe aktarmaktan geçer. O nedenle

mektup yazarak, özel tasarlanan zaman

SMS attıklarında, yeni fidanların top-

bugün 92 Ormanı’ndayız. Yıllar önce

kapsülüne, 25 yıl sonra açılmak üzere

rakla buluşması için 10 TL bağışta

burada bir iz bıraktık; şimdi bu izi,

mektuplarını bıraktı. Zaman kapsülün-

bulunmuş olacak. Etkinlikte doğasever-

İstanbullularla birlikte koruyarak, çoğal-

deki mektuplar, ÇEKÜL Evinde ayrılan

lere hoş geldiniz konuşması yapan

tarak, geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Anadolu’da
Kırsal Yaşam
ve Mimarlık
kitabı ÇEKÜL
Yayınlarından
çıktı
Son yıllarda TKB’nin ve
ÇEKÜL’ün gündemindeki en
önemli konulardan biri de kırsal mirasın korunması. 2012
yılında Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Tarihi Kentler Bir-

Ünye kültür yolunda tarih canlanıyor

liği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde Bursa’da düzenlenen
Uluslararası Kırsal Yaşam, Kır-

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ünye, Kültür

önemli kültür varlıklarından biri olan ve Bizans

sal Mimari Sempozyumu için

Yolu Rotasındaki eserlerin korunması ve yeniden

Dönemi özellikleri taşıyan Yalı Kilisesinin de kül-

hazırlanan Anadolu’da Kırsal

işlevlendirilmesi için çalışmalara başladı. Kültür

tür ve sanat merkezi olarak işlevlendirilmesi plan-

Mimarlık kitabı, güncel bilgi

Yolu Rotasının bir parçası olan Bakırcılar Arastası

lanıyor. Yalı kilisesi uygulama projesi ile Tarihi

ve fotoğraflarla yeniden

ve Kazancılar Caddesinin bir bölümü için bele-

Kentler Birliğinin 2014 yılı Özendirme Yarışma-

basıldı. YAPEX Restorasyon

diye tarafından sokak sağlıklaştırma projesi hazır-

sına başvuru yapan Ünye Belediyesi başarı bel-

Fuarında okuyucusuna ulaşa-

landı. Kentin Osmanlı dönemine ait yapılarının

gesi almaya hak kazandı. Kentte iskele, meydan,

cak kitabın yeni baskısı,

çoğunun yer aldığı Kadılar Yokuşunda devam

hükümet konağı aksı, yayalaştırılacak sokaklar,

ÇEKÜL Yüksek Danışma

eden sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile birlikte

sağlıklaştırma çalışmaları ve Hanın onarım çalış-

Kurulu üyesi mimar Metin

tescilli olan Kefeli Han ve Yalı Kilisesinde de

malarının tamamlanması ile birlikte Kültür Yolu

Keskin’in suluboya desenle-

onarım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca kentin

Rotası ortaya çıkmaya başlamış olacak.

riyle zenginleşiyor.
Kitapta Anadolu kırsal mimarlığının tarihçesi, özellikleri

Sivas Şems-i Sivasî İl
Halk Kütüphanesi açıldı

detaylarıyla anlatılırken;
örnekler üzerinden koruma
yaklaşımları da inceleniyor.

kitaplığı, süreli yayınlar salonu, okuma salonu,
grup çalışma odaları, kitap cilt ve restorasyon
atölyeleri, fotoğraf/ mikrofilm/ prodüksiyon
laboratuvarı gibi bölümler yer alıyor. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün girişimi ve koordinatörlüğünde yapılan kütüphane binası aynı anda 800
okuyucuya hizmet verecek kapasiteye sahip.
Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri

Kütüphane binası projesi, ÇEKÜL Vakfı uzman-

olan Sivas Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi

larının tarihi dokuda yaptıkları incelemelerin

10 Ekim 2015’te açıldı. Kent merkezinde İstas-

ardından sunulan görüşler üzerine hazırlandı.

yon Caddesinde yer alan kütüphanede sergi
salonu, seminer salonu, çocuk kitaplığı, görme
engelliler kitaplığı, elektronik kitaplık, kent
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KORUMA TARİHİNİN BAŞLADIĞI
SAFRANBOLU’DAYDIK
Türkiye’de koruma tarihinin başlangıcı 1970’lerde Safranbolu’da
başlatılan çalışmalara dayanıyor. Kentlileri de dâhil ederek
koruma seferberliğinin başlatıldığı Safranbolu,
ÇEKÜL Akademi öğrencileri için bir laboratuvar gibiydi.
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Ç

EKÜL Akademi 2015 güz döneminin ilk

sinde yer almasını sağlayan, hem korunan hem yaşamaya

Alanda Eğitim Programını Safranbolu’da

devam eden zengin kültürel ve kentsel dokusunu, uzman-

yaptı. 21- 23 Ekim tarihleri arasında yapı-

lar eşliğinde yerinde görmüş oldu.

lan eğitim 3 gün sürdü. Bayındır, Buldan,
Alaca, Taraklı, İscehisar, Merzifon,

ÇEKÜL Akademi eğitiminin son gününde de alan incele-

Yalova, Kepez, Turhal, Ordu, Daday, Polatlı, Kadıköy,

mesi devam etti. İncekaya Su Kemeri ve Kristal Cam

İncesu, Sarıkaya, Kartal, Amasra, Nilüfer, Konya,

Teras, Safran Konağı, Bağlar Tarihi Hamamı, Zalifre

Mudanya, Edremit, Osmangazi, Silifke ve Bitlis beledi-

Konak, Ulu Cami, İskalyon Rum Mektebi ve Yörük

yelerinden belediye başkanı, restoratör, mimar, sanat

Köyünde yürütülen çalışmalar detaylarıyla

tarihçisi, arkeolog, inşaat mühendisi, şehir plancısı gibi

anlatıldı.Yörük Köyünde yapılan genel değerlendirme ve

meslek gruplarından uzmanlar katıldı.

sertifika töreninin ardından program sona erdi.

İlk gün; ÇEKÜL Vakfı Safranbolu temsilcisi Mehmet
Adalar açılış konuşmasını yaptı. Ardından Safranbolu
Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, kentin koruma sürecinden bahsetti. Safranbolu’nun belleğini arşivleyen
gazeteci-yazar Aytekin Kuş, kültürel miras ve kimlik ilişkisini; Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Başak Dökmeci ise Safranbolu’da kentsel sit alanında
bulunan tescilli taşınmaz eserlerin restorasyon proje,
onay ve uygulama süreçlerini anlattı. Doç. Dr. Nuray Türker ise Safranbolu’nun doğal ve kültürel kaynaklarını
Akademi öğrencileriyle paylaştı.
2.gün; Safranbolu’nun kentsel sit alanları incelendi.
Farklı kentlerden gelen katılımcılar Hıdırlık, Kaymakamlar Müze Evi, Cinci Han, Köprülü Mehmet Paşa Camisi,
Arasta, İzzet Paşa Camisi, Havuzlu Asmazlar Konağı,
Beybağı Sokak, Hükümet Konağı ve Kızıltan Ulukavak
Evi gibi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Liste-
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inceleme

TKB’NİN
15 YILINI
ÖZENDİRME
YARIŞMASI
ÜZERİNDEN
ANLAMAK

u yıl 14.kez düzenlen-

B

vik edilmekte” . Bunun yanı sıra belirli

mekte olan yarışma,

yönleri ile öne çıkan ve gelecekteki

gelecekte TKB üyesi

başka kentler için de örnek oluşturacak

belediyelerin o yıl

projelere özel ödüller verilmekte.

koruma çalışmalarının birbirleri ile

Özendirme yarışmasına katılan projeler,

paylaşılmasını sağlarken, her yıl yerel

ülkemizde koruma çalışmalarının gelişi-

yönetimlerin arasında tatlı bir rekabete

mini ve TKB içinde tartışılan koruma

de vesile oluyor.

gündemlerinin sahaya nasıl yansıdığını

gerçekleştirdikleri

anlamamız bakımından da bizlere ışık
Özendirme ödülleri, bir yarışmadan öte,

tutmakta. Yarışmanın ilk yıllarından bu

TKB içinde tartışılan strateji, yönelim

yana değişen TKB gündemine paralel

ve önceliklerin somut örneklerinin görü-

olarak, katılan projeler tekil sivil mimar-

cüye çıktığı bir vitrin, belediyelerin

lık örneklerinin korunmasından, sokağa,

çalışmalarını karşılaştırarak değerlendi-

sokaktan mahalleye, mahalledense kent

rebileceğimiz bir platform görevi gör-

bütününü kapsayan bütüncül kentsel

mekte. Son beş yıldır YAPEX fuarı ile

koruma senaryolarına devşirdi.

birlikte düzenlenen yarışma ödül töreni
Mimar,
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

ve sergisi, kimliğini ve kültürünü koru-

Yıllar içinde TKB’nin gündemini meş-

yan kentlere yılda bir kez çalışmalarını

gul eden belli başlı konuların da yarış-

gösterme, tanıtma, deneyimlerini pay-

mada nasıl yerlerini aldığını görmek

laşma şansı vermekte.

mutluluk vericidir. Örneğin; kent müzeleri, endüstri mirasının korunması,

Geçmişte sadece Kültür Bakanlığı ve

arkeoparklar, çarşı, kale, mahalle

Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar

koruma programları, kırsal mirasın

tarafından yürütülen koruma çalışmala-

korunması gibi TKB kapsamında sık-

rının, bugün büyük çoğunlukla yerel

lıkla tartışılan başlıkların, kentlerimizde

yönetimlerin inisiyatifi ile gerçekleştiri-

nasıl uygulamaya dönüştüğü yarışmaya

liyor olması, yerel aklın ve yerelin gücü-

katılan projeler incelendiğinde açıkça

nün kültürel kimliğin korunmasına

görülebilmekte.

yönelik harcanması; kuşkusuz Tarihi
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Kentlerimizin 15 yılda kazandığı en

Yarışmada verilmekte olan süreklilik

büyük ödül oldu. Bu bakımdan yarış-

ödülleri koruma çalışmaları açısından da

maya katılan her çalışma, Anadolu kent-

özel bir öneme sahiptir. Yıllar içinde

lerinin korunmasında bir adım

belediyelerimizin bütüncül bir koruma

olduğundan, “özendirilmekte” ve “teş-

vizyonu çerçevesinde, istikrarlı biçimde

“15. yılına giren TKB,
kendi geleneklerini de
oluşturdu. Bu geleneklerden
en çok heyecan uyandıranı,
2001’den beri düzenlenen
Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasıdır.”
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sürdürdükleri, birbirini tamamlayan uygulaGaziantep, öncesi

maları peş peşe görmeye devam etmek;
koruma çalışmalarının sürekliliği ve sürdürülebilirliği konusunda 15 yılda elde edilen
kazanımların belki de en önemlisidir. “Süreklilik”, yapılan koruma projelerinin tek defalık
örneklerden çıkıp, bir kültür politikasına dönüştüğünün en güzel göstergesidir.
Koruma çalışmalarında sürekliliğin kimi
zaman değişen siyasi kadrolarla sekteye uğradığını da görmek ne yazık ki mümkün. Öte
yandan koruma politikaları konusunda kendini ispatlamış ve süreklilik arz eden işleri
yıllarca devam ettiren belediyelerde, başarının ancak, değişen yönetim kadrolarınca da
sahiplenilen koruma vizyonları ile mümkün
olduğunu görmekteyiz.
Özendirme Ödüllerinin, Büyükşehirler
dışında, Anadolu’da korumaya olan desteği,
TKB’nin çalışmalarına paralel gelişen bir
diğer olumlu etki olmaktadır. İlk başladığı yıllardan bu yana büyük ödül ve jüri özel ödüllerine bakıldığı zaman Gaziantep, İzmir, Bursa
gibi büyükşehir belediyeleri azınlıkta kalırken, Yalvaç, Battalgazi, Kütahya gibi daha
küçük belediyelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Yarışmaya 14 yılda katılan bütün belediyelere bakıldığında, büyükşehir
belediyelerinin sadece %12 gibi bir paya
sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Süreklilik
ödülleri içinde Tarsus, Alanya, Odunpazarı,
Kuşadası gibi ilçe belediyelerinin daha geniş
bir paya sahip olması, bu kentlerde
kültürel mirası korunmanın sahiplenildiğinin
ve bir politika haline getirildiğinin en güzel
işaretleri.
Aynı çerçevede mutluluk verici bir diğer
örneği ise, büyükşehir belediyeleri ve ilçe
belediyelerinin işbirliği ve ortak vizyon doğrultusunda çalışmalar oluşturmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Konak Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi gibi
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bütüncül bir koruma senaryosuna ortak
biçimde sahip çıkılması sayesinde aynı kent-

Gaziantep, sonrası

lerin yıllar içinde nasıl büyük başarılara imza
attığına şahit oluyoruz.
Özendirme yarışmasının etkilediği bir diğer
başlığın ise TKB eğitimleri olduğunu görmekteyiz. Birliğe üye belediyelerin koruma
konusundaki gelişmeye açık yönlerini de
fark etmemizi sağlayan özendirme yarışması,
ÇEKÜL Akademi programlarının oluşturulmasında önemli bir gösterge olmakta. Yerel
yönetimlerin sunduğu projelerdeki ihtiyaçlar
doğrultusunda hazırlanmış akademi eğitimlerinin yıllarca sürdürülmesi sayesinde katılan
projelerde de bu konularda hassasiyetler
ortaya çıktığını görmek bizleri sevindiriyor.
Yarışmaya yıllarca katılmış ve ödül almış Bergama, Bursa, Cumalıkızık, Diyarbakır gibi
merkezlerin bugün UNESCO Dünya kültür
mirası listelerine girmiş olması ve sayısız yeni
üyemizin aday listede bekliyor olması son bir
yıldır eğitim çalışmalarının “Alan yönetimi”
konularına da yoğunlaşarak, bir sertifika programına dönüşmesine yol açtı. Önümüzdeki
yıllarda bugün yarışmaya katılan bazı kentlerimizin, yarın dünya mirası olarak tescillendiğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Geçmişe baktığımızda, özendirme yarışmasının kimi zaman çeşitli eleştirilere de maruz
kaldığını görmekteyiz. Bu eleştirilerin
başında değerlendirme sürecinde, restorasyonların teknik uygulama niteliği ve mimari
tasarımlarının gerektiği kadar ön planda
tutulmadığı gelmiştir.
Bu noktada özellikle vurgulanması gereken
husus; yarışmanın bir mimari tasarım yarışması değil, “Koruma projelerini özendirme” yarışması olduğudur. TKB’nin
kuruluşundan önce belli başlı merkezler
dışında neredeyse sıfır noktasındaki kentsel
koruma anlayışının, 15 yıl içinde belediyelerin teşvik edilmesi ve gerçekleştirdikleri
projelerin özendirilerek yaygınlaştırılması
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Çanakkale Saat Kulesi restorasyonu
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sayesinde ne kadar arttığını görmekteyiz.
Bu aşamada yarışmanın öncelikli hedefi

Merzifon, öncesi

kendi imkânları ile koruma maratonuna
adım atmış belediyelerin, bu çabalarını
desteklemek, diğer belediyelere de örnek
olarak yol göstermek olmuştur.
Bunun yanı sıra; korumanın salt mimari bir
sorun olmadığının da altı çizilmelidir.
Mimari tasarımın niteliği kuşkusuz başarı
değerlendirmesinde önemli kriterlerden
biridir. Öte yandan; projeye stratejik bakış
açısı, projenin kent ekonomisine katkısı,
projenin nasıl finanse edildiği, proje sürecinde ne tip işbirlikleri ve ortaklıklar kurulduğu, proje sürecine halkın ne şekilde
katıldığı, uygulanmış projelerin sürdürülebilir biçimde nasıl yönetildiği ve işletildiği,
geçmiş ve gelecekteki koruma çalışmaları
içinde nasıl bir bütünün parçası olduğu gibi
pek çok kriter değerlendirmede tasarım
kadar önemli roller oynamaktadır. Mimar
ve tasarımcılara yönelik yarışmalardan
farklı olarak, özendirme yarışması “yerel

Merzifon, sonrası

yönetimlere” yöneliktir ve değerlendirmede
de yerel yönetimin bütüncül olarak koruma
çalışmasını ele alışları, süreci yönetmeleri
göz önünde bulundurulmaktadır.
“Koruma Özendirme Ödülleri” kültürünü,
kimliğini, tarihini korumayı bilen kentlere
verilmektedir. O kentte yaşayan ve projeye
sahip çıkan halktan, çizen mimara, süreci
yöneten belediye teknikerinden, sahip
çıkan belediye başkanına yerelin bütün
unsurları ödülün ortak sahipleridir. Korumayı bireysel ya da kurumsal bir çaba olarak değil, tüm kente yayılmış, yerel bir
kent kültürü olarak yaşatmayı hedef edinen
TKB içinde, bu kent kültürünün somut
ürünlerinin ödüllendirildiği Özendirme
Yarışması; Türkiye’de bu konuda yapılan
en uzun soluklu organizasyon olarak, her
yıl büyüyerek devam edecektir.
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NİCE 25 YILLARA...
Kuruluşundan bu yana günlük sorunları aşarak, ülkenin
en uzak köşelerinde, köylerinde, kasabalarında, kentlerinde;
ülkelerinin geleceğini dert edinenleri ortak bir hedef doğrultusunda
birleştiren ÇEKÜL; 25 yıllık tecrübesiyle, ortak değerlerin ancak
birlikte hareket ederek korunabileceğini ortaya koyuyor.

Ç

EKÜL Başkanı Prof. Dr.

ve yerel yönetimlerin koruma konusunda bilin-

niyle şu bilgileri verdi: "Çalışmalarımızı;

Metin Sözen 25. yıl için ver-

çlenmesine öncülük etti. Kent Atölyeleri ile

doğa, kültür, eğitim, örgütlenme ve tanıtımı

diği mesajla, "Kültür barışın

yerel ustaların yetişmesini ve yerel malzeme-

içeren 5 ana başlık altında yürütüyoruz.

ön koşuludur. Kültürel mirasın

nin kullanılmasını sağladı. Tarihi Kentler Birli-

Küçük büyük demeden Anadolu’nun nere-

korunmasında öncelikli değer

ğinin yoğun katkılarıyla yürütülen “Her Kente

deyse tüm yerleşim birimlerinde çalışıyoruz.

barıştır. Savaş doğal ve kültürel mirası yok

Bir Kent Müzesi” hareketiyle kentlilik bilincini

Kültür öncelikli bir toplum olabilmek için hep

eder. Bu nedenle kültür öncelikli politikalar

destekleyecek müzelerin, Türkiye’nin pek çok

yeni hedefler belirliyoruz. ÇEKÜL’ün 25.

geliştirilmelidir" dedi.

kentinde açılmasına destek verdi.

yılını, Tarihi Kentler Birliğinin 15. yılını, bu

Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını

ÇEKÜL "koruma-değerlendirme-yaşatma"

Bursa’nın 30. yılını ve Kentsel Stratejinin 10.

işe başladığımız Safranbolu’nun 40. yılını,
korumak amacıyla 1990 yılında kurulan Çevre

amacıyla hazırladığı projelerini hayata geçir-

yılını ve Türkiye’de bir ilk olan YAPEX

ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma

mek ve sonuç almak için "kamu-yerel-sivil-

Koruma Fuarı ile geliştirdiğimiz işbirliğinin

Vakfı (ÇEKÜL), 25'inci yaşını kutluyor. Doğa-

özel” kesimlerin birlikteliğini öncelikli

5. yılını kutluyoruz. Bunlar Türkiye’deki

kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savu-

stratejisi olarak belirledi. Çalıştığı bütün kent-

koruma tarihinin eşik noktalarıdır. Her yeni

nucusu olan ÇEKÜL, 150 yerleşimdeki

lerde saptanan hedefleri, Tarihi Kentler Birliği

eşik noktasında bir öncekiyle hesaplaşarak 25

temsilcileri ve onların etrafında örgütlenen yüz-

ve Kentsel Strateji ile birlikte yerelde de

yılı geride bıraktık. 25. yılımızda ise öncelikli

lerce gönüllüsünün gücüyle, 25 yılda sayısız

uygulanır hale getirdi.

gündemimiz, Büyükşehir Yasasından sonra

projeyi Türkiye'nin geleceğine armağan etti.

mahalle olan köylerimizin, kırsal yaşam
“Savaşlar kültürel mirası yok ediyor”

değerlerimizin sürekliliği ve korunması. Her

Kendisini doğa ve kültür değerlerinin korun-

kentin ruhu bulunduğu coğrafyaya göre deği-

lin kendi kaynaklarını kullanarak koruma hare-

masına adayan ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve

şir, şekillenir. Zaman çok değerli bir varlığı-

ketinin hızlanmasını sağlayan ÇEKÜL, 2000

TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.

mızdır. Yerelin dinamiklerini yine orada

yılında Tarihi Kentler Birliğinin kurulmasına

Metin Sözen, ÇEKÜL'ün 25'inci yılı nede-

yaşayanlar bilir. Coğrafyayı, kültürleri tanı-

Yerelde örgütlenmenin gücüne inanan ve yere-
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madan alınan kararlar bizleri yanlışa götürür.

Kent Çalışmaları: Kentsel ölçekteki bilgi ve

makaleler, tezler, raporlar, kartografik belgeler

Türkiye’nin bu yanlışları düzeltmekle geçire-

deneyimler, 2013 yılından itibaren “Kent

bulunuyor. ÇEKÜL Vakfı Kitaplığı bünyesinde

cek zamanı yoktur. Yapılan yanlışları düzelt-

Çalışmaları” başlığı altında toplandı. Çeşitli

ayrıca Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri üze-

mek ise yıllar alır. Geçtiğimiz günlerde TKB

kentlerde düzenlenen çalıştaylar ile kentsel

rine derlenmiş olan Sinan’a Saygı koleksiyonu

Buluşması için Çanakkale'ye gittik ve barışı

müdahalelerin demokratik ve katılımcı bir

da mevcut. Vakıf, 2016 yılından itibaren dijital

konuştuk. Ülkede barış, insanlar arasında

ortamda tartışılması sağlandı.

arşiv sistemi ile tüm belgelerini araştırmacıların

barış, kültürler arasında barış olduğu zaman

kullanımına sunacak.

ancak kültür oluşur. Savaş halinde kültürler

Çarşamba Kent Toplantıları: Anadolu kent-

yok olur ve savaşlar toplumları geri götürür.

lerinde devam eden koruma çalışmalarına yön

Tarihi Kentler Birliği 190 projeye destek oldu:

Kültür barışın ön koşuludur. Kültürel mirasın

vermek için ÇEKÜL Evinde düzenlenen Çar-

2000 yılında, öncelikle tarihi ve doğal çevre

korunmasındaki öncelikli değer de barıştır."

şamba Kent Toplantıları ile bilim insanları,

korumasına yerel yönetim politikalarında ağır-

uzmanlar ve kent temsilcileri biraraya geliyor,

lık veren; kent kültürünü, sivil toplum katılı-

Korumadan Eğitime ÇEKÜL...

belirlenen sürecin nitelikli biçimde yaşama

mını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası

Her şey Safranbolu ile başladı: Avrupa Kon-

geçmesini sağlıyor ve yol haritalarını kesin-

içindeki 52 kentle yola çıkan Tarihi Kentler

seyi 1975 yılını “Geçmişimiz İçin Bir Gelecek”

leştiriyor.

Birliğinin üye sayısı bugün 412’ye ulaştı.

sloganı ile mimarlık yılı ilan ettiğinde, bunu

Üyeler, yıl boyunca farklı kentlerde düzenle-

takip eden Sözen ve arkadaşlarının çabalarıyla;

7 Ağaç Ormanları: Yaşamsal kaynakların den-

nen 2 buluşma, 2 bölge toplantısı ve 2 semi-

o zaman henüz kent bütününün koruma altında

geli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim alış-

nerde bir araya geliyor. ÇEKÜL’ün konularını

olmadığı Türkiye'de, Safranbolu’nun tarihsel

kanlıklarının gözden geçirilmesi bilincini

belirlediği ve organizasyonunu yaptığı bu

dokusunu yaşatan tüm mahalleleri korumaya

uyandırma amacıyla kuruluş yıllarında 92

seminerler; üye kent belediyelerinde görev

alındı. Ve Safranbolu, bu çalışmanın sonunda,

Ormanı ve ardından da 7 Ağaç Ormanları prog-

alan, özellikle doğal ve kültürel çevre alanla-

ilk kez kent bütünü olarak UNESCO Dünya

ramı kapsamında doğaseverlerin desteğiyle

rında çalışan uzmanların yeni bir bakış açısı

Mirası listesine girdi.

Türkiye’nin farklı yerlerinde 4 milyon fidan

kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Seminer-

dikildi. ÇEKÜL, 25'inci yılında yeni bir kam-

ler; sivil toplum kuruluşlarından yerel yöne-

ÇEKÜL Akademi: Kültürel ve kentsel

panya daha başlatacak ve İstanbul Kavacık'ta

timlere, toplumun farklı kesimlerinin kentle

koruma alanında çeşitli eğitim programlarını

1992 yılında oluşturulan “92 Ormanı”na, İstan-

ilgili deneyimlerini paylaştığı, verimli tartış-

hayata geçirmek üzere 2009 yılında kurulan

bullularla birlikte 2000 fidan daha dikecek.

malar yaptığı bir platform olması açısından da

ÇEKÜL Akademi, Tarihi Kentler Birliği adına

önem taşıyor. ÇEKÜL’ün önderliğinde,

hazırladığı eğitimlerde belediyelerin teknik

Bilgi-Belge Merkezi: ÇEKÜL Vakfı bünye-

uzmanlardan ve bilim insanlarından oluşan

kadrolarından 2 bin kişiye eğitim verdi.

sinde 1990 yılından bu yana oluşturulmuş ve

Danışma Kurulunun belirlediği gündem mad-

gelişimine devam eden Bilgi ve Belge Merkezi;

deleriyle Tarihi Kentler Birliği üyeleri her top-

Bilgi Ağacı: Eğitim, ÇEKÜL'ün ana başlıkla-

kitaplar, afişler, tezler, makaleler, raporlar, ayrı

lantıda yeni kavramlar ve koruma

rından biri. Kültür ve doğadan beslenen eği-

basımlar, dergiler, fotoğraflar, kartografik bel-

yaklaşımlarıyla tanışıyor. Endüstri mirası, kır-

tim çalışmaları; çağdaş yöntemlerle

geler ve elektronik belgeleri barındırıyor. Tüm

sal yaşam ve yaşam kültürü, arkeoloji mirası,

oluşturulan eğitim içerikleriyle çocuk ve

belgeleri genelde bağış yoluyla edinerek geniş-

kent müzeleri, ekolojik yaklaşımlar, doğal

gençlere aktarılıyor. ÇEKÜL 25 yıldır yakla-

leyen merkezde 10.000 kitap, 8.500 fotoğraf,

miras gibi pek çok konu TKB toplantılarının

şık 5 bin öğrenciye ulaştı.

1.100 CD, 400 afiş, 100 farklı dergi, çeşitli

ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor.
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ÇANAKKALE BULUŞMASINDA KÜLTÜREL
MİRAS VE BARIŞ KONUŞULDU
Çanakkaleliler ortak gelecekleri için barışın
dilini kullanıyor.TKB de yılın son Buluşmasını ve Meclis toplantısını
“Barışın Kenti Çanakkale”de yaptı.
takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın
Topçu da son gün yapılan törene katılarak
temennilerini bildirdi.
Yılın 2. Olağan Meclis Toplantısında, Aksaray iline bağlı Taşpınar Belediyesi, Aydın
iline bağlı Bozdoğan ve İncirliova Belediyesi,
Malatya iline bağlı Yeşilyurt Belediyesi, Rize
iline bağlı İkizdere Belediyesi, Samsun iline
bağlı Tekkeköy Belediyesi ile Zonguldak iline
bağlı Çaycuma Belediyesi’nin üyelik başvuruları kabul edildi; TKB üye sayısı 412’ye
yükseldi.

H

er kentin ruhu, bulunduğu

Kültürel Mirasın Korunmasında

coğrafyaya, tarihi ve kül-

Öncelikli Değer: Barış

türel geçmişine göre

12 Eylül Cumartesi günü Kültürel Mirasın

şekilleniyor. Çanakka-

Korunmasında Öncelikli Değer: Barış konulu

le’nin de ruhu Troya

seminer yapıldı. Çanakkale Belediye Başkanı

Savaşından Çanakkale Savaşına kadar acı-

Ülgür Gökhan, Troya Kazı Başkanı Prof.

larla, kayıplarla yoğrulmuş. Ve Çanakkaleliler

Dr. Rüstem Aslan ve Tarihi Kentler Birliği

ortak gelecekleri için artık “barışın” dilini

Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen

kullanmayı, bunu bir yaşam felsefesine dön-

Keleş’in sunumları ilgiyle izlendi.

üştürmeyi başarmış. Tarihi Kentler Birliği
yılın son Buluşmasını ve Meclis toplantısını

Ülgür Gökhan

“Barışın Kenti Çanakkale” de yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı

Bu yöre savaşla anılmış yani Troya’dan

20

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

bu güne hep savaş konuşulmuş. Dolayısıyla

ve ekibinin aylardır titizlikle hazırlandığı

bu savaşların olduğu ortamda, özellikle Mus-

TKB Çanakkale Buluşması 11-13 Eylül tarih-

tafa Kemal’in savaşlardan sonra söylediği

lerinde, TKB üyeleri ve diğer konuklarla bir-

“yurtta sulh cihanda sulh” sözü, savaşın izle-

likte yaklaşık 500 kişinin katılımıyla

rini kaldıralım ve belleklerimize barışı yerleş-

gerçekleşti. Konuklar, TKB Meclis Toplan-

tirelim niyetiyle söylenmiş. Kültürümüzü

tısı, Seminer, kent gezisi ve Şehitler Abidesi

yaşayabilme fırsatını bulduğumuzda barışı

çelenk koyma töreninden oluşan programı

bulabiliriz. Bakın ÇEKÜL miras anlayışını

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ülgür Gökhan
Çanakkale
Belediye Başkanı
“Anadolu Buluşması”
Çanakkale’de ilk kez
şöyle tarif ediyor: “Kültürel miras, bir top-

kollamayan büyük bayındırlık projeleri,

düzenlenmiyor. İlk Anadolu Buluşması 100 yıl

lumun üyelerinin ortak geçmişlerini anla-

bilinçli tahribatlar. İkincisi, doğal etkenler;

önce yine Çanakkale’deydi. Hatta bu; Anado-

tan, aralarındaki dayanışma ve birlik

depremler, sel felaketleri, iklim dengeleri-

lu’nun buluşmasının da ötesinde Trakya’nın,

duygularını güçlendiren bir hazinedir.”

nin değişimi. Doğayı da biz tahrip ediyoruz

Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın ve Kuzey Afri-

Çok doğru çünkü biz bu duyguları pekişti-

ve doğa bizden elbette ki intikamını alıyor.

ka’nın buluşmasıydı. Yöresi, kökeni, rengi,

ren ortak geçmişimizi, aynı coğrafyayı pay-

Üçüncüsü ise savaş ve çatışmalar. Bu çatış-

mezhebi ne olursa olsun gönüller 100 yıl önce

laştığımız insanlarla bir arada olmayı,

malar sırasında sadece insanlar ölmüyor,

burada buluşmuştu. Bu topraklar altında yatıp

birbirimize varlığımızı hissettiren kültürel

kültürlerimiz de öldürülüyor.

ölümsüzlüğü tadanlar, bugün sizlerin geldiği

geçmişimizle yaşamayı istiyoruz. Bu top-

yerlerden ve hatta daha uzaklardan çıkıp gel-

raklarda yaşıyorsak, elbette ki aynı kültürün

Milattan önce 400’lerde çok daha farklı anla-

mişti. Ama Çanakkale’den geri dönememişti.

insanları olarak bunu hissedip, sürece kat-

yışlar da var. Örneğin Drahma kanunları; bu

“Yılın Son Anadolu Buluşması”nda, Çanakkale

kıda bulunmamız gerekiyor. Kültürel mira-

bir Hindu kanunu. Bu kanuna göre savaş

Savaşlarının 100. Yılında “Kültürel Mirasın

sımızla ilgili üç tehdit olduğunu

sırasında tapınakların ve dua yerlerinin tahrip

Korunmasında Öncelikli Değer: Barış” başlığı-

düşünüyorum. Bir tanesi insani etkenler.

edilmesi yasak. Osmanlı’da ise benzeri bir

nın seçilmesi de ayrıca anlamlıdır.

Karar verici kurumlar, yanlış planlamalar,

yaklaşımı Fatih Sultan Mehmet’in fetvala-

rant odaklı uygulamalar, kültürel mirası

rında görüyoruz. İstanbul’un fethinden sonra

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma
Kurulu ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı
Kuşaklar arasındaki
kesintinin belirtilerini görüyorum. Ötekileştirme görüyorum, birbirini sevmeyen insanlar
görüyorum. Toplumda bu görülmeye başladığı
anda sorunlar büyümüş demektir. Uluslararası
ortamlarda niteliğini, gücünü ve erkini yitirmiş
demektir. O bakımdan Çanakkale’de konuşurken çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Bir ulusun ulus olma niteliğini çok zor koşullarda ve
herkesin kendi canını verdiği bir toprakta olduğumuzun bilincinde olmamız lazım. Dik durmak demek bilgi demektir; dik durmak demek
eğitilmiş insan demektir; dik durmak demek
yaşlıya saygı, gence sevgi dolu olmak demektir. Ancak bu değerlerini koruyabilen bir toplum saygın bir toplum olur.
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Aynalı Çarşı

“Kültürümüzü
yaşayabilme fırsatını
bulduğumuzda
barışı bulabiliriz.”

Ayasofya gibi kültürel mirasların, inançların

ise ÇEKÜL ve TKB bu bayrağı devam ettiriyor.

Homeros’un kim olduğunu bilmeli; Troya’ya

özgürce devam etmesi sağlanmıştı. Aynı fetvayı

Bu ülkede birlik ve beraberliği, yani barışı

gitmeli. Kars’ta yaşayan bir çocuk Ani Hara-

Bosna’da da gördük. O zamanki Bohovillere o

korumak zorundayız. Çünkü ortak geçmişi

belerini, Bursa’daki bir çocuk asırlık çınar

bölgeyi fethettiği zaman asla Müslüman olma-

olmayan insan toplulukları ulus olamaz. Hitit-

ağaçlarını görmeli. Anadolu kültürü eğitimin

dıkları için taciz etmeyeceğiz ve bunu yapanlar

ler, Urartulular da bizim topraklarımızın

her aşamasında yer almalı. Sadece somut var-

ölümle cezalandırılacaktır diyor. Böyle bir anla-

uygarlıkları. Biz bu uygarlıklarının temelleri

lıklarımız değil, somut olmayan mirasımız ve

yışa sahibiz. 1800’lerden günümüze gelen bir-

üzerinde yaşıyoruz. Biz savaştan yana değiliz.

doğal mirasımız da çok önemli. Son dönemde

çok uluslararası anlaşmamız var. Bize en yakın

O nedenle barışı konuşmak zorundayız.

doğa tahribatlarına karşı insanlarımızın tepki-

ve en büyük koruma insanı da Atatürk. Bu

lerini görüyorsunuz. Kaz Dağlarındaki kadın-

bilinçle Anadolu Medeniyetler Müzesi 1921

Tarihi Kentler Birliği yurtdışı inceleme gezi-

ların serzenişlerini biliyorsunuz. Yüzyıllardır

yılında kuruluyor. Ardından 1923-1938 yılları

miz kapsamında 2008’de Suriye’ye gitmiştik.

orada yaşayan insanların sesine kulak tıkaya-

arasında 24 ulusal müze daha kuruluyor. Ki o

Gördüğümüz pek çok eser savaş yüzünden

mayız. Kültürümüzün devam etmesi için

zamanları biliyoruz; hayatta kalmaya çalışan bir

yok oldu. Emevi Camisi, tarihi çarşılar, Pal-

doğamızı da korumalıyız. Çoğumuzun, kim

ülke, tutunmaya çalışan bir ülke, yokluk içeri-

mira antik kenti artık hepsi tahrip edilmiş

olduğunu somut olarak iddia edemeyeceği bir

sindeyiz. Ama tüm bunlarla mücadele edilirken

durumda. Bu yüzden barışı konuşmak zorun-

coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıllık aile ağacı-

bir taraftan arkeoloji eğitimine de önem verili-

dayız. Kültürlerin barışık olması içinse geçmi-

mızı ortaya koyabilsek ne kadar farklı yerler-

yor. Prof. Dr. Halet Çambel eğitim için yurtdı-

şimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Eğitim

den geldiğimizi de görme şansımız olurdu.

şına gönderilen en önemlisi kişilerden biri. 1931

sistemine o yörenin tarihi mutlaka eklenmeli.

Kültürel mirasın korunmasın öncelikli değer

yılında Türk Tarih Kurumunu kuruyor. Bugün

Çanakkale’deki öğrenci ve öğretmenler

barış. Savaş istemiyorsak barışı konuşmalıyız.
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Prof. Dr. Rüstem Aslan

Çünkü savaşlarda kültürler, insanlar, kent-

Açılış konuşmalarından...

Troya Kazı Başkanı

ler yok oluyor. Her savaşta olduğu gibi

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Çanakkale’nin tarihine baktığımızda

Troya savaşının da en çok acı çeken tarafı

savaşlarla anılan bir yer olduğunu görüyo-

kadınlar. Bir kadının kurban edilmesiyle

ruz. Bunun merkezinde ise Troya savaşı

başlayan savaş, bir başka kadının yani

Dr. Asım

var. Troya iki büyük dünyanın arasında

Polyxena’nın babasının mezarı başında

Güzelbey

sıkışmış bir kent. Ama yüzünü hep Anado-

kurban edilmesiyle son buluyor. Kentlerin

TKB Danışma

lu’ya dönmüş; bunu yazılı kaynak ve

ve insanların kaderleri birlikte ilerliyor.

Kurulu Üyesi

buluntulardan anlıyoruz. Anadolu ve

Aphrodite’nin oğlu, Troialı kral ailesinin

Avrupa’nın geçiş noktasında olduğu için

mensubu Aeneas, babasını da sırtına ala-

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı

de konumu çok önemli. Antik çağ ozanla-

rak, oğlu Askanios ile birlikte alevler için-

Anadolu topraklarında barışın önemli bir yeri

rından Homeros, Troya savaşıyla ilgili

deki kentten kaçıyor. Önce Kartaca’da

vardır. M.Ö. 2559 yılında, dünyadaki ilk

kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü destanı

biraz kalıyorlar, daha sonra ise İtalya’ya

yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anadolu

yazıya geçiriyor. Homeros’un İlyada Des-

göç ediyorlar. Ve oğlu AskaniosIulus,

topraklarında imzalanmıştır. O dönemin iki

tanı dünya tarihindeki yazılı destanlar ara-

Roma’nın anakenti Alba Longa’yı kuruyor.

büyük devletinin hükümdarı Mısır Firavunu

ve Gaziantep

2. Ramses ile Hitit Kralı Hattuşili arasında

sında en önemli olanlardan biri. Troya
Savaşıyla ilgili pek çok ayrıntıyı Home-

Bu hikâyede olduğu gibi savaşların insanla-

devam eden savaş nedeniyle yüzlerce insan

ros’un destanından öğreniyoruz. İlyada

rın kaderlerini nasıl değiştirdiğini görüyo-

ölmüştü. Ve hükümdarlar güçlerini

Destanında 10 yıllık savaşın sadece son 51

ruz. Çanakkale’yi kuran Fatih Sultan

birleştirmeye kadar verdi. “Ülkemizin refahı,

günü anlatılıyor.

Mehmet, 1462’de İstanbul’u fethettiğinde

insanlarımızın huzuru ve memleketlerimizin

“Troyalıların öcünü aldım” diyor. Çanak-

yeniden imarı için güçlerimizi birleştirelim”,

Troya Atı aslında Homeros’un destanında

kale savaşı ise son Troya savaşıdır. 1015’te

dediler. Bu tarihi anlaşma işte Anadolu

yazdığı metaforik bir öykü. Savaşlarda çok

savaşan askerlerin çoğunun kendilerini

topraklarında üstelik Güneydoğu’da

güçlü ordulara, güçlü askerlere ihtiyaç

Troyalı olarak gördüklerini mektuplarından

imzalandı. Onun için biz barışa talip

olmadığını, bir hileyle bile kocaman kent-

öğreniyoruz. Çanakkale’nin tarihsel süreç-

olmalıyız.

lerin yenilebileceğini anlatıyor. Destanda

teki savaşları 1915’te tamamlanmış oluyor.

anlatılan Troya Atı hilesi, en temelde sava-

Bu nedenle artık Çanakkale’de bir barış

Hamza Erkal

şın çözüm olmadığını bizlere vurguluyor.

kültürü yaratmaya çalışıyoruz.

Çanakkale Valisi
Türkiye Cumhuriyeti,
bizim en önemli

Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi

birlikteliğimiz, en
önemli değerimiz, vatanımız; hepimizin
beraberce muhafaza etmesi gereken en
önemli kıymetimizdir. Farkındaysanız son
dönemde insanlarımız tepkilerini gösterirken
Türk-Kürt ayrımı yapmaya başladı. Biz
düşmanı fiiliyle biliriz; yoksa milletiyle,
diniyle, diliyle, kültürüyle bir insanı
yaftalayıp düşman olarak nitelendirmeyiz.
Çanakkale’nin ruhu, medeniyetin oluşmasına
büyük katkı sağlamıştır. Biz biliyoruz ki,
Çanakkale Savaşında bile askerlerimiz yine
barışçıl tavırlar sergilemiş, karşı tarafın askeri
yaralandığında onu taşıyıp teslim etmişlerdir.
Yani böyle bir soydan, böyle bir
medeniyetten, böyle bir kültürden gelmişiz.
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Kordon ve Troya Atı

“Doğal ve kültürel
varlıkların korunması,
birbirinden
koparılamayacak
kadar iç içe geçmiş
konulardır.”
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Prof. Dr Ruşen Keleş

yoruz. Rant yaratma ve paylaştırma kaygıları-

TKB Danışma Kurulu üyesi

nın her şeyin önüne geçtiği bir dünyada diye-

Adı Çanakkale Savaşı olmasına karşın, Ana-

biliriz ki, devlet güçlendirilip yaşatılmadıkça,

dolu’yu işgale kalkışanları en insancıl ölçüler

ne kamusal varlıklara, kültür değerlerine sahip

içinde durdurmayı başaran, teslim aldığı düş-

çıkılabilir ne de insanın kişi olarak varlığını

man komutanlarına bile dostça davranan ve

sürdürmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla

bu savaşta yaşamını yitiren askerlere evladı-

orman varlığına, verimli tarım topraklarına,

mız diyecek kadar barışçıl yaklaşımlar içinde

kıyılarına, en değerli kültür varlıklarına sahip

olan, büyük önder ve gerçek devlet adamı

çıkmakta başarı gösteremeyen bir devlette,

Mustafa Kemal’i, Çanakkale Buluşması vesi-

sizlere sorarım insanın ne değeri kalabilir?

leyle saygıyla anıyorum.

Öncelik düşüncesine biraz daha açıklık kazandırmak için bir başka örneği de dikkatinize

Maslow’un yapmış olduğu insan gereksinme-

sunmak istiyorum: Bu örnek, doğal, kültürel

leri sıralamasında, toplum yaşamının her ala-

ve tarihsel kimliğe sahip olan Ankara Atatürk

nında öncelik düşüncesi önem taşımaktadır.

Orman Çiftliğinin 60 yıldan bu yana başına

Daha önemli olanın, daha az önemli olana

gelenlerle ilgilidir. Çiftlik arazisi 1950’li yılla-

yeğlenmesi yani ehemmi mühimme tercihi

rın başından bu yana büyük kurtarıcının şartlı

etmek önemlidir. Önceliklerin rasyonel olarak

bağışındaki, asıl amacın dışına çıkılarak

belirlenmesi konusunu iki örnekle dikkatinize

mezarlık, hal, kooperatif, yol, hizmet binası,

sunmak isterim: Son zamanlarda sık sık duy-

cami ve benzeri kullanımlara açıldı. Bu arazi-

makta olduğumuz ve Şeyh Edebali’ye atfedi-

nin meslek odalarınca ve ilgililerle son zaman-

len bir söz vardır “İnsanı yaşat ki, devlet

larda bana sorarsanız yanlış açılardan

yaşasın”. Bu cümlede, az önce sözünü etmiş

değerlendirmeleri yapılıyor; maliyetinin yük-

olduğum, öncelik düşüncesinin ifadesini görü-

sekliği, mefruşatın lüks olması gibi nedenler

açısından eleştiriliyor. Bu belki doğrudur.

İsmail Bütün, Çanakkale Seramiği Anı Eşya

Çünkü bu türlü konular, netice itibariyle vergi

ve Üretim Merkezi Seramik Ustası

yükümlüsünü de bir açıdan ilgilendiriyor.
Elbette maliyet önemsiz değildir ancak benim
kanımca eksik bir yaklaşımdır. Çiftlik arazisinin imara açılması sürecinde hukukun üstünlük
ilkesine ters düşen özellikler kadar Atatürk’ün
vasiyetinde yer alan iradeye saygıdan uzaklaşılmış olması, yapılanların hukukiliği kadar meşruiyetinin de sorgulanabilir hale getirilmesine
yol açmış bulunmaktadır.
Doğal ve kültürel varlıkların korunması, birbirinden koparılamayacak kadar iç içe geçmiş
konulardır. Bu örneklerde ilgili belediyelere,
koruma kurullarına, hatta bilirkişi olarak görev
yapan bilim insanlarına çok önemli bir ahlaki
sorumluluk düşmektedir. Demek ki savaş
olmaksızın barış koşulları içinde de doğal ve
tarihsel değerler tahribata uğrayabilir.
Barış kavramı, sağlık ve yoksulluk kavramı gibi
görelilik içeren kavramlardır. Yoksulluğun karşıtı ise varsıllık veya zenginliktir. Barışın karşıtının savaş olduğunu öne sürmek kanımca
yeterli olamaz; uçlar arasında değişik ve çok
sayıda basamak vardır. Bu nedenle de barış
dediğimiz zaman bunun varlık, esenlik, güvenlik kaygılarının olmadığı bir durumu anlattığı
anımsanmalıdır. Daha da önemlisi kültür varlıklarımızın gereği gibi korunabilmesi açısından,
barışın tersi olan savaş kavramının değil, şiddet
ve terör olaylarının da bir tehlike oluşturduğunu
kesinlikle unutmamalıdır.
Unutmamamız gereken bir başka nokta da
koruma kaygıları açısından barışın mutlak bir
güvence oluşturmamasına karşın, savaşın bu
yönde mutlak bir tehdit olduğu konusunda hiçbir kuşku bulunmamasıdır. Çünkü barış, yalnızca bir ön koşuldur. Koruma bilincinin
geliştirilmesi için atılması gereken eğitim ve
kültür düzeylerinin yükseltilmesi gibi pek çok
başka adım vardır. Oysa savaş kültürel ve doğal
değerleri yıkmak, yok etmek için mutlak bir
risk oluşturmaktadır.
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Barış Kordonu kumsalı

Bu konuyu izninizle örneklerle açıklığa

koparılamayacak kadar, birbiriyle ilişkisi

kavuşturmak istiyorum: 1990’lı yılların baş-

olan, birbirlerinin içinde olması gereken

larında Irak’ın Kuveyt’e askeri müdahalesi

kavramlardır.” Türkiye Bilimler Akademisi

sonucunda, Basra Körfezinde denize ton-

TÜBA’nın Sosyal Bilimler Sözlüğüne bak-

larca petrol dökülmüştü. Bu yüzden ölen

tığımızda barış, “Devletin ya da tartışma

binlerce deniz varlığı ve kuşlar oldu. Körfez

içinde olan yandaşların karşılıklı görüşme-

kitlesel balık ölümleriyle olabildiğine kirle-

ler sonucunda sağladıkları uzlaşım” olarak

tildi. Van ve çevresindeki tarım alanlarında

tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra aynı söz-

bile bu yüzden tarımın verimliliğinin düştü-

lükte, “barışçı çözüm”, “barış içinde yaşa-

ğüne ilişkin veriler ortaya çıktı; dava açıldı.

mak” gibi kavramların tanımları da vardır.

Bu davaların muhatabı kimdir bilir misiniz?

1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre Zirve-

Savaşı başlatan George Bush, Fransuva Mit-

sinden daha önce 1976’da, yine Birleşmiş

terand ve İngiltere’nin o tarihteki başbakanı-

Milletler teşkilatının Kanada’nın Vancouver

dır. Onlara karşı tazminat davaları açılmıştır.

kentinde yaptığı İnsan Yerleşimleri Konfe-

İkinci örnek; yine o yıllarda Bosna Her-

ransında şu cümleye yer verilmiştir: “Tarih-

sek’te şiddetlenen savaşın en önemli hedef-

sel yerleşim yerleri, anıtlar ve dini mirası

lerinden, mağdurlarından bir tanesi, nefis

temsil eden yapılar, ulusal mirasın ögeleri

mimari görünümü ve tarihsel kültürel değeri

olarak savaşların yıkıcı etkilerine karşı

ile herkeste takdir ve hayranlık uyandıran

korunmalıdır.”

“Savaş kültürel
ve doğal değerleri
yıkmak, yok etmek
için mutlak
bir risk
oluşturmaktadır.”

Mostar Köprüsü olmuştur. Bu köprü tahrip
edilmiş, yıkılmıştır. UNESCO 1990’lı yılla-

Birleşmiş Milletler tüzüğünün 74. madde-

rın ortalarında bu yıkımı konu alan, savaşın

sinde devletlerin aralarındaki uyuşmazlık-

kültür değerlerinin tahrip edilmesine yol

ları barış koşulları içinde ve bir ortalık

açan etkilerini dünyanın dikkatine sunan

anlayışıyla çözmeleri gereğinden söz edilir.

“Kent-Kırım” isimli gezici bir sergi oluştur-

Günümüzde “barış hakkı”ndan bir “insan

muştur. Serginin asıl amacı, savaşların tarih

hakkı” olarak söz edilmeye başlanmıştır.

ve kültür mirası olan değerler ve varlıklar

Özellikle bu konuyu hukukçu olmayan

için yarattığı tehlikenin boyutlarına dünya

arkadaşlarımızın dikkatine sunmak isterim.

kamuoyunun dikkatini çekmekti. Bir üçüncü

İnsanlar arasında uyum, dostluk ve esenlik

örnek ise Şam ve Halep kentleri arasındaki

anlamına gelen barış, topluluklar ve devlet-

IŞID isimli terör örgütüdür. Şehir demiyo-

lerarasında savaşın olmadığı, uyuşmazlıkla-

rum kent diyorum; kusura bakmayın çünkü

rın çatışma ya da savaş tehdidi yoluyla

doğrusu budur. Bu terör örgütü Şam ve

çözülmediği bir durumu anlatmaktadır.

Halep kentleri arasındaki dünyaca ünlü Pal-

İsimlerini bildiğiniz önemli sosyal bilimci-

mira antik kentini ele geçirdikten sonra, oradaki paha biçilmez tarihi alanı havaya
uçurmuştur. Buradaki örnekler, amacı ne
olursa olsun, bütün silahlı çatışmalar sonucunda gerek canlı, gerekse insan elinden çıkmış olan çevrenin payına düşeni aldığını
açık bir şekilde gösteriyor.
Bu nedenledir ki, Rio Çevre Zirvesinde
1992 yılında kabul edilen bildirgenin 25.
maddesinde şu sözler yer almıştır: “Barış,
kalkınma ve çevre koruma birbirlerinden

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

lerden Erich Fromm, barışın olumlu ve olum-

dirisinin ve Helsinki Nihai Senedinin ön sözle-

suz iki türü olduğunu belirtiyor. Olumsuz

rinde de barışla, insan hakları arasında çok

tanım savaşın yokluğudur. Olumlu tanım ise

yakın ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Bu bel-

bütün insanların korku duymadan, kardeşçe

gelerde kullanılan şu ifadelere dikkatinizi çek-

ve uyum içinde yaşamalarını anlatan bir kav-

mek isterim: “İnsan onurunun ve insanlık

ramdır. Bir İskandinav sosyal bilimcisi olan

ailesinin bütün üyelerinin sahip olduğu eşit ve

Yuan Dalton ise şiddetin yokluğunu, barışın

devredilemez hakların tanınması, özgürlüğün,

ön koşulu olarak gördüğünü belirtmiştir.

adaletin ve dünya barışının temelini oluşturur.” “Uluslarası barış ve güvenliğin sağlan-

Savaşlar nedeniyle kalıcı barışı sağlamanın

ması ile insan haklarına saygının geliştirilip

olanaksız olması ve çatışmaların yol açtığı

korunması Birleşmiş Milletlerin başlıca amaç-

insan hakları ihlalleri, çevre değerleri ve kül-

ları arasındadır.” Ayrıca İnsan Hakları Evren-

tür mirasını da tehdit altında bırakıyor. İkinci

sel Bildirgesinin kurallarının bağlayıcı duruma

Dünya Savaşından bu yana ilk çatışma, ayak-

getirilmesi için Birleşmiş Milletlerin 1966

lanma ve uluslararası savaşlar dâhil 170’den

yılında yayınlaşmış olduğu 2 sözleşme var. Bu

fazla çatışmada 35 milyondan fazla insan

sözleşmelerden medeni ve siyasi haklarla ilgili

ölmüştür. 1954-1992 arasında çıkan 149

olan uluslararası sözleşmenin 20. maddesi ile

savaşta 3 milyonu asker olmak üzere 23 mil-

ulusal, ırksal ve dini nefret söylemlerinin

yon insan yaşamını yitirmiştir.

yasaklandığını görüyoruz.

Barış hakkı denilen hak, sömürgeciliğe ve

1978’deki Birleşmiş Milletler Genel Kuru-

yeni sömürgeciliğe bir tepki olarak ortaya

lunda barış, her ulusun ve insanın ırk, dil, cin-

çıktı. Birleşmiş Milletler tüzüğünün ön

siyet ayrımı olmaksızın insan hakkı olarak ilan

sözünde barışla, insan hakları arasında bir

edilmiştir. Kısaca barış hakkının bir pozitif hak

ilişki kurulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bil-

olarak uluslararası hukukta yer aldığını görüyoruz. Şimdi insan hakları denildiğinde çeşitli
kategorilerden söz ediliyor. Birinci kuşak insan

Çanakkale Kordonu

hakları: Medeni haklar, siyasi haklar. İkinci
kuşak insan hakları: Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar. Üçüncü kuşak insan hakları: Barış
hakkı, çevre hakkı, gelişme hakkı, insanlığın
ortak miras/mal varlığına saygı ve bilgi edinme
hakkıdır. Fakat barış hakkının da içinde bulunduğu bu haklara öznesinin, konusunun ve
muhatabının ne olduğu, nasıl tanımlanması
gerektiğinin kolay olmadığı gerekçesiyle itirazlar geliyor. Ama hemen belirtmek gerekir ki bu
itirazlar, bu hakların var olmadığı anlamına
gelmez. İç hukuklara barış hakkının yansıtılması gerekiyor.
Japonya Anayasasının 9. maddesini örnek vermek istiyorum: Devletin savaşa giremeyeceği
taahhüdü Japonya Anayasasında yer almıştır
ve bunun sonucu olarak Japonya’da hiçbir
kara, hava ve deniz kuvveti bulundurulamaz.
Devlete, savaş halinde olma şansını, yetkisini
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Çanakkale Saat Kulesi

ve hakkını Japon Anayasasının 9. maddesi
tanımıyor. Ya Türkiye’de? Anayasamızda
böyle bir kural yok. Uluslararası taraf olduğumuz sözleşmelerle ulusal yasalarımız arasında
bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, tercih edilmesi
gereken kuralın “uluslararası sözleşmeler”
olduğunun söylenmesiyle yetiniliyor.
Hukuki durumla fiili durum hiçbir zaman
örtüşmez; ideal olan fiili durumları, hukuki
durumlarla örtüşür hale getirmektedir. Bu
konuda hem uluslararası alanda, hem de ülkelerin kendi iç yapılarında son derece önemli
zorluklar, sıkıntılar vardır.
Şiddet kültürünün yerini, daha önceki konuşmalarda da belirtildiği gibi “barış kültürü”nün
alması gerekiyor. Bu nedenle devlet adamlarına yaptıklarıyla, sözleriyle, düşündükleriyle
büyük önderlik görevleri düşüyor. Anahtar,
gerçek devlet adamı büyük Atatürk’ün şu sözlerinde saklıdır: “Hayatta en hakiki mürşit,
yol gösterici ilimdir. Yurtta barış, cihanda
barış.” Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çanakkale’nin kültürel mirası
ve yapılan çalışmalar incelendi
TKB tarihine önemli notların kaydedildiği
Çanakkale Buluşması kent inceleme gezisi ile
devam etti. Kentin en yüksek tepelerinden
birinde, boğazı ve tarihi Gelibolu Yarımadasını gören Özgürlük Parkı, TKB Özendirme
Yarışmasında Proje Ödülü alan ve geçen yıl
hizmete açılan Seramik Müzesi, düzenleme
çalışmalarının tamamlandığı Kordon, Saat
Kulesi ve çevre düzenleme çalışmaları, yine
TKB desteğiyle hayat bulan Kent Müzesi,
Çimenlik Kalesi, Ece Ayhan Evi, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı tarihi
Çarşı Caddesi, türkülere konu olan Aynalı
Çarşı, Zafer Meydanı ve Barış Kordonunun
incelendiği gezi, Pazar günü Şehitler Abidesine çelenk koyma töreni ile sona erdi.

değerlendirme

UYGARLIK
BARIŞLA BÜYÜR
ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma Kurulu Başkanı
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015 yılı ülkemiz için bir bakıma

daki gelişmelere koşut olarak, her noktada varlık

bir dizi kavram ve değerin gözden

göstermeye başladı ve bu girişimler sonucu 25 yıl

geçirilmesi gerekliliğini birlikte

içinde ÇEKÜL Vakfı “doğal-kültürel varlıklar,

getirdi. Mutlu bir rastlantıyla

eğitim, örgütlenme, tanıtım” ana başlıkları altında

“Tarihi Kentler Birliği”, başarılı

yerel halkın katılımı ile koruma konusunu bütün-

geçen yaşamının 15. yılını kutluyor. Bu 15 yıl,

cül bir yaklaşıma dönüştürdü. Mimarlar Odası

aynı zamanda ülkemizdeki doğal-tarihsel-kültürel

başta olmak üzere tüm odalar, bilinçlendirme

mirasımızın yeniden gözden geçirilmesine de

çalışmasını sürekli güçlendirdi. İleri hedefler için

neden oldu. Kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimle-

yeni yaklaşımları tartışmaya açan Kentsel Strateji

rin katıldığı önemli toplantılar, ülkemizde 1975

ise 10. yılını doldurdu.

yılında yoğunluk kazanmıştı ve Safranbolu bu
konuda yerelin güçlü katılımıyla bir ilki başardı,

Burada dikkati çeken nokta, ilgili kurumların,

kesintisiz 40 yılını doldurdu.

2000 yılında köklü kalıcı bir yapıya ulaşma
yolunda Tarihi Kentler Birliği’nin sağlam temeller

Eğer adım adım bu sürecin eşik noktalarını belir-

üzerinde kurulmasına katkı sağlamalarıdır. Bu,

lemek istersek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

ülkemiz için diğer önemli bir dönüm noktasıydı.

1984 yılında tüm kesimlerin katkısıyla başlattığı,

15. yılını kutladığımız TKB, artık “yerel gücün

varlığında yer alan zengin kültürel mirasına yeni

gerekliliğini” kanıtlar nitelikte bir kimliğe

yaşam olanağı sağlayan büyük girişimine değin-

kavuştu. Her yıl sayıları artan üyeleriyle, yılda iki

mek gerekir. TBMM’nin kültürel mirasın korun-

kez buluşma, iki kez seminer, iki kez bölge top-

ması çağrısına 1985 yılında Bursa, günümüze

lantısı, bir kez fuar, özendirme yarışması, yurtdışı

uzanan 30 yıl içinde köylerine kadar somut-soyut

inceleme gezisi, sürekli eğitim toplantıları ve

tüm mirasına yaşam hakkı tanıdı. Bu arada doğal

yayınlarıyla, doğal-kültürel mirasın korunmasının

olarak, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili

kaçınılmazlığını içselleştirmeyi başardı. Uluslar-

bakanlıklar, yeni yasal düzenlemelerle sorunlarla

arası ortamlarda ağırlıkla yer almayı, yeni başlık-

yüklü geçmişe yeni olanaklar kazandırmaya çalış-

larla da gündemi zenginleştirmeyi-

tılar. Sivil toplum örgütleri ise, adım adım dünya-

boyutlandırmayı bildi.
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11-13 Eylül 2015 tarihinde ise, Çanakkale’de
“Kültürel Mirasın Korunmasında Öncelikli Değer:
Barış” başlığı altında TKB üyeleri, uygarlıklar
ülkesinin sahibi olarak evrensel bir kavramın
altını çizdiler, konuyu tartışmaya açtılar. Dünyamızın bölgesel savaşlarla gözden çıkarılan doğalkültürel varlıklarının ancak barış ortamlarında
yeşereceğini, Çanakkale gibi anlamlı bir noktada
çok önemli, çok yönlü açıklama olanağı yarattılar.
Bu gündem oluşturan toplantıda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, mitolojinin ünlü kahramanlarından günümüze uzanan süreçte,
“savaşların barışa dönüşmesinin gerekliliğini”
Troya’dan başlayarak tarihin tüm evrelerini açıkladı ve tek yolun barış olduğunu vurguladı.
Çanakkale Savaşı’nın geçtiği ortamlardan çıkarılacak dersin öneminin de altını çizdi. Prof. Dr.
Rüstem Arslan ise, geçmiş kalıntıların izini sürerek, her belge ve bulguyu yorumlayarak, uygarlıkların kalıcı niteliğinin barışa bağlı olduğunu güçlü
bir şekilde açıkladı.
Çanakkale odaklı bu açıklamaların ardından Prof.
Dr. Ruşen Keleş, dünya ve ülkemizde barışın
niçin kaçınılmaz öncelikli gündem olması gerektiğini, çok geniş bir açıdan değerlendirdi. Yaşadığımız sıkıntılı ortamın uygarlığa verdiği zararı,
farklı coğrafyalardan örneklerle açıkladı. Katılımcıların büyük bir ilgiyle izledikleri bu coşkulu toplantı, dünyanın barışa olan özlemini de dile
getiriyordu. Böylesi duygularla alanda yapılan
gözlemler, “koruyarak yaşatmak, tarihten ders
almak” gibi temel başlıkların artık büyük bir
sorumluluğu da içerdiğini gösteriyordu.
Katılımcıları duygulandıran diğer bir nokta ise,
başından sonuna gençlerin, yerel yönetimin tüm
birimlerinin “barış kavramına uygun bir incelikle”
herkese katkı sağlamasıydı. Ülkemizin hasret çektiği birlikteliğin tarihin verdiği derse uygun bir
sonuca ulaşması, gücün kaynağının bilgi-bilinçbirliktelik olduğunu bir kez daha kanıtladı. TKB
Meclis Toplantısı da bu coşkulu ortamda tamamlandı ve barış bir kez daha yazıya dönüşmemiş bir
karar olarak düşüncelere yansıdı.

Binlerce yılın mirasına ev sahipliği yapan Çanakkale,
kırsal alandaki zenginliği kadar kent
içindeki kültür odaklarıyla da öne çıkan kentlerimizden.
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Aynalı Çarşı ve türküsü
Çanakkale denince ilk akla gelendir Aynalı Çarşı ve o meşhur
Çanakkale türküsü. Kentin kapalı

Piri Reis ve Çanakkale

çarşısı ve geçmişteki ticaret mer-

Gelibolulu denizci ve kartograf Piri Reis, Çanakkale’nin evrensel öneme sahip değerlerinden. 15.

kezi olan Aynalı Çarşının inşası

yüzyılda özellikle Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kita-

1890 yılında tamamlanmış. O

bıyla ün salan Piri Reis adına, kentte mozaikli bir meydan düzenlemesi bulunuyor. Çanakkale Piri

tarihlerde kentin Musevi cemaatin-

Reis Müzesi ise Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezinde, Türkiye’de alanındaki tek

den Eliyau Hallio’nun inşa ettir-

müze olarak kurulmuş. Müze, su ve deniz bilimleri ile ona bağlı galerilerden oluşuyor. Deniz

diği çarşı, aslında Halyo Çarşısı

ekosistemleri, denizcilik ve benzeri konularda ilgi çekici bir koleksiyona ev sahipliği yapan

olarak anılmakla birlikte, iki giri-

müzede, Piri Reis’in Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye’nin bir bölümünü görmek de mümkün.

şinde bulunan aynalar nedeniyle
Aynalı Çarşı olarak adlandırılmıştır. Gelibolu Savaşı ve sonrasında
süren İngiliz işgali sırasında, çarşı

Ece Ayhan ve Ece Ayhan Evi

atların bağlandığı bir ahır olarak

Türk şiirinin değerli isimlerinden Ece

kullanılmış. Aynalı Çarşı adının,

Ayhan, kentin en önemli değerlerin-

bu atlara takılan aynalı eyerlerden

den. Çanakkale Belediyesinin girişim-

de geldiği söyleniyor. Yakın

leriyle büyük şair adına “Ece Ayhan

zamana kadar harap durumda olan

Evi” 2015 Mayıs ayında hizmete girdi.

çarşının restorasyonu 2007 yılında

Toplam 380 metrekare kapalı alana ve

tamamlanmış. Bugün çarşı, Çanak-

küçük bir iç bahçeye sahip tescilli

kale’ye özgü hediyelik eşya dük-

Çanakkale seramikleri

tarihi iki yapı, kentin kültür yaşamında

kânlarıyla, kenti ziyaret edenlerin

ve Seramik Müzesi

yeni bir zenginlik olarak yerini aldı.

başlıca uğrak noktalarından.

Çanakkale özellikle 18. yüzyıl ortaların-

Çanakkale’nin geleneksel konut mima-

dan 20. yüzyıl başlarına dek Batı Anado-

risi ile edebi değerini birlikte yaşat-

lu’da bir seramik merkezi olarak var

mayı hedefleyen bir proje olarak Ece

olmuş. Geleneksel Çanakkale seramik-

Ayhan Evi, kentin görülmesi gereken

leri yıllar boyunca gezginler ve tüccarlar

odaklarından. Ece Ayhan Evinde Şiir

aracılığıyla batıya ulaştırılmış. Günü-

Kafe ve satış birimi ile kültür-sanat ve

müzde ise bu yerel gelenek, modern fab-

organizasyon alanı, üst katlarda ise

rikalar aracılığıyla sürdürülüyor. Kentin

kütüphane, toplantı salonu, yönetim

öne çıkan kültür yapılarından biri Sera-

birimi ve etkinlik alanları yer alıyor.

mik Müzesi. Müzede güncel seramik
sergileri ziyaretçilerle buluşurken, geleneksel Çanakkale seramiklerinin üretimiyle ilgili de bilgilendirme yapılıyor.
Eski Er Hamamının restore edilmesi ve
işlevlendirilmesiyle kente kazandırılan
Müze, 2014 yılında “Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması”
kapsamında uygulama ödülü aldı.
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UYGARLIKLARIN BİRLİKTELİĞİNE
GİDEN ORTAK YOLCULUK
Tarihi İpek Yolu kentleri ticari ve kültürel ağlarını yeniden
örüyor. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunun 10.su Bursa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

G
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aziantep’in ardından bu

kurduğu uluslararası bağlantılar yeni yakla-

yıl da Bursa Büyükşehir

şımların Birlik üyeleri arasında yaygınlaşma-

Belediyesi, Dünya Vatan-

sına da olanak sağlıyor.

daşları Örgütü-WCO ile
3 – 6 Eylül 2015 tarihle-

Kültürel zenginliği kadar ipek üreticiliğinin ve

rinde 10. WCO İpek Yolu Belediye Başkanları

tekstilin merkezi konumundaki Bursa’da yapılan

Forumunu düzenledi. İpek Yolu kentlerinin

toplantıya moda gösterileri, yerel müzik ve gas-

tarihi birlikteliği, İpek Yolu Başkanlar Forumu

tronomi rotası da eşlik etti. “İpek Yolu Belediye

ile yeniden canlanmaya başladı. Toplantılarda,

Başkanlarının Uygarlıkların Birlikteliğine Giden

kentler arasında yeni bir ticaret anlayışı geli-

Ortak Yolculuğu” ana temasındaki toplantıya

şirken eğitim, kültür, sanat, bilim alanında da

pek çok davetlinin yanı sıra TKB Danışma

pek çok bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor.

Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.

Bu nedenle Türkiye’deki TKB üyesi kentlerin

Metin Sözen de katıldı. Sözen “Gaziantep’te

hepimizi mutlu eden, başarılı sonuçları günü-

malarımızdan daha önemli nokta, buradaki

müzde hala süren iki toplantının ardından sizleri

misafirliğiniz süresince göreceğiniz kalıcı çaba-

ülkemizde yeniden görmek, bu toplantının üç

ların çok yönlü-çok boyutlu bir hedefe yönelme-

oturumuna da ışık tutmaktadır: Süreklilik, dün-

sidir. Bu nitelikli sonuçlar, bizleri birbirimize

yada bütünleşme, kültür öncelikli turizm. Gazi-

bağlayan temel kavramlar üzerine oturmaktadır”

antep ve Bursa bu üç başlığı içeren çok yoğun

diyerek toplantının önemini vurguladı.

bir süreç yaşadı. Yarım yüzyıldır aldığımız yol,
yerel-ulusal-uluslararası boyutlara yansıdı ve

Üç gün yoğun geçen programın ardından yayınla-

örnek bir başarı öyküsü olarak nitelendirildi.

nan deklarasyonda özetle şu ana konular yer aldı:

Köylerden kentlere bütünlük içinde geliştirilen

İpek Yolu kültürünün festivallere yansıtılması,

kimlikli çabalar, bildiğiniz gibi Bursa'nın

İpek Yolu Müzeler Birliğinin kurulması, dünya

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alın-

vatandaşlığı anlayışının desteklenmesi, sürdürüle-

masıyla taçlandırıldı. Bursa’da bizlerin açıkla-

bilir bir turizm ekonomisinin oluşturulması.
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KÜLTÜRÜ ve DOĞASINA SAHİP ÇIKAN
BİR KENT: ELAZIĞ
Elazığ, 2000’li yılların başından itibaren koruma çalışmalarına
süreklilik kazandırdı. Son yıllarda ise Harput’un kültürel ve doğal
mirasının birlikte korunması kent yöneticilerinin gündeminde yer alıyor.

T

arihi Kentler Birliği üyesi Elazığ Beledi-

Muvakkithane, tarihi çeşmeler ve geleneksel sivil

yesi ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıla-

mimarlık örnekleri ise kentte devam eden koruma çalış-

rının konuğu oldu. Belediye Başkan

malarının diğer odaklarından.

Yardımcısı Karahan Çelik, Belediye
Meclis üyesi Mithat Coşkun, KUDEB

Koruma sürecin belgelenmesi için yayın hazırlıkları da bir

ekibinden Kadir Atıcı, ÇEKÜL uzman ekibine detaylı bir

yandan devam ediyor. Harput Külliyyatı, Harput Kültür

sunum yaptı. Kentin gerek kültürel gerekse doğal mirasını

Envanteri ve Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Dergisi gibi

koruma sürecinde bugüne dek alınan yol ve gelecek plan-

yakın gelecekte tamamlanması beklenen yayınlar, kentin

ları hakkında bilgi verildi. Toplantıda özellikle tarihi Har-

yerel kimliğinin görünür kılınması açısından önem taşıyor.

put kentinde sürdürülen koruma çalışmaları, kentin yerel
kimliğinin belgelenmesi, arşivlenmesi ve korunarak yaşa-

Doğal varlıklar ile ilgili planlanan çalışmaların başında

tılması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Buzluk Mağarası rekreasyon çalışması, Ankuzu Baba ve
Gavur taşı çevre düzenleme çalışması, Ölbe Vadisi çevre

Harput’taki çalışmaların başında Kale Hamamının

düzeni ve kurtarma çalışması ile Ejderha Taşı çevre

restorasyon projesi yer alıyor. Harput Kalesinde

düzeni çalışması geliyor.

yer alan hamam yapısının, kazı çalışmalarının ardından
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restore edilerek Harput Kent Müzesi olarak işlevlendiril-

ÇEKÜL uzman ekibi ve Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlen-

mesi planlanıyor. Bunun yanında, Osmanlı dönemine ait

dirmeleriyle sürdürülen toplantıda, Elazığ kentinin tüm

Hoca Hamamının da restorasyonu ve Hamam Müzesi ola-

tarihsel dönemleriyle değerlendirilmesi gerekliliği vurgu-

rak işlevlendirilmesi gelecek dönem planları arasında.

landı. Bunun yanında kent haritası, kültür envanteri, endüs-

Holvenk Manastırı, Kızıl Kilise, Esadiye Hamamı,

tri mirası ve kale toplantıda öne çıkan başlıklar oldu.

inceleme

erzifon Beledi-

M

konaklar birer birer yıkılmış, sosyal ve

yesi ve ÇEKÜL

ekonomik hayat durgunlaşmıştır.

rülmekte olan “4mahalle 1yaşam”

yesi 2010 yılından beri farklı ölçeklerde

projesi, Merzifon’un kalbindeki 4 tarihi

başarılı koruma çalışmaları yürütmekte.

mahalleye bir yaşam nefesi üfleyerek

2014 yılında ise ÇEKÜL Vakfı ve Mer-

canlandırmayı hedeflemektedir. Kentsel

zifon Belediyesi arasında kurulan işbir-

canlandırmanın katılımcı yöntemler ve

liği ile koruma çalışmaları geleneksel

insan odaklı bir anlayışla sürdürüldüğü

mahallelerin canlandırılması ve kentin

Merzifon, bu anlamda kendini korumayı

bölgesel ölçekte bir kültür odağı haline

amaçlayan diğer Anadolu kentlerine de

getirilmesine odaklanmıştır. Bu kap-

örnek oluşturmaktadır.

samda geçtiğimiz yıl içinde kentte halk

Vakfı işbirliği ile

4 MAHALLE
1 YAŞAM
Merzifon’da Kültürel Koruma ve Kentsel
Canlandırma Çalışmaları

2015 Martı ayın-

Halen ayakta kalan kültür ve tarih mira-

dan beri sürdü-

sının korunması için Merzifon Beledi-

çalıştayları, saha incelemeleri ve detaylı
Mimar
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

Amasya- Çorum- Samsun üçgeninin tam

bir envanter taraması yapılmış, kentin

ortasında bulunan Merzifon, doğu-batı

kültür odaklı stratejik yol haritası ve

ve kuzey-güney arasında ticaret yolları-

eylem planı yayınlanmıştır.

nın birleştiği stratejik konumu ile çağlar
boyunca önemli bir kültür ve ticaret

Eylem planının kısa vadeli ilk ayağını

merkezi olmuştur. Günümüzde de hava-

oluşturan “4 Mahalle 1 Yaşam” projesi,

limanı, askeri hava üssü, geniş kırsal

Merzifon’un geleneksel merkezini oluş-

hinterlandı ile bu önemini korumaya

turan Naccar, Hoca Süleyman, Hacıbalı

devam eden kent; Merzifonlu Kara

ve Eski Cami Mahallelerinde sürdürüle-

Mustafa Paşa Cami, Taşhan, Bedesten,

bilir sosyal, ekonomik ve fiziksel iyileş-

yüze yakın hamam ve sayısız sivil

menin sağlanmasını amaçlayan mahalle

mimari örneği ile pek çok kültür mira-

odaklı bir kentsel canlandırma projesidir.

sını da içinde barındırmaktadır.
Nasıl bir canlanma:
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Ne yazık ki Merzifon da, Anadolu kent-

Merzifon’da yürütülen “4mahalle

lerimizin 1980’lerden sonra yaşadığı

1yaşam” projesinde, ÇEKÜL Vakfının bir

hızlı kentsel dönüşümden payına düşeni

kentsel müdahale yaklaşımı olarak

almış, modern kent merkezi batıya

benimsediği yumuşak yenileme model-

doğru genişlerken, geleneksel merkez

leri, Merzifon’un yerel kimliği ve şartla-

içinde yer alan mahalleler giderek kade-

rına göre yorumlanarak kullanılmaktadır.

rine terkedilmiş, çarşı köhneleşmiş,

Savunulan kentsel modelde öncelik

“Canlandırma modelinin
özünde binalardan önce,
o binaları dolduran
insanları korumak,
kendi kendini
koruyan bir kent
dokusu yaratmak yatar.”
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“mahalle’yi” korumaktır. Mahalle sadece yapılı

Mahallede yaşayanların mahalleleri için inisi-

bir çevreden öte, Anadolu kentlerinde sosyal ve

yatif almalarının sağlanması, sivil bir örgüt-

ekonomik ilişkilerin topluluk düzeyinde yürü-

lenmenin ilk adımıdır ve kuşkusuz gelecekte

tüldüğü bir kentsel birlikteliği ifade eder. Bu

kendi kendini koruyan bir kent dokusunun

bakımdan önerilen canlandırma modelinin

oluşturulması bu sivil örgütlenmenin ne

özünde binalardan önce, o binaları dolduran

derece aktif olduğu ile doğru orantılıdır. Bu

insanları korumak, insanların sosyal ve ekono-

bakımdan Merzifon için yapılan planlamalar,

mik faaliyetlerini canlandırarak, kendi kendini

geniş katılımlı halk çalıştayları, odak grup

koruyan bir kent dokusu yaratmak yatar.

toplantıları, esnaf buluşmaları, yüz yüze
görüşmelerle kurgulanmakta, uygulamalar ise

Bu kapsamda mahalle hayatının canlandırıl-

yine mahallelinin katılımı ile ortak bir iş

masında iki önemli ilkesel yaklaşım üzerinde

bölümü ile hayata geçirilmektedir.

özellikle durulmakta ve yapılan uygulamalarda bu iki ilke gözetilmektedir. Bunlardan

Atıl alanların canlandırılması:

ilki mahalle içinde kamusal alanlar yaratarak

Merzifon merkezindeki geleneksel mahalle-

ortak kullanımı teşvik etmekten geçmektedir.

lere bakıldığında ilk göze çarpan sorunların

Mahalle hayatı, ortak iş yapma ve ortak

başında kent dokusunda yıllar içinde işlevsiz

mekanda birlikte yaşama kültürünün ürünü-

kalmış, boş, atıl alanların çokluğu gelmekte-

dür. Bu bakımdan sokaklardan kapı önlerine,

dir. Yıkılan binaların ve sahipsiz arsaların

meydanlardan kaldırımlara kadar her türlü

oluşturduğu bu boşluklar, yıllar içinde terk

kent mekanının kamusal niteliğini yükselt-

edilmişlik hissi veren, mahalle sağlığını tehdit

mek, mahalle içinde karşılaşma/ çakışma

eden ve genel anlamda güvenlik sorunları

alanlarını çoğaltacak ve ortak yaşama kültü-

yaratan mekanlara dönüşmüştür. Bu atıl alan-

rünü destekleyecektir.

ların mahallelinin ortak kullanımına açık
kamusal mekanlar olarak düzenlenmesi proje

Projede önemle üzerinde durulan ikinci ilke

içinde ilk ele alınan başlık olmuştur.

ise müdahalelerin planlamadan uygulamaya
kadar katılımcı bir ortamda yapılmasıdır.

Mahalle içinde söz konusu atıl alanlardan 32
tanesi tespit edilmiş, bu alanlara kent bahçeleri, etkinlik mekanları veya oyun parkı gibi
ortak kullanıma ve ortak iş yapmaya yönelik
işlevler verilmesi önerilmiştir. Bu çerçevede,
mahallelilerin bir araya gelebileceği kamusal
mekanlar yaratılırken, dokudaki tanımsız boşlukların düzenlenmesi ve mahalle odaklı bir
örgütlenme modelinin alt yapısının hazırlanması amaçlanmaktadır.
2015 yılı Mart ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 5 adet pilot noktada
çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda öncelikle
alanların çevresinde yaşayanlarla bir araya
gelinerek onların ihtiyaçlarının belirlenmesine
yönelik toplantılar düzenlendi. Mahalle halkının beklentilerinin tartışılmasından sonra
yapılan planlamalar ışığında alana yapılan
uygulama ve düzenlemeler de yine mahalle
sakinlerinin katılımı ile büyük ölçüde imece
usulü ile gerçekleştirilmektedir. Mahallelilerin bazen toprak taşıyarak, bazen bitki dike-
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rek, boya yaparak, bazense çalışanlara çay

alt yapısı Merzifon Belediyesi tarafından yeni-

demleyerek, sofra kurarak uygulamaya katı-

lendi. Bu süreçte Yokuşbaşı Caddesi üzerinde

lımı, bir yandan yaşayanların bu alanlara

gerçekleştirilen çalışmalar mahallenin ekono-

sahip çıkma duygusunu arttırırken, bir yandan

mik ve sosyal hareketliliğinin arttırılması açısın-

da mahalli odaklı bir sivil örgütlenmenin ilk

dan son derece büyük bir önem arz etmektedir.

adımlarının atılmasına olanak vermektedir.
Geçmişte Merzifon’un en prestijli caddelerinÜç kent bahçesi, bir etkinlik alanı ve bir

den biri olarak anılan, ancak günümüzde eski

çocuk oyun alanının düzenlendiği ilk pilot

önemini kaybetmiş Yokuşbaşı Caddesi mahal-

uygulamalar sonrasında alanların mahalleliler

lenin ana omurgasını oluşturmaktadır. Mahalli

tarafından aktif biçimde kullanıldığı görüldü.

esnafın büyük bölümünün bulunduğu caddede

Yaz akşamları komşuların bir araya gelerek

araç trafiği azaltılarak, yaya dolaşımının

semaver kaynattığı bu küçük kamusal nişlerin

kolaylaştırılması, bu sayede de kullanıcıların

kullanımının artması, güvenlik sıkıntılarında

geçirdiği sürenin arttırılması amaçlandı. Bu

da gözle görülür bir azalma yarattı.

süreçte cadde esnafı ile bir araya gelinerek
düzenlenen katılım toplantılarında onların

Yokuşbaşı Caddesi ve çevresindeki

ihtiyaç ve öncelikleri belirlendi. Bu toplantı-

çalışmalar:

lar ışığında her hafta kent merkezinde kurulan

Canlandırma projesi kapsamında mahalle bütü-

köylü pazarı Yokuşbaşı Caddesine taşınarak,

nünde alt yapı düzenleme ve yenilemeleri

cadde sonunda ve başına sosyal donatılar yer-

önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan 2015

leştirilerek ve cadde bağlantıları güçlendirile-

yaz sezonunda alandaki tüm sokak ve kaldırım

rek kullanıcı sayısı arttırılmakta.

“Bir bölgesel
kültür merkezi
olarak öne çıkan
Merzifon,
canlanmanın
yapılaşma ile değil,
insan hareketinin
arttırılması ile
gerçekleştirilebileceğinin en iyi
örneğini
göstermektedir.”
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Kültür odakları:

edilerek kentin kültür envanterine katılacak

Merzifon’da uygulanan canlandırma stratejisi-

binalar arasında. Sami Baydar Müzesi olarak

nin önemli bir diğer ayağını ise kültürel alt

işlevlendirilecek bina ayrıca içinde çocuklara

yapıyı güçlendirerek yeni çekim merkezleri

yönelik eğitim, etkinlik ve sergi mekanlarını

yaratılması oluşturmaktadır. Mahalle içinde

da barındıracaktır.

sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği

“Merzifon için
yapılan planlamalar,
halk çalıştayları,
odak grup toplantıları,
esnaf buluşmaları,
yüz yüze görüşmelerle
kurgulanmakta,
uygulamalar da
mahallelinin katılımı
ile hayata
geçirilmektedir.”
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yapabilecek odakların oluşturulması sayesinde

Geçmişte bir dönem sinema salonu olarak kul-

hem insan hareketi yaratılması sağlanacak,

lanılmış, bugün ise düğün salonu olarak kulla-

hem de kaybolmakta olan mahalle ilişkileri

nılan eski kilise binası proje kapsamında restore

kültür köprüleri ile tekrar kurulabilecektir.

edilerek çok amaçlı salon ve sinema olarak
işlevlendirilecektir. Çalışmaların 2016 yılında

Bu kapsamda devam eden çalışmaların

başlayacağı proje ile Merzifon’un en karakte-

başında, Ulukuşlar Konağı olarak bilinen

ristik anıt binalarından biri daha ayağa kaldırı-

tarihi sivil mimarlık örneği yapının, mahalle

lırken, insan hareketinin Yokuşbaşı aksından

sosyal merkezi olarak restore edilmesi gel-

mahallenin içine çekilmesi amaçlanmaktadır.

mektedir. Restorasyon çalışmaları Merzifon
Belediyesi tarafından 2015 Ekim ayı içinde

Henüz proje aşamasında bulunan bir diğer

tamamlanan projede, konağın özellikle

önemli çalışma ise geçmişte Merzifon’un

mahalleli kadınlara yönelik sosyal etkinlikle-

enerji ihtiyacının sağladığı ve endüstri mirası

rin ve eğitimlerin gerçekleştirilebileceği bir

niteliğindeki Motorhane binası ve çevresinin

merkez olarak işlevlendirilmesi planlanmak-

çok amaçlı bir kültür merkezine dönüştürül-

tadır. Bu açıdan mahalle evi, sivil örgütlen-

mesidir. İçerisinde Sanayi Müzesi, etkinlik

menin önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

alanları, konser salonu, sergi alanları, eğitim
birimleri, kafe-lokantalar, kent meydanı ve

Yokuşbaşı Caddesi’nin sonunda bulunan; çağ-

bağımsız atölye birimlerinin bulunacağı kül-

daş Türk resim sanatının en önemli isimlerin-

tür merkezi tamamlandığı zaman tüm kente

den biri sayılan Sami Baydar’ın içinde

hatta çevre kentlere hizmet verecek bir kültür

büyüdüğü ve ölene kadar atölye olarak kul-

üretim üssü, içinde bulunduğu mahalleler için

landığı eski ev, yine proje kapsamında restore

ise önemli bir canlılık kaynağı olacaktır.

Bu kültür odaklarının yanı sıra mahalle

kırsal kalkınma ve kırsal koruma başlıkları ile

sokaklarında açık hava sineması, atölyeler ve

birlikte ele alınmaktadır.

kermesler gibi süreli etkinliklerle mahalle
hayatının tekrardan canlandırılmasına yönelik

Merzifon’un önemli kimlik ögelerinden olan

programlar hazırlanmakta. Özellikle yaz ayla-

“Merzifon Dokuması” geçmişte Hırka köyü-

rında mahallelileri sokağa çıkmaya ve sokak-

nün başlıca geçim kaynağı olmuştur ve bugün

ların kamusal kullanım niteliğini arttırmaya

hala bu zanaatı hatırlayan yaşlı nesil yaşa-

yönelik programlar proje içinde stratejik bir

maya devam etmektedir. Köyde bulunan atıl

öneme sahiptir. Merzifon Belediyesi’nin 2015

ilkokul binasının, dokuma üretim merkezine

yılı boyunca sürdürdüğü festival ve sokak

dönüştürülmesini amaçlayan proje ile köydeki

etkinlikleri kısa sürede kentte büyük bir heye-

yeni nesillere bu zanaatın aktarılması ve kent

can kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda

merkezinde canlandırma çalışmalarının sür-

çevre merkezlerden bile ziyaretçilerin kente

düğü alanlardan birinde satışının yapılması ön

gelmelerini sağladı. Bir bölgesel kültür mer-

görülmektedir. Bu sayede kırsal kalkınmaya

kezi olarak öne çıkan Merzifon, canlanmanın

yönelik ilerleme sağlanırken, Merzifon’un

yapılaşma ile değil, insan hareketinin arttırıl-

önemli bir kimlik ögesinin de koruması sağla-

ması ile gerçekleştirilebileceğinin en iyi örne-

nacaktır.

ğini göstermektedir.
Hırka Köyünde yapılan çalışmalar kapsaKırsal mirasın Korunması:

mında ayrıca köyde bulunan eski değirmenler

4Mahalle1Yaşam programı kapsamında çalı-

de restore edilerek özellikle çocuklara yönelik

şılan mahallelere 3 km uzaklıkta ve bu mahal-

eğitim mekanı olarak işlevlendirilecek, bu

leler ile sosyal, ekonomi bağları olan Hırka

sayede kent ile köy arasındaki sosyal ilişkiler

Köyü'nü, kent ile birlikte ele alarak köy

kuvvetlendirilirken, endüstri mirasının kırsal-

içinde kırsal mirasın yaşatılması için 2015

daki yansıması olan su değirmenleri tekrar

Ağustos ayından itibaren çalışmalar başlatıldı.

hayat bulacaktır.

Hırka Köyünde yapılacak iyileştirme çalışmaları Merzifon kent merkezindeki çalışmaları destekleyecek nitelikte olup, kent ve kır
arasında bütüncül bir canlanma hareketinin
sağlanması hedeflenmektedir. Yeni yerel idareler kanunu ile birlikte geçmişte "köy" statüsünde olan birçok yerleşim "mahalle" olarak
adlandırılmıştır. Kırsal topluluk ve kentsel
topluluk kavramlarının birbirine paralel ve
birlikte ele alınabilecek yanları olduğu gibi bu
alanlarda farklı müdahale biçimlerinin önerilmesi gerekliliği de açıktır. Bu yaklaşım ile
kırsal bir yerleşmenin kendi kimlik değerlerini ve özgün iç dinamiklerini kullanarak canlandırılması, bu canlanma hareketinin de kent
merkezinde yaratılan hareketin bir parçası
olması amaçlanmaktadır. Hırka Köyü için
önerilen model ayrıca 15. yılında TKB gündeminde özel bir yer tutan "kırsal miras" başlığı
açısından özel bir örnek oluşturacaktır. Hırka
Köyü'nde mahalle odaklı müdahale yaklaşımı
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YENİ TKB ÜYESİ
ÇAYCUMA’DA KORUMA ÇALIŞMALARI
BAŞLADI
Antik dönemde Bithynia ile Paphlagonia Bölgeleri arasındaki
geçit noktasında bulunan Tios/Tieion Antik Kenti, bugün Zonguldak’ın
Çaycuma ilçesi tarihi derinliğini ortaya çıkarmak ve koruma
çalışmaları yürütmek için TKB üyesi oldu.
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T

arihi Kentler Birliğine Eylül 2015’te

özellikle Filyos’a odaklanan bir “kültür rotası” hazırlan-

Çanakkale’de yapılan Meclis Toplan-

ması ve “Filyos Çayı Yaşam Alanı” projesinin planlan-

tısı’nda alınan karar ile katılan Çaycuma

ması için ÇEKÜL uzman ekibi ve yerel yönetimler

Belediyesi, kentteki koruma çalışmala-

birlikte çalışacak. Çay boyunca var olan kamusal yapıla-

rını görüşmek için ÇEKÜL’ün konu-

rın düzenlenmesi, sağlıklaştırılması ve müze çalışmaları-

ğuydu. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı,

nın başlaması proje kapsamında değerlendirilecek.

ÇEKÜL Zonguldak Temsilcisi Raif Tokel ve Mimar Fuat
Kalaycı’nın katıldığı toplantıda, 3 bin yıllık bir geçmişe

Kentteki önemli alanlardan biri de 2008 yılında özel mül-

sahip kentin arkeolojik mirası, tarihi mirası ve doğal

kiyete ait bir alanda bulunan Kadıoğlu Köyü Taban

mirası kapsamında planlamalar yapıldı.

Mozaiği. Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü burada sit
kararı alarak kurtarma kazısı başlatmıştı. M.S. III. yüzyıla

Zonguldak Çaycuma ilçesi, tarih boyunca Tios, Tieion,

ait olduğu belirlenen iki adet villa yerleşimi alanında ise

Tianon, Tium gibi farklı isimlerle anılan Filyos Beldesinde

yapıları birbirinden ayıran suyolu, av sahneleri, insan-

bulunuyor. Hellenistik Dönem boyunca Herakleia Tiranlığı

hayvan mücadeleleri ve düzgün bordürlerden oluşan

ile Bithynia ve Pontus Krallıkları’na bağlı olan kent, M.Ö.

mozaik ile kaplı oda ve salonlar yer alıyor. Alanda gümüş

70’te Romalıların hâkimiyetine girmiş, Bizans Döneminde

sikkeler, tek kulplu toprak seramik, bronz iğne ve çok

ise önemli bir dinî merkez konumuna ulaşmış.

sayıda seramik parçası da bulunmuş.

Filyos’ta yapılan kazılar sonucunda yolları, meydanı,

Kentteki dinsel işlevli mimari yapılar arasında şehir mer-

hamamı, dini yapıları, evleri, depoları, dükkânları, mezar-

kezindeki Yeni Cami Haziresi, Akçahatipler Köyündeki

larıyla büyük bir kentin ortaya çıkarılacağı tahmin edili-

Merkez Cami ve Filyos’taki Cumayanı Camisi; sivil

yor. 2006’da Prof. Dr. Sümer Atasoy tarafından başlatılan

amaçlı kullanılan mimari değerler arasında ise şehir mer-

kazılarda, antik tiyatro, kale ve çeşitli mimari buluntular

kezindeki Eski Hükümet Konağı, hamam ve tarihi köprü

ortaya çıkarılmış. Çaycuma Belediyesi, kazıların devam

yer alıyor. Cezaevi binasının da müzeye dönüştürülmesi

etmesi için çaba göstermeye hazır.

planlanıyor. Çaycuma tüm bu zengin kültürel mirasıyla
TKB üyesi olmaya hazırlanıyor.

Kentte ayrıca Çomranlı, Çömlekçi, Saltukova Ahmetler,
Temenler, Maltepe, Saz Köyü antik yerleşimleri, Güdüllü
Köyü Karaağaç Mevkisi, Çömlekçi ve Derecikören yörelerinde Tünel, Putunburnu Tepesi Höyüğü, Türbetepe
Höyüğü gibi arkeolojik yerleşmeler mevcut. Bu nedenle,
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ERBAA ROTA
PLANLAMASINA BAŞLADI

K

elkit Havzası
kentlerinden
Erbaa’da,
kültür öncelikli rota

planlaması çalışmalarını güçlendirecek çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda ÇEKÜL ve TKB

Kenti sadece merkeziyle değil, coğrafi
sınırları, tarihi eşik noktaları,
kültürel katmanları, kırsal ve doğal mirası
gibi farklı boyutlarıyla ele alan
ve yol haritasını planlayan yani bütüncül
bakan kentlerimizden biri de Erbaa...

tarafından hazırlanan Kelkit Havzası Mekânsal Planlama Rehberi
Kültürel Rotalar Sistemi, havzadaki kentlerin yöneticilerine
armağan edilmişti. Erbaa bu bilgiler ışığında kent ve çevresindeki
koruma çalışmalarını ÇEKÜL
uzmanlarıyla paylaştı.
Erbaa, tarihi İpek ve Baharat
yolunun, Kelkit ve Yeşil ırmağın
birleştiği noktasında yer alıyor.
M.Ö. 3 binli yıllara dayanan Eski
Tunç Çağı dönemlerine ait eserle-
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rin bulunduğu ve Hattilerin

len bina, bugün Erbaa Kent

New York’taki müzelerde sergi-

yaşam alanlarından birisi olan

Müzesi olarak hizmet veriyor.

lenmeye devam ediyor. Kazıların

Horoztepe Arkeolojik Sit ve Nek-

Nevşehir Üniversitesi desteğinde

ropol Alanı Erbaa’nın en önemli

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin

miraslarından biri.

Yıldırım, şehir plancısı Tuncay

yeniden başlaması sağlanacak.

Aksu, Kültür Müdürü M. Sinan
Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının

Kökcü’nün katıldığı toplantının

birleştiği yerde ise tarihi Boğaz-

ana gündem maddelerinden biri,

kesen Köprüsü bulunuyor. Köp-

Horoztepe kazıları ve arkeopark

rünün Bizans, Selçuklu ve

çalışmalarının planlanma süreci

Osmanlı dönemlerinde kullanıl-

oldu. Horoztepe, 1944’te Prof.

dığı tahmin ediliyor. Erbaa 1939,

Kılıç Kökten tarafından tespit

1942 ve 1943 yıllarında geçirdiği

ediliyor ve 1956’da Prof. Tahsin

depremler sonrasında büyük

Özgüç ve Mahmut Akok tarafın-

Yine rota kapsamında değerlendi-

Erbaa koruma
çalışmalarını,
sözlü tarih
söyleşileri ve
yayın
hazırlıylarıyla
destekliyor.

rilen bir başka önemli eser ise Eski
Erek Hamamı. Erbaa Belediyesi
restorasyon projelerinin hazırlığına
tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca
kent tarihinde bir dönüm noktası
olan depremlerle ilgili bir park
yapılmasını planlayan yöneticiler,
ODTÜ işbirliğinde çalışmaları

ölçüde yıkıldıktan sonra 1946

dan kazılar başlatılıyor. Höyükte

yılında yeni inşa faaliyetleri ile

Bakır Çağı, Hitit ve Frig dönem-

maları da devam ediyor. Eski

eski yerleşim yerinin güneyinde

lerine ait buluntular ele geçirili-

fotoğraflarla ilgili arşiv oluştur-

tekrar kuruluyor. Eski Erbaa

yor ancak kazılar devam etmiyor

maya başlayan Belediye, yayın-

denilen tarihi merkezde Erek

ve alan kaçak kazılarla tahrip edi-

larla ve sergilerle kent belleğini

yürütecek. Kentte envanter çalış-

Hamamının kalıntıları günümüze

liyor. İlk kazılarda ortaya çıkan

paylaşmayı hedefliyor. Yürüttüğü

ulaşanlar arasında.1946 yılında

buluntular, Ankara Anadolu

sözlü tarih çalışmasıyla Erbaa’nın

Hükümet Konağı olarak inşa edi-

Medeniyetleri Müzesinde ve

yakın tarihi de belgelenmiş olacak.
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inceleme

KIRSAL MİRASIN
KORUNMASI
ve KÖY
MÜZELERİNİN
ÖNEMİ

İ

kinci Dünya Savaşı’ndan sonra

Kentler Birliği iyi bir planlama ile ken-

dünyada yaşam hızla değişmeye

disine üye belediyelerde müzeciliği yay-

başladı. Milyonlarca insan

mak istedi. Çünkü faydasını çok

canından, yerinden, yurdundan

önceden gördüler. 2013 yılında Samsun

oldu. Bu süreçte kültürel miras-

Tarihi Kentler Birliği toplantısında Prof.

larda yok oldu gitti. İnsanlar baktı ki

Dr. Metin Sözen Hocanın “Her Kente

bu gidişat iyi değil her şey hızla yok

Bir Kent Müzesi” sözü slogana dönüştü.

oluyor, tüm değerler değersiz hale geli-

Üye belediyeler kolları sıvadı. Türki-

yor ve geriye hiçbir şey kalmıyor.

ye’nin her bölgesi kent müzeleri ile

Oturdular ülkeler arası örgütler kurdular.

doldu. Çünkü toplum kent müzelerinin

UNESCO bu örgütlerden birisi.

faydasını anlayarak sahip çıkmaya başladı. Arkadan ihtisas müzeleri çoğal-

Sanayi sektörünün şehirlerin etrafında

maya başladı. Bu arada gördüler ki Kent

gelişmesi iş gücü açığı yarattı. İş aramak

Müzeleri şehirlerin gerçekten ihtiyacı

isteyenler de hızla o şehirlere göç etti.

imiş. Kent Müzeleri binlerce insanı ağır-

Şehir nüfusu artamaya başladı. Göç ile

lamaya başladı.

gelen insanlar genellikle kırsal kesimden
oldu. Ekonomik şartları dahilinde şehirli

Bursa Kent Müzesi’nin yıllık ziyaretçi

gibi yaşamaya gayret etti, bazıları ise

sayısı 100.000 ile 120.000 civarında.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

şehirli gibi yaşadı. Bazıları da şehirlerde

Bursa köylüleri de müzeyi gezmeye baş-

ve Müzeler Koordinatörü

köy hayatını yaşadı. Uyum problemleri

ladılar. Onlar bizleri inceleme yapma-

başladı. O zaman şehir yöneticileri

mız için köylerine davet ettiler. Biz de

kentlilik bilincinin yaşatılmasının öne-

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünye-

mini kavradılar. Yaşadığı kenti sevdir-

sinde bir araştırma ekibi kurup tüm köy-

mek, sahip çıkılmasını sağlamak için bir

leri taramaya başladık. Gördük ki somut

takım çalışmalar başladı. Eğitim

olan ve somut olmayan değerler hızla

yoluyla, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle

yok oluyor. Çünkü hala şehre göç

kentlilik bilincini sağlamaya çalıştılar.

devam ediyor. Şehirli olanlar örf ve
adetleri unutuyorlar. Köylerde kalan az
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Bu süreçte kentlilik bilincinin sağlanma-

kişi adetleri devam ettirmeye çalışıyor.

sında en önemli yollardan birinin de

Yazımın başında belirttiğim gibi, kültü-

kent müzeleri olduğu anlaşıldı. Çünkü;

rel mirasa sahip çıkmak için UNESCO

Kent Müzeleri o kentin her şeyini anla-

teşkilatının kurulduğunu söylemiştim.

tır. Türkiye’de kent müzelerine ilk örnek

Bursa’daki çalışmalarda onlarca kitap

olarak 2004 yılında Bursa Kent Müzesi

çıkardık. Köylerin unutulmuş örf ve

açıldı. Ardından ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi

adetlerini kayda aldık. Yemek kültürü,

“Kent Müzeleri
o kentin
her şeyini anlatır.”
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giyim-kuşam kültürü, ninni, mani, köy seyir-

UNESCO’nun Somut olan Kültürel Miras

lik oyunları, müzik kültürü, doğumdan ölüme

Listesine giren Bursa, aslında yıllardır somut

adetlerin hepsini kayda aldık.

olmayan kültürel miras çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar kitap haline getiriliyor. Bursa

Köyde oturanların mutlaka müzeleri gezmele-

Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışmala-

rini sağladık. Bilinçlenmenin ve bilinçlendir-

rına devam ediyor.

menin önemini anlattık. Kırsal yaşamın

“Her köye
bir köy müzesi
yapalım. Binanın
büyüklüğü
küçüklüğü önemli
değil, köylüye
verdiği katkının
gücü ve
etkisi önemli.”

zorluklarına rağmen değerlerinin çok yüksek

Günümüzde somut olmayan kültürel miras

olduğunu anlatmaya çalıştık. Özellikle ipek

şehirlerde neredeyse kalmadı. Unutuldu ve

böceği yetiştirme, sebze ve meyveciliği teşvik

umursanmıyor bile. Hızlı şehir yaşamı bir çok

ederek iş imkanı sağlamaya çalıştık. Tüm bu

değeri yok etti. Kırsal kesimde birçok değeri-

çalışmalar devam ederken bir çok köy bizden

mizi hala görebiliyoruz. İnsana insan olduğu

köy müzesi yapmamızı istedi. Bu önemli teklif

için değer veren değerlerimizi bulabiliyoruz.

bizzat köylülerden geldi. Onlar müzelerin öne-

Eğer bu değerlere yeteri kadar ilgi göstermez-

mini kavramışlardı. İlk olarak Cumalıkızık

sek ne köy kalacak ne de kırsal kesim. Her

Müzesi’ni devreye soktuk. Hiç koleksiyon

yer şehirleşecek. Somut olmayan kültürel

sıkıntısı çekmedik. Çünkü köylü istediğimiz

mirasımızı kaybedeceğiz. Dolayısı ile köy

her şeyi buldu. Şu anda aylık ziyaretçi sayısı

müzelerinin önemi burada ortaya çıkıyor.

10.000’i aştı. Cumalıkızık Müzesi’ni gören

Köydekiler orayı sadece müze olarak değil

diğer köylerde müze talebinde bulundular. Şu

kültür merkezi olarak da kullanıyorlar. Çünkü

anda sırada onlarca köy var. Çalışmalara başla-

kütüphanesi, atölye çalışmaları odası, inter-

dık. Köy çalışmalarımızda bir konuya dikkati-

neti ve köyün tarihini de bulabiliyor. Benim

nizi çekmek isterim. Kadınların bu konularda

önerim her köye bir köy müzesi yapalım bina-

daha gayretli ve planlı olduğunu gördük. Her

nın büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, köy-

köyde köyünü seven kadınlar bize çok destek

lüye verdiği katkının gücü ve etkisi önemli.

verdi. Koleksiyonları onlar topladı. İyi organize
oluyorlar. Köy halkını yönlendirebiliyorlar.

Türkiye, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL
Vakfı kurulduğundan bugüne kadar faaliyetleri ile kendi konusunda çığır açtı. Bana göre
doktora tezine dönüştürmeli. Gelecek nesillere örnek olmalı. Ben inanıyorum ki ÇEKÜL
somut olan mirasa nasıl güçlü sahip çıktı ise
somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıkacak ve toplumu yönlendirecektir.
Somut olmayan kültürel miras çalışmalarında,
Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yol
izledi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
Bursa Araştırmaları Merkezi kuruldu. Merkezin kadrosu oluşturulurken konusuna uygun
personel seçimine dikkat edildi. Beş kişiden
oluşan ana kadroya destek verecek, sahada
çalışacak, ehil kişilerden oluşan bir komisyon
kurulması da ihmal edilmedi. Komisyon;
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nden konu ile ilgili hocalar, köy muhtar-
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lar derneği yöneticileri, sivil toplum ve gönüllülerden oluşuyordu. Önce Bursa Haritası öne
kondu. Şehir merkezine yakın köylerden başlandı. Çünkü şehirleşme hızla onların içine
girmiş. Somut olmayan kültürel miras yok
olmuştu. Belge, bilgi ve sözlü tarih çalışmaları ile kaybolmaya yüz tutmuş miras kayıt
altına alındı. Sonra Bursa’nın dağ köylerine
ve deniz kıyısı köylerine ekipler dağıldı.
Zaman zaman bizlerin de katıldığı saha çalışmalarında köylülerden şu sözleri duyduk.
“Gelmekte biraz geç kalmadınız mı?” Haklılardı. Yıllardır bu konuları araştıran olmamış.
Köylüler bizim ekipleri olumlu karşıladı, her
türlü kolaylığı gösterdi. Öncelikle bayanlar
ninniler, maniler, kına eğlenceleri yemek kültürü konularında uygulamalı gösteriler yaptı.
Bizlerin yaklaşık 200 köyde yaptığımız çalış-

çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Her şey

maları altı ciltlik bir kitapta topladık. Köylere

kayıt altına alınıp arşivleniyor. Çalışmalar

kitapları dağıttık. Kitapları inceleyen köy

Bursa mahallelerinde, Bursa çarşılarında da

halkları daha çok yardım etmeye başladı.

devam ediyor. Çarşılarda ve mahallelerde

Köylerine kültür merkezi, kütüphane ve niha-

somut olmayan kültürel miras yok olmuş.

yet müze istemeye başladılar. Bursa köyle-

Sözlü tarih çalışmalarımızın sonucunda

rinde bu konuda uygulamalar başladı.

öğrendik nasıl kaybolduğunu. Tüm bu çalış-

Örneğin; Cumalıkızık Köy Müzesi yapıldı.

malar kayıt altına alındı. Bir kısmı tiyatral bir

Köylü sahip çıktı. Arkadan onlarca köy, müze

şekilde “Harmanyeri” ismi ile sunuldu.

istemeye başladı. Şimdi hepsi planlanıyor.

Büyük bir bölümü kitap haline getirildi.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması

Her köye bir köy müzesi sloganı ile bir proje

çalışmaları Bursa’da Bursa Araştırmaları

başlattık. Planlamalar devam ediyor. Köy

Merkezi’nin çalışmaları ile devam ediyor.
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inceleme

DİYARBAKIR’IN
25 YILLIK
BAŞARI ÖYKÜSÜ

çinde bulunduğumuz 2015 yılı-

i

eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Kutsal

nın en önemli kültür olayların-

kitaplarda Fırat Nehri ile beraber adı

dan biri şüphesiz “Diyarbakır

geçen ve “Cennete Giden Nehir” olarak

Surları ve Hevsel Bahçeleri”nin

bilinen Dicle Nehri’nin şehrin doğu-

“Efes Antik Kenti” ile beraber

sunda yapmış olduğu kıvrımlar arasında

UNESCO kültür mirası listesine alın-

kalan verimli topraklar insanoğlu tara-

ması olayıdır. 5 Temmuz 2015 tarihinde

fından tarihin ilk çağlarından beri kulla-

Almanya’nın Bonn kentinde toplanan

nılagelmiştir. Bu bahçelerin Adem ile

ilgili komite, toplantının ilk gününde

Havva’nın yeryüzündeki ilk buluşma

“Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçe-

yeri oldukları efsanesi bile vardır.

leri”ni, ikinci gününde ise Efes Antik
Kenti’ni bu listeye layık gördü.

M.S. 346 yılında Bizans İmparatoru II.
Konstantinus döneminde yapılan 5,5 km

DİTAV Üyesi,
ÇEKÜL Diyarbakır Temsilcisi

“Diyarbakır Surları ve Hevsel

uzunluğundaki Diyarbakır Surları, dün-

Bahçeleri”nin UNESCO kültür mirası

yanın en eski ve en sağlam şehir surları

listesine alınması haberi, bir gün

arasındadır. Uzunluk bakımından dün-

okunacak ertesi gün unutulacak ya da

yada Çin Seddi, İstanbul ve Antakya

küçümsenecek küçük bir haber değil-

Surlarından sonra gelir. Diyarbakır Sur-

dir ve olmamalıdır. Bu olay, 25 yıllık

ları, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi,

geçmişi olan planlı, programlı bir

Hamdani, Mervani, Selçuklu, İnaloğul-

toplumsal başarı öyküsüdür. Bu tip

ları, Nisanoğulları, Artukoğulları,

başarıların toplumun tümü tarafından

Eyyubiler, Anadolu Selçukluları,

bilinmesi, öğrenilmesi ve arka plan-

İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu,

daki özverili çalışmaların kayda

Safevi ve Osmanlı İmparatorluğu gibi

geçmesi gerekir. Bu kayda geçme,

birçok medeniyetin en güzel izlerini

unutkan toplumsal hafızaya karşı

taşıyan dünya medeniyetinin ortak

kalıcı bir kaynak, ayrıca halen bu

kültür mirasıdır.

tip kültürel değerlerle uğraşan, gösterişsiz ama özverili çaba harcayan

Üzerindeki çeşitli hayvan kabartmaları

kişi ve kurumlara da bir moral destek

(aslan, kaplan, çift başlı kartal, at,

olacaktır.

atmaca, güvercin, dağ keçisi ve akrep
vs...), bitki motifleri, değişik figürler ve
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her biri birer sanat eseri olan Yunanca,

Bahçeleri’nin Önemi Nerden Geliyor?

Latince, Arapça ve Osmanlıca yazılmış

Tarihi surlarla Dicle Nehri arasındaki

toplam 63 kitabe ile surlar, bir açık hava

“Hevsel Bahçeleri” surlardan çok daha

müzesi özelliği kazanmaktadır.

“Diyarbakır’ın
UNESCO yolculuğu,
25 yıllık geçmişi
olan planlı,
programlı bir
toplumsal başarı
öyküsüdür.”
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Diyarbakır Surlarının

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bilgin,

UNESCO’ ya Yolculuğu

ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen, ÇEKÜL Tek-

Diyarbakır Surlarının günümüzde “UNESCO

nik Komite Başkanı Mehmet Alper, ÇEKÜL

Kültür Mirası Listesi” ne kadar uzanan yolcu-

Diyarbakır Temsilcisi Nevin Soyukaya, İl Kül-

luğu, 25 yıl önce surların tanıtım çalışmaları

tür Müdürü Tevfik Arıtürk, İl Müze Müdürü

ile başladı. 1990 yılında Diyarbakır Belediyesi

Necdet İnal, DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

tarafından ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin

Zülküf Güneli, DİTAV adına Halil Değertekin,

Sözen’in danışmanlığında, Hasan Özgen ve

Esma Ocak, Kutbettin Arzu katıldı. Toplantıda

Savaş Güvezne’nin yönetmenliğinde, dört

surlar için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler

dilde hazırlanan “...Ve Taşlar Tanıktır” filmi

saptandı. Aynı yıl, İl Valiliği, Yerel Yönetim

bu konudaki ilk ciddi adımı oluşturdu.

ve DİTAV tarafından düzenlenen “1. Diyarbakır Kültür veTurizm Festivali”nde ana konu

1991 yılından itibaren DİTAV (Diyarbakır

“Metin Sözen’in
danışmanlığında,
Hasan Özgen ve
Savaş Güvezne'nin
yönetmenliğinde,
dört dilde hazırlanan
‘...Ve Taşlar Tanıktır’
filmi bu konudaki
ilk ciddi adımı
oluşturdu.”

olarak Diyarbakır Surları ele alındı.

Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı)
Diyarbakır Şubesinin düzenlediği yerel slayt

1997 de “Mardin Kapı’nın Restorasyon ve

gösterileri ve fotoğraf sergileri surlara karşı

Onarımı” surların tanıtımında gerçek bir

bir ilgi ve merak oluşturdu. Başta ÇEKÜL

dönüm noktası oldu. ÇEKÜL, DİTAV Diyar-

olmak üzere önemli sivil toplum örgütleri,

bakır Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Valili-

yerel yönetimler ve yerel medyanın soruna

ğinin ortak çalışması ile Mardin Kapı ve

sahip çıkması ve öncülük etmesiyle olay

çevresi restore edildi, onarıldı ve tarihi kapı

genelleşti. İl Valiliği ile Kültür ve Turizm

kullanıma açıldı. Bu çalışmada; ÇEKÜL Baş-

Bakanlığının yakın ilgisi ile surların tanıtımı,

kanı Prof. Dr.Metin Sözen, Büyükşehir Bele-

onarım ve restorasyonu yerel çabaları aşarak

diye Başkanı Doç. Dr. Ahmet Bilgin, İl Valisi

ulusal bir konu haline geldi.

Nazif Kayalı ve DİTAV Diyarbakır Şubesi
Başkanı Prof. Dr. Halil Değertekin ilgili kurum

1995’ de “2000’e Beş Kala Diyarbakır Surları”

ve örgüt yöneticileri olarak aktif rol oynadılar.

isimli ilk ciddi ve organize toplantı yapıldı.
Aralık 1997’de, “İçkale’nin Kültür ve Turizm
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Bu toplantıya; Kültür Bakanlığı Müsteşar Yar-

Merkezi Olması” için Nevin Soyukaya tara-

dımcısı Şakir Çelik, OHAL Valisi Ünal Erkan,

fından hazırlanan rapor, Müze Müdürlüğünce

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu ve

Osman Baydemir tarafından Cumhurbaşkanı

ları ICOFORT/ICOMOS Toplantısı ve

rapor 1998 yılında bakanlıkça kabul edildi.

Abdullah Gül’e Çankaya’da “Diyarbakır Sur-

UNESCO Süreci Sempozyumu” düzenlendi.

DİTAV tarafından 1997’den sonraki on yıl

larının Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”

2014 Şubat ayında, “Diyarbakır Kalesi ve

boyunca surların tanıtımı ile ilgili birçok tanı-

başlıklı bir sunum yapıldı. 2010 Aralık ayında

Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı UNESCO

tıcı rapor yayınlandı. (Diyarbakır Surlarının

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Diyarbakır

Adaylık Dosyası”, Dünya Miras Merkezine

Onarım ve Restorasyonu 1997, Mardin Kapı

Surları”nı Cumhurbaşkanlığı himayesine aldı-

sunularak resmen adaylık süreci başlatıldı.

Şen Oldu 1997, Diyarbakır Surları “Günü-

ğını Diyarbakır’da açıkladı.

Aynı yıl Ağustos ayında “Alan Yönetim Planı”

müzdeki Görüntüler” 1998, Diyarbakır Surla-

tamamlanarak Dünya Miras Merkezine

rının Bugünkü Durumu 1999, The City Walls

2011 Ekim ayında “Diyarbakır Kalesi ve Sur-

sunuldu. Ayrıca, Diyarbakır ile ilgili en önemli

of Diyarbakır “Report” 2001, Diyarbakır

ları Alan Yönetim Sınırları” Kültür ve Turizm

kaynaklar olan Albert Gabriel’in “Şarki Türki-

Surları ve Tarihi Yapılar Üzerindeki Kitabele-

Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile yerel

ye’de Arkeolojik Geziler” ve bir yıl sonra da

rin Korunması 2007).

aktörlerin çalışmaları sonucunda belirlendi.

“Amida” isimli kitap DİTAV Diyarbakır

Sınırların belirlenmesi ile UNESCO adaylık

Şubesi tarafından Türkçe’ye çevrildi.

1999 yılında ÇEKÜL Vakfı, İl Valiliği ve

çalışmalarının önü açılmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Diyarbakır

Nihayet, 5 Temmuz 2015 tarihinde “Diyarba-

Surları ve İçkale’nin belgelendirilmesi projesi

2012 Ocak ayında Diyarbakır Büyükşehir

kır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri”i “UNESCO

kapsamında İçkale ve surların rölöve ve resto-

Belediyesi tarafından “Alan Başkanı” atandı

Dünya Kültür Mirası Listesi” ne kabul edildi.

rasyon projelerinin hazırlanması için alanda

ve Belediye içerisinde “Alan Yönetimi ve

Bu şekilde 25 yıl devam eden uzun soluklu,

çalışmalar yapıldı.

UNESCO Birimi” oluşturularak çalışmalar

çok merkezli, özverili bir çalışma mutlu sonla

resmen başlatıldı. Yine 2012’de Diyarbakır’da

sonuçlandı. Bu durum ülkemizdeki tarihi ve

“Diyarbakır Surları Sempozyumu” yapıldı.

kültürel değerlerin iyi tanıtıldığı takdirde er ya

2000 yılında, “Diyarbakır Kalesi ve Surları”
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
UNESCO geçici listesine alındı.

da geç hak ettiği değeri alacağını gösteren bir
2013 yılında, Büyükşehir Belediyesi ve İl

sivil toplum örgütü - resmi kurum işbirliğinin

Valiliği işbirliği ile “Diyarbakır Kalesi ve Sur-

başarılı bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

2003 yılında, DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından basılan ve OHAL Valiliği tarafından
desteklenen Prof. Dr. Halil Değertekin’in
hazırladığı “Diyarbakır Surları – Kitabeler ve
Kabartmalar - Fotoğraf Albümü” basıldı. Bu
eser, Albert Gabriel’den sonra surlar üzerindeki kitabe ve kabartmalarla ilgili en kapsamlı görsel çalışma olarak tanıtım
çalışmalarındaki yerini aldı.
2004 yılında “İçkale Kültür-Turizm Alanı
Projesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
ÇEKÜL öncülüğünde hazırlandı. Aynı yıl
“Diyarbakır Yerel Gündem 21” bileşenleri
tarafından (Meslek Odaları ve bilim insanları)
surların restorasyon hataları konulu teknik
rapor hazırlandı ve ilgili kurumların dikkatine
sunuldu. Bu yıl ayrıca “Surlar ve İçkale Yeniden Canlanıyor/Diyarbakır Surlarını Koruma
Projesi” başlıklı yayınla tüm çalışmalar belgelenmiş oldu.
2010 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı
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KASTAMONU KORUMA
ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında Eylül ayında
Kastamonu Belediyesi koruma çalışmaları görüşüldü. Toplantı,
Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ve Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

K

astamonu’da 1960 civarında tescilli yapı bulunuyor. Kentte kültür mirasını koruma çalışmaları
kapsamında, Mimar Vedat Tek
Anı-Sanat Restorasyon Merkezi,

Kent Tarihi Müzesi, inanç turizmine ait yapılar ve
tarihi alanlarda altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, cephe iyileştirme, sokak sağlıklaştırma, onarım
ve işlevlendirme çalışmaları yapılıyor. Sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları, Beyçelebi,
Yavuz Selim, Atabeygazi, Hepkebiler, Akmescit,
Hisarardı, Honsalar, Topçuoğlu, İsmail Bey, İsfendiyar ve Cebrail Mahalleleri’nde etap etap sürdürülüyor. Bakırcılar Çarşısı ve Kasaplar Hali’nde de
iyileştirme çalışmaları yapılıyor.
Şeyhoğlu Konağı, Atabey Konağı, Koçoğlu Konağı,
Honsalar Konağı, Çatlakoğlu Konağı, Yavuzlar Evi,
Hepkebirler Konağı, Huma Hatun Konağı, Mazlumcuoğlu Konağı, Avcıoğlu Evi ve Aktekke Konağı ile
ilgili satın alma, onarım ve işlevlendirme çalışmaları
devam ediyor. Onarılan yapılardan bir kısmına
konaklama işlevi verilmesi planlanıyor. Çevre düzenleme çalışmaları yapılan Nasrullah Meydanı’ndaki
Aşir Efendi Hanı restorasyon projesi ve Saat Kulesi
çevre düzenleme projesinde ihale aşamasına gelindi.
Kültürel miras projeleri kapsamında, kent merkezinde bulunan sit alanının lazer tarama tekniği ile
taranarak tüm binaların rölöve ve sokak siluetleri
çizilmesi de uygulanacak çalışmalar arasında yer alıyor. Kentte sürdürülen tüm çalışmalar Valilik, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
STK’lar, üniversiteler ve TOKİ işbirlikleri ile yapılıyor; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (Kastamonu, Çankırı, Sinop) finansman desteği sağlanıyor.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen toplantı sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Mahalle kültürünün canlandırmasını, mahalleler arası
tanışma ve dayanışmanın geliştirilmesini, bu konuda
muhtarların öncü olabileceğini belirtti. Geleneksel
çarşısını korumuş yerleşmelerde “Çarşı birliği” kurulabileceğini, konakların bazılarının müze olarak
işlevlendirilebileceğini, bir Hamam müzesi açılabileceğini, yerel ürünler, ahşap baskılar, bitki çeşitliliğinin müze konuları olarak belirlenebileceğini söyledi.

MURADİYE KÜLLİYESİ
RESTORASYONU TAMAMLANDI
Sultan II. Murad'ın 1425-1426 yıllarında Bursa’da
yaptırdığı Muradiye Külliyesi, titizlikle yürütülen restorasyon
ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından açıldı.

T

arihi Kentler Birliği kurucu

lışta yaptığı konuşmada, “Muradiye Külliyesi,

üyesi Bursa Büyükşehir Bele-

Bursa’nın Topkapı’sı... Osmanlı saray efradı

diyesinin, ilçeleriyle birlikte

burada 12 ayrı türbede yatıyor. Sultan II. Murat

yürüttüğü koruma-yaşatma-

ve Fatih’in çocuklarından torunlarına kadar tüm

işlevlendirme çalışmaları 80’li

akrabalarının kabirleri Muradiye’de bulunuyor.

yıllardan bu yana aralıksız devam ediyor. Sürek-

Fatih Sultan Mehmet’in iki oğlu, II. Beyazıt’ın

lilik kazanan yoğun çalışmalar sonucunda

iki oğlu, Cem Sultan ve Şehzade Mustafa da

UNESCO listesine girmeyi başaran Bursa,

Cem Sultan Türbesi’nde yatıyor. Muradiye Kül-

Muradiye Külliyesi restorasyonunu da tamamla-

liyesi, Bursa’da tarihi eser açısından en zengin

yarak ziyarete açtı.

külliye. Cami, imaret, medrese ve hamamın
yanında 12 ayrı türbe bulunuyor” diyerek Külli-

2012’de başlayan restorasyonlar kapsamında

yenin önemine değindi.

Külliye içindeki tüm eserlerin özgün haliyle
ortaya çıkarılması sağlandı. Özellikle kalemişi

Tarihi Kentle Birliği ve ÇEKÜL Vakfı uzmanla-

bezemeler, türbelerdeki çiniler, çatıların kurşun

rının yakından takip ettiği restorasyon çalışma-

örtüleri, ahşap yüzeylerdeki desenler ile künde-

larının istenilen kalite ve düzeyde

kâri kapı ve pencereler özenle, restorasyon

gerçekleşmesi, diğer kentlerimizdeki restoras-

uzmanları tarafından elden geçirildi. Bursa

yon kalitesinin yükselmesi açısından da umut

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe açı-

verici olarak değerlendirildi.

2012’de başlayan
restorasyonlar
kapsamında
Külliye içindeki
tüm eserlerin
özgün haliyle
ortaya çıkarılması
sağlandı.
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ORDU KURUL KALESİ KAZILARI
DEVAM EDİYOR
Samsun’un doğusundan Artvin’e kadar olan alanda
bugüne kadar yapılmış en önemli arkeolojik kazı
çalışması olarak tanımlanan Kurul Kalesi kazılarında
her yıl yeni buluntulara ulaşılıyor.
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T

KB üyesi Ordu Belediyesi ve

mandan kaçış, suya ulaşma, düşmanı arkadan

Ordu Valiliğinin yakından takip

kuşatma gibi amaçlarla kullanılmış.

ederek destekledikleri Kurul

2010 yılında yapılan ilk kazı çalışmaları sonucunda

Kalesi kazıları beş yıldır aralıksız

akropolis ortaya çıkarılmış. 25 metre genişliğinde,

devam ediyor. Gazi Üniversitesi

90 metre uzunluğunda bulunan bu kaya zirvesinin,

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un, doktora

toplantıların ve dinsel törenlerin yapıldığı alan

ve master öğrencileri ile birlikte yürüttüğü kazıların

olduğu tespit edilmiş. İç Kalenin içinde ambarlar,

sonucunda pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar

depolar, yerleşim alanları, mabetler ve su depoları

örgüleri ve seramik parçaları incelendi ve M.Ö.II

bulunuyor. Ayrıca kalede madencilik ve tarıma

ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edildi.

dayalı bir yaşam sürdürüldüğü de kazı ekibi tarafından tespit edildi.

Geç Helenistik Döneme ait olduğu söylenebilen
Kurul Kalesi, Eski Yunan Medeniyetine ev sahip-

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ordu için heyecan

liği yapmış bir yerleşim. M.Ö. 1.yüzyılda, merkezi

veren çalışmalar kapsamında Ordu Valiliği de yeni

Amasya olan ve daha sonra başkenti Sinop’a taşın-

müzelerin oluşturulması için çalışmalarını hızlan-

mış Anadolu Pontus Krallığının önemli kralların-

dırdı. Kazılardan çıkan buluntular şimdilik, Etnog-

dan biri olan VI.Mithridates tarafından kaleye

rafya Müzesinde sergilenecek. Kazı çalışmalarının

çevrilmiş. 225 metre uzunluğunda olan kale, düş-

20 yıl daha sürmesi hedefleniyor.
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kitap...

Cizre İç Kalesi'nin Tarihi
Süreçteki Yeri ve Önemi 1
Türkiye’nin güneydoğusunda, tarihsel

re’nin tarihi geçmişi ve Cizre İç Kale-

süreç içerisinde Yukarı Mezopotamya

si’nin dünü ve bugününü ele alıyor.

olarak adlandırdığımız bölgenin

Cizre İç Kalesi’nin tarihçesi yanında

doğusunda kalan Cizre ve kentle

tasarlanan rölöve, restitüsyon proje-

özdeşleşmiş bir kale... Elimizdeki

leri, restorasyon rapor ve uygulamala-

kitap, yüzyıllar boyu birçok kavmin,

rını da içeren kitabın ikinci cildi de

devletin, medeniyetin iskân ettiği Ciz-

hazırlık aşamasında.

Kaleiçi Rehberi: Yaşayan
Antik Şehir
Muratpaşa Belediyesi tarafından
yayınlanan Kaleiçi Rehberi: Yaşayan Antik Şehir kitabı, okuyucuyu
kentin zengin tarihi dokusunu,
gizemli tarihini keşfetmeye davet
ediyor. Antalya’nın simgelerinden
Yivli Minare, Mevlevihane, Alaaddin Camisi, Hadrinaus Kapısı,
Aziz Alypios Kilisesi, Oyuncak
Müzesi, Attaleia Tiyatrosu rehberde yer alan tarihi mekânlardan
sadece birkaçı. Ayrıca konaklama,
alışveriş, yeme-içme gibi bilgiler
de yer alıyor.

‘Dağ’ın Dili
Araştırmacı-yazar Giray Ercenk’in Antalya’nın doğusunu anlattığı Dağın Dili kitabı, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO) Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Kitap, körfezin doğusundaki dağ egemen coğrafyaya odaklanıyor. Tarihi bilinmeyen bir zamandan bugüne gelip farklı etnik kökene, paganizmden Hıristiyanlığa, değişik inançlara sahip toplulukların ve bugünkü bölge halkının üretim ve yaşamına dair bilgiler
sunarken, belli başlı ticaret ve göç yolları, üretim, toprak, tarım, zanaat ilişkileri ve kültürel yaşamlara yer
veriliyor. Tüm bu bilgiler, Antalya Körfezi’nin doğu yakasında, İbradi, Akseki, Bozkır, Hadım, Gündoğmuş,
Alanya ve Manavgat’ta, kuşaklar boyu aktarılan mirasla üretip yaşayan insanlarla bire bir görüşülüp, konuşularak aktarılıyor. Kitabın önsözünün Prof. Dr. Metin Sözen tarafından yazıldığını da ekleyelim.
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Tilmen Höyük Kazıları 1
Tilmen Höyük, Gazi-

dır. Ovada yer alan

rak 1958 yılında Prof.

antep’e bağlı İslahiye

ellinin üzerindeki

Dr. Bahadır Alkım ve

ilçesindeki Sakçagözü

höyüğün en büyükle-

asistanı Refik Duru

Ovası'nda yer almakta-

rinden biridir. İlk ola-

tarafından tespit edilmiş ve hemen ardından arkeolojik kazılar
başlatılmıştır. Bu kazılara katılan ve uzun
dönem İÜ Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim
Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof.
Dr. Refik Duru tarafından yazılan Tilmen
Höyük Kazıları 1
kitabı, bölgenin tarihi
yanı sıra 1959-1964,
1969-1972 ve 2002
yıllarında yapılan kazı
sonuçlarını da içeriyor.

Lykia Kitabı
Uluslararası İznik Sempozyumu

Suna ve İnan Kıraç Akdeniz

öyküsü, 1988’de Lykia’nın

Medeniyetleri Araştırma Ens-

başkenti Patara’da yapılan

2005 yılında zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip İznik üzerine çalışan

titüsü, Prof. Dr. Nevzat

kazılardan başlıyor. Ayrıca,

araştırmacıları ortak bir platformda buluşturmak amacıyla düzenlenen sem-

Çevik’in kaleme aldığı Lykia

bölgede çalışan diğer bilim

pozyumun bildirilerini içeren kitap İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.

Kitabı’nı yayınladı. Kitap,

insanlarının proje ve araştır-

Kitapta, İznik Konsili

Lykia coğrafyasının yeterince

maları ile yazarın gözlem ve

olarak anılan tarihi dini

aydınlatılamamış tarihi, kül-

değerlendirmelerine de yer

toplantılar; üç dönemde

türü, şehirciliği, sanatı, siyasi

veriliyor. Lykia Kitabı, böl-

(Bizans, Selçuklu ve

durumu, inançları, sosyal ve

geyi öğrenmek ve anlamak

Osmanlı) İznik; İznik’te

ekonomik boyutuna 130

isteyenler için iyi bir rehber

yaşamış mutasavvıf,

kent/yerleşim örneğiyle ışık

niteliğinde.

filozof ve düşünür

tutarken, çok daha az bilinen

Davudu’l-Kayseri; düşü-

Doğu ve Orta Lykia yerleşim-

nür Kutbuddin Muham-

lerine de yer veriyor. Kitapta

met; İznik Çini Fırınları

ele alınan yerleşimlerin

Kazısı; İznik’teki yapı-

önemli bir bölümü, yazarın

larda yer alan hat örnek-

ekibiyle uzun yıllar boyunca

leri; Anadolu’da yazılan

bölgede gerçekleştirdiği pro-

ilk Türkçe ilmihal kitap-

jelerden yola çıkan özel ve

larından İznikî’nin

birinci elden bilgilerden olu-

Mukaddime’si başlıklı

şuyor. Uzun bir döneme yayı-

bildiriler yer alıyor.

lan bu araştırmalarının
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ajanda...

Kula “Katakekaumene”
Fotoğraf Yarışması
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi

Yarışması” için son başvuru

Sürdürülebilir
Yaşam Film
Festivali

5 Ocak 2016. Kula’nın

Bu yılki Sürdürüle-

tarihi, kültürel, mimari ve

bilir Yaşam Film

doğal değerlerini fotoğrafın

Festivali, 20-22

görsel gücü ile tanıtmak ve

Kasım'da 20 farklı

fotoğraf sanatına katkıda

ilde, 23 ayrı salonda

bulunmak yarışmanın amacı

gerçekleştirilecek.

olarak belirtiliyor.

“Sürdürülebilir

işbirliğiyle düzenlenen
“Katakekaumene Fotoğraf

yaşam” konusuyla
ilgili farkındalık arttırıcı çalışmaları

Selçuklu Kaleleri
ve Savunma Yapıları
Sempozyumu

bireylerin ve kurum-

Atatürk Kültür Merkezi

festival programının

Başkanlığı, 27-29 Kasım

detayları için:

tarihlerinde Sinop’ta “Sel-

www.surdurulebilir-

Börklüce
Mustafa
Heykeli ve
Alanı
Tasarım
Yarışması

çuklu Kaleleri ve

yasam.org

İzmir Büyükşe-

şının 800'üncü yılı anısına

hir Belediyesi

Sinop'ta yapılacak Sem-

tarafından

pozyum iki gün sürecek.

ların desteği ve katılımıyla sürdüren

Savunma Yapıları Sempozyumu” düzenleyecek.
Sinop İç Kalesinin kapı,
burç ve bedenlerindeki 18
Selçuklu yazıtının yazılı-

düzenlenen

ÇEKÜL Akademi

yarışmanın baş-

Akademinin güz dönemi eğitimleri

vuruları 5 Ocak

devam ediyor. Aralık ayında sürdürü-

2016 tarihine

lebilir turizm, restorasyonda hakediş,

kadar devam

işlevlendirme ve yeni bir başlık ola-

ediyor.

rak kentli ilişkileri yönetimi konularında eğitimler düzenlenecek.

TKB Seyhan Semineri
Tarihi Kentler Birliği yılın son buluşmasını 18-19 Aralık
tarihlerinde Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’da düzenliyor. Seminerin başlığı “Doğal-Kültürel Miras, Eğitim,
Örgütlenme, Tanıtım Sürecinde TKB’nin 15 Yılı”.
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