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YENİ BAŞLIKLAR
YENİ YAKLAŞIMLAR...
sunuş
Tarihi Kentler Birliği
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli arkadaşlarım; yoğun koruma günde-

rıyoruz. Çünkü dayanışmanın, tanışmanın,

ardına ayağa kaldırdığımız sokaklar, anıt eser-

çarşılarımız. Mimar Sinan eserlerinde de

mimizin en hareketli yıllarını yaşıyoruz. Ardı
ler, mahalleler, çarşılar kentlerimizde gözle
görülür değişimler yaşanmasını sağlıyor.

Temiz kentler, canlanan kent yaşamı; havza
ölçeğine yayılan kültürel ve ekonomik kalkınma modelleri; kültür turizminde ivmesi
giderek yükselen hareketlilik... Tüm bu
olumlu veriler bize gösteriyor ki;

• Tarihi kentler, kaynaklarını doğru kullanmaya başladı.

• Teknik kadrolarındaki uzmanların yeterli-

kültür alışverişi yapmanın en organik alanı
izleri, etkileri hâlâ devam ediyor.

• Prof. Dr. Metin Sözen’in üzerinde çalışmamızı tavsiye ettiği “içinden su geçen kentler” başlığını da hem dergimizde hem

seminerlerde işlemeye başladık. Suyla birlikte gelen kültürün; suyun bereketiyle

şekillenen kent yaşamının; asırlardır kesintisiz, eklenerek devam eden yaşam kültürünün en güçlü, birleştirici öğesi

ırmaklarımız, dereler, şelaleler, göllerimiz.

likleri üst seviyelere ulaşmaya başladı.

Yukarıda saydıklarımı bu sunuş yazısında

işbirlikleri ile süreklilik kazandı.

siyle ilgili değerli haber ve makaleler bulacak-

• Alan yönetim planları, kurumlar arası

• Attığımız her adım bir değişim yaratıyor.

Tarihi Kentler Birliğinin temel amaçların-

dan biri bu adımları atarken belirlediğimiz
kavramların içini doğru doldurmak.

• Kurduğumuz müzeler ile unutulmaya yüz

hatırlatmak istedim çünkü iç sayfalarda hepsınız. Önemli olan bir kavramı ortaya atmak
değil; bilimsel veriler ışığında içini doldur-

mak ve doğru uygulamalara dönüşmesi için
emek vermek.

tutan değerlerimizi hatırlayarak kentlilik

Eylül ayında bizi misafir eden ve yılın 2. Ola-

çur olan, kent hafızasına ait objelerimizin

lerle buluşmamıza olanak sağlayan Mersin

bilinci yaratıyoruz. Ve tabiri doğru ise çar-

tamamen yok olmasının önüne geçiyoruz.

Bilgi-belgede yaptığımız arşiv/envanter

çalışmasını bu kez müzelerimizde biraraya

getirdiğimiz objeler eşliğinde yapıyoruz.

• İşlevlendirme süreçlerini; katılımcı model-

ler uygulayarak, asıl hizmet verdiğimiz halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütüyoruz.

• Geleneksel çarşılarımızı yeniden canlandı-

ğan Meclis Toplantısını yapmamıza ve sizBüyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin

Kocamaz ve ekibine teşekkür ederim. Mer-

sin’in her anlamda bir medeniyetler coğrafyası olduğunu bizlere yaşattılar. Koruma

yolculuğundaki emekleri için tüm ekibi, sizlerin adına tebrik ediyorum.
Saygılarımla.
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DOĞA-KÜLTÜR-İNSAN
AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR!
editörden
ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü

2015 yılının mayıs ayında, Manisa’ya bağlı

Yaşam kaynağımız “SU” bu sayının ince-

seniz www.tarihikentlerbirligi.org adresin-

liğinin Malatya Buluşmasında üye seçildi.

Sözen’in kaleminden “Suyla Gelen Kültür”

link paylaşımı yapabilirsiniz.

Yunusemre Belediyesi, Tarihi Kentler Bir-

Ve güzel bir haberle gündemimizde! Yaşlarının 20 milyon yıl olduğu düşünülen fosil

ağaçların bulunduğu Osmancalı Mahallesi,
belediyenin çabasıyla koruma altına alına-

leme konularından. Prof. Dr. Metin

yazısını, TKB’nin işlemeye başladığı “içinden su geçen kentler” başlığı kapsamında
değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

cak. ÇEKÜL YDK üyesi Prof. Dr. Ünal

İçinden su geçen kentlere örnek Gazian-

diyeye destek oldu.

örnekleri koruma altına alınıyor. “Üstü altı

Akkemik de alanda inceleme yaparak beleTarihi belediyelerin koruma başlıklarının

çoğalmaya başlaması heyecan ve umut verici.
Doğal mirası koruma hareketinin, TKB üye-

kültür” söylemiyle vurgulanmak istenen
tarihi derinliğin yansıması olan Gazian-

tep’teki bu haberi sayfa 50’de bulabilirsiniz.
Yine başka bir doğal miras alanı Çukurova

başlamasının da bir göstergesidir ümidiyle bu

sahipliği yaptı. Arkeolojik kazılarından

olumlu haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Güzel

haberler gelince, ÇEKÜL’ün kuruluşundan

bugüne olan söylemini, bu yazıda başlığa

taşıyarak yeniden vurgulamak istedik: Doğa-

kültür-insan ayrılmaz bir bütündür!

kentlerinden Mersin, TKB Buluşmasına ev
kalelerine; Kültürel Rota Planlama kapsamında önerilen ve doğal mirası da içine

alan güzergâhlarına kadar Mersin; pek çok
medeniyetin kültürünü yaşatmayı nasıl
hedef edindiğini anlattı.

TKB’nin kurucu üyelerinden biri olan Kula

TKB Özendirme Yarışması sonuçları,

nından birine sahip ve UNESCO Küresel

dolu kentlerinden ÇEKÜL Bilgi-Belge Mer-

Belediyesi ise dünyadaki 100 jeopark ala-

Jeopark Ağı Listesine kayıtlı. Kula Jeopark

alanı düzenleme ve tanıtım çalışmaları Kula

Belediyesinin emekleriyle yürütülüyor. Bu

güzel haberin detayları sayfa 32’de...

İyi okumalar dileriz.

tep’te ise yeraltı su mimarisinin önemli

leri arasında yayılması, doğa-kültür-insan

arasındaki ayrılmaz bağın algılanır olmaya

deki yayınlar bölümünü ziyaret edebilir,

YAPEX Restorasyon Fuarı programı, Anakezine ulaşan kitapların tanıtımları

dergimizin sayfalarında yerini aldı.
Eski sayıları dijital olarak incelemek ister-
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48

kapak

Kapak: Olba Mozaiği

Fotoğraf: Dr. Tuna Akçay
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Sunuş
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Editörden
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Yusuf Ziya Yılmaz
Şirin Sıngın
Genç mimarlar Merzifon’da

Kadıköy ve Sarıyer’den çevreci etkinlikler
YAPEX Fuarı programı belli oldu

Fosil ağaçlar koruma altına alınıyor

Bursa ve Kuşadası’ndan inceleme gezileri
Çaycuma’da su altı kazı çalışmaları

Anadolu yayınları ÇEKÜL’de birarada
Eğin Konağı açıldı

Sivas müziği UNESCO ile tescillenecek
10 haber

Özendirme Yarışması sonuçlandı

12 buluşma/Mersin

Tarihin geçtiği yol üzerinde bir kent: Mersin

24 değerlendirme/Mersin

TKB’nin birikimleriyle Türkiye bütününe
yeniden bakmak ve geleceği tasarlamak
A. Faruk Göksu

4

26 kent rehberi/Mersin
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29

28 haber

ÇEKÜL Akademi güz dönemi başladı

30 haber

Sille Kent Atölyesi büyüyor

32 haber

KulaJeoparkı tanıtılıyor

34 inceleme

Suyla gelen kültür/Prof. Dr. Metin Sözen

38 haber

Havran Kent Müzesine kavuştu

40 haber

Taş Mektep görkemli günlerine hazırlanıyor

42 inceleme

Mimar Sinan ve ticaret yapıları/Levent Geçkalan

50 haber

Gaziantep’in tarihi içme suyu altyapısı onarılıyor

52 haber

Bursa Bıçakçılık Müzesi açıldı

54 haber

Kültürlerin buluşma noktası Kilis

56 inceleme

Geleneksel çarşılara dönüş/Alp Arısoy

62 kitap

57
5
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Bursa ve Kuşadası
belediyelerinden inceleme gezileri

TKB üyesi kentlerin deneyim paylaşımları Buluşma, Seminer ve ÇEKÜL Akademi

eğitimleri dışında da devem ediyor. Bursa ve Kuşadası Belediyeleri mahalle-sokak ve

yapı ölçeğinde tarihi yapıları incelemek, kültür mirası koruma çalışmalarını değerlendirmek üzere karşılıklı ziyaret ve teknik inceleme gezileri gerçekleştirdi. Bursa’dan

Kuşadası’na giden ve aralarında ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı ve TKB Danışma

Çaycuma’da
su altı kazı
çalışmaları
Tarihi Kentler Birliği üyesi

Çaycuma‘da yer alan Tieion

Antik Kenti açıklarında MS.

2 ile 13. yüzyıl arasına tarihle-

Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı

nen 4 batık gemi için çalışma-

Aziz Elbas’ın da bulunduğu heyet, Kuşadası Belediyesi tarafından restore edilen tarihi

Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Ahmet Erdönmez ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile Çalıkuşu Kültür Evi, Kadın Danışma Merkezi,
Güvercinada Kalesi, Tarihi Kale Kapısı, Kadı Kalesi Anaia Antik Kenti, Oleatrium

Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesini inceledi; restorasyon çalışmaları devam eden

tarihi evlerin işlevlendirilmesi konusunda bilgi alış verişinde bulundu. Kuşadası Bele-

diye Başkanı Özer Kayalı ve beraberindeki heyet de Bursa’da bulunan müzelerde incelemeler yaptı. Bursa Kent Müzesinin davetlisi olan heyet, Nilüfer’deki Görükle

Mübadele Evini ziyaret etti. İnceleme gezisi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından

şehrin göç tarihini incelemek ve canlandırmak üzere 2014’te ziyarete açılan Bursa Göç
Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve Bursa
Kent Müzesi ziyaretleriyle noktalandı.

lar başlatıldı. Bartın

Başkanı ve Tieion Antik Kenti
Kazı Sorumlusu Yrd. Doç. Dr.

Şahin Yıldırım’ın başkanlığın-

daki çalışmalar Florida Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Öğretim Üyesi Dr. Peter Sinelli
ve Dr. Edward Dandrow’un
öğrencileriyle yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının 2016 Temmuz ayında başlatıldığı antik

kentte su altı kazısı için oluştu-

rulmuş özel bir ekip var. Kültür
Varlıkları Müzeler Genel

Müdürlüğünden alınan izinle

Ereğli Müze Müdürlüğü baş-

kanlığında sürdürülen çalışmalarla, Roma dönemine

tarihlenen batık gemiler hakkında bilgilere ulaşılırsa, bir

ticaret ve balıkçı bölgesi olarak
bilinen Tieion antik kentinin
tarihi de detaylanacak.

6
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Anadolu yayınları ÇEKÜL
Bilgi Belge Merkezinde

Anadolu kentlerinde koruma çalışmalarına devam eden ÇEKÜL Vakfının, ÇEKÜL Bilgi Belge

Merkezindeki koleksiyonunun yüzde 80'i Anadolu yayınlarından oluşuyor. Belediyeler, valilik-

ler, kaymakamlıklar ve yerel vakıf-dernek, üniversite çalışmalarından oluşan bu nitelikli koleksiyon giderek zenginleşiyor. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinde 1358 belediye yayını, 565 valilik
yayını ve 50 kaymakamlık yayını bulunuyor. Anadolu kent kültürüne yönelik araştırmacıların

ilgisini çekecek yayın sayısı 1716. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinde 243 kültür turizm ve taşın-

maz kültür varlıkları envanteri; 337 çevre konulu; 97 halk bilimi konulu kaynak ile 477 mimarlık kitabı ve 123 kent edebiyatı kitabı yer alıyor.

Sivas müziği
UNESCO
ile tescillenecek

Âşık Veysel'in de aralarında bulunduğu

onlarca ozanı yetiştiren Sivas'ın müziğinin tescillenmesi için Sivas Büyükşehir

Belediyesinin, Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi kapsamında UNESCO'ya yaptığı ön

başvuru kabul edildi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas müziğinin dünya

kültür mirası açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Enstrüman yapım ve icra
teknikleriyle de alanda önemli rolü olan
Sivas, âşıklar geleneğiyle tanınan bir

kent. Bir festival havasında geçen âşıklar
bayramında biraraya gelen saz ve söz

ustalarının atışmalarıysa, kentin bir diğer
önemli kültürel etkinliği. Kentte müzik

çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor. Âşık Veysel’in Sivrialan köyünde

bulunan evi 1982 yılında müzeye dönüştürülmüş, müze 2012’de uluslararası bir

Eğin Konağı açıldı

Kemaliye’nin özgü mimarisiyle bilinen Eğin Konağı, kentli bir müteşebbis tarafından restore

edilerek turizme kazandırıldı. 1880 yılında yapılmış olan Bızdikgil Evi 2011-2016 yılları ara-

projeyle yeniden düzenlenmişti. Sivaslı
bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın saz

imalat atölyesinin karşında kurulan Ozanlar Müzesi ise müziğin öne çıktığı bir
diğer önemli tematik müze.

sında restore edilmiş, Eğin Konağı da restorasyonla birlikte hayat bulmuştu. Konak, yöre mima-

risini en iyi şekilde yansıtan yapılar arasında yer alıyor. Kemaliye’de eğimli araziye yaslanan

evlerde her kat kendi seviyesinde sokak ya da bahçeye açılır ve dış çevre ile doğrudan ilişki

kurabilir. Her evde yazlık ve kışlık oturma odaları, konuklar için selamlık ve kahve ocağı, tandır

yeri, mevsimlik yiyeceklerin hazırlandığı büyük mutfak, günlük mutfak, kiler, soğuk depo, ahır

ve samanlık gibi mekânlar yer alır. Evin, direkli oda denilen selamlık odaları ayrı giriş ve servis

mekânları ile evin diğer bölümlerinden ayrılır. Eğin evlerinde tüm oturma mekânları Fırat Neh-

rine bakar. Eğimli arazide set set oluşmuş yapılanma, evlerin birbirlerinin manzarasını kapatma-

sını önler ve aynı cephede simetrik biçimlenme de dikkati çeker.

7
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Genç mimarlar Merzifon’da

Kadıköy ve Sarıyer’den

ÇEKÜL Vakfı ve Merzifon Belediyesinin işbirliğiyle genç mimarların yaz oku-

İstanbul, bu bahar 2 ayrı ekolojik fes-

Merzifon Hırka Köyündeki tarihi su değirmenleri, İstanbul MEF Üniversitesi,
luna ev sahipliği yapıyor. İstanbul MEF Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri
“Tasarla Yap” projesi kapsamında Merzifon’da çalışmalarını sürdürüyor.

“Tasarla Yap” atölyesi, mimarlık öğrencilerinin kendi tasarladıkları bir mekânı,
yine kendileri inşa ederek hayata

geçirmelerini amaçlıyor. “Tasarla
Yap” atölyesinin bu yılki çalışma

alanlarından biri de Merzifon Hırka
Köyü yakınlarında bulunan ve

Üçdeğirmenler olarak bilinen alan.

Adını, içinde bulunan su değirmeni

kalıntılarından alan Üçdeğirmenler,
ÇEKÜL Vakfının Merzifon için

hazırladığı doğa rotalarının da başlangıç noktası. MEF Üniversitesi

öğrencileri bu kapsamda değirmen
kalıntılarının arasında, doğa yürüyüşçüleri için tasarladıkları din-

lenme ve bilgilendirme merkezini

inşa ediyor. Merzifon Doğa rotaları,

Merzifon çevresindeki köylerde kırsal kalkınmaya ve yörenin doğal

mirasının korunmasına destek vermeyi amaçlayan bir proje. Alanda

restorasyonu yeni tamamlanan kır

kahvesiyle birlikte MEF Öğrencilerinin inşa ettikleri dinlenme ve bilgilendirme merkezi bu bölgeyi

doğaseverlerin ilgi odağı haline
getirecek.

çevreci etkinlikler

tivale ev sahipliği yaptı. “Doğaya

Emek Ver” temasıyla gerçekleşen

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında
Kadıköy Belediyesi “Kentte Ekolojik

Yaşam” konulu bir festival düzenledi.
26-28 Mayıs tarihleri arasında Sela-

miçeşme Özgürlük Parkında gerçekleştirilen festivale, ÇEKÜL Vakfı da

zengin bir atölye programıyla katıldı.
ÇEKÜL Bilgi Ağacı, festival ala-

nında çocuklarla Doğada Hareket,
Gezegenin Eşikleri ve Doğadan

Öğreniyorum eğitimlerini uyguladı;
çocuk kitapları çizeri Gökçe

Akgül’ün çizim atölyesine katılan
çocuklar sekoya ağacı çizdi; yeşil

alanda yapılan Denge Atölyesinde ise
beden ve denge yeniden deneyim-

lendi. ÇEKÜL standına gelen çocuklar tohum çimlendirdi, yaprak

bulmaca oyunu oynadı. ÇEKÜL Vakfının katıldığı bir diğer ekolojik festival ise, Sarıyer Belediyesi tarafından
düzenlenen “Kilyos Çevre ve Sanat

Günleri” oldu. 8-10 Eylül tarihlerinde

Kilyos Turban Tesislerinde gerçekleştirilen ve hem forumların hem de

sanatsal aktivitelerin düzenlendiği

festivalde ÇEKÜL standı tohum çimlendirmek isteyen çocukların

buluşma noktası oldu. ÇEKÜL ürünleri de festival süresince ÇEKÜL

8

standında sergilendi.
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YAPEX Fuar programı belli oldu

ÇEKÜL Vakfının işbirliği ve TKB’nin desteğiyle bu yıl “Geleneksel Çarşılarda Koruma” temasıyla düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon

Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarının programı açıklandı. 1518 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Fuarda

“Geleneksel Çarşılarda Koruma ve İşlevlendirme Örnekleri / Tarihi Çarşılarda Koruma Örnekleri” başlıklı panel, Tarihi Kentler Birliği Başkanı

Fotoğraflar:

Nami Yurtseven

Yusuf Ziya Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından ÇEKÜL Vakfı Başkan

Yardımcısı ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu’nun başkanlığında saat 11.00’de başlayacak. Panelde Muğla Büyükşehir Belediye Baş-

Koruma”; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve

Fosil ağaçlar
koruma altına alınıyor

şının Kente Kazandırılmasının Önemi” ve Bergama Belediye Başkanı Meh-

nın 20 milyon olduğu düşünülen fosil ağaçların bulunduğu

kanı Osman Gürün “Korumada Öncü Kentlerden Muğla’da Çarşının

Canlandırılma Süreci”; Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danış-

manı Ahmet Erdönmez “Bursa Çarşılarının Kente Etkileri ve Sürdürülebilir
TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan “Gaziantep’in Koruma Evrelerinde Çarmet Gönenç “Canlı Kent Yaşamının Odağı: Bergama Çarşısı” başlıklı

sunumlarını yapacak. Fuarın beklenen ve bütüncül koruma misyonunu destekleyen önemli etkinliklerinden biri olarak Tarihi Kentler Birliği 2016 Yılı
Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve fuar alanında açılacak sergi ise son

yıllarda belediyeler tarafından geliştirilen proje ve uygulamaları gündeme

taşıyacak; çarşılar, bu çerçevede kentler için taşıdıkları anlamı tekrar hatır-

latacak. ÇEKÜL Akademi Alan Yönetimi Eğitim Programının 6. modülü de
15-17 Kasım tarihleri arasında YAPEX kapsamında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, dışarıya açık 2 oturumla düzenlenecek ilk gün “Dünyadan

Örnekler ile Farklı Miras Koruma Sistemleri ve Farklı Alan Yönetimi Planları”; kapalı oturumlarla düzenlenecek ikinci gün ise “Farklı Sistemlerde

Alan Yönetimi Planlarında Önceliklerin, Politikaların ve Hedeflerin Belirlenmesi” ve “Farklı sistemlerde Alan Yönetimi Planlarında Eylemlerin

Belirlenmesi ve Uygulamada İşbirlikleri” konulu başlıklarla biraraya gelecek. ÇEKÜL Akademi AYEP’in son modülünü genel değerlendirme ve
ÇEKÜL standında gerçekleştirilecek sertifika töreni ile tamamlayacak.

Tarihi Kentler Birliği üyesi Yunusemre Belediyesi, yaşlarıalanı koruma altına alıyor. Belediye, İstanbul Üniversitesi

Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal
Akkemik başkanlığındaki heyeti, alanda bilimsel inceleme

yapmak üzere fosil ağaçların bulunduğu Osmancalı Mahallesine davet etti. Bir kısmı toprak altında bulunan fosil

ağaçların gün yüzüne çıkarılması için Aigai antik kazı eki-

biyle çalışılması ve alanın turizme kazandırılması amaçlanıyor. Osmancalı Mahallesindeki inceleme gezisine Ege

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki

Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ecmel

Erlat, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr.
Aylin Karadaş, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Yusuf Sezgin ile Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü

Milli Parklar Şube Müdürü İbrahim Çolak ve belediye şube

müdürleri ile öğrenciler katıldı. Bölgede incelemelerde bulunan heyet, fosil ağaçlardan numune aldı. Bölgede ciddi miktarda fosilleşmiş ağaç kalıntıları bulunduğunu belirten Prof.
Dr. Ünal Akkemik, fosillerin 16-21 milyon yıllık olduğunu
tahmin ettiklerini belirterek, dünyada bu tarz bölgelerin
koruma altına alındığını ve bölgenin de korunmasının

önemli olduğunu söyledi. Fosil ağaçların laboratuvar orta-

mında yaşlarının belirlenmesinin ardından Yunusemre Belediyesinin bölgeyi koruma altına almak ve turizme

kazandırmak amacıyla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
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ÖZENDİRME YARIŞMASI SONUÇLANDI
Tarihi Kentler Birliğinin gelenekselleşen Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçlandı.
Metin Sözen Büyük Ödülü Mudurnu; Jüri Özel Ödülleri ise Melikgazi ve
Uçhisar’ın oldu. Ödül töreni YAPEX Restorasyon Fuarında yapılacak.

Mudurnu, Ahiler Müzesi

Fotoğraf: Yetkin Karakaşoğlu

T

arihi Kentler Birliğinin kültür

TKB Yarışma Jürisinin Şerifler Yalısında gerçek-

özendirmek amacıyla düzenle-

yarışmaya Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni

mirasını koruma çalışmalarını

diği “Tarihi ve Kültürel Mirası

Koruma Proje ve Uygulamala-

rını Özendirme Yarışması”nın sonuçları belli

oldu. Bu yıl 16.’sı düzenlenen yarışmada Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülünü, Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi
Restorasyonu projesiyle Mudurnu Belediyesi
kazandı. 143 projenin katıldığı yarışmada

Melikgazi ve Uçhisar belediyeleri ise Jüri Özel
Ödülüne değer bulundu. Büyük Ödül ve Jüri
Özel Ödülünün yanı sıra Proje, Uygulama,

Sultan Süleyman Camisi Restorasyonu Projeleri

ile katılan Mudurnu Belediyesi; sosyal, ekonomik
ve kültürel açıdan canlanma yaratarak koruma

çalışmalarını kent yaşamıyla bütünleştiren ilerici
yaklaşımları, istihdam yaratan, somut olmayan

kültür mirasını koruyan çok katmanlı ve akıllıca

kurgulanmış proje senaryosu, kamusal mekânlar
ve yaşayan çarşı dokusu ile bütünleşen, sade ve
nitelikli mimari tasarımları nedeniyle Metin

Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer bulundu.

Süreklilik ve Başarı kategorilerinde de proje ve

Jüri Özel Ödülü ise Melikgazi ve Uçhisar beledi-

töreni 16 Kasım Perşembe günü Antalya Expo

farklı ölçeklerde yoğun ve kapsamlı bir koruma

uygulamaların değerlendirildiği yarışmanın ödül
Center’da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirilecek.

69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendi-

rildiği yarışmada başvurular, TKB’nin mimarlık,

şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent

yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan

Danışma Kurulu tarafından incelendi. Yarışmada

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı

sıra, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama,

10

leştirdiği değerlendirme toplantıları sonucunda;

8 Süreklilik ve 42 Başarı ödülü verildi.

yelerinin projelerine verildi. Farklı merkezlerde,
programını temel bir gelişim stratejisi haline

getiren, noktasal odaklarda tek yapı restorasyonlarından kentsel ölçekte yenileme projelerine

geniş bir yelpazede ilçenin tarihi kimliğini gün
ışığına çıkartmaya yönelik çalışmalar sürdüren
Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı Üst

Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi
Tek Yapı Restorasyon Projeleri ile Tarihi

Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları,
Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları

ile ödülü aldı. Uçhisar Belediyesi ise sosyal kal-

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:55 PM Page 11

Uçhisar Kadın Eli Projesi
kınmayı ve kadın istihdamını hedefleyen,

gerek iyi bir işlevlendirme modeli önermeleri,
gerekse korumanın kent ekonomisini ve

Nilüfer, Seyhan ve Tire belediyeleri ile
Hatay Büyükşehir Belediyesi.

yaşamını geliştirmekte bir araç olarak kulla-

Başarı Ödülleri

rini barındıran Kadın Eli Projesiyle Jüri Özel

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akseki,

nıldığı, sürdürülebilir sosyal şirket modelleÖdülünü kazandı.

ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve TKB’nin desteğiyle
bu yıl “Geleneksel Çarşılarda Koruma” tema-

sıyla düzenlenecek olan 25. YAPEX Restoras-

yon Fuarı, Özendirme Yarışması ödül törenine
de ev sahipliği yapacak. Yarışmaya katılan

belediyelerin proje ve uygulamalarının anlatıldığı sergi de fuarda yerini alacak.
Proje Ödülleri

Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Manisa, Kayseri,
Altındağ, Arapgir, Battalgazi, Çarşamba,
Defne, Elazığ, Elmalı, Erzincan, Eyüp,

Finike, İncesu, Kartepe, Kaymaklı, Kırklareli,
Kocasinan, Konak, Manavgat, Menteşe,
Mezitli, Nevşehir, Odunpazarı, Oğuzeli,

Ödemiş, Silivri, Şahinbey, Talas, Trabzon,
Tuşba, Urla, Uşak, Ünye, Ürgüp, Yalova,
Yeşilyurt ve Yüreğir belediyeleri.
Melikgazi İptidai Mektebi

Bartın, Dulkadiroğlu, Göynük, Kepez, Lüle-

burgaz, Mudanya, Süleymanpaşa belediyeleri

ile Samsun Büyükşehir Belediyesi.
Uygulama Ödülleri:

Afyon, Bozüyük, Çanakkale, Edirne,

Kadıköy, Körfez belediyeleri ile Gaziantep ve

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri.
Süreklilik Ödülleri:

İzmit, Kastamonu, Kemaliye, Kuşadası,

11
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TARİHİN GEÇTİĞİ YOL ÜZERİNDE BİR KENT: MERSİN
Çukurova Havzasının dünya kültür tarihine eşsiz katkılar yapan
kültürel mirası, 22-23 Eylül tarihlerinde Mersin’de düzenlenen
TKB Buluşmasında tekrar ele alındı. Meclis Toplantısının da
gerçekleştirildiği Buluşmada bölgenin kültürel ve arkeolojik mirası
vurgulandı; yapılan Meclis Toplantısıyla TKB üye sayısı 455’e ulaştı.

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:55 PM Page 14

TKB MERSİN BULUŞMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mersin, pek çok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış,
gerek arkeolojik mirası gerekse kültürel çeşitliliğiyle
dikkat çeken bir kent. Adını doğa, kültür, eğitim ve tarihle birlikte
anmak, kentin çok kimlikli yapısının gereği...

“

2018’e Doğru Kültürel Mirasa

rini çalışan kazı ekiplerinin katıldığı kala-

Örneği” başlıklı Tarihi Kentler

akşamı başladı. Törende Büyükşehir Bele-

Bütüncül Bakış ve Mersin

Birliği Mersin Buluşması, Mersin Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin Valisi
Ali İhsan Su’nun ev sahipliğinde; Akdeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral

Önder Gürbüz, Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç ile

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel
Özdemir ve Mersin’in arkeolojik değerle-

balık bir açılış töreniyle 22 Eylül Cuma

diye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin
Valisi Ali İhsan Su, Gazi Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Olba
Kazı Başkanı Prof. Dr. A. Emel Erten ile

Kazı Başkanı Yardımcısı Dr. Tuna Akçay

ile TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen birer
konuşma yaptı.

Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim

Üyesi ve Olba Kazısı Başkanı Prof. Dr. Emel
Erten, açılış töreninde yaptığı konuşmada
Olba’da gün yüzüne çıkarılan ve Mersin

Buluşmasının da yüzü olan mozaik hakkın-

daki bilgileri aktardı; devam eden kazı çalışmasının ayrıntılarını paylaştı. 2015 yılında
bulunan ve 16 levha halinde çıkartılarak

koruma altına alınan 35 metrekare büyüklü-

ğündeki mozaik, MS. 2 ila 3. yüzyıla tarihleniyor. Mersin Arkeoloji Müzesinde koruma

altında olan mozaiğin Mersin’in tanıtımında
daha etkin bir şekilde kullanılması gerekti-

ğini belirten kazı başkan yardımcısı Dr. Tuna
Akçay ise arkeolojik miras ile kent dokusu

arasındaki bağa vurgu yaparak, arkeolojinin
turistik bir öğe olmadığının altını çizdi.

14
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Açılış konuşmalarından...

Tarsus Ulu Cami

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Burhanettin Kocamaz
Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı
Sahip olduklarının

değerini bilmeyenler

onu koruyamaz, yönetemez ve geliştiremez.
İnsanlık tarihiyle yaşıt emsalsiz bir renkler,

sesler, değerler ve lezzetler manzumesi olan
Mersin’i yönetmek için bu paha biçilmez

ahengin farkında olan bizler, Mersin’e yakışır bir ileri görüşlülükle kentimizi koruyor
ve daha da geliştirilmesi için çalışıyoruz.
Akçay, Anadolu coğrafyasının farklı uygar-

Konuşmasının detaylarına sayfa 24’teki

belgeleyen önemli bir kültür mirasını içinde

miz Göksu, bir örgütlenme modeli olarak

lıklar ve kültürlerle tarihsel ilişkilerimizi

barındırdığını hatırlatarak, kentlerin tanıtımı ve gelişiminde arkeolojinin rolüne
atıfta bulundu.

2018’e Doğru Kültürel Mirasa
Bütüncül Bakış ve Mersin Örneği
TKB üye belediyelerin başkan ve uzman

heyetleri “2018’e Doğru Kültürel Mirasa

Bütüncül Yaklaşım ve Mersin Örneği” baş-

lıklı program için 23 Eylül Cumartesi günü
Wonasis Resort&Aqua Hotelin konferans
salonunda biraraya geldi. Tarihi Kentler

Birliği Meclisi 2017 Yılı II. Olağan Toplantısında gündem maddelerinin okunması ve

oylanmasının ardından, TKB üye sayısı

455’e çıktı. Kepsut (Balıkesir), Artvin, Gölköy (Ordu), Kale (Malatya) ve Ağrı Beledi-

yesi, Tarihi Kentler Birliği bünyesine

katılan yeni kentler oldu.

Meclis Toplantısının ardından ÇEKÜL

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve şehir

plancısı A. Faruk Göksu “TKB’nin Biri-

kimleriyle Türkiye Bütününe Yeniden Bak-

mak ve Geleceği Tasarlamak” başlıklı bir

genel değerlendirme konuşması yaptı.

“Değerlendirme” bölümünde yer verdiğiTKB’nin gelecek tasarımlarını, güncel ve
bütüncül bir yaklaşımla ele aldı; Türki-

ye’nin imar alanında yaşadığı dönüşüm

dönemini dikkatle izlemek gerektiğini belirten Göksu, yeni dönemin yeni kurgulamalara ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak,

geliştirdiği formüllerle yerel yönetimlere

çalışma modellemeleri sundu. Faruk Gök-

su’nun konuşmasını takiben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin

Kocamaz “Mersin Bütününde Kültürel

Miras Öncelikli Tasarımlar ve Uygulama-

Mersin’in doğal mirası için projeler gelişti-

riyoruz; barış içinde birlikte yaşam için kaynaşma etkinlikleri düzenliyoruz; toprak

altında keşfedilmeyi bekleyen arkeolojik
mirasın gün yüzüne çıkarılması için kazı

ekipleriyle işbirliği yapıyor, kazılara destek

veriyoruz; bilimsel organizasyonlar düzenliyor; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak kentin tanıtımını sağlıyoruz. Yani,
kadim geçmişi modern ve çağdaş bir

üslupla geleceğe taşıyoruz. Çalışmalarımız

hakkındaki detaylı bilgileri, yarın gerçekleştirilecek olan panelde detaylarıyla dinleme

fırsatı bulacaksınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.

lar” ve ÇEKÜL Kent Çalışmalarından şehir
plancısı Esra Karataş “Çukurova Bölge-

sinde Rota Çalışmaları ve Yeni İşbirlikleri”
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panel,
plaket töreni ve Prof. Dr. Metin Sözen’in

kapanış konuşmasının ardından son buldu.
TKB Mersin Buluşması kapsamında Soli

Pompeipolis Antik Kenti, Mersin Arkeoloji
Müzesi, Kubat Paşa Medresesi, Tarsus Ulu
Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Burhanoğlu

Konağı, Tarihi Tarsus Evleri ve Hz. Danyal

Peygamberin Kabrinin ziyaret edildiği inceleme gezisi yapıldı.
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Kırkkaşık Bedesteni
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Açılış konuşmalarından...

Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Burhanettin Kocamaz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Makam-ı Şerif Camisi olan Hz. Danyal

lere kadar tarihe damgasını vurmuş pek

buluntuları koruduk ve yapıda bir gezi

Sümerlerden Hititlere, Urartulardan Persçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’yu Akdeniz üzerinden dünyaya bağla-

yan Mersin, tarih boyunca bu topraklarda

iz bırakan tüm medeniyetlerin hatıralarıyla
birlikte değerlidir. Bu nedenle kentimizde
bulunan kültürel değerlerin gün ışığına

çıkarılması, korunması ve gelecek kuşak-

lara zarar görmeden aktarılması konusunda
hassasiyetle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı

restorasyon, arkeolojik kazılar, Cumhuriyet Dönemi yapılarında işlevlendirme ve
kent düzenlemesi olarak birkaç alanda

yürütüyoruz. Restorasyon, bölgedeki tarihi
yapılar göz önüne alındığında, çalışmaları-

sürdürülen kazı sırasında ortaya çıkan

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

güzergâhı oluşturduk. 1557 yılında, Rama-

buluşmasını ve Meclis

Camisini ibadet alanı olarak düzenledik;

zanoğulları Beyliği döneminde Kubat Paşa

Toplantısını Mersin’de yapmasının bir anlamı

sesinin restorasyonu 2013 yılında TKB

ilişkisini yitirmemizin nelere mal olacağını

tarafından inşa ettirilen Kubat Paşa MedreSüreklilik Ödülüne değer görüldü. Yine

aynı dönemde inşa edilmiş olan ve adını
dış cephesindeki kaşık süslemelerinden

alan Kırkkaşık Bedesteninde bulunan dükkânlar, restorasyon tamamlandığında

küçük kiralar karşılığında kadın esnafa

verildi. Dükkânlarda kente özgü yöresel

yemek ve el sanatı ürünlerinin tanıtım ve
satışı yapılıyor.

mızda kapsamlı bir yer tutuyor. Antik

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür

Tarsus’ta bulunan Hz. Danyal Camisinin

kazı çalışmalarına ayırıyor. Destek verdi-

Çağın büyük metropolleri arasında yer alan
restorasyonu, verebileceğim ilk örneklerden biri. 1857’de yaptırılan ve diğer adı

TKB’nin yılın son

Daire Başkanlığı, bütçesinin yüzde 6’sını

ğimiz kazılar arasında Mersin’in ilk yerleşim alanı olan ve MÖ. 7 binlerden

Aphrodisias Antik Kenti

var. Üyelerimiz bu toplantıda doğa ve kültür

belirtmek için bulunuyor. Bu Buluşmada gele-

cekte ne olmasını umuyoruz, doğal ve kültürel
değerlerimize hangi birikim ile yaklaşıyoruz,

yeni kuşaklara neyi miras bırakacağız? sorularının altını çizeceğiz. Encümen üyelerimiz,

kurucu üyelerimiz, danışma kurulu üyelerimiz
bu toplantıda aynı amaç etrafında bulunuyor.

Son olarak vurgulamak istediğim şey birlikte-

lik ve sürekliliğe dair. Halkla paylaşmadığınız,
halkın görüşlerini almadığınız her proje ger-

çekçi çözümden uzaktır. Hâlbuki devlet sürekliliktir. Bu sürekliliğin, merkezi yönetim ve

yerel yönetimlerin birlikteliği ile taçlanması
gerekir. Dayanışmanız sağlam olsun...
Ali İhsan Su
Mersin Valisi

Tarihin her döneminde
çok önemli bir merkez
olan Mersin, ören yer-

leri, antik kentleri, inanç merkezleri ve hâlâ

yaşam alanı olarak kullanılan tarihi mekânlarıyla, zengin bir tarihi ve kültürel derinliğe

sahiptir. İnançların, dinlerin, kültürlerin birbiriyle kardeşlik duyguları içinde buluşmasına
ve yaşatılmasına ev sahipliği yapan çok özel
bir kenttesiniz. Bu nedenle kentlerimizin

tarihi dokusunu koruma ve yaşatma, kentlerimiz arasında iş birliği imkânlarını geliştirme
ve deneyimleri paylaşmada TKB Mersin

Buluşmasının önemi büyüktür. Tüm belediye
başkanlarımızı kutluyorum.
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Mersin, kumsalları
ve yaylalarıyla doğal;
Soli Pompeipolis,
Kanlıdere, Kızkalesi,
Elaiussa Sebaste,
Uzuncaburç antik
kentleri ve tarihi
yapılarıyla da kültür
mirasının sahibi,
zengin bir kent.

14. yüzyıla kadar kesintisiz bir yaşamın sür-

müze ulaşan değerleri de ihmal etmiyoruz.

çalışmaları süren Silifke Kalesi Kazısı;

tin modern yüzüne verdiğimiz değeri gösteri-

düğü Yumuktepe Höyüğü; 2011’den bu yana
Erdemli/Ayaş’ta bulunan Elaissa Sebaste

kazısı; Anadolu’nun en görkemli eserlerinden biri olan Odeon yapısının rölövesinin

çıkarılmasını sağladığımız Anemurium Antik
Kenti; çalışmaları 18 yıldır devam eden ve
bugün Sütunlu Caddenin gün yüzüne çık-

maya başladığı Soli Pompeipolis; Türkiye’de
ilk kez bir kazı alanıyla ilgili fotoğraf yarış-

masının düzenlenmesine de sahne olan Olba
Antik Kenti bulunuyor.

Kentin dip tarihine sahip çıkmakla birlikte,

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günüOlba Mozaiği

Özellikle meydan ve park düzenlemeleri, kenyor. Mersin’in en eski meydanı olarak bilinen

Yoğurt Pazarı; kent merkezinin en eski caddelerinden olan ve etrafında tarihi binalar bulunan Atatürk Caddesi; Tarsus’un Cumhuriyet
Dönemi değerleri arasında önemli bir yeri

bulunan Kültür Parkı düzenlenen ve yenilenen alanlardan birkaçı.

Bir de projelendirdiğimiz çalışmalar var. Yakın
gelecekte hayata geçmesini beklediğimiz bu

projeler arasında 1800’lü yıllara tarihlenen Taş
Binanın kent müzesi olarak hizmete açılması
öncelikli olarak yer alıyor. Gerek mimarisi

gerekse kent hafızasındaki yeri nedeniyle kent
müzesi olmaya uygun olan yapının; sergi

mekânları, konferans ve toplantı salonları ile

halkta açık etkinliklere ev sahipliği yapacak bir
kültür merkezinden oluşması planlanıyor.

Proje, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında
Başarı Ödülüyle taçlandı.

Yumuktepe Höyüğü ve Yakın Çevre Düzenlemesi ve Arkeopark Bir Projesi ile 9 bin

yıla işaret eden bir “zaman yokuşu” kurguluyoruz; St. Paul Kilisesi, Kızkalesi,

Mamure Kalesi ile Alahan Manastırı da

turizmin hizmetine kazandırmayı amaçladığımız mimari örnekler.

Mersin’de kültürel ve doğal mirası koruma

çalışmalarını olabildiğince özetledim; ancak

kentin zengin kaynakları elbette burada aktardığımdan çok daha fazla. Bu kültür kentini
gezdikçe sizler de tarihi yapıları görecek;

18

doğal güzelliklerden etkileneceksiniz.
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Aya Tekla Kilisesi
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Esra Karataş
ÇEKÜL Vakfı
Kent Çalışmaları
şehir plancısı
Gerek ÇEKÜL Vakfının gerekse Tarihi Kent-

ler Birliğinin uzun zamandır gündeminde tut-

Yerel değerlerin
ekonomik
potansiyeli, ROTA
planlamasında
değerlendirilmeli.

tuğu mirasın korunmasında bölgesel

yaklaşım, havza koruma gibi kavramlar, 2012
yılında başlayan Doğa ve Kültür Öncelikli

Bölgesel Yol Haritaları Programı ile yeni ilke-

yayına dönüştürdük. Bu yayına www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Geliştirdiğimiz yaklaşımın en temel savunusu
ise ortaya koyduğumuz şu fikir: Rota plan-

lama konusunda salt gezi güzergâhları çizmenin ve işaretlemenin ötesine geçmek; rotayı

sektörel bir amaçtansa işlevsel, sürdürülebilir
bir işbirliği ağı ve koruma-canlandırma aracı
olarak tasarlamak.

ler, yeni bölgesel değer ve kimlik tanımlama-

Doğa ve kültür rotalarının bahsettiğimiz yak-

güncel bir yaklaşım kazandı. Yol haritaları

ve hayata geçirilmesi yerel yönetimlere şun-

ları, yeni strateji çerçeveleri aracılığıyla

programının son senesinde ise bölgesel işbirlikleri ve koruma çalışmaları için bir araç

olduğuna inandığımız Doğa ve Kültür Rota-

laşım ve program doğrultusunda planlanması
ları sağlayacak:

• Yerel paydaşlar arasında yatay işbirliği
zeminleri oluşturmak,

ları Planlama Programına başladık. Buna

• Kitle turizmi ve her şey dâhil turizm tiple-

üzerine tartışmalar, ÇEKÜL Akademi eğitim-

• Doğal ve kültürel mirası bölgesel kimlik

paralel olarak TKB gündeminde de bu başlık
leri ve yayın çalışmalarını sürdürdük.

Tüm bu çalışmalarımız ve tartışmalarımızın

rine alternatif turizm alanları geliştirmek,

düzeyinde bütüncül yorumlayarak korumak,

• Ziyaretçiler için nitelikli ve geliştirici bir
seyahat deneyimi sunmak,

sonucunda Anadolu için bir “rota planlama

• Kırsal kesimin özgün değerlerini canlan-

TKB gündemine aldığımız bu konuyu Kültür

• Kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerlerin

yaklaşımı” ortaya koymamız mümkün oldu.

Çanakçı Nekropolü

Rotaları Mekânsal Planlama Rehberi adlı bir

dırmak,

ekonomik potansiyelini harekete geçirecek
projeleri geliştirmek.

Çukurova Havzası için hazırladığımız Kültür
Rotaları Mekânsal Planlama Rehberi kapsa-

mında bölgede yürüttüğümüz saha çalışmaları
ve literatür taramalarının bize gösterdiği en

temel veri, bölgenin kültürel ve doğal mirasa

dair sahip olduğu yüksek çeşitlilik oldu. Antik
kentlerden yollara, kalelerden dini yapılara,

kıyı ekosistemlerinden Toroslara, geleneksel
kent dokularından yaylara dek uzanan bu

geniş değerler yelpazesi göz önüne alındı-

ğında, Çukurova’da rota planlama adına çok

sayıda tematik başlığın öne çıktığını gördük.

20

Tüm bunlar düşünülerek, kavramsal boyutta
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Alahan Manastırı, Mut
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Alahan Manastırı

Arkeoloji Müzesi

Soli Pompeiopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı (solda)
ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan

Hz. Danyal Türbesi, Tarsus

22
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bir rota sistemi; Mersin’in batısında Taşlık

Kilikya’dan Toroslar boyunca uzanan yaylalar
aksına ve oradan Adana’nın doğusunda kale-

ler aksına uzanacak şekilde önerildi. Uygulamaya taşınması halinde; detaylı saha

çalışmalarıyla bu önerilerin tümü geliştirilip

Değerlendirme

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

zenginleştirilebilir.

Öncelikle söylemek isterim ki, Mersin’e gel-

Rota başlığını; yerel sorumlulukları

yollarından geçmek demek. Tarih bu yollar-

belirleyerek, koruma, kimlik ve işbirliğine

dayalı bir siyaseti odağına alarak ele alma-

mız gerektiğine inanıyoruz. Kentlerden başlayarak, yakın çevrelerine, oradan da

bölgelerine yayılan rota sistemlerinin uygulanabileceği görüşündeyiz. Doğal ve tarihi

mek, Türkiye coğrafyasında geçmişin büyük
dan geçmiş. Kentler, yeni aşamalardan geçiyor. Envanter çıkarmak, kentin külliyatını

biraraya getirmek bir aşama; çağdaş kültürün
eşiğindeki insanın tarihle buluşması ve geçmişi içselleştirmesi ise başka bir aşama.

öğeleriyle Mersin ve çevresinde incelikle

Türkiye’de her başlıkta bir bakanlık var

lamasının bahsettiğimiz ilkeler doğrultu-

birliği yok. Ancak Türkiye’nin zengin kültür

işlenmiş bir kentsel ve yakın çevre rota plansunda yürütülebileceğini düşünüyoruz. Rota
planlamaları; etkinlik, eğitim, yarışma gibi
tematik programlar ile kentlerin yaşamını
zenginleştirir.

Son olarak elimizdeki güzergâhları yeniden

gözden geçirmeli ve gerçekçi/devamlılığı olan

rota sistemleri kurgulamalıyız. Bu rota sistemleri şu ön koşulları içermeli:

• Mirasa saygıyı ve korumayı her koşulda ve
her alanda gözeten,

• Yerel halkla temas kuran, yerel yaşamı
geliştiren,

• Kültürel ve sosyal bir eğitim döngüsüne
öncülük eden,

• Bir alanı/kenti/bölgeyi özgün nitelikleri ve
bütünselliğiyle yorumlayan ve sunan,

• Yerel işbirlikleriyle geliştirilerek sürdürülen.
Temelini bu hedeflere alarak geliştirilen

kültürel rota sistemlerinin havza ölçeğinde

gerçekçi ve sürdürülebilir koruma programları

olarak işlemesi daha mümkündür.

fakat bakanlar kurulunun ötesinde bir güç
ve doğa mirasını tek başına bu örgütlen-

meyle yönetemezsiniz. Önce sahiplik duy-

gusunu vermemiz lazım. Kentlerde, doğal ve
kültürel varlığın sahibi olarak farkındalığı
yaratıp yerelden koordinasyon ve işbirliği

sağlanmalı. Ancak işbirliğinin doğması için
Türkiye’ye egemen olmak; kültürel mirası

Rota planlamaları;
etkinlik,
eğitim, yarışma gibi
tematik programlar
ile kentlerin yaşamını
zenginleştirir.

tüm boyutlarıyla bilmek, dünyadaki deği-

şimleri izlemiş olmak gerekir. Yerel yöne-

timlere yetki vermek, yerellerde uzmanlarla

birarada çalışılmasının önünü açmak gerekir.
Seçilenlerle seçenler birlikte koruyacak bu
mirası. Oysa biz sivilliği bir itiraz olarak
gördük hep. Sivil toplum örgütlerinin

sorumluluğunu doğru değerlendirmek gerekiyor. Tekrar ediyorum, kültürel kimliğin

çeşitliliğe dayanan varlığını korumadıkça
ulusal birlik de olmaz, kültür de olmaz.

Bir disiplin, güven ve beraberlik oluştur-

maya çalışıyoruz çünkü buna ihtiyacımız
var. En başından beri belirtiyorum ki

bize işbirliği, dil birliği gerekiyor. Dilerim,
kurduğumuz bu birlikteliği, dayanışmayı
daha sistemli bir şekilde yürütebiliriz.

23
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değerlendirme

TKB’NİN
BİRİKİMLERİYLE
TÜRKİYE BÜTÜNÜNE
YENİDEN BAKMAK
ve GELECEĞİ
TASARLAMAK

G

ÇEKÜL YDK Üyesi, şehir plancısı

elecek tasarımı; bir süreç

makta. Bir başka deyişle, ister ticari ister top-

kurumların organizasyonları-

deki uygarlıkların ortaya koyduğu zenginlik,

yönetimidir. Yeni dönem;
nın yeniden tasarlanması

dönemi... Özellikle kamu

odaklı kurumların yeniden tasarlanması süre-

cinde, günümüzün yenilik ve yaratıcılık kavramları ile bütünleşen yaklaşımlar geliştirilmeli.

Eğer, Tarihi Kentler Birliğinin geleceğini yeniden tasarlayacaksak, Birliğin kuruluşundan bu

yana geçen 17 yıllık süre içinde kazandığı deneyim ve yarattığı etkiler çok iyi analiz edilmeli.
TKB, yarattığı “farkındalık” ve “farklılığı” ile

lumsal girişimler olsun, coğrafyanın ve üzeringeçmişin birikim ve becerilerini farklı bakış açılarıyla deneyimlenmesini zorunlu kılmakta.

TKB, geçmişini 6B basamakları/kavramları ile

deneyimlemeli. Her bir kavramın yarattığı katma
değer çok iyi analiz edilmeli; gelecek tasarımı

için stratejiler geliştirilmeli. TKB’nin en büyük
avantajı, 500’e yakın üye kentte katmanlaşmış

olan uygarlıklar ile ortaya çıkan somut ve somut
olmayan değerlerin üzerine kurulmuş olması.

ülkemizin koruma politikalarının şekillenme-

TKB’nin 17 yılı değerlendirildiğinde tarihi ve

gücün yeniden tasarlanarak kullanılması için

uygulamalar; Birliğin geliştirmiş olduğu kav-

sinde önemli bir güce sahip oldu. Artık, bu

yeni bir yol haritası hazırlanmalı. Hazırlanacak

yol haritası ise 3 aşamalı olmalı:
1. Deneyimi Deneyimlemek
2. Geleceği Tasarlamak

doğal mirasın korunmasına yönelik proje ve

ramlar; üye belediyeler arasındaki işbirliğinin

yarattığı güçle kentlerin büyümesi ve dönüşmesine katkıyı görürüz. Bu süreç ele alındığında
yeni beklentiler ortaya çıkıyor:

3. Etkileşim Yaratmak

1. Birikim; Uygarlıkların Çeşitliliği

Deneyimi Deneyimlemek

3. Beceri; İşbirliğinin Gücü

Anadolu coğrafyasının kültürel ve demografik

çeşitliliğinin sunduğu değerler, bireysel ve

kurumsal girişimler için farklı avantajlar sun-
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2. Buluşma; Deneyim Transferi
4. Bellek; Geçmişle İlişki

5. Büyüme; Kültür ve Doğanın Katma Değeri
6. Beklenti; Gelecek Öngörüleri
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Geleceği Tasarlamak

1. Tema; Kavramların Gücü

yimden ortaya çıkan başarı öyküleri dikkate

3. Turizm; Koruma ve Gelişme Dengesi

TKB’nin geleceğinin tasarlanması için denealınarak yeni bir kurgu oluşturulmalı. Kent,
proje ya da organizasyonların gelecek tasa-

rımı, hikâye ile başlar. TKB’nin yeni hikâye-

lere, yani kurgulara gereksinimi var. TKB’nin

2. Ticaret; Kent Ekonomisi

3. Adım; Koruma ve Gelişim Etkileşimi

6. Toplum; Ortak Kültür

• Geleneksel merkez, yeni merkez

5. Tasarım; Süreç Yönetimi
TKB 6T, 6K, 6B Matrisi

kavramsal çerçeve çizmekle olmalı. Yani,

yeni bir yapılanma sürecine girmeli. Gelecek

gelecek kapsamı ve kapsama alanı yeniden

ele alınmalı. Yeni kurgu; TKB’nin var olan ve
büyüyen kapasitesinin yönetimi, koruma

odaklı yeni kalkınma stratejileri, imar haklarının satışından elde edilecek yeni finansman

kaynak arayışları, gelecek kuşağın gereksin-

melerini de ele alan “eski izler yeni çizgiler”
yaklaşımı ile tasarım ilkelerini kapsamalı.
1. Kapsam; Kavramsal Çerçeve
2. Kapasite; Gücün Yönetimi

3. Kalkınma; Koruma Odaklı Büyüme
4. Kaynak; Yeni Arayışlar

5. Kalite; Yaşama Dair/Nitelik
6. Kurgu; Hikâye Yazma
Etkileşim Yaratmak

Günümüzde her bir yaklaşım, girişim, prog-

TKB; 6T, 6K ve 6B kavramsal basamakları ile

leşim yaratılmalı ve denge üzerine kurgulan-

malı. Örneğin, koruma ve turizm dengesi

sürecine girdiği günümüzde “keşke yapmasaydık” dememek için “kültür ve doğa” öncelikli
koruma ve gelişme yaklaşımlarını tartışmalı

leri ile olan etkileşimlerinden ortaya çıkacak
katma değer; kuram ve kılgı ile koruma ve
gelişim dengesi için önemli olacak.
TKB’nin gelecek söylemi;
• Kalkınma için koruma,
• Koruma için gelişme,

• Gelişme için etkileşim olmalı.
Strateji Planına Doğru

5. Adım; Ulusal ve Yerel Çerçeve

ölçeklerdeki deneyimleri ile gelecek için Ulu-

• Stratejiler ve taktikler

sal Koruma Strateji Planı hazırlamalı. Katı-

lımcı ortamlarda hazırlanacak bu plan 5 adımı
kapsamalı.

• Etkilerin ölçülmesi,

tasarım sürecini gündeme almalı. Tasarım

süreci, yalnızca, kültürel ve doğal değerleri-

• Koruma ve gelişim politikaları
• Koruma odaklı kalkınma programları
• Finansman kaynakları
• Örgütlenme modelleri

Ürün; Koruma Ulusal Strateji Planı

• Mevcut envanterlerin değerlendirilmesi,

Sonuç olarak, TKB ve ÇEKÜL Vakfının ülke-

• Kümelenme çalışmalarının yapılması,

kavramlar, yaklaşımlar ile program ve proje-

• Kalkınma fırsatlarının ortaya konulması,
Ürün; Kültürel Miras Sentez Haritası

mizin korunmasına yönelik değil, toplumun

2. Adım; Etkileşim Senaryoları

gerekliliği unutulmamalı.

• Bölge, havza, kent ilişkisi,

ortak kültür değerlerinin de ele alınması

Ürün; Örnek Program ve Projeler

kendi içinde alt açılımları ve bunların birbir-

ve uygulamalardan vazgeçilmeli.

TKB, yaşadığımız coğrafyanın zenginlikle-

• Stratejik uygulama adımları

için geliştirdiğim matristeki 18 kavramın

1. Adım; Kültür Miras Envanterleri

rini, farklılıklarını ortaya çıkaran yeni bir

• Vizyon projeleri

ve model oluşturmalıyız. TKB’nin geleceği

dikkate ele alınmalı. Korumayı yok eden, top-

lumsal gelişimi olumsuz etkileyen yaklaşım

Ürün; Etkileşim Çerçeve Planı

• Kısa ve orta vadeli programlar ve projeler

TKB, üst ve alt bakış, yani yerel ve ulusal

on yılları kapsamına alan yeni temalarla etki-

• Kültür ve bilim (kent ve üniversite)

oluşturulmalı. Kentlerimizin üçüncü dönüşüm

lanmalı. Kuram ve kılgı arasındaki denge iyi

leşim içinde olmalı. TKB ve ÇEKÜL Vakfı,

sürecini başarı ile yönetti. Şimdiyse gelecek

• Sokak, mahalle, çarşı

4. Adım; Etkileşim Eylem Planı

5 Adımda Ulusal Koruma

geçmişten günümüze kadar etkileşim yaratma

• Geleneksel doku, yeni doku

tasarımı geçmiş ve gelecek arasında iyi kurgu-

ram, proje mutlaka etki yaratmalı. Kavramlar,
sektörler, kurumlar, program ve projeler etki-

Ürün; Etkileşim Senaryo Raporları ve Şemaları

4. Teknoloji; Yenilik ve Yaratıcılık

gelecek kurgusu, hiç kuşkusuz deneyimlerden
ortaya çıkan kavramları da ele alan yeni bir

• Seçenekli gelişme senaryoları,

• Kent makroform gelişim süreci,

mizin koruma politikaları için ortaya koyduğu
lerden ortaya çıkan deneyimler deneyimlen-

meli, gelecek tasarımı bu deneyimler üzerine

kurgulanmalı ve gelecek için önerilenler mut-

laka etkileşim yaratmalı. Koruma Ulusal Strateji Planı hazırlanmalı ve kamuoyu ile
paylaşılmalı.
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Coğrafyasını antik kentler ve zengin bir doğa kaynağıyla paylaşan
Mersin, Doğu Akdeniz ve Çukurova Havzasının verimli kentlerinden biri.
Tarihin erken dönemlerinden itibaren önemli bir yerleşim alanı olan
Mersin’de kültürlerin birlikteliği geçmişten günümüze bir gelenek...

26
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Aynalıgöl
Mağarası

Aydıncık'ın doğu bölgesinde kirpi arayan

bir çoban tarafından tesadüfen bulunan

etkileyici Aynalıgöl Mağarası, adını içinde
bulunan ve yarısı tatlı, yarısı tuzlu sudan

Kırkkaşık Bedesteni
Tarsus’un önemli tarihi yapılarından biri
olan Kırkkaşık Bedesteni, 1579 tarihinde yaptırıldığında imarethane ve

medrese olarak kullanılmış, Cumhuriyet

oluşan gölden alıyor. Deniz yüzeyinden 50
metre yukarıda bulunan mağarada 555

metre boyunca ilerlemek mümkün. Aynalı-

göl Mağarası, tatlı-tuzlu göl kadar sarkıt,
dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları,
akma taşlar ve mağara iğnesi gibi farklı

damlataş türlerine ev sahipliği yapıyor. Dev
boyutlara ulaşan bu damlataşlar, genişliği

Döneminde ise kapalı çarşı olarak işlev

yer yer 100 metre, tavan yüksekliği ise 18

bilinen Kırkkaşık Bedesteni adını, yapı-

salon ve odaya ayırmış olması nedeniyle de

görmüş. Geçmişte Beyaz Çarşı olarak da
nın dış cephesinde bulunan kaşık süslemelerinden alıyor. Dikdörtgen plana

sahip olan ve 7 kubbeden oluşan yapı,

kesme taştan inşa edilmiş. Doğu ve batı

yönünde açılmış iki kapıdan girişi bulu-

nan Bedesten, 2004 yılında Tarsus Bele-

diyesi tarafından restore edilmiş ve 2005
yılında Tarihi Kentler Birliği Özendirme

metreye ulaşan ana galeriyi çok sayıda

ilgi çekici. 30 milyon yıl içinde oluşmuş

mağaranın havası, giriş ağzının darlığı nedeniyle yaz ve kış mevsimlerinde önemli bir değişik-

liğe uğramıyor. Bu sabit iklim, profesyonellerin mağara içinde çalışmalarını kolaylaştırıyor.

Mersin Arkeoloji Müzesi

Yarışmasında Proje Ödülüne değer

bulunmuştu.2007 yılında yeniden hiz-

mete açılan Kırkkaşık Bedesteni içinde
yer alan odaların her biri, bugün kadın
işletmeciler tarafından geleneksel el

sanatları, ahşap, dokuma, gümüş gibi

ürünleri ve yöresel tatları tanıtmak ve
satmak amacıyla kullanılıyor.

Yumuktepe Höyüğü

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğünde sistemli
kazılar ilk kez 1936’da John Garstang başkanlığında yapılmaya başlandı. II. Dünya
Savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan kazılara 1946’da devam edildi; kazı çalışmaları

farklı dönemlerde farklı ekipler tarafından sürdürüldü. Tarihi

MÖ. 7 binlere varan Yumuktepe Höyüğü, tarımsal tarihi
aydınlatacak nitelikte bulgular içeriyor. Kazılardan
elde edilen bilgiye göre, bölgede henüz Neolotik

Çağın erken dönemlerinden itibaren incir, üzüm,

zeytin ve bazı baklagillerin üretimi ve depolanması

söz konusuydu. İlk çiftçilerin tarımda kullandıkları

teknik ve yöntemler de bu kazılarla birlikte üzerinde

çalışılan konulardan biri. Yumuktepe'den çıkarılan yüz-

lerce eser, Mersin Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

Mersin’in Yenişehir ilçe-

çekici. Antik dönemde zey-

konumda olan ve eserlerin

büyük bir liman ve ticaret

sinde, sahile yakın bir

üç ayrı salonda teşhir edildiği Mersin Arkeoloji

Müzesi, 7 bin 465 metreka-

relik kapalı bir alana yayılı-

yor. Sürekli sergi alanlarının
yanı sıra geçici sergi salon-

ları, çocuklar için arkeopark
uygulama alanları, kütüp-

hane ve kafeteryası da bulu-

nan müzede 1435 eser teşhir
ediliyor. Ziyaretçileri giriş

katında bir zaman tüneli kar-

şılıyor; kronolojik sergi salonunda uygarlıkların gelişim

seyrini takip edebilen izleyiciler, müzede Yumuktepe

Höyüğü, Soli-Pompeipolis
ve Elaiussa Sebaste antik

kentlerinin arkeolojik kültür

kalıntılarına tanıklık edebiliyor. Bu bölümde interaktif

uygulamalar özellikle dikkat

tinyağının yapım aşamaları;
kenti olan Mersinde yoğun

bulunan amphoraların denizin altında canlandırılması,
interaktif uygulamalara

örnek... Gümüş süs eşyaları,

tespihler, işlemeli kadın elbiseleri, peşkirler, ağaç ve

bakır eşyalar, kilimler, nazarlıklar ile tabanca, kama ve

barutluklar gibi etnografik
buluntular da müzenin

koleksiyonu arasında. Yöresel göçebe kültürünün anlatıldığı görseller ve

canlandırmalar da kentin

kültürel yapısına dair önemli
bir bilgi veriyor. Küçük bir

hatırlatma: Mersin Arkeoloji
Müzesini gezmek için geniş
bir zaman aralığı bırakmanızda fayda var.
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ÇEKÜL AKADEMİ GÜZ DÖNEMİ YENİ
EĞİTİMLERLE BAŞLADI

ÇEKÜL Akademi güncel ve yenilikçi eğitim başlıklarıyla Güz Dönemi
Eğitim Programına başladı. Kentsel Koruma Eğitimlerine kent
arşivlerinin oluşturulması, kent tasarımı ve müzecilikle ilgili konu
başlıkları eklendi; Alanda Eğitimlerde ise, Kastamonu ilk durak oldu.

Ç

EKÜL Akademi, Kentsel

diyelerin kentsel kültürel mirası koruma ala-

Dönemi eğitim programına

lerinde çalışanları biraraya getirdi. Alan

Koruma Eğitimleri Güz

başladı. Belediyelerin koruma,
restorasyon, işlevlendirme,

müzecilik alanlarında çalışan personeli kapsa-

incelemesinde ise Eyüp Sultan Araştırma
Merkezi ziyaret edildi.

yacak biçimde hazırlanan eğitimler, konu-

2011’den bu yana eğitim programında yer

tarafından veriliyor. Her biri 3’er gün süren

rosu güncellenen diğer konu başlıkları:

sunda uzman ÇEKÜL Akademi eğitmenleri
eğitimler 10 dersten oluşuyor. Program;

alan ancak bu dönem içeriği ve eğitmen kad-

koruma, işlevlendirme ve restorasyon ana

Kent Müzeleri: Müze Yönetimi ve Sürdü-

şımla ele alıyor.

bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahip-

başlıklarını çok yönlü ve bütüncül bir yaklaÇEKÜL Akademi, bu yıl Güz Programına 3
yeni eğitim başlığı ekledi. İlk eğitim 27-29
Eylül tarihlerinde yapıldı.

Kent Bellekleri; Kent Arşivi Oluşturma,
Dijitalleştirme ve Belgeleme: Kentsel ve

küresel koruma kapsamında kentlerin kültürel

belleklerini oluşturan merkezlerin günümüzün

değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi

için gereken yöntem ve teknolojileri günde-

mine alıyor. Katılımcılar, bu eğitim ile kent

arşivlerinin kent ve kentli için önemi; bir arşi-

rülebilirlik: Kentte yaşayanların kentlilik

lenmelerini sağlayan ve kenti, tarihi perspektifi içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılan

kent müzelerinin çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda, kültürel ve

ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan eğitim, kentlilik bilincinin

gelişmesinde kent müzelerinin önemine vurgu
yapıyor. Eğitim, İstanbul Social Enterprise’ın
Genel Müdürü Hakan Elbir ve müze bilimi

alanında eğitim alan, konusunda atölye çalışmaları ve seminerler veren Mine Küçük tarafından Ekim ayında uygulanacak.

vin nasıl oluşturulacağına dair bilgileri ve

Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım

nımı yaygınlaşan dijitalleştirme süreci hak-

rama alınan bir diğer başlık. Kentsel tasarım

günümüzde arşivleme çalışmalarında kulla-

kında kapsamlı bilgi aldı; temel kavramları

uygulama örnekleriyle gördü. ÇEKÜL Bilgi

Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç

Özarslantürk tarafından verilen eğitim, bele-
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nında çalışan uzmanları ile kent belleği müze-

Rehberleri: Güz programıyla birlikte progrehberleri, koruma alanlarının kullanım ve

tasarım ilkelerini hazırlayarak süreç odaklı bir
koruma yaklaşımı geliştiren kaynak planlar
olarak tanımlanıyor. Ülkemizde de yakın
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zamanda koruma imar planlarını tamamlamak
üzere, hukuki bağlayıcılığı olacak biçime

gündeme alınması planlanan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma

alanı açıyor. Katılımcılar, bu eğitimle tasarım

rehberlerinin hazırlanmasına yönelik kavramsal alt yapı ve stratejik bilgiler edinecek.

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim
yöneticileri ile tasarım rehberi hazırlamakla

yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü ve
kentsel tasamı müdürlüğü uzmanlarının fay-

dalanabileceği eğitim, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy ve

ÇEKÜL Kent Çalışmaları biriminden mimar
Audrey Aydın tarafından verilecek.

ÇEKÜL Akademi, restorasyon uzmanı İsmail
Önel’in verdiği “Restorasyon İşlerinde Birim
Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet” ile “Restoras-

yon İşlerinde Hakediş Uygulamaları”; yüksek
mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit

Bayar’ın verdiği “Tarihi Yapılarda Onarım

İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” ile “Restorasyon
Uygulama Projelerinde Proje Hazırlama ve

Değerlendirme Kriterleri”; iklim değişikliği

ve enerji politikaları uzmanı Ayşe Ceren Sarı
ve biyolog Deniz Dinçel’in verdiği “Doğa

Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yöne-

timi”; arkeolog Doç. Dr. Necmi Karul’un verdiği “Kentlerde Arkeopark Uygulamaları ve

Sürdürülebilirlik” ile yüksek mimar Y. Metin

belediyelerinin katıldığı eğitim, Kastamonu

liye, kale ve camilerin yanı sıra sokak sağlık-

dirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi

Ahmet Sevgilioğlu’nun Kastamonu’da kültü-

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki

Keskin’in verdiği “Tarihi Yapılarda İşlevlenDokuda Yeni Yapı Tasarımı” eğitimleriyle

dönemi tamamlayacak.

Alanda Eğitimler Kastamonu’da

ÇEKÜL Akademi’nin Alanda Eğitimler Prog-

ramı bu dönem Kastamonu, Merzifon ve Ber-

gama’da gerçekleştirilecek eğitimlerle

planlandı. “Kastamonu’da Çok Boyutlu

Koruma ve İşlevlendirme” başlıklı ilk eğitim,

19-22 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Mersin,

İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Samsun Büyük-

şehir Belediyeleri ile Akhisar, Sındırgı, Vezir-

han, Oguzlar, Taşköprü ve Eyüp

Belediye Başkan Yardımcısı ve yüksek mimar
rel varlıkları koruma çalışmalarını anlattığı
sunum ile başladı. ÇEKÜL Vakfının ‘90’lı

yıllarda başlatmış olduğu 7 Bölge 7 Kent Projesi kapsamında koruma çalışmaları uyguladığı Kastamonu’daki güncel çalışmaları ise

laştırma çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
Mahmut Bey Camisi ise Alanda Eğitimler

Programının son gününde görüldü. 700 yıllık
bir tarihi olan caminin yapı tekniği ve

kalemişi süslemeleri özellikle dikkate değer.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş aktardı. Eğiti-

Sertifika töreniyle son bulan eğitim, Kasta-

Katılımcılar, alan incelemesinde Aktekke

somut olmayan kültür mirasının yerinde ince-

min ilk günü, alan gezisiyle tamamlandı.

Konağı, Ayıcılar Konağı, Hükümet Konağı,
Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ile Vedat

TEK Kültür ve Sanat Merkezini gezdi. İnceleme gezileri programın ikinci gününde de

devam etti. Katılımcılar kentteki kilise, kül-

monu’nun kimliğini oluşturan somut ve

lenmesine fırsat tanıdığı gibi; tarihi dokunun

mahalle-sokak-yapı ölçeğinde yapım tekniği,
malzeme ve işlevlendime kapsamında nasıl
değerlendirildiği ve korunduğuna ilişkin

uzman yorumlarını da tekrar gündeme getirdi.
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SİLLE KENT ATÖLYESİ BÜYÜYOR
Eğitim faaliyetlerine 2009 yılında başlayan ve ÇEKÜL Vakfının kent
atölyeleri hareketinin önemli örneklerinden biri olan Metin Sözen
Sille Kent Atölyesi; bu yıl ilk kez uyguladığı Planlama ve Tasarım
atölyelerini öğrencilerin proje sunumlarıyla sonlandırdı.
Kastamonu ve Midyat’ta koruma projelerine
nitelikli usta yetiştirmek üzere başlatılan

çalışmalar Gümüşhane’de geliştirilerek kent
atölyeleri modeline dönüştürüldü; Ağırnas,

D

Söke, Taraklı, Diyarbakır ve Vezirköprü’deki

uygulamaların ardından 2009 yılında hizmete
açılan Metin Sözen Sille Kent Atölyesi ile

bugünkü karakterini kazandı. Eğitimlerine

175 yapı ustasının katılımıyla başlayan Sille
Kent Atölyesinde dülger ustalığı, ağaç işçi-

liği, soğuk demir, duvar, taş ve kerpiç işçiliği
ile sıva ve boya işçiliği konusunda eğitimler
verildi. Eğitimlerini tamamlayan ustalar
oğal ve kültürel mirasın
korunması için farklı

uzmanlıkları olan geniş

bir gönüllü ağıyla çalışan
ÇEKÜL Vakfı, gelenek-

sel yapıların onarımında görev alan yapı usta-

larının sayısını ve yeterliliklerini arttırmak

için “kent atölyeleri” hareketini başlattığında,

koruma idealinde bir başka somut adım atmış

oldu. Gerek ustaların gerekse geleneksel yapı

Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından yürü-

tülen Sille Koruma Yaşatma Çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi

tarafından istihdam edilerek Mevlana Kültür
Vadisi projesinde görev aldı. Metin Sözen

Sille Kent Atölyesi bugün Konya Büyükşehir
Belediyesi Meslek Kurslarına (KOMEK) ev

sahipliği yapıyor; atölyede ahşap, seramik ve
sedef eğitimleri veriliyor.

malzemelerinin yitirilmesi nedeniyle kaybo-

Bu arka plan bilgiler, Sille Kent Atölyesinin

geleneksel yapı sanatı için ihtiyaç duyulan

giderek genişleyen içerik ve kapsamına da

lan üretim hafızasını yeniden yaratmayı ve

usta ve teknik eleman boşluğunu doldurmayı

amaçlayan kent atölyeleri; ÇEKÜL Vakfı,

belediyeler, il özel idareleri, İŞKUR, Milli

Eğitim Bakanlığı, meslek odaları ve üniversi-
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu

telerin ortaklığıyla pek çok kentte uygulandı.

başlangıcında sahip olduğu hedef ve anlamın
işaret ediyor; zira atölye bu yıl itibariyle

Planlama ve Tasarım atölyelerine de alan

açarak üniversite öğrencilerine staj ve eğitim

fırsatı sunmaya başladı. Kentte planlama açısından ele alınması gereken konuları belirle-
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mek ve bunlara alternatif tasarımlar geliştirerek en iyi çözüme ulaşmak; Konya’nın kentsel gelişimine katkı sağlamak ve seçilen

alanlara model önerileri geliştirmek gibi

amaçlarla programlanan eğitimlerde katılımcılar mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı

akademisyenlerle periyodik olarak biraraya

geldi, proje sunumları yaptı. Mimar M. Ruhsar İpek, mimar Figen Soy ve şehir plancısı
Nihan Uzun’un çalışmalar yürüttüğü Sille

Kent Atölyesinde planlama açısından eski İl

Milli Eğitim Müdürlüğü alanı; Teksas binası

parseli ile eski Halk Eğitim Merkezi alanının
yeniden tasarlanarak kente kazandırılması

hedeflendi. Cadde sağlıklaştırma çalışmaları
kapsamında ise Vatan Caddesinde yeşil akslar, ticaret kullanımı ve otopark çözümleri
üretilmesine yönelik çalışmalar gündeme

alındı. Öğrenciler ayrıca tarihi bedesten çarşısındaki eksikler, Şems Tebriz’i Parkının

yeniden düzenlenmesi ve Konya Büyükşehir
Belediyesi civarındaki iş merkezlerinin yıkılarak alanın yeniden tasarlanması konu başlıklarını da projelendirerek sundu.

Sille Kent Atölyesi, katılımcıların bilgisayar

programlarından saha çalışmasının niteliklerine geniş bir yelpazede eğitim gördükleri

Planlama ve Tasarım atölyelerini, ÇEKÜL

Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve

ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, şehir
plancısı Faruk Göksu’nun katıldığı bir kapanış dersiyle sonlandırdı. Atölyeye katılan

öğrenciler Konya Büyükşehir Belediyesine
atölyelere ilişkin görüş ve önerilerini iletti;

kent atölyelerinin meslek yaşamlarının ilk

adımındaki öneminden söz etti. ÇEKÜL

heyetine, Konya Büyükşehir Başkan Vekili

ve ÇEKÜL gönüllüsü Fatih Yılmaz eşlik etti.
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KULA JEOPARKI TANITILIYOR
Dünyadaki 100 jeoparktan biri olan Kula Jeoparkı,
Avrupa Jeopark Ağı ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı listesinde
yer alıyor. Jeoparklar sürdürülebilir, doğayla dost ve yerel
kalkınmaya katkı sağlayan turizm potansiyeli nedeniyle
alternatif bir turizm kaynağı olarak kabul ediliyor.

B

atı Anadolu-Ege eşiğinde,

2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağının kurul-

içinde bulunan Kula Jeo-

parkların tescil ve koordinasyonundan sorumlu

Manisa kenti sınırları

parkı yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Jeopark, özellikle Kula’da olmakla birlikte kıs-

men Salihli ilçesi ile Sandal, Gökçeören, Adala
ve Gökeyüp beldelerini içine alan geniş bir

sahaya yayılıyor. Türkiye’nin en genç volkanik
sahalarından biri olan Kula Jeoparkı doğal,

olan Ağ, Kula Jeoparkını 58. üye olarak bünyesine kattı. 2004 yılında Avrupa dışından gelen
talepler nedeniyle Avrupa Jeoparklar Ağı

UNESCO öncülüğünde Küresel Jeoparklar

Ağına dönüştü. Kula, dünya genelindeki 100
jeopark sahasından biri.

jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğiyle

Peri bacalarından karstik mağaralara, kanyon-

ve araştırmacının eserlerine konu oldu. Bir

sın bulunduğu Kula ve çevresinde ayrıca iyi

antik dönemlerden günümüze pek çok seyyah
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masıyla ortaya çıktı. Avrupa’da bulunan jeo-

doğa koruma kavramı olarak jeopark kavramı,

lardan volkan konilerine pek çok doğal mirakorunmuş Osmanlı kent mimarisiyle zengin
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bir tarihi ve kültürel miras da bulunuyor. Kula

bakanlıklar, üniversite rektörlükleri ile üniver-

sertifikalı jeoparkının tanıtımı için çalışıyor.

mühendislikleri ve coğrafya fakültelerine;

Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO

Bu tanıtımlar, jeopark turizmi için özellikle

anlamlı. Doğal ortamlara, jeolojik ve jeomor-

folojik oluşumları görmek ve tanımak için

yapılan seyahatleri ifade eden jeopark turizmi,

doğaya nispeten daha az rahatsızlık veren sür-

dürülebilir bir turizm tipi olarak tanımlanıyor

ve yerel kalkınma için önemli bir kaynak ola-

rak kabul ediliyor. Kula Belediyesi, bu mirası

tanıtmak için çeşitli adımlar attı. Resmi ve

özel kurumları jeoparka davet eden Belediye,

sitelerin ilgili bölümleri olan jeoloji, jeofizik
turizm acenteleri ve diğer belediyelere davet

göndererek alanı ziyarete çağırıyor. Belediye

Başkanı Hüseyin Tosun, başlangıç olarak 350

davet mektubu gönderdiklerini ve tüm araştır-

macıları, eğitimcileri ve doğaseverleri Kula’ya
beklediklerini belirtti. Kula Belediyesinin

yürüttüğü bir diğer tanıtım faaliyeti ise, özel

posta pulları. Basımı PTT tarafından gerçekleştirilen resmi pullar ile Jeoparkın görünür
olması hedefleniyor.
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inceleme

SUYLA GELEN
KÜLTÜR

Y

arım yüzyılı aşan

Yarım yüzyılı aşan sürede iki şeyi sürekli

tir ki, ülkemizde

dilimizden düşürmediğimiz “kamu-yerel-

deneyimler göstermişdoğa-kültür öncelikli
bakış açısı olmadan,

bu büyük birikimin sürekliliği zorluklarla
doludur. Böyle bir büyük birikimin önemine uygun korunması ise, ülkenin tüm
kesimlerinin ortak çabalarının görünür

kılınmasıyla mümkündür. Bu konuda yasalarla sorumlu kılınan kamu kuruluşlarının

özverili çabaları, çeşitliliğe dayanan yoğun
ÇEKÜL Vakfı ve

TKB Danışma Kurulu Başkanı

birikimin üstesinden gelinmesinde değişik
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Herkesin

ortak bir bilince ve sorumluluğa ulaştırılması süreci ise, artık gündemimizin ana

maddesi olmalıdır. Bu arada zaman içinde
artan olumsuzluklar niteliğin hızla yitirilmesine, doğal ve kültürel varlıklarımızın
dönüşü olmayan bir yola girmesine yol

açmaktadır. Bunun yanı sıra artan nüfus

sağlıksız yaşam ortamları yaratmakta, eği-

timle elde edilecek bilinç, istenilen düzeye
ulaşamamaktadır. Çevremizde yaşanan

savaşların etkileriyle toplumsal yapı zedelenmekte, aidiyet duygusu görünür

düzeyde zayıﬂamaktadır. Bu noktada artık

kendimize bir dizi soru sormak zorundayız.
Ülkemizde bir “sahiplik duygusuna” yeni-

özel-sivil” kesimlerin dayanışması. Bu

dayanışmaya dünden daha çok ihtiyacımız
var. Bu da ancak bize yaşam şansı veren

doğamızla, aklımızı kullanarak onun sunduğu olanaklarla sağlanabilir. Doğal olarak, bunların yansıması yaşam

kültürümüze de süreklilik kazandırılabilir.
Yıllar önce sorunlar bu denli büyümemişken, doğal-kültürel mirası koruma amaçlı
geliştirdiğimiz kavramlar eşliğinde bilinçlenme yolunda hazırladığımız doğa ve

kültür belgeselleri, bugün neredeyse bir
anı, bir belge olarak değerlendirilebilir

nitelikte. O günlerde ulusal-uluslararası

yansımaları olan bu belgesellerde sürekli
“suyla gelen kültür” diyor, kendimize

bütüncül çıkış yolları arıyorduk. Bir yandan da ülkemizin çeşitliliğe dayalı derinlikli yaşam kültürümüzün dünya

coğrafyaları için de çok özel bir anlamı

olduğunu vurgulamaya çalışıyorduk. Kuşkusuz şimdi biraz daha sesimizi yükselterek yine aynı şeyleri söyleyebiliyoruz.

Ama artık her şey dünkü gibi değil, çok
şey niteliğini yitirdi.

den nasıl ulaşabiliriz? Değindiğimiz

Yeni koşulları da dikkate alarak, kendimize

Hepinizin bildiği gibi, bütün bu değerlere

somut sonuçlara varacak yeni yollar aradı-

sorunlu ortam, nereye kadar sürdürülebilir?
yeniden yaşam hakkı tanıyabilmemiz için,

birlikteliği sağlayacak bir irade göstermeli-
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söylüyoruz: Bilinçli-eğitimli birliktelik ile

yiz ama bu iradeyi nasıl göstereceğiz?

sorduğumuz sorulara cevap arayarak,
ğımızda, düşüncelerimizi şu başlıklar

altında toplayabiliriz: Doğanın nimetini
sürekli kılmak, onun yarattığı kültürü
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1

2

3

4

TKB ve ÇEKÜL Vakfının bir
dizi sağlam kavrama dayalı
denenmiş ve başarıya ulaşmış
uygulamalarını bir bütüne
ulaştırmak için “İçinden
Su Geçen Kentler” başlığında
tüm ülkeyi ve yerleşim
yerlerini, ortak değerlerde
buluşmaya-buluşturmaya
çağırıyoruz.

5

1. Tohma Kanyonu, Darende
2. Burdur Gölü

3. Amasya Nehri

4. Selinos Deresi, Bergama
6

7

5. Van Gölü

6. Sille Deresi

7. Kelkit Çayı, Erbaa
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Tunca, Edirne
TKB ve ÇEKÜL Vakfının bir dizi sağlam kav-

Irgandı Köprüsü, Bursa

rama dayalı denenmiş ve başarıya ulaşmış
uygulamalarını bir bütüne ulaştırmak için

“İçinden Su Geçen Kentler” başlığında tüm

ülkeyi ve yerleşim yerlerini, ortak değerlerde
buluşmaya-buluşturmaya çağırıyoruz. TKB

üye belediyelerimizin bugüne kadar gösterdikleri başarı nedeniyle, ülke geneline “bütün

bakabilme” olanağını yansıtmak istiyoruz.

Suyun bağlayıcı, dayanışmayı sağlayıcı niteliğiyle yolumuzu kısaltacağımızı görüyoruz.

Yıllar önce Kelkit Havza Birliği ile başlayan

ve hızla yayılan denemelerimiz, bugün yaygın

bir yaşama alanı yaratmış bulunuyor. Herkesin
bildiği gibi, suyla gelen kültür aynı zamanda
Kars

devingen duruma getirmek, her kuşak insanımızı bu doğrultuda eğitmek, üretilen kavram
ve değerleri üretenler eliyle tanıtmak ve

fırsatçıların yaratacakları zedeleyici ortamlara
yer vermemek.

Yarım yüzyıl bu söylemleri eyleme dönüştür-

çıkarmak, doğa ile kültürü barıştırmak,

hepimizin görevi olmalıdır. Aynı zamanda

bu, topraklarımızın zengin kültürüyle ülkemizin dünya coğrafyasındaki özel yerini doğru
belirleme, evrensel bir dile ulaşma anlamını
da taşır.

mede, özverili kurum-kuruluş kişilerce tüm

Değindiğimiz gibi, su odaklı başlattığımız

şılması, “inançlı bir inadın” sonucudur. Burada

kalmamış, ülke bütününde yeni örneklerle

zor koşullara rağmen yine de bir noktaya ula-

bütüncül bakış açısıyla zamanı iyi değerlen-

dirme de söz konusudur. Artık yitirilenleri

tekrarlamakta yarar yok, alınan yolu güçlen-
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ortak yaşama kültürüdür. Artık bunu düze

dirmek ve yeni yollar aramak gerekiyor.

havza çalışmalarımız yalnız Kelkit Havzası ile
belirli bir yaygınlığa ulaşmıştır. Bu verimli

birikimin her ölçekteki örnekleri, bütüne ulaşmada umudumuzu güçlendirmektedir. Sulara

dayalı havzalardan ülke bütününe giden yolda

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:57 PM Page 37

Mağlova Kemeri

yaptığımız çalışmalar, hemen hemen TKB üye
belediyelerinin tümünü içine almakta, herkesi

kavrayabilmektedir. Çay-dere-ırmakların kıyı-

sında gelişmiş yerleşmelerin dokularına uygun
uyguladıkları yöntemi açıkladığımız zaman,
her yerleşme “kendine uygun yolu ve yöntemi” kolaylıkla bulabilecektir.

ÇEKÜL uzmanlarının TKB üye belediyelerine
dönük çalışmalarını, eğitim programlarıyla

yaşama dönüştürmek, hepimizin ortak görevi
olmalıdır. O zaman, sorunlarla yüklü dünya-

mızda ülkemiz, önemine uygun yaşama biçimini egemen kılabilir. 2018 yılında gittikçe
yoğunlaşarak bu hedef ve düşüncelerimizi
yaşama dönüştürmeyi başarabileceğimizi

umuyoruz. Ayrıca ülkemizin yitirdiklerini bir
yana bırakarak, kültürel büyüklüğünü, gün

yüzüne çıkarma yolundaki çabalarımız, bütüne
ulaşmada önemli bir adım olacaktır. Doğa ve

kültürümüzün, kentsel kimliğimizin, büyüyen
yanlışlardan çok sağlıklı yaşam ortamlarına
ihtiyacı vardır. Yeter ki varı var kılalım.

Kızılırmak Deltası,
Samsun

Aksu, Sivas
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HAVRAN, KENT MÜZESİNE KAVUŞTU
Havran, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından
1912 tarihli yapıyı müze olarak işlevlendirerek kent müzesine kavuştu.
Kentte tarihi dokuyu koruma çalışmaları da devam ediyor.

G

üney Marmaranın tarihi kent-

Abdurrahim Efendi tarafından yaptırılan üç katlı

olduğu Balıkesir’e 80 kilo-

işbirliğiyle restore edilerek hizmete açıldı.

lerinden olan Havran, bağlı
metre mesafede. Osmanlı

Dönemi kaynaklarında adı

“Haran Eli” ya da “Franeli” olarak geçen Hav-

ran’a; bir görüşe göre başka bir şehrin kalıntıları

üzerine kurulduğu, bir başka görüşe göreyse

1402’de Timur ve Yıldırım Beyazıt’ın karşı kar-

şıya geldiği Ankara Savaşından sonra tahrip edil-

diği için “Viraneli” de denildiği rivayet ediliyor.

Bugün savaş tarihine geçen isimleriyle de hatırla-

nan kentin kültürel ve tarihsel birikimi kent müze-

38

sinde biraraya geldi. 1912 yılında Hocazade

konak, Kaymakamlık ve Havran Belediyesinin
Tarihi Kentler Birliği Müzeler Danışmanı ve

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez’in küratörlüğünü üstlen-

diği Havran Kent Müzesi üç yıl süren restorasyon
çalışmalarının tamamlanmasıyla Eylül ayında

ziyarete açıldı. Açılışa, müzenin kurulma sürecine
destek veren ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de katıldı.
Açılışta, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy,
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“Seyit Onbaşı’nın memleketi Havran dediği-

Bu koleksiyon, kentlilerin de katkısıyla şekil-

insanı gerçek kahramanlarına, 1000 yıllık eşsiz

sırasında ellerinde bulunan tarihi eşya, fotoğraf

mizde tüm kapılar ardına kadar açılıyor. Türk

tarihine sahip çıkıyor. Havran Kent Müzesi yapı-

mında da aynı şeyi yaşadık. Çanakkale Savaşı

Kahramanı Seyit Onbaşının memleketi için

gönüllü gayret göstermek bizim için bir onurdur

diyerek kollarını sıvayan ve bugüne kadar gere-

ken her türlü desteği veren Prof. Dr. Metin

lendi; kentliler, müzenin kuruluş çalışmaları

ve Osmanlıca evrakları müze koleksiyonuna

bağışladı. Uzmanlar tarafından değerlendirilerek
sınıflandırılan bağışlar, müzenin kentliler tara-

fından kuruluş aşamasından itibaren sahiplenildiğinin en önemli göstergelerinden biri.

Sözen’e ve Ahmet Erdönmez’e şehrim ve vatan-

Havran’da eski kent dokusunda da koruma çalış-

müze hakkında bilgiler verdi. Müzede şehrin

beraberindeki heyet, Havran’da yapılacak sokak

daşlarım adına teşekkür ediyorum” diyerek

tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik tüm değer-

leri 600 eserlik bir koleksiyon ile sergileniyor.

maları devam ediyor. Prof. Dr. Metin Sözen ve

sağlıklaştırması ve restorsyon süreçleri hakkında
bilgi aldı, önerilerde bulundu.
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TAŞ MEKTEP GÖRKEMLİ
GÜNLERİNE HAZIRLANIYOR
Tirilye’nin kültürel kimliğinde önemli bir yer tutan 1909 tarihli
Taş Mektep, mimar Myrides’in imzasını taşıyor.
1980’li yılların sonuna kadar bir eğitim merkezi olarak kullanılan yapı,
bünyesinde oluşan hasarlar nedeniyle uzun süredir kapalıydı.

Taş Mektepteki restorasyon çalışmalarının
iki yıl sürmesi bekleniyor.

Tirilye’de doğan ve Yunanistan’da eğitim gör-

dükten sonra metropolit olarak Tirilye’ye dönen
Chrisostomos tarafından 1904-1909 yılları ara-

sında yaptırılan Taş Mektep, 965 metrekarelik bir

B

alana inşa edilmiş, görkemli bir yapı. Daha sonra

İzmir metropolitanı olan Chrisostomos’un müdür
olarak görev yaptığı Taş Mektep, 1924 yılında
Kazım Karabekir tarafından öksüz ve yetim

çocukların okuması amacıyla Darü’l-eytam okulu
olarak faaliyet gösterdi ve yapıda zaman içinde
oluşan hasarlar nedeniyle 1989 yılında boşaltı-

lana kadar Tirilyeli çocuklar için özel bir “mektep” olmayı sürdürdü.
ursa’ya 40 kilometre uzaklıkta

10 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen ve Yunanis-

zeytinlikler bulunan bir vadi-

bir törenle restorasyon çalışmalarına başlanan

bulunan Tirilye, çevresinde

nin iki yamacında kurulmuş
tarihi bir yerleşim olarak

günümüzde de kültür turizmi ve kültür mirası

çalışmalarının ilgi odağı kentlerinden biri.

Tirilye, sivil mimarinin geleneksel örnekleri ve

kilise, manastır, ayazma gibi dini yapılarıyla geç-

mişteki Rum nüfusun izlerini hâlâ üzerinde taşı-

yor. Tirilye’deki tarihi yapılar arasında bulunan

Taş Mektep ise restore ediliyor. Hem Yunanistan
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hem de Türkiye’de eğitim hayatına katkıları olan

tan’dan da protokol düzeyinde katılımın olduğu
Tirilye Taş Mektep, Mudanya’nın başlıca tarihi

yapıları arasında yer alıyor. Bu özel yapının restorasyon süreci, kentin kültürel ve doğal mirası ile

kente ilişkin koruma çalışmaları, Mudanya Bele-

diyesinin düzenlediği çalıştayda uzmanlar tarafından değerlendirildi. “Tirilye’de Kültürel ve Doğal
Miras” başlıklı oturumu ÇEKÜL Vakfı Başkan

Yardımcısı, mimar Mithat Kırayoğlu yönetti. Prof.
Dr. Yusuf Oğuzoğlu “Tirilye’nin Tarihsel Biri-

kimi”; Dr. Fulya Karakoç “Taş Mektepte Yaşam”;
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Funda Tunçdöken “Tirilye’de Mübadele Kültürü”;

Yaklaşım”; Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

Cevriye Mert “Tirilye Zeytini” konulu sunumla-

Afacan “Kent Müzeciliğinde Yeni Teknikler”

Elif Bilgin “Tirilye Yağhanesi” ve Doç. Dr.

rında kenti, farklı bakış açılarıyla değerlendirdi.

“Taş Mektep’ten UNESCO’ya” ve Tamer
başlıklı sunumlarını paylaştı.

Tirilye Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,

ler, çalıştayın ikinci gününde Taş Mektep Binası-

sını geleceğe aktarmanın her kentlinin görevi

rehberliğinde kent gezisine katılan akademisyen-

nın restorasyonu ve gelecekte nasıl işlevler

kazanabileceği üzerine konuştu. Prof. Dr. Yusuf

Oğuzoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen

2. oturuma ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu
Üyesi, şehir plancısı Faruk Göksu “Kültürel

Planlamada Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı sunu-

muyla katılırken, Hakan Karademir “Üst ve Alt

Ölçekli Planlarda Koruma Stratejileri”; Mithat

Kırayoğlu “Tirilye Kültür Mirasına Bütüncül

kentteki tarihi yapıları anımsatarak kültür miraolduğunu vurguladı. Çalıştay, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlendirme

konuşmasıyla son buldu. Taş Mektep’te herkesin
kendine ait bir şeyler bulacağını belirten Sözen,

Tirilye’nin kimlikli bir kent olduğunu hatırlatarak
“Taş Mektep ile birlikte kentte bulunan diğer

tarihi yapıları da ayağa kaldırmamız gerekiyor.

Sokakların yüzünü yıkama projesini de gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.
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inceleme

MİMAR SİNAN
ve
TİCARET
YAPILARI

A

nadolu’da tarihin

kentin gündemine girmiş durumda.

büyük bir öneme

Büyükşehir Belediyesi tarafından

her döneminde

sahip olan çarşılar,

Osmanlı döneminde

de önemini korudu. Kentin çarşısı -daha

genel anlamda ticari merkezi- genellikle
tek bir bölgede olup arasta, han, kervansaray, bedesten ve dükkânlardan meydana gelirdi. Çarşılar ve bunların

oluşturduğu mekânlarda çeşitli nitelikte

imalat ve ticaret birarada bulunabilmek-

teydi. Bu yapılar ve çevrelerinde gelişen
ticaret, zanaat-sanat faaliyetlerinin

yarattığı canlı ortam, kent halkı ve ziyaÇEKÜL Vakfı Sinan’a Saygı Projesi Koordinatörü

2010’da gerçekleştirilen “Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü Uluslararası

Sempozyumu” ve 2016’da Tarihi Çarşılar Federasyonunun kurulmasıyla çarşılar yeniden güçlendirilmeye başlandı.

Türkiye'deki yedi tarihi çarşının (İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş) dernekleri

tarafından kurulmuş olan Federasyonun
amacı ticaret ile turizmi geliştirmek,

tarihi çarşıları korumak ve yaşatmak.

retçiler için kentin çekim noktalarının

Sinan’ın Çarşıları

hayatın değil, sosyal hayatın şekillenme-

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve

başında gelirdi. Çarşılar sadece ticari

sinde de önemli bir rol üstlenir; kenti

ilgilendiren konular çarşılarda tartışı-

lırdı. Bu önemli bellek mekânları varlı-

ğını bir oranda hâlâ koruyor; Sinan’a ait
ticaret yapılarının bir kısmı bugün de
yaşatılıyor.

Prof. Dr. Metin Sözen’in bilinen sözü

“Kale düşerse kent düşer, çarşı biterse
yaşam biter, mahalle boşalırsa daya-

nışma biter”, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi

Kentler Birliğinin kurulmasıyla yeni bir
boyut kazandı. ÇEKÜL’ün gündemin-

deki “kale-çarşı-mahalle” üçlemesinde

kent kültürünün önemli bir kolunu oluşturan geleneksel çarşılar, koruma-
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ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa

yaşatma çalışmaları kapsamında pek çok

Mimar Sinan; Yavuz Sultan Selim,

III. Murat dönemlerini yaşadı, 1539’da

baş mimarlığa atandı ve “hassa mimarlar ocağını” yönetti. Camilerden sıbyan mekteplerine, su kemerlerinden

saraylara kadar çok yapı türü inşa eden
Sinan’a atfedilen yapıların sayısı

400’ü aşmaktadır. Ancak bu noktada

dikkate alınması gereken bir ayrıntıdan
söz etmek gerekir: Sinan’ın eserlerinin
listesini veren birincil kaynaklarda
(Tezkiretü'l Bünyan, Tezkiretü'l

Ebniye, Tuhfet-ül-Mi'mârin, Risâle-

tü’l-Mi’mâriyye) yapılar çeşitli başlıklar altında toplanmış olsa da “çok

farklı işlevlerle yüklü örneklere” ve

daha sonra çarşı olarak işlevlendirilmiş
yapılara da rastlanıyor.
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3

4

Kentlerin ticari ve sosyal
yaşamındaki rolü belirleyici
olan geleneksel çarşılar,
bellek mekânları olarak
varlığını koruyor. Bu nedenle
Mimar Sinan’a ait ticaret
yapılarının Anadolu’daki
izini sürmek, kültür tarihine
yapılmış bir yolculuk...

5

1. Melek Ahmed Paşa Camisi, Diyarbakır

2. Rüstem Paşa Kervansarayı, Kurşunlu Han, Edirne
3. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Payas
4. Mimar Sinan Heykeli, Edirne
6

7

5. Semiz Ali Paşa Kervansarayı, Edirne

6. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Lüleburgaz
7. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Payas
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Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi, cami ve medrese

Arastalar

kapısı cami-imaret avlusuna, doğu kapısı ise

saçaklı yapıya sahip arastalar, uzunlamasına

bunun karşısındaki kapı da yine dışa açılmak-

Genellikle üstü örtülü veya dükkânların önü

karşılıklı veya art arda dizili olarak inşa edilir-

lerdi. Bu yapılarda aynı cins malları satan dükkânlar yer almaktaydı. Çoğunlukla gelir

sağlamak amacıyla vakıf yapıları olarak tasarlanan arastalar, bağımsız olarak inşa edilebildiği
gibi külliyeler içerisinde de yer alabiliyordu.

tadır. 2012’de Suriye’de başlayan iç savaş bu

yapıyı derinden etkiledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ÇEKÜL Suriye

temsilcisi Mahmud Zeynel Abidin’in belirtti-

ğine göre, külliye ve arasta büyük zarar gördü.

Fatih Külliyesi Arastası, Öküz Mehmet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa Arastası / Payas:

Tezkirelerde zikredilmese de, arastaların Sinan

Mehmet Paşa, canlı bir ticaret limanına sahip

Külliye Arastası önemli örnekler arasındadır.
tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman Arastası / Şam:

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1558-59 tarihlerinde tamamlanan Şam’daki külliyesi cami,

tabhaneler, imaret, kervansaray vb. içeriyordu.

Medrese ve arasta, külliyeye II. Selim döne-

minde eklenmişti. Arasta avlunun doğu girişin-

den hareket etmekte ve muhtemelen arsa

verilerinden kaynaklanan bir sebepten ötürü

doğu duvarıyla dik açı yapmamaktadır. Sivri

beşik tonozlu iki sıra dükkândan oluşan arasta
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dışa, ortada güney yönündeki kapı medreseye,

batı-doğu yönünde uzanmaktadır. Yapının batı

Devrin en kudretli veziriazamlarından Sokollu
olan Payas’ta bir külliye inşa ettirmişti. Hac yolu
üzerindeki bu menzil külliyesi çok yönlü olu-

şumlara imkân tanıdı. Sokollu’nun 1575 yılında
Sinan’a inşa ettirdiği bu menzil külliyesi cami,
hamam, kervansaray, sıbyan mektebi, imaret,
arasta ve dua kubbesini içermektedir. Kuzeygüney doğrultusunda uzanan arasta 115 x 15

metre ölçülerine sahiptir. Üzeri tonozla örtülen
arastada karşılıklı yerleştirilmiş 48 dükkân yer

almaktadır. Tarihi hac yolu, kuzey-güney yönündeki kıble ekseni boyunca külliyenin omurgası
olan arastadan geçerek, 4 pandantif üzerinde

yükselen dua kubbesinin altında doğu-batı ekse-
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niyle kesişmektedir. Arastanın merkezindeki dua

gibi, içerisinden tarihi İstanbul-Edirne-Orta

doğru yönlendirmeyi sağlar. Kubbeli bir balda-

inşa edilen arasta, 59 dükkân ve dua kubbesin-

kubbesi, mimari açıdan kervansarayla kaleye

ken tasarımına sahiptir. Geleneğe göre dua kub-

besi altında çarşı esnafı toplanıp sabah dua eder,
sonra dükkânlarını açardı.

ÇEKÜL’ün Payas Belediyesi işbirliğiyle

düzenlediği “Payas Şenlendirme Projesi”

kapsamında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi

onarıldı ve tarihi dokuyla uyumlu bir “kurumsal kimlik” çalışması yapılarak, dükkânlar
yeniden işlevlendirildi.

Avrupa güzergâhının geçtiği yolun iki tarafına

den meydana gelmekte ve bu arasta külliyenin
omurgasını oluşturmaktadır. Karşılıklı dükkân
dizilerinin yer aldığı arasta, külliyenin iki

yarısı arasında köprü kurar. Dükkân sayısının

çokluğu, yolun işlek oluşunu ve bölgenin ticari
zenginliğine işaret etmektedir. Arastanın ortasındaki dua kubbesi, sekizgen bir kasnak üze-

rinde yükselerek kubbeli olarak tasarlanmıştır.
Günümüze arastadan sınırlı bir bölüm faaliyetini sürdürmektedir.

Sokollu Mehmet Paşa Arastası /

Arastalardan günümüze ulaşamayan örnekler

Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, tab-

cakbeyi Kasım Bey'in anısına Edirne Havsa’da

Lüleburgaz:

hane ve çifte kervansaraydan oluşan külliye,

1569-1570 tarihlerinde Sokollu Mehmet Paşa
tarafından inşa ettirilmişti. Payas’ta olduğu

de mevcuttur. Sokollu Mehmet Paşa, oğlu Sanyaptırdığı külliyede ve II. Selim’in Konya

Karapınar’da yaptırdığı külliye içinde yer alan
arasta sonraki yıllarda yıkılmıştı.

Payas Sokollu Külliyesi

45
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Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, İstanbul

Ticaret Yapıları İçinde Dükkânlar

Külliyesi [Haliç’e bakan dış duvarlara bitişik 6

ticari merkezin sayıca en çok ve en küçük

(Beşiktaş) [kıble duvarının iki tarafındaki

Osmanlı kentlerinde çarşının oluşumunda,

birimi dükkânlardı. Dükkânlar kamu yararının
yanı sıra yapımına neden olanlara da gelir

sağlayan önemli yapılardı. Bu tip yapılar kervansaray, cami ve hanların alt katında veya

dış cephelerinde yer alabiliyordu. Çoğunlukla
çarşı dokusunun canlı olduğu yerlerde bulu-

nan bu dükkânlar, günümüzde de kent çarşısının ayrılmaz bir parçasıdır.

mezarlık bahçeleri boyunca caddeye bakan

dükkân dizileri yok olmuştur]; Kılıç Ali Paşa
Camisi (Beyoğlu) [caminin şadırvan avlusu-

nun kuzey duvarına bitişik 8 dükkân, güneydoğu ve güneydeki çevre duvarlarına bitişik

18 dükkân]; Lala Mustafa Paşa Camisi (Erzurum) [cami avlusunun yanında iki paralel dizi
halinde inşa edilen yirmi altı dükkân].

Rüstem Paşa Camisi altı katı (Eminönü);

Kervansaraylardan Çarşılara:
İşlevlendirme

(Kadırga); Sokollu Mehmet Paşa Camisi alt

maya devam etmektedir. “İşlevlendirme”

Saptayabildiğimiz örneklerden bazıları şöyle:
Sokollu Mehmet Paşa Medresesi alt katı

katı (Azapkapı); Melek Ahmet Paşa Camisi alt

katı (Diyarbakır), Mesih Mehmet Paşa Camisi
alt katı (Fatih); Süleymaniye Külliyesi [Salis-

Rabi Medreseleri ve Kervansaray’ın alt katı,

dış avlunun doğu duvarlarının altı], Karapınar

Sultan Selim Külliyesi [39 adet dükkân yok

olmuştur]; Mihrimah Sultan Külliyesi (Edirne-

kapı) [medresenin ve caminin bahçesinin dış

duvarlarını kuşatan, bugün artık yok olmuş
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dükkân yok olmuştur]; Sinan Paşa Camisi

tonozlu dükkânlar dizisi]; Zal Mahmut Paşa

Kimi yapılar bugün farklı işlevlerle kullanılkonusu geçen yıl YAPEX Fuarında da gündeme getirilmişti. Sinan yapıları da bugün

farklı işlevlerle yaşatılmaya devam ediyor.

Kervansaraylar, yollar üzerinde ve kasaba-

larda yolcuların konaklamasına yarayan, odaları, avluları, ambarları ve ahırları bulunan
yapı türü olarak bilinmektedir. Sinan, 30’a

yakın kervansaray inşa etse de bir kısmı yok

olmuş, bir kısmı da bugün çarşı olarak kullanılmaktadır.
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Semiz Ali Paşa Kervansarayı / Edirne:

Rüstem Paşa Kervansarayı

yer alan Veziriazam Semiz Ali Paşa’nın

Gülru Necipoğlu’nun bir “finans dehası” ola-

Bunlar içinde en ünlüsü Edirne merkezinde
inşa ettirdiği kervansaraydır. Semiz Ali

Paşa'nın Babaeski'deki külliyesine gelir

getirmesi için, külliyeden bağımsız olarak

1568-69 yıllarında inşa edilmişti. 300 metre
boyunda, beşik tonozlu bir arastadır. İçinde
146 dükkân bulunur, neredeyse aynı sayıda
dükkân da yapının dış yüzüne yerleştirilmiştir. Uzun süre harap durumda kalan

yapı, 1945'ten sonra onarılarak kullanılmaya başlanmıştır. 1992’deki yangınla

tamamen yanan çarşı, 1997 yılında onarıl-

dıktan sonra tekrar canlı bir “ticaret ve kültür merkezine” dönüşmüştür.

(Kurşunlu Han) / Beyoğlu:

rak tanımladığı Rüstem Paşa, ticaretin merkezi
sayılan birçok noktaya kervansaray yaptır-

mıştı. Bu noktaların bugün bile canlı bir çar-

şıya sahip olması nedeniyle, bu yapılar dükkân
ve iş hanı olarak kullanılmaktadır. Bunlardan

biri de Karaköy’e yakın Perşembe Pazarındaki
bir Ceneviz Kathedrali'nin yıkıntıları üstüne
inşa edilmişti. Yapının hemen girişindeki

çeşme yalağı, erken Bizans döneminden kalma
bir sütun başlığı oyularak yapılmıştır. İki katlı
yapılan kervansarayın dar ve uzun bir açık

avlusu bulunmaktadır. Bugün yapı içerisinde
hırdavatçı, tornacı gibi dükkânlar yer alıyor.

Valide Sultan Hamamı, İstanbul
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Kılıç Ali Paşa Camisi

Rüstem Paşa Kervansarayı / Konya-Ereğli:

ikiz hamam uzun süre Üsküdar'ın en ünlü

inşa ettirmeye büyük önem veren “Rüstem

tikten sonra onarılarak 1966'da “Mimar

Han, kervansaray, bedesten gibi ticari yapıları
Paşa'nın yaptırdığı” çok sayıda kervansaraydan biridir. Beş tonozun örttüğü tek bir iç

mekândan ve bu mekânın önüne yerleştirilmiş
dükkânlardan oluşur. Rüstem Paşa Kervansarayı zaman içinde askerlik şubesi, kitaplık,
itfaiye deposu olarak kullanıldıktan sonra

Sinan Çarşısı” adıyla açıldı. Batı cephesi,

yol genişletme çalışmaları nedeniyle tıraş-

lanmıştır. Bu çalışma sırasında yapının doğu
bölümü yıkılmış, üstüne betonarme bir yapı
eklenmiştir.

bugün artık alışveriş merkezi olarak yaşamını

Sonuç olarak; Sinan’ın yapılarına dair bel-

lar da halen işletilmektedir. Kervansarayın ana

ile araştırmaların sonuçları, Osmanlı

sürdürüyor. Kervansarayın önündeki dükkângirişinin hemen iki yanında yer alan eyvanlar
da ufak dükkânlara dönüştürülmüştür.
Rüstem Paşa Kervansarayı
(Cebeci Hanı) / Fatih:

1894 depreminde harap olan han, onarılmak

yerine ilk iki avlusuna çok katli yeni yapılar

yapılarak özgünlüğünü büyük ölçüde yitir-

miştir. Günümüzde hücrelerde perakende tica-

ret yapılmakta ve demir atölyesi olarak

kullanılmaktadır.

Valide Sultan Hamamı / Üsküdar:

Bugün çarşı olarak işlevlendirilen en ilginç
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hamamı olarak çalıştı. Özel mülkiyete geç-

yapılardandır. Nurbanu Sultan'ın yaptırdığı

gelerin yanı sıra yapılar üzerindeki yazıtlar
Dönemi çarşılarında Mimar Sinan’ın varlı-

ğını göstermekle birlikte, özen gerektirmektedir. Bu özen, 16.yy.’ın ticaret ortamını da
belirler. Bu nedenle geleneksel çarşılar

konusunda gündem oluşturmaya çalışan

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği çok
yönlü girişimleri birleştirmeyi hedefliyor.

En küçük birimden anıtsal-geleneksel çarşılara kadar yapılacak derinlemesine araştırmalar, “kale-çarşı-mahalle” bütününe

ulaşmakta önemli bir eşik noktası olacaktır.

Hızla değişen geleneksel kent dokusu içinde
çarşıların gündem oluşturabilmesi ise

“kamu-yerel-sivil-özel” birlikteliğine dayalı
yeni bir örgütlenmeyi gerektirmektedir.

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:57 PM Page 49

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, dua kubbesi ve arastası, Lüleburgaz
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GAZİANTEP’İN TARİHİ İÇME SUYU
ALTYAPISI ONARILIYOR
Su mimarisinin benzersiz örnekleri arasında olan Gaziantep
kastel ve livaslarının restore edilmesi için çalışmalara başlandı.
Kentin yer altında inşa edilmiş olan su kanalları, yaşam
alanlarını da içerecek şekilde kurgulanmış yapılar.

S

u mimarisinin benzersiz

ter çalışmasıyla kentin tarihi içme suyu şebe-

Gaziantep kastelleri, birçok

Son tespitlerde ise Alleben Göletinden sonra,

örnekleri arasında bulunan
işleve sahip. Türk mimari-

sinde örneğine sadece Gazian-

tep’te rastlanan bu yapılar kısmen veya

tamamen yer altında bulunuyor. Suyun yer

altında bölümlere ayrıldığı yere “kastel”; belli

bir merkezde toplanmasını sağlayan kanala ise
livas deniyor. Tarihi 1100'lü yıllara dayanan

içme suyu şebekesi livaslar, Gaziantep Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacak bir projeyle restore ediliyor.
Gaziantep’te su ihtiyacının karşılanabilmesi

için evler bu kanalların üzerine yapılır ve bu

evlerden livaslara kuyular açılırdı. Kuyular, su
ihtiyacını karşıladığı gibi, sıcaktan bozulacak

erzağın kuyulara sarkıtıldığında bozulmamasını

da sağlardı. Kasteller, yüzeyden 30-40 basamak

yaklaşık 860 metre boyunca içinde yürünebilir ve yüksekliği 6 metre olan yeni bir livas
belirlendi. Büyükşehir Belediyesi KUDEB

Daire Başkanlığı ekibi, GASKİ Genel Müdürlüğünden teknik ekip, ÇEKÜL heyeti ve
Obruk Mağara Araştırma Grubu ekibi,

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in
başkanlığında bir toplantı yaparak, söz

konusu hat için yürütülecek çalışmalar üzerine görüştü. Gaziantep Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bir projeyle başvuran KUDEB, hem tarihi altyapının tescillenmesi hem de proje kapsamında

onarımın yapılması için çalışmalara başladı.

Projenin tamamlanması halinde tarihi su yolu
turizme de kazandırılmış olacak.

merdivenle inilen; içinde tuvaleti, dinlenme

Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür Danış-

mescidin de bulunduğu boşluklar olarak kurgu-

Zafer Okutucu da hattın bulunduğu alanın bakir

mekânı, çamaşırhanesi ve hatta bazılarında

lanmıştı. Bu fonksiyonel özellikler Gaziantep

kastellerinin ortak özellikleri olarak biliniyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB

Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel yaklaşık
üç yıldır TKB, ÇEKÜL Vakfı ve Obruk

50

kesi livasların tespitinin yapıldığını belirtti.

Mağara Araştırma Grubu ile yürütülen envan-

manı ve ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü

bölgeler olduğunu ifade ederek, "Buraların bir
an önce tescilinin yapılması gerekiyor. İleride

imara girdiğinde bilinmezse üzerinde parseller

yapılır. Şehir içinde bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz.

Binalar yapılmış, başka tesisler yapılmış. Dolayısıyla antik su yolumuzda parçalanmalar
olmuş" dedi.
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BURSA BIÇAKÇILIK MÜZESİ AÇILDI

Y

üzyıllar boyu zanaatkârlara ev

bu tarihten itibaren göçmen ustalar ve yetiştirdik-

kentle özdeşleşen ve önemli

düzeyine geldi. Bursa el zanaatları arasında geç-

sahipliği yapmış olan Bursa,
bir kültürel obje olan Bursa

bıçağını yeni tematik müzesi-

nin odağına aldı. İlk adımları geleneksel Bursa

Bıçakları Tasarım Yarışmasıyla atılan müzenin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve ÇEKÜL

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı. Açılışa

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Akyiğit ile
çok sayıda davetli katıldı. Bursa Bıçakçılık Müzesi
ile Bursa bıçağı, tarihçesinden yapılış tekniğine

mişten günümüze özel bir yeri olan bıçakların ünü
günümüzde de devam ediyor. Geleneksel yöntemler ve el işi ile yapılan bıçaklar, kullanım alanla-

rına göre değişmekle birlikte, ortalama 150 çeşit
bıçak olduğu biliniyor. Bel bıçağı, et bıçağı,

kıyma bıçağı, kaymak bıçağı, pastırma bıçağı,

börek bıçağı, bekçi bıçağı, kasap bıçağı akla gelen
ilk örnekler. Bıçakların bir özelliği de, üzerlerinde
ustasının ismini taşıyor olmaları.

tüm yönleriyle ele alınarak, meraklıların ilgisine

Bursa, tarihi miras çalışmalarının yanı sıra bir

menleri tarafından getirilen bıçakçılık geleneği,

sürdürüldüğü bir kent. Karagöz Müzesi, Kent

sunuldu. Kente ’93 Harbinden sonra Balkan göç-
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leri çıraklar aracılığıyla geliştirilerek bu günkü

müzeler kentine dönüşmek için de çalışmaların

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:58 PM Page 53

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden
biri olan Bursa bıçağını tüm yönleriyle tanıtmayı hedefleyen
Bursa Bıçakçılık Müzesini ziyarete açtı.

Müzesi, Tekstil Sanayi Müzesi, Enerji Müzesi,

şık 1000 civarında örneğini buluşturan Bıçakçı-

Müzesi ve Vakıf Kültürü Müzesinin ardından

Tasarım Yarışmasına katılan eserlere de dönü-

İpek Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Kılıç Kalkan

açılan Bursa Bıçakçılık Müzesi ile kentin müze

sayısı 18’e çıktı. Müze binası, 1700 ve 1800’lü

lık Müzesi, her yıl düzenlenen Bursa Bıçakları
şümlü olarak ev sahipliği yapacak.

yıllara tarihlenen 2 binanın restore edilmesiyle

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa’nın el sanat-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa bıça-

leri üzerinden anlatarak, el sanatları ve zanaatı

oluşturuldu. Açılış töreninde konuşan Büyükşeğının hikâyesinin Orta Asya Türk demir ustalığı

ve göçmen kültürünün buluşmasıyla başladığını

belirterek, kentin sanatkârlar için uzun yıllar

boyu bir merkez olduğunu söyledi. Bıçağın olu-

şumunun tüm kademeleriyle sergilendiği

müzede farklı yöre örnekleri birarada bulunuyor.

Kılıç, yatağan ve bıçak gibi kesici ve delici 250

nitelikli eser ile günümüz bıçak sanatının yakla-

larıyla ilişkisini Kapalı Çarşı ve Kozahan örnekkorumanın bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Açılışa katılan Prof. Dr. Metin Sözen ise Bur-

sa’nın kültürel anlamda yeni bir fetih yaşadığını
söyledi. Kentte 20’ye yakın müze açarak dünya
bilim ve müzecilik tarihine büyük bir armağan

verildiğini vurgulayan Sözen, müzelerle birlikte
Bursa’nın her köşeden görülebilecek bir kente
dönüştüğünü belirtti.
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KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI KİLİS
Anadolu ve Önasya arkeolojisi açısından önemli bir kaynak
niteliğindeki Kilis, tarihin her döneminde yerleşime açık olmuş bir
coğrafya. Tarihi yapılar, el sanatları ve gastronomi zengini kentte
Kültürel Koruma Hareketi için ön çalışmalar başlatıldı.
İskenderoğlu, Kilis Valisi Dr. Mehmet Teki-

Ulu Cami

narslan’ın davetiyle 17-18 Ağustos tarihlerinde
Kilis’te gerçekleştirilen inceleme gezilerine

katıldı. Kilis’in sahip olduğu zengin tarih ve

kültürel dokunun ortaya çıkarılması amacıyla
düzenlenen inceleme gezisine Kilis İl Kültür

ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir de eşlik

etti. İnceleme gezisi, kentin tarihini MÖ. 3500
ile 3000 olarak belirleyen Oylum Höyük

A

arkeolojik kazı alanı ile başladı. Kazı başkanı
Doç. Dr. Atilla Engin ve ekibi, Güneydoğu

Anadolu bölgesinin en büyük höyüklerinden
biri olan Oylum Höyükte 2015’ten bu yana

sürdürülen çalışmalar hakkındaki bilgileri paylaştı. Kilis Ovasına hakim durumda olan ve

stratejik konumuyla hemen her dönemde iskân

görmüş olan Oylum Höyük, hem Anadolu hem
de Önasya arkeolojisi için büyük öneme sahip.
kdeniz ve Güneydoğu

Anadolu bölgeleri arasın-

daki geçiş kuşağı arasında
bulunan ve Babil, Hitit,

Arami, Asur, Pers, Make-

donya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı

metre güneybatısında bulunan Aidesim Mozaikli Bazilikayı da ziyaret eden heyet, bu yıl
tamamlanan Aidesim Mozaikli Bazilikası

Korunması ve Çevre Düzenlemesi Projesi hakkında bilgi aldı.

uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Kilis,

Kilis’in önemli kültür miras değerlerinden

havza ölçeğinde Kültürel Koruma Hareketini

lik koşullarının iyileştirilmesi ve alana bilgi-

zengin bir kültürel mirasın taşıyıcısı. Kent,

başlatmak üzere ÇEKÜL Vakfının desteğiyle
bir ön çalışma gerçekleştirdi. ÇEKÜL Vakfı
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İnceleme gezisi kapsamında höyüğün 200

Doğu Anadolu Araştırmaları temsilcisi Levent

biri olan Oylum Höyük için ulaşım ve güvenlendirme panolarının yerleştirilmesi

önerilerinde bulunan heyet, arkeolojik alanın
turizm potansiyeline dikkat çekti.
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Çobanbey Tren İstasyonu

Kilis’in taşınmaz kültür mirasının omurgasını

vurgulayan ÇEKÜL Vakfı Doğu Anadolu

içinde yer alan vakıf eserler, inceleme gezisi-

kentin tarihi yapıları görünür kılacak bir imar

oluşturan ve çoğunluğu kentsel sit alanı

nin diğer önemli başlığı oldu. Vakıflar Genel

Müdürlüğü tarafından yüzde 95’i restore edilerek ayağa kaldırılmış olan yapıların çevre
ve kentle entegrasyonu başarılı bulundu.

Benzer şekilde kentsel sit alanı içinde bulu-

nan sivil mimari örnekleri ile Kilis Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü tarafından uygulanan

sokak sağlıklaştırma ve restorasyon faaliyetleri de incelendi.

Restorasyon çalışmasıyla Kilis Müzesine

dönüştürülen Neşet Efendi Konağı, gelenek-

Araştırmaları temsilcisi Levent İskenderoğlu,

Oylum Höyük mozaikleri

planına ihtiyaç duyduğunu söyledi. İskenderoğlu nakış işlemeciliği, yemenicilik ve yorgancılık gibi zanaat ile gastronomi turizmi

açısından dikkate değer bir mutfak kültürüne
de sahip olan kentte somut olmayan kültür

mirası envanterinin çıkarılması gerektiğini

belirtti ve disiplinler arası işbirliğine duyulan
ihtiyacın altını çizdi.

Kilis Mevlevihanesi

sel Kilis konut mimarisinin izlerini taşıyan

bir yapı. Arkeoloji ve etnografya seksiyonla-

rından oluşan müze, 2015 yılında geçirdiği

bir çatı yangını sonucu zarar görmüş ve teş-

hirdeki eserler depoya kaldırılarak ziyarete

kapanmıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

tarafından onarımı sürdürülen müze, henüz

ziyarete açık değil. Heyet, çalışmaların en

kısa zamanda tamamlanması ve müzenin

ziyarete açılması gerektiğini belirtti.

Çarpık kentleşmenin kent siluetini perdeleye-

rek tarihi dokunun algılanmasını engellediğini
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inceleme

GELENEKSEL
ÇARŞILARA
DÖNÜŞ

Ç

arşı kavramı, geleneksel
Anadolu yerleşmeleri

için her zaman alışveriş-

ten öte bir anlam taşımıştır. Çarşılar, içlerinde

barındırdıkları han, hamam, cami, kahvehane, berber gibi diğer tamamlayıcı
unsurlarla birlikte, ticaretin ve ekono-

mik etkinliklerin yürütüldüğü mekânlar
olmanın ötesine, Anadolu kentinin

kamusal çekirdeğini oluşturur. Geleneksel kent dokusunu incelediğimiz zaman,
çarşıların toplumsal etkileşimin merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Çarşı

Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar

kentin kalbi; ekonomik, sosyal ve kültürel canlılığın ana kaynağıdır.

Bu bakımdan çarşıların korunması,

sadece geleneksel zanaatların ya da çarşı
yapılarının korunmasından öte, kent
merkezindeki toplumsal canlılığın
korunmasına işaret eder. Çarşı bir

koruma konusu olarak, kentin koruma

gelişme dengesinin devamlılığı ve sür-

dürülebilir sosyokültürel gelişiminin en

temel mekânsal yansıması olarak değerlendirilebilir.

Günümüzde değişen üretim ve tüketim
alışkanlıkları kentlerimizde geleneksel

çarşı dokularının giderek köhneleşerek

kaybolmasına yol açıyor. Çarşının yitimi
öncelikle kent merkezinin zayıflama-

sına, kentin ana odağının çekimini yiti-
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rerek terk edilmesine, suç oranının

artmasına, kent merkezinde tanımsız ve
atıl alanlar oluşmasına sebep olacaktır.

Bu bakımdan bir kentsel koruma pratiği
olarak çarşı dokularının korunmasında

öncelik çarşıdaki binaların korunmasından öte, çarşının ifade ettiği sosyal ve
kültürel canlılığın korunmasındadır.

Kent odağının kaybolduğu, ticaretin

AVM’lere hapsolduğu, zanaatın öldüğü
bir kentte geleneksel çarşı da sadece

hediyelik eşyaların satıldığı göstermelik
bir turistik tur güzergâhına dönüşerek,
tüketim mekânı değil, tüketim nesnesi
haline gelir. Bu nedenle çarşıyı çarşı

olarak koruyabilmek için, “değişen alışveriş alışkanlıklarını geleneksel çarşıda
nasıl yaşatabiliriz?” sorusunu sorarak

başlayabiliriz. İnsanların özellikle son

yıllarda kapalı alışveriş komplekslerini
(AVM’leri) tercih etmelerinin ardında

basit nedenler var. Kültürel alt yapının
eksik olduğu yerleşimlerde, alışveriş

ailelerin bir arada vakit geçirmeleri, sosyalleşmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri için fırsat yaratıyor. Modern
alışveriş merkezleri bu amaca yönelik

olarak planlanmıştır. AVM’ler tanımlı,

kontrollü mekânlardır; içlerinde sinema,
sergi salonu gibi kültürel alanlar ve

oyun alanları gibi rekreatif kullanımlar
da yer alır. Bunun ötesinde özellikle

çocuklu aileler için “güvenli” kabul edilen AVM’ler, yeme-içme mekânları gibi
ek hizmet ve servisler de sunar.

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:58 PM Page 57

1

2

3

4

Günümüzün üretim ve tüketim
alışkanlıklarıyla geleneksel
çarşıların suskunlaşması
arasında ilişki kurmak
mümkün... Geleneksel
çarşıların tekrar canlanması,
yeni nesil alışveriş
mekânlarının özelliklerini
anlamaktan geçiyor olabilir.

5

1. Muğla

2. Malatya
3. Urla

4. Safranbolu
6

7

5. Kahramanmaraş
6. Bergama

7. Afyonkarahisar
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Konya

Çanakkale Aynalı Çarşı

Öte yandan yukarıda bahsi geçen tüm noktalar

tır. Bu bakımdan çarşıların canlandırılmasında

halelerle rahatlıkla yaratılabilecek özelliklerdir.

seltilmesi olmalıdır.

canlı bir kent dokusunun içinde küçük müda-

Aslında özünde AVM, ideal bir kent merkezinin küçük bir modelidir. Geleneksel bir çarşı

Bu doğrultuda öncelikle çarşıların yayalar için

lik tüm ihtiyaçları hali hazırda zaten barındır-

cak yayalaştırılmış sokaklar ve meydanlar

dokusu çağdaş alışveriş alışkanlıklarına yönemaktadır. Çarşıların canlandırılmasına yönelik

projeler bu bakımdan kent merkezinin fiziksel,
ekonomik ve sosyal açıdan bir bütün olarak,
karma kullanımları barındıran bir kompleks

gibi planlanmasını hedeflemelidir. Bu şekilde
küçük esnafın yakınlarında bulunan AVM ile

rekabet gücünün artması sağlanırken, ekono-

mik olarak kendini ayakta tutan, kendi kendini
koruyan canlı bir çarşı yaratılabilecektir.

Çarşı öncelikle bir kamusal mekândır: Ulu

camiler ve kent meydanları genellikle gele-

tasarlanması gerekir. Çarşı içinde oluşturulakentlinin zaman geçirdiği ortak mekânlardır.
Çarşı sokakları ulaşım bağlantılarını değil,

zengin kamusal mekânları temsil eder. Unutulmamalıdır ki dükkânlardan araçlar değil

yayalar alışveriş eder, bu bakımdan yayaların
araçlarını daha uzak bir noktada bırakıp çarşı
içinde yürüdükleri bir altyapı düzenlemesi,

çarşının ekonomik ve sosyal olarak canlanmasına hizmet edecektir. Günümüzde iyi korunmuş tüm çarşıların ortak noktası, tamamen
yayalaştırılmış olmalarıdır.

neksel çarşı dokularının merkezinde bulunur,

Yayalaştırmaya paralel olarak sokak peyzajla-

mekândır. Geçmişte olduğu gibi bugün de

maları ile zengin kamusal mekânlar

çünkü çarşı kentlinin biraraya geldiği ortak

alışveriş bir ticari eylemin ötesinde sosyal bir

faaliyettir. Alışveriş, çoğu zaman kent içinde
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ana hedef mekânın kamusal niteliğinin yük-

“gezmek”, boş zaman geçirmek için bir araç-

rının düzenlenmesi ve kentsel tasarım uygulayaratılması önerilebilir. Kaldırımlar çocuk

arabalarının, engellilerin, geniş ailelerin rahatlıkla dolaşabileceği, vitrinlerin önünde zaman
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geçirilebilecek, gerekirse dükkân önlerinde

Çarşı mekânsal bir bütünlüğe sahiptir: Çarşı

dir. Bu işlevi tamamlamak üzere kaldırımlara

lıçarşı, han, bedesten gibi bir takım kontrollü

oturulabilecek mekânlar olarak düzenlenmelisokak mobilyaları ve peyzaj düzenlemeleri
yapılmalıdır.

Çarşı bir özgürlük mekânıdır: Anadolu

coğrafyasında Antik kentlerdeki forumlardan
Osmanlı kahvehanelerine, çarşılar farklı kül-

türlerin, fikirlerin, yaşamların çakışma ve karşılaşmasına olanak tanıyan mekânlarıdır. Bu

kent içinde tanımlı bir mekân oluşturur. Kapamekânların ötesinde geleneksel çarşı başlı

başına özgün bir kentsel yapıdır. Bu bakımdan
çarşıların canlandırılmasına yönelik yapılacak
eylemlerde, çarşıların geleneksel kimlikleri

bozulmadan çağdaş alışveriş alışkanlıklarına
hizmet edebilecekleri düzenlemelerin yapılması önemlidir.

bakımdan çarşılar kent merkezinde, kentlinin

Çarşıların korunmasında öncelik, cephe sağ-

Çarşıların yaşatılması ve korunması süre-

çarşı sisteminin ve mekânsal bütünlüğün

kendini ifade etme imkânı bulduğu alanlardır.
cinde, mekânın kendi dinamikleri ile korunması sağlanmalı, yukardan aşağı

planlamalardan kaçınılarak, katılımcı ve

esnek modeller önerilmelidir. Özellikle kentteki genç girişimciler, öğrenciler ve yaratıcı

sektörlerin çarşıda kendilerine yer bulmaları
teşvik edilmelidir.

lıklaştırma ya da bina restorasyonları değil,
korunması olmalıdır. Bu anlamda tanımlı

odak noktalarının ortaya çıkartılması, çarşının
algılanabilir, rahat vakit geçirilebilir, sağlıklı

bir kent mekânına dönüştürülmesi daha önemlidir. Çarşının omurgasını oluşturan ana aksının ortaya çıkartılması, bu aksı tamamlayan
meydanların düzenlenmesi, ayrıca geçitler,

Kütahya Büyük Bedesten

Antakya Uzun Çarşı
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Gaziantep Bakırcılar Çarşısı

Tokat Çarşısı

arkadlar, pasajlar, iç avlular gibi ara mekânların
çarşı bütünü içinde ele alınması önemlidir.

Çarşının giriş ve çıkış noktalarında geniş ve

ucuz otopark alanları oluşturulmalıdır. Giriş

noktalarında ve çarşı içinde kullanıcıları yön-

lendirecek bilgilendirme tabelaları ve krokiler

yerleştirilmelidir. Çarşı içinde belirli noktalarda
oluşturulacak tuvaletler, çocuk bezi değiştirilebilecek ebeveyn odaları, temiz su imkânı ve
engelli erişimine uygun mekânların çarşı
dokusu içinde sunulması, ailelerin rahat

biçimde kentte vakit geçirmelerine destek verecek temel gereksinimlerdir.

Çarşı içinde güvenlik sorunu da bu kapsamda

ele alınması gereken temel başlıklardan biridir.

kezlerinin içlerinde bile mutlaka sinema, kon-

ser ya da sergi salonu bulunması bu bakımdan
tesadüf değildir. Kültürel etkinlikler çekim

yaratırlar, kamusal kullanımı arttırırlar ve özellikle çevrelerindeki küçük esnafı destekler. Bu
bakımdan çarşıların canlandırılması sürecinde

içlerindeki kültür alt yapısı mutlaka desteklenmelidir. Çarşı içinde bir takım yapılar müze,

sinema, tiyatro gibi kültürel amaçlarla işlevlendirilmelidir. Ayrıca meydanlar ve toplanma

alanları içerisinde yıl boyuna yayılan etkinlikler
planlanmalıdır. Bu etkinlikler alanları aktif
tutacak, etkinlikler süresince çarşı içindeki
ticari hayatı olumlu şekilde etkileyecektir.

Çarşı bir yeme içme mekânıdır: Çarşıların

Çarşının bütünü için aydınlatma projesi hazır-

içindeki esnaf lokantaları, kahvehaneler ve sey-

çıkış noktalarının tanımlı olması, hem esnafın

yemek kültürünün en özellikli örneklerini sunar-

lanması, ara sokakların yaşatılması ve giriş

hem kullanıcıların rahatını sağlayacak, çarşının

geceleri de yaşamasını kolaylaştıracaktır.

Çarşı bir kültür mekânıdır: Geleneksel çarşı

hem o şehirde yaşayanlar, hem de ticaret amaçlı
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odağıdır. Günümüzde inşa edilen alışveriş mer-

olarak kente gelen ziyaretçiler için bir kültür

yar satıcılar çoğu zaman bulundukları kentteki
lar. Yeme içme çağdaş alışveriş alışkanlıkları

içinde de önemli yer tutar. Bu açıdan çarşıların
canlandırılması sürecinde kafe, lokanta, pasta-

hane gibi kullanımlara yer verilmesi hem alanın
sosyal canlılığının arttırılmasını, hem de gece
kullanımının teşvik edilmesini sağlayacaktır.
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Çarşı bir üretim mekânıdır: Geleneksel çarşı-

rur. Bugün de çarşıların yaşatılması açısından

dayalı üretimi barındırırdı. Bu bakımdan çarşı

nın sahibi ve koruyucusu esnaf olduğundan

lar içinde usta yetiştiren atölyeleri ve zânaate

günümüzün hem fabrikalarının, hem de teknik
meslek okullarının yerini tutmaktadır. Günü-

müzde üretim ilişkileri ve mekânları değişmiş
olsa da kent merkezinde küçük zânaatçilerin

çarşı içinde yaşatılması, atölye çalışmaları veya
dönemlik kurslarla zenginleştirilmesi, çarşı

dokularının canlandırılarak yaşatılması için

önemli araçlardır. Yine aynı kapsamda Çarşı

esnafının ekonomik kapasitesinin geliştirilmesi

için, uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanılarak eğitim programları oluşturulmalıdır.

Çarşı bir sivil örgütlenme modelidir:

Ahilik kültürü Anadolu coğrafyasında çağdaş
anlamda sivil toplum örgütlenmesinin ilk

örneklerinden biri sayılabilir. Esnaf örgütlenmesi Osmanlı kültüründe kurumsallaşmış bir

yapı olarak, çarşının temel yapı taşını oluştu-

sivil örgütlenme önemli bir basamaktır. Çarşıöncelikle alanda yapılan çalışmaların esnaf
tarafından sahiplenilmesi ve yaşatılması

gereklidir. Bu bakımdan çarşı esnafının kendi
kararlarını alacağı, katılımcı mekanizmaları

Muğla

çalıştırabilecek ve oto kontrol sağlayabilecek
bir örgütlenmeye gitmesi canlanma hareketinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Esnaf örgütlenmesi uygulama aşamasında da
inisiyatif alarak tüm çarşının kurumsal bir

yapı olarak çalışmasına hizmet edecektir. Bu
kapsamda çarşının kurumsal bir dili olması

hem örgütlenme, hem de tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Çarşının internet

sitesi, logosu, katalogları tek elden hazırlana-

rak sunulmalıdır. Sokak sağlıklaştırmalarında
kullanılacak renklerden, tabela fontlarına

kadar bütün çarşıda bu kurumsal kimlik kullanılmalıdır.

Malatya
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kitap...
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Mimarlar Odası Tarihinden
Portreler / Aydın Boysan
Mimarlar Odasının kurucuları

63 yaşındayken kendi kitapla-

san, bugünkü adıyla Mimar

kuran Aydın Boysan’ın

arasında bulunan Aydın Boy-

Sinan Güzel Sanatlar Üniver-

sitesi Mimarlık Fakültesinden

Kent Planlamasının Başlıca
Uygulama Araçları
Farklı dönemlerde başlasa da, birçok ülkede hızlı bir

kentleşme yaşanıyor. Türkiye de, kentleşmenin çeşitli
etkilerinin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biri.
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan

kentleşme hareketi, 1960’lardan itibaren hız kazandı.

Ülkede, bugün nüfusun yüzde 92’si kentlerde yaşıyor.
Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kent

1945 yılında mezun oldu ve
mesleğini 1999’a kadar ara

vermeksizin sürdürdü. Üni-

versitede dersler verdi; ulusal
ve uluslararası mimarlık
yarışmalarında ödüller

kazandı. Mimarlığın yanı sıra,
yazar olarak da eserler verdi.

61 yaşında gazeteciliğe başlayan Aydın Boysan, birçok

gazetede köşe yazıları yazdı.

planı kenti yönlendireceğine, kentsel gelişmenin kendisi
kenti yönlendiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel

gelişme her zaman önde gider; kent planlamasıyla kentlere verilmek istenen biçim ve düzen ise geride kalır ve
kentsel gelişmeye erişemez. Bu kitap, Türkiye'nin en

önemli kent bilimcilerinden Tarihi Kentler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’ın

1960’ta hazırladığı “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik
Vasıtaları” adlı doktora tezinin kısmen güncellenmiş ve

rını basmak için bir yayınevi
onlarca kitabı hem kendi
yayınevi hem de farklı

yayınevleri tarafından yayımlandı. “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler / Aydın

Boysan” kitabı, çok yönlü

kişiliğiyle tanınan Aydın Boysan’ın 50 yılına odaklanıyor.
Mimarlık mesleğinde yer

edinmiş mimarlarla yapılan
sözlü tarih çalışmalarını

yayımlayan Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesinin
hazırladığı yayın dizisi kapsamında yayımlanan kitap,
Aydın Boysan’la farklı

zamanlarda gerçekleştirilen

ancak yayımlanmamış sözlü
tarih kayıtlarının yanı sıra,
Boysan’ın kimi mimarlık
yayınlarında yer verilmiş
yazılarını içeriyor.

genişletilmiş versiyonu. Kitap, kent biliminin genel

konuları, kent planı ilkeleri, tanımlar, kavramlar, hamur
kuralı, halkın katılım yolları gibi konuları içeriyor.

İstanbul Kent Almanağı 2016

İlk yerleşimin 8 bin yıl öncesine gittiği, 1600 yıl boyunca Doğu Akdeniz'in siyasi, ekonomik ve kültürel

başkenti olan İstanbul’un tarihinde birçok uygarlığın izine rastlamak mümkün. Ancak yakın dönemde

gündeme gelen proje ve olaylar, kente etkileri önemli bir gündem konusu. 2012 yılından bu yana İstan-

bul Şehir Plancıları Odası tarafından hazırlanan “İstanbul Kent Almanağı”, bu etkileri kayıt altına alıyor.

Almanakta kent planlama ile ilgili konular, İstanbul kent gündemine ilişkin olaylar, planlama gündemi,

yıl boyunca öne çıkan konular 12 aya ayrılarak, kronolojik olarak derleniyor. Yanı sıra, her yılın dosya

konusuna ilişkin basından haberlerin de yansıdığı almanak, kentin belleğini oluşturmayı amaçlıyor ve

arşiv niteliği taşıyor. 2016’ın gündem konuları ise aylara dağılımına göre şöyle sıralanmış: Gülsuyu-

Gülensu (kentsel dönüşüm projesi ), Kanal İstanbul, Boğaziçi, Atatürk Kültür Merkezi, Kabataş Transfer

Merkezi Projesi, Dünya Miras Alanları, Politik Temsil ve Kent Meydanları, Askeri Alanlar, Metrobüs,
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Belgrad Ormanı ve Su Bentleri, İstanbul’un Sanayi Alanları, Eski Meteoroloji Arazisi.
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Türk Ahşap Konut Mimarisi

Genel anlamda ahşap konut mimarisini karşılayan
“Türk evi” kavramı, ilk kez 1920’lerin sonlarına

doğru, Celal Esad Arseven’in “Türk San’atı” (1928)
adlı kitabıyla gündeme gelmiş olmakla birlikte, kısa
zamanda mimarlık ve sanat tarihi yazımında sıkça

kullanılır hale geldi. Sedad Hakkı Eldem’in metinsel
çalışmalarıyla kavram yaygınlık kazandı. Mimarlık

tarihçisi Prof. Dr. Doğan Kuban, “Türk Ahşap Konut
Mimarisi” adlı eseriyle, Osmanlı devleti döneminde
üretilen ahşap konutlara odaklanıyor. Bugün bile

“Türk evi” olarak tanımlanan ahşap konut mimarisi,
sanat ve mimarlık tarihinde özel bir konumu olan

sorunsalı ile başladığı çalışmasının sonraki aşamala-

Cumhuriyetten Günümüze
Tarsus’ta Tiyatro

19. yüzyıllarda üretilen konutlara doğru serüvene

öncesine dayandığı hep

özgün ve zengin bir gelenek olmakla birlikte anıtsal
ürünlerini payitaht İstanbul’da, 17.-19. yüzyıllarda
vermiş. Doğan Kuban, Anadolu’daki ahşap konut

rında, ahşap konutların kökenlerini araştırırken, 17.-

çıkıyor. Resim ve çizimlerle zenginleşen kitap, yete-

rince incelenememiş bir alana ışık tutmaya çalışıyor.

Atatürk Taşucu'nda
Gazi Çiftliği ve Atatürk Evi
Silifke ilçesine bağlı bir mahalle olan

yaptırmak istediğini belirtmiştir. Ata-

dönemlerinde yoğun bir ticaret haya-

modern bir tarım çalışması başlar.

Taşucu, çevresiyle birlikte tarihin tüm
tına sahne olmuş bir liman bölgesidir.

Yörenin yerleşim karakterine de köklü
bir şekilde yansıyan ticari
ilişkilerin izleri, arkeolo-

jik buluntularda açıkça

görülebiliyor. Cumhuriyet
Döneminde de önemini

koruyan Taşucu’nun gelişimi bu dönemde hız
kazanmış; Mustafa

Kemal Atatürk, 1925 ve
1935 tarihleri arasında
kenti dört kez ziyaret

etmiştir. Taşucu'nu doğum yeri olan

Selanik’e benzettiğini söyleyen Mus-

tafa Kemal Atatürk, burada bir çiftlik

türk’ün ihale ile satın aldığı çiftlikte
Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı

Koruma Vakfı ve Taşucu Arslan Eyce

Amphora Müzesi kurucularından Arslan Eyce’nin

yazdığı, Taşucu Eğitim ve
Doğal Hayatı Koruma

Vakfı Yayınlarından çıkan

bu kitap, Atatürk’ün kente
geldiği 1925-1926-19341935 yıllarına odaklanarak, bölgede yaşanan

değişimleri, Atatürk’ün

kente katkılarını, çiftlik

çalışmalarını, Tekir Çiftliği Tarım Koo-

peratifinin kuruluşunu ve Taşucu’na

damga vurmuş diğer olayları içeriyor.

Tiyatronun 2 bin 500 yıl

dığı ve Aratos Yayınları

söylense de, binlerce yıl

“Cumhuriyetten Günü-

öncesinden kalma

mağara resimlerinde,
ellerine ve yüzlerine

hayvan postları geçirmiş
insanların ritmik hare-

ketler yaptığı görülmektedir. Tarsus’un tiyatro

geçmişine dair bilebildiğimiz ilk şey, kentte

Antik Çağda bir tiyatro

binası olduğu ve tiyatro

oyunlarının sergilendiği-

dir. Cumhuriyet Döneminin modernleşme

aygıtlarından biri olan
tiyatro, Cumhuriyet

Dönemi ile birlikte yavaş
yavaş ülkemizde de yer

edinir, sevilir hale geldi.
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Tarsus
Halkevi, kentte ilk

tarafından yayımlanan

müze Tarsus’ta Tiyatro”
adlı kitap, halkevindeki
ilk tiyatro çalışmalarından kentteki tiyatro
sanatçıları ve oyun

yazarlarının biyografile-

rine ve günümüzde artık
kurumsallaşarak profesyonel tiyatro yapmaya

başlamış olan Çağrışım

Tiyatrosuna kadar geçen
süreci ayrıntılı bir

biçimde ele alıyor. Bu

eserde Haşmet Zeybek,

Burhanettin Tepsi, İlyas

Avcı, Savaş Başar olmak
üzere, Tarsuslu tiyatro

oyuncusu, yönetmen ve
alanda emek vermiş

sanatçılar yaşam öyküleriyle ele alınmış.

tiyatro çalışmalarına başladı. Gazeteci yazar

Uğur Pişmanlık’ın yaz-
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kitap...

YEREL KIMLIK DERGI 51.qxp_Layout 1 10/20/17 9:59 PM Page 64

Bursa Osmangazi İlçesi

Selçukgazi ve Karabalçık Köyleri
Osmangazi’ye bağlı Sel-

balçık Köyü ise dağ kül-

köyleri, kendine has özel-

hâlâ canlı olduğu bir yer-

çukgazi ve Karabalçık
liklere sahip kentler.

Bursa kent merkezine 18

Hey Gidi Karadeniz / Pontos
Euxeinos - Dostluk Denizi

Türkiye’nin Kuzey Anadolu sahil kesimi ve bölge, kıyısında

bulunduğu denizin adından dolayı Karadeniz adıyla anılıyor.

Antik Çağda Anadolu’nun bu kuzeydoğu kıyı kesimi Hellenler
tarafından “Pontus”, deniz ise önceleri “Konuksevmeyen

Deniz”; sonraları “Konuksever Deniz” olarak isimlendirilmişti.

Romalılar da “Pontus Eukseinos” kelimesini Hellenlerden almış
ve “Pontus Euxinus” şeklinde kullanmışlardır. Karadeniz eski

tarihlerden beri birçok farklı medeniyete ve kültüre ev sahipliği
yapmıştır. Araştırmacı yazar Refik Baskın'ın uzun yıllar

boyunca üzerinde titizlikle çalıştığı ve Yitik Ülke Yayınları tara-

kilometre uzaklıkta bulunan Selçukgazi, yaklaşık
750 yıllık bir tarihe

sahip. Dağlık bir alanda

bulunması nedeniyle hem

yamaç köylerinin kültürel
özelliklerini hem de ova

köylerinin kültürünü taşımasıyla dikkat çekiyor.

İsmini, köyün ilk sakinlerinden biri olan Selçuk

Dede'den alan kent, yaylalarıyla da biliniyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Kara-

fından yayımlanan kitap, dünden bugüne Karadeniz’in tarihteki
yerini ve önemini anlatırken, bölgenin sosyolojik tarafına da

ışık tutuyor. Yazarının “bir nevi Karadeniz romanı” olarak nite-

türü ve Yörük kültürünün
leşim. Osmanlı dönemine
ait kadı sicillerine göre

köyün adı, bölgede yaşayan Karabalçık Yörüklerine dayanır. Bu kitap,

Osmangazi Belediyesi ve
Bursa Araştırmaları Vak-

fının ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bizim Köy”

projesi kapsamında hazırlanmış. Kültürel alandaki
çalışmalarıyla bilinen

Osmangazi Belediyesi

Yayınları, yeni kitabıyla
bu iki köyün kuruluşu,

coğrafi özellikleri, tarihi,
ekonomisi, kültürel

yapısı ve mirasını tarihi

belge ve fotoğraflar eşliğinde anlatıyor.

lediği kitap, ilk kez 2008 yılında basılmış ancak bu edisyonda

yeterli özen gösterilmemiş. Uzun bir aradan sonra yeniden gözden geçirilen ve güncellenen “Hey Gidi Karadeniz / Pontos

Euxeinos - Dostluk Denizi” bölge tarihine ve doğal çevreye özel
ilgisi olan okurlar için özellikle anlamlı bir çalışma.

Bir Eğitim ve Restorasyon Öyküsü:
Şeyh Süleyman Mescidi

İstanbul Suriçi’nde tespit edilen arkeolojik buluntular, kentin çok eski dönemlerden beri yerleşime açık oldu-

ğunu göstermektedir. Yenikapı’daki kazılar, kentin tarihini MÖ. 6 bin 500’e kadar götürüyor. Fatih Zeyrek’te,

Zeyrek Camisinin yakınında yer alan Şeyh Süleyman Mescidi de bu üç döneme ait izler taşır. Mescidin kesin

olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmemekle birlikte yapının Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin

edilmektedir. Mezar odası olduğu tespit edilen yapı, Fatih Sultan Mehmet döneminde Zeyniye tarikatından

Şeyh Süleyman Efendi tarafından tekkeye çevrilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İtalyan Restorasyon Fir-

maları Birliğince (Assorestauro) yürütülen Med-Art Eğitim Projesi kapsamında restore edilen mescit, bir ulus-

lararası konservasyon laboratuvarına dönüştürüldü. Çalışmalar sırasında, iki ülke teknik uzmanları arasında

tecrübe ve bilgi paylaşımı yapıldı. İtalya'da ve Türkiye'de kullanılan konservasyon teknik ve teknolojileri

uygulamalı olarak tanıtıldı. “Bir Eğitim ve Restorasyon Öyküsü: Şeyh Süleyman Mescidi” adlı kitap, yapının

tarihine ve restorasyon sürecine teknik detaylarla birlikte ışık tutuyor.
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