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Tarihi Kentler Birliği, süregelen koruma başlıklarından bazılarını 
her yıl biraz daha öne alarak üyelerinin gündemine yerleşmesi 
için politikalar, yaklaşımlar üretiyor. 2019 yılında “Kısal Miras 
Programı”nı başlattık. Her zaman gündemimizde olan ve koruma 
çalışmalarında artık uygulanabilir örneklerini görebildiğimiz bu 
başlık, kırsal mimariye ve kırsal yaşama bütüncül olarak nasıl 
bakmamız gerektiğinin analizini yapma imkanı verecek. 

ÇEKÜL Vakfı uzmanlarıyla belirlediğimiz 7 bölgemizden 7 
farklı kırsal alanı, köyleri ve içinde olduğu havzasıyla birlikte 
inceleyerek, güncel koruma yaklaşımları geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Sonuçlarını yıl sonunda koruma mücadelesi veren tüm kesimlerle 
paylaşacağız.   

Dergimizin bu sayısında bizleri heyecanlandıran ve “Miras 
Atölyesi” başlığı ile ilçe ve köylerine ulaşmayı başaran Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yaptığımız Tekirdağ 
Bölge Toplantısının yansımalarını bulabilirsiniz.

Ve 2019 yılında toplantı yöntemlerimize bir başlık daha ekledik: 
Çalıştay. Geçen yıllarda sadece dönemsel yaptığımız çalıştayları, 
artık yıllık planlamamız içine aldık ve yılda 2 olmak üzere farklı 
kentlerimizde yapmaya karar verdik. 22-23 Şubat tarihlerindeki 
TKB Konya Çalıştayı, bu toplantılarımızdan ilki oldu. Konya 
Havzası kentlerinden gelen uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler 
ve belediye başkanı arkadaşlarımızla; sorunlarımızı, örnek 
uygulamaları ve önerileri konuştuğumuz, tartıştığımız paylaşım 
dolu bir Çalıştay gerçekleştirdik. Koruma alanında görev yapmaya 
hazır gençlerin proje ve önerilerini heyecanla dinledik; gelecek 
umutlarımız güçlendi. 

Benden sonra görevi devralacak, Tarihi Kentler Birliği yeni 
başkanına, bu emek dolu yolda başarılar dilerim. 

Saygılarımla. 
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KIRSAL MİRAS 
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2001 yılından bu yana kesintisiz yayımlanan Geçmişten 
Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin tasarımını okur deneyimini de 
göz önünde bulundurarak güncelledik. Yeni tasarımda yazı 
karakteri ve büyüklüğü, spot ve fotoğraf alanları kullanımının 
daha anlaşılır ve okunabilir olmasına özen gösterdik. 

Yılın bu ilk sayısında Tekirdağ ve Konya gibi büyük şehirlerde 
yapılan Tarihi Kentler Birliği toplantılarının yanı sıra iki önemli 
inceleme yazısına yer verdik. 

Bildiğiniz gibi tarihi yapıların işlevlendirmesi son yıllarda tüm 
yapısal, çevresel ve sosyal koşullar dikkate alınarak özenle 
yapılıyor.

Kültür merkezlerinden müzelere kent yaşamını canlı kılacak 
odaklar, bu tarihi yapılarda nefes alıyor. Önemli işlevlendirme 
modellerinden biri de kütüphaneler. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi 
Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk sizin için Türkiye’den 
7 kütüphaneyi inceledi. Ulusal ve uluslararası ödüller alarak, 
dünyadaki en iyi kütüphaneler arasına giren Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi de bunlardan biri. 

Tarihi Kentler Birliğinin 2019 gündemindeki önemli 
konularından biri kırsal miras. ÇEKÜL Kent Çalışmaları 
Koordinatörü, mimar Alp Arısoy’un inceleme yazısı, TKB’nin 
yaklaşımının bir özeti niteliğinde. Kültür turizminden ekolojiye, 
tarımdan mimariye pek çok disipline eşit bir bakış geliştiren 
yaklaşımlar ışığında, kırsal alanlardaki koruma politikalarının, 
güncel bilgi ve yenilenen kavramlarla nasıl irdeleneceğinin 
ipuçlarını okuyabilirsiniz. 

Gaziantep ve Şanlıurfa’nın koruma modelleri, ÇEKÜL Akademinin 
Alanda Eğitimler Programı kapsamında incelendi. İki kentin 
KUDEB uzmanları; koruma kurulu süreçleri, kaynak sorunları, 
işlevlendirme kararları gibi farklı başlıklardaki deneyimlerini, aynı 
hedefler için çalışan meslektaşlarıyla paylaştı; haberi, dergimizin 
sayfalarında.   

İyi okumalar.         
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Türkiye’de koruma yaklaşımları ve yerele özgü koruma 
modellerinin gelişimi için uygulama deneyimi kadar 
teorik araştırmaların da önemine inanan ÇEKÜL Vakfı, 
bu kapsamdaki çalışmalarını kurulduğu günden bu 
yana sürdürüyor. Kırsal mirasın korunmasına yönelik 
uygulamaları, geçmişte “Köyler Yaşamalıdır Projesi” ile 
destekleyen ve kültür mirasını korumanın ayrılmaz bir 
parçası olarak değerlendiren ÇEKÜL, bu doğrultudaki 
faaliyetlerine 2019 yılında “Kırsal Miras Programı” 
kapsamında TKB ile devam ediyor. Kırsal Miras Programı, 
ülkemizde kültür odaklı dönüşümün, kırsal alanlardaki 
etkisini inceleyerek, gelecekte bu konuya yönelik daha 
özgün modellerin gelişimine imkan sağlamayı amaçlıyor. 

Kültür Odaklı Dönüşüm
Kültür odaklı dönüşüm, çok genel bir açıklamayla, 
sanayi üretiminin yerini bilgi ve kültürle bağlantılı üretim 
biçimlerinin aldığı değişimi ifade eder. Modern sonrası 
kentleşme dinamikleri, küreselleşen ekonomi, gelişen 
enformasyon teknolojileri ve bilgiye dayalı yeni ekonomik 
sistem ile bağlantılı bu süreç, büyük metropollerden küçük 
ölçekli kentlere kadar tüm insan yerleşimlerini belli bir 
oranda etkiliyor. 

KIRSAL 
MİRASIN İZİNDE
Alp Arısoy 

ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

Bursa Gelemiç Köyü
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20. yüzyılın büyük bölümünde kentlerin 
gelişimi öncelikle sanayi üretimi ile bağlantılıydı. 
Sanayiye dayalı gelişim modeli içinde, üretim 
alanları, lojistik merkezler ve bağlantılarının iyi 
planlanması, kent politikalarını şekillendirirken 
kentin mekânsal kurgusu da bu üretime göre 
biçimleniyordu. 

Ancak 1970’lerde başlayan süreçle, kent 
ekonomilerinin değiştiğine tanık oluyoruz. 
Küreselleşen dünyada sanayi üretimi belirli 
bölgelerde toplanırken, büyük metropoller 
üretim yapan değil, süreci yöneten merkezlere 
dönüşüyor. İnternetin yaşantımıza girmesi 
ise hem insan ile mekânın ilişkisini fiziksel 
ortamdan sanal ortama taşıyor hem de “bilgi” 
ekonomik gelişimin anahtarı haline geliyor. Bu 
yeni kent, artık eşyaların değil, bilginin üretildiği 
ve yönetildiği yer oluyor.

Günümüzde koruma politikalarının bu 
dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğu 
kabul edilebilir. Geçmişte sanayi üretimi ile 
yarışan kentler, artık küresel ekonomi içinde 
özgün kimlikleri ve kültürel değerleri ile 
farklılık yaratabilir durumda. Bilişim ve yaratıcı 
sektörlerin, turizmin, servis sektörlerinin kent 
ekonomilerine yön verdiği dünyamızda; 
kentlerin gelişimi bu sektörleri çekecek, özgün, 
yaşanabilir, mekânsal kalitesi yüksek alanları 
yaratmaları ile ölçülüyor. Sanayi üretimi 
sonrası çöküntü alanı haline gelen fabrika 
ve limanlar, geleneksel kent merkezleri, eski 
mahalleler, bu süreçte kültür üretiminin ve 
tüketiminin gerçekleştiği mekânlara dönüşüyor. 
Dünyanın her tarafında eski fabrikaların kültür 
merkezlerine, büyük limanların rekreasyon 
alanlarına, atölyelerin müzeye dönüştürülerek 
yeniden işlevlendirildiğine tanık oluyoruz. 
Geçmişte bir anlamda kaderine terk edilmiş 
tarihi mahalleler, çarşılar, dokular ise kentlerin 
özgün kimliğini yansıtacak, turizm ve servis 
faaliyetlerini destekleyecek şekilde yeniden 
canlanıyor.

Türkiye’de de, hem İstanbul gibi büyük 
metropollerde hem de Anadolu’nun orta 
ve küçük ölçekli kentlerinde, kültür odaklı 
dönüşüm yeni kent politikalarını etkiliyor. TKB 
içinde de bugüne kadar tartışılan, desteklenen 

Geçmişte sanayi 
üretimi ile yarışan 
kentler, artık küresel 
ekonomi içinde özgün 
kimlikleri ve kültürel 
değerleri ile farklılık 
yaratıyor.

Balıkesir, Hatay
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ve uygulanan yaklaşımlarda 
bu dönüşümün izlerine tanık 
oluyoruz. Geçmişte zanaata 
dayalı üretim yapan çarşıların 
bugün butik üretimler ve 
servislerle turizme yönelik 
yeniden canlandığını, sokak 
sağlıklaştırma projeleri ile 
kentin özgün kimliğini yansıtan 
mekânların oluşturulmaya 
çalışıldığını, müze, sanat 
etkinliği, eğitim gibi yeniden 
işlevlendirme programlarıyla, 
kültürel gelişimi destekleyecek 
merkezlerin restorasyonunun 
belediyelerin bayrak projeleri 
haline geldiğini görüyoruz. 

Kırsalda Kültürel Dönüşüm
Dünyada ve ülkemizdeki 
ekonomik değişim kuşkusuz 
kentlerimizi olduğu kadar 
kırsal alanlarımızı da etkiledi. 
Kent merkezlerindeki tarihi 
miras alanlarının köhneleştiği 
döneme paralel olarak köylerin 
de nüfusunun azaldığını, 
kırsal üretim faaliyetlerinin 
yavaşladığını, köy yaşantısının 
büyük merkezlere doğru 
kaydığını görmekteyiz. Dünyada 
da “tarımsızlaşma süreci” olarak 
adlandırılan bu dönem; tarımsal 

faaliyetlerin konvansiyonel 
olarak gerçekleştirilmesi ile 
aile çiftliklerinin küçüldüğü, 
köylerdeki genç nüfusun 
ekonomik nedenlerle kentlerde 
istihdam arayışına girdiği, bazı 
köylerin terk edildiği, köylerin 
tüketim ihtiyaçlarını kentlerden 
karşılayarak geleneksel üretim 
biçimlerini unutmaya başladığı 
bir süreci tasvir ediyor.
Öte yandan kültürel kimliğimizin 
en özgün katmanlarını 
barındıran köyler, ulusal 
ölçekte bütüncül bir koruma 
politikasının ayrılmaz bir 
parçasını oluşturuyor. 

Kentlerdeki tarihi mirasımız 
kadar, kentin dışındaki doğal 
alanlar ve kırsal mirasın 
korunmasını da temel 
hedeflerinden biri haline 
getiren ÇEKÜL Vakfı, “Köyler 
Yaşamalıdır” sloganı ile bu 
kırsal köhneleşme sürecini 
tersine çevirecek yaklaşım 
ve uygulamaları destekliyor. 
Köyler yaşamalıdır, çünkü 
kırsal alanlar ulusal ölçekte 
mekân aidiyetinin anahtarını 
oluşturur. Geniş bir coğrafyanın 
ağacından, suyundan, 

Şebinkarahisar Tamzara Köyü
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toprağından türkülerine, 
hikayelerine, diline kadar; 
kültür mirasının devamlılığı 
ancak yaygın bir sahiplenme 
ile mümkün olur. Kırsal 
alanlarda yaşamın sürmesi 
bu yaygın sahiplenmeyi 
sağlamak için gereklidir. 
Köyler ayrıca birikerek, 
sentezlenerek, türeyerek 
devinen insanlık kültürünün 
özgün parçalarını oluşturur. 
Köyde yaşayan inançlar, 
sözlü gelenekler, üretim 
biçimleri, ağızlar, büyük 
kültür mozaiğinin özgün 
katmanları; arketipleridir. 
Kültür odaklı dönüşüm, 
kentlerimizdeki yaşamı 
ve kent politikalarımızı 
değiştirirken, kırsal alanlar 
bu değişimden ne şekilde 
etkileniyor? ÇEKÜL ve 
TKB’nin 2019 Kırsal Miras 
Programı, kırsala yönelik 
koruma yaklaşımlarını 
değerlendirirken, işte bu 
temel sorunun cevabını 
arayarak yola çıkıyor.

Kentlerdekine paralel olarak, 
son yıllarda artan biçimde, 
kültür odaklı dönüşümün 
köy yaşantısını ve kırsal miras 
alanlarımızı da eşit oranda 
etkilediğine şahit oluyoruz:
Bazı köylerin temel 
ekonomik faaliyeti tarımdan 
turizme dönmekte; 
günübirlik ziyaretçilerden 
doğa turizmine, eko-
turizmden agro-turizme 
farklı turizm modelleri, 
farklı coğrafyalarda kırsal 
alanları ve kırsal yaşamı farklı 
biçimlerde değiştiriyor. 

Bazı köylerde ise 
üretim biçimlerinin 
değiştiğine tanık oluyoruz. 

Konvansiyonel tarım 
alanları gelişse de, bazı 
köylerde yeni iş birlikleri ve 
kolektif üretim biçimleri 
ile geleneksel üretimin 
sürdürülebildiği görülüyor. 
Özellikle internet üzerinden 
satış yapmanın mümkün 
olduğu ve konvansiyonel 
olmayan, doğal ürünlerin 
yeniden tüketilmeye 
başlandığı günümüzde; 
kadın kooperatifleri, sosyal 
şirketler ve küçük aile 
işletmeleri somut olmayan 
kültür mirasına dayalı yeni 
bir sivil ekonomiyi kırsalda 
oluşturmaya başladı. 

Artan ulaşım olanakları 
özellikle kente yakın köyleri 
büyük oranda değiştiriyor. 
Köyde yaşayıp kentte 
çalışma imkanı tarım 
dışı istihdamı mümkün 
kılarken, bu tip köyler 
üretim değil yaşam 
merkezlerine dönüşüyor. 
Bu köylerde sokak 
sağlıklaştırma, kamusal 
mekân düzenlemesi, 
sosyal donatı ve servis 
sektörlerinin oluşması 
gibi kentsel mekânlarla 
özdeşleştirdiğimiz 
müdahalelerin uygulanmaya 
başladığını görüyoruz. 

Kent müzeleri gibi köy 
müzelerinin açıldığı, eski 
işliklerin işlevlendirildiği, 
köydeki cami, çeşme, 
değirmen gibi anıtsal değeri 
olan yapıların restorasyon 
projelerinin uygulandığı 
örneklerin sayısı giderek 
artıyor. Özellikle Büyükşehir 
Yasası sonrası, belediyelere 
bağlı mahalleler haline 
gelen köylerin mekânsal 

Kemaliye (Erzincan), Balaban (Malatya), Gelemiç Köyü (Bursa) 
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kurgusuna farklı dinamiklerin 
yön vermeye başladığını 
söylemek hiç zor değil.

Tüm bunların yanı sıra; köyden 
kente göç kadar, günümüzde 
kentten köye göçü de 
görmek mümkün. Kentin 
masraflarından kaçmak, ata 
toprağına dönmek, yeni yaşam 
şekillerini deneyimlemek gibi 
farklı sebeplere de dayansa, 
kentlerden köylere süreli ya 
da devamlı yaşamak için 
yerleşen azımsanmayacak 
bir nüfus, bazı coğrafyalarda 
kırsal alanları önemli biçimde 
etkiliyor. Bazen emeklilerin, 
bazen internet olanaklarıyla 
mekândan bağımsız çalışan 
gençlerin oluşturduğu bu 
nüfus, hem kendi sermayesini 
köye taşıyor hem de öncelik 
olarak yaşam standartlarını 
önemsediklerinden kültür 
odaklı bir değişimi tetikliyor. 
Bu tip köylerde, kentteki tarihi 
mahallelerde yaşanılana 
benzer bir süreci izleme imkanı 
buluyoruz.

Kırsal Miras Programı
Kültürel mirasın korunmasına 
yönelik farkındalığımız, koruma 
yaklaşımlarımız ve kültür 
politikalarımızı şekillendiren 
bu değişimin yansımalarını 
kırsalda takip etmek, ÇEKÜL 
ve TKB’nin Kırsal Miras 
Programının temel amacını 
oluşturuyor. Bu doğrultuda, 
2019 yılı içinde Türkiye’nin 7 
bölgesinde, 7 farklı havzada 
saha çalışmaları yapmayı 
hedefleyen program, farklı 
dinamiklere sahip köylerde söz 
konusu değişimin, köy hayatını 
nasıl etkilediğinin izlerini 
sürmeyi hedefliyor. Program 
kapsamında, kültür odaklı 

Gümüşgün (Gaziantep)

dönüşümden farklı biçimde 
etkilenen köylerde yaşayanlarla 
biraraya gelinmesi, onların 
deneyimlerinin kayıt altına 
alınması, farklı boyutlardaki 
olumlu ve olumsuz etkenlerin 
gözlemlenmesi ve birbirleri ile 
karşılaştırılması amaçlanıyor.

Kırsal alanlardaki değişimi 
kültür mirası perspektifinden 
ele alan Kırsal Miras Programı; 
hangi köylerde somut olmayan 
mirasın nasıl yaşatıldığı, köyün 
bir tasarım sorunsalı olarak 
nasıl ele alınabileceği, yeni 
üretim ve tüketim biçimlerinin 
köye nasıl yansıdığı, kültürel 
dönüşüm içinde idealize edilen 
köy ile gerçek sorunların ne 
oranda örtüştüğü sorularının 
cevaplarını farklı coğrafyalarda, 
karşılaştırmalı olarak aramakta.
Kırsal mirasın korunması, 
TKB koruma yaklaşımları 
ve uygulamaları içinde 
de gittikçe artan oranda 
varlığını hissettiren bir paya 
sahip. Kentsel alanlardaki 
koruma yaklaşımları ile pek 
çok ortak yönü bulunsa da, 

hiç kuşkusuz kırsal kendine 
özgü sorunları da içeriyor. 
Bu bakımdan ülkemizde 
kırsalda sürdürülebilir koruma, 
kıra özgü çözümlerin ve 
modellerin geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Kırsal Miras 
Programı, Türkiye’de köylerin, 
kültür odaklı bir çerçevede 
barındırdıkları fırsatları ve 
sorunları ortaya koyarak, 
gelecekte bu tip modellerin 
gelişimi için gerekli altyapıyı 
sağlamayı ümit ediyor. Bu 
açıdan program, doğru 
temellere dayalı politikaların 
gelişmesi ve kırsal korumanın 
sürekliliği için önemli bir 
analiz çalışması olarak da 
değerlendirilebilir. 
  
Saha çalışmaları, mart ayı 
başında Akdeniz Bölgesinde, 
Hatay’da başlayan program, 
7 bölgede 30’a yakın köyde 
devam edecek. Analiz 
çalışmaları yapılarak, hem 
yerel yönetimlere hem de 
araştırmacılara kaynaklık 
edecek bulgular biraraya 
getirilerek paylaşılacak.
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TEKİRDAĞ
BÖLGE TOPLATISI
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Balkanlar ve Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olan 
Tekirdağ, coğrafi konumunun da etkisiyle, Marmara 
kıyılarının her dönem canlılığını koruyan kenti olarak 
etkisini sürdürüyor. Tarihi Kentler Birliğinin 2019 yılı ilk Bölge 
Toplantısı, Trakya’nın pek çok açıdan bereketli kentlerini 
biraraya getirdi.

BATIYLA DOĞU 
ARASINDAKİ KÖPRÜ: 
TEKİRDAĞ

Tarihi Kentler Birliğinin 2019 yılı ilk Bölge Toplantısı, “Trakya ve Marmara Bölgesinde Ortak Yol 
Haritası ve Kentlerin Sorumlulukları” başlığıyla 18-19 Ocak tarihlerinde Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, ‘büyükşehir belediyesi’ niteliğinin 
getirdiği sorumluluklar, bölge bazında geliştirilmesi gereken iş birliği ve ittifaklar, kültürel 
komşuluklar ve geçişler gibi temel konular ele alındı. Toplantı kapsamında, eski Vali Konağı 
olan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Macar Prensi Rakoczi ve silah arkadaşlarının 
yaşadığı müzeye dönüştürülmüş ev ile restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Beşevler’in 
olduğu alanda inceleme gezisi yapıldı. 

18 Ocak Cuma günü Ramada Otelde düzenlenen açılış töreninde Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi toplantıya dair temennilerini dile getirdi. Tekirdağ Bölge Toplantısı Cumartesi 
günü detaylı teknik sunumların yapıldığı panel ile devam etti. Panelin oturum başkanlığını 
TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey yaptı.   
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Kadir Albayrak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Tekirdağ, yaklaşık 6 bin yıllık 
tarihe sahip. Trak, Pers, Roma, 
Bizans ve Osmanlıların izlerinin 
yoğun olduğu bir kent. 
Tekirdağ, Edirne vilayetine bağlı 
bir sancakken 15 Ekim 1923 
tarihinde il oluyor. 91 yıl sonra, 
30 Mart 2014’te büyükşehir 
ilan edilmesiyle tarihi merkez, 
Süleymanpaşa ismini aldı. Çorlu 
ilçemiz, Ergene ve Çorlu olmak 
üzere ikiye ayrılırken; Çerkezköy 
ise Çerkezköy ve Kapaklı olarak 
ikiye ayrıldı ve 11 ilçemiz oldu. Bu 
11 ilçenin tamamı da Tekirdağ 
oldu. 250 köyümüz mahalleye 

dönüştü ve 500 yıllık 
mahalle geleneği bir anda 
değişti. Maalesef Tekirdağ 
halkı olarak bu değişime hazır 
değildik. Halk, kentin büyükşehir 
olmasıyla nelerin değişeceğini, 
hangi durumlarla karşılaşacağını 
bilmiyordu. Biz, bir gün içinde 
İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri 
büyükşehir belediyelerinden 
istenebilecek taleplerle 
karşılaştık. Elbette Tekirdağ’ın 
büyükşehir olması gerekiyordu. 
Ancak büyükşehir hizmetlerini 
almasıyla birlikte kentin kaderi de 
değişti. 

Tekirdağ’ın Kültür Öncelikli Geliştirdiği 
Çalışmalar ve Bölge Bütünlüğündeki Önemi

Soldan sağa: Kadir Albayrak, Nihat Çiftçi, Metin Sözen, Asım Güzelbey, Şükrü Genç, Ekrem Eşkinat
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Bugün, bu gelişmelerin 
ışığında Tekirdağ’ın 5 ana 
vizyonu bulunuyor: Kentin 
sanayi vizyonu 1970’lerde 
başlayıp ‘90’lı yıllarda en 
üst seviyeye ulaştı. Şu anda 
13 organize sanayi bölgesi, 
1501 sanayi kuruluşu ve 150 
bin çalışanıyla Türkiye’de ilk 
500’e giren 100 fabrikanın 
da bulunduğu bir sanayi 
merkeziyiz. Sanayi gelişiminde 
Türkiye’de 11’inci, Marmara’da 
4’üncü sıradayız. Geliri 
giderinden fazla olan 11 ilden 
biriyiz. 2’inci ana vizyonumuz 
tarım ve hayvancılık. Türkiye’de 
arazisini en yüksek oranda 
tarımda kullanan kent, yüzde 
62 oranıyla Tekirdağ’dır. 6 bin 
313 km kara arazisinin 4 milyon 
60 bin dönümü tarımda 
kullanılıyor. Hayvancılığa 
değinirsek… Burası “hastalıktan 
ari” bölge. Buraya dışardan 
hayvan gelmez ama buradan 
dışarıya hayvan gidebilir. 
Bir diğer vizyonumuz, 
eğitim. Üniversitelerimiz, 
meslek yüksekokullarımız, 
mühendislik fakültelerimizle 
38 bin öğrenci kapasitesine 
ulaşmış durumdayız. 
Marmara ve Karadeniz’e 
komşuyuz. Dolayısıyla bir 
diğer vizyonumuz, turizm. 
Ve son vizyonumuz lojistik. 
Toplam 8 limanımız var. 9’uncu 
limanımız da kuruldu; 2 milyon 
500 bin kapasiteye sahip 
bir liman olarak tasarlandı. 
Tekirdağ böylesi geniş vizyonu 
olan bir kent. Ve bu kentte 
geçmiş ile gelecek beraber 
yürüyecek.

Dilşad Ergin

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanı

Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait, çoğu 
Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmara Ereğlisi’nde bulunan 
ören yerlerini ve kentsel sit alanlarını odağa alarak, 
bölgenin kültür ve turizm gücünün harekete geçirilmesi 
ve kentin turizm altyapısının güçlendirilmesi gereğini 
anlatıyor, bu konuda çalışıyoruz. Bütüncül projelerimizi 
Süleymanpaşa’daki geleneksel mimarinin günümüze 
ulaşan kalıntılarını korumayı amaçlayan “Miras 1” ve “Miras 
2” başlıklı atölyelerle yürüttük. Eski kent dokusunun izlerini 
sürebileceğimiz ancak günümüzde büyük hasar görmüş 
olan dokuyu korumak üzere hayata geçirdiğimiz ilk atölye, 
kentsel alanda, Süleymanpaşa’da Rakoczi Müzesi, İtalyan 
Konağı ve Reşat Nuri Evi etrafında şekillendi. Projenin 
amacı, alanın tarihi dokusunun yeniden canlandırılarak 
gelecek nesillere taşınması ve turizme kazandırılması. 
Miras Atölyesindeki ‘miras’ın ne olduğunu anlatmak, bu 
alandaki hedeflerimiz ve çalışmalarımız arasında. Miras 2 
Atölyesi ise kırsal alanda, Şarköy’de yapıldı. İlçenin, kültür 
mirasını en fazla yansıtan Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, 

Tekirdağ’ın Kültür Varlıkları 
İçin Üretilen Koruma Projelerine 
Genel Bir Bakış 

Uçmakdere  Köyü Tasarım Projesi
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Güzelköy, Eriklice ve Çınarlı 
mahallelerinde çalışılan atölye, 
bu mahallelerdeki kırsal 
mimari örneklerinin rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon 
projelerini içeriyor. Kilise, 
ayazma, manastır, cami ve 
hamam ile çok sayıda konut, 
Miras 2 Atölyesi kapsamındaki 
örnekler arasında. 

Uçmakdere’de tescilli 
geleneksel sivil mimarlık 
örneklerinin mahalle içinde 
yoğun bir dağılım gösterdiğini 
görüyoruz. Burada üzerinde 
çalıştığımız proje daha önce 
Sakarya Taraklı’da ve Bursa 
Cumalıkızık mahallerinde 
örneklendirilmişti; biz bu 
örnekleri incelemek için 
Uçmakderelilerle Taraklı ve 
Cumalıkızık’a tanıtım gezileri 
yaptık. Uçmakdere, taş ve 
ahşabın uyumlu birlikteliğinin 
gözlenebildiği mimarisiyle 
dikkat çekiyor. Köyde bulunan 
yapıların büyük kısmı, doğayla 
uyumlu. Uçmakdere’deki 
onarımları desteklemek için 
köy merkezinde bir ahşap 
atölyesi açtık. Bir diğer atölye 
de butik otelcilikle ilgili. Son 
olarak, size “Kültür Varlıkları 
Bilgi Sistemi” hakkında bilgi 
vermek istiyorum. Kültür 
varlıkları envanterini coğrafi 
bilgi sistemine aktarmak, 
yapılan projeleri sayısal 
ortamda birarada tutmak ve 
veri analizlerini elde etmek 
üzere başladığımız bu çalışma 
tamamlandığında, kültür 
varlıklarına dair bilgilere kolayca 
erişilebilecek ve çalışmalar ilgili 
kurumlarla paylaşılabilecek.   

Kral Kersobleptesin Mezar Buluntuları, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

14 BÖLGE TOPLANTISI > HABER



Tekirdağ’dan örneklerle 
Trakya’nın tarihsel gelişimini 
Taş Devrinden Osmanlı 
Dönemine aktaracağım. 
Zira bölgenin kültür tarihi ve 
politikalarındaki yeri, kültür 
turizmi açısından oldukça 
önemli. Eldeki buluntulara göre 
Tekirdağ, Trakya ve Marmara’nın 
tarihi 1 milyon 600 yıl öncesine 
gidiyor. Çeşitli dönemlerde ve 
farklı arkeologlar tarafından 
yürütülmüş araştırmalarla elde 
edilen bulgular, açık bilgilere 
ulaşmamızı sağlıyor. Taş Devri 
buluntularının hiç az olmadığını 
görüyoruz. Bu buluntular bilimsel 

Prof. Dr. Neşe Atik 

Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı

Tekirdağ’ın 
Tarihi Gelişimi ve 
Günümüz Ortamında 
Değerlendirilmesi 

yayınlarla olduğu kadar 
popüler tanıtıcı yayınlarla da 
duyurulmalı; tarihimizin bu 
bölgede Yontma Taş Devrine 
kadar uzandığı bilinmeli. Yine, 
Trakların bölgeye geldiği 
dönemi Toptepe Höyük, 
Menekşe Çatağı ve Heraion 
Teikhos kazıları ile izleyebiliriz. 
Kültür tarihi açısından önemli 
bilgilere ulaşmamızı sağlayan 
bu kazı çalışmaları, hâlâ büyük 
ölçüde aydınlatılamamış olan 
Trakların tarihi hakkında bazı 
ipuçları veriyor. MÖ 1200-
700 yılları arasına tarihlenen 
Traklar hakkındaki bilgi 
ve bulgular, kültür turizmi 
açısından anlamlı. Kazı 
alanlarının koruması ve teşhiri 
mümkün olanların yanı sıra, 
bölgedeki Hellenistik ve 
Bizans dönemlerine ait kale 
ve mağaraların teşhiri kültür 
turizmine kazandırılmalı. 
Ancak bu noktada müze 
binalarının da önemli bir 
rolle sorumlu olduklarını 

hatırlatmak istiyorum. 
Bilgisayar animasyonları, 
hologram teknolojisi, 
konservasyon laboratuvarları 
ve geniş depoları olan 
müzelere gereksinim 
duyuyoruz. Çağdaş bir 
arkeoloji ve etnografya 
müzesine ihtiyacımız var. 
Trakya’nın tarihsel geçmişini 
günümüz ortamında 
değerlendirdiğimizde 
müze binalarının öneminin 
çok büyük olduğunu 
görüyoruz. Etnografya ve 
Arkeoloji Müzemiz, eski 
bir Vali Konağı; çok hoş 
bir yapı. Ancak bir çağdaş 
arkeoloji müzesi konsepti 
için artık yetersiz. Bu 
güzel yapının yeniden ele 
alınarak sadece çağdaş 
bir etnografya müzesi 
olarak yapılandırılması iyi 
olabilir. Arkeoloji Müzesi ise 
daha modern bir yapıya 
kavuşmalı. 

Soldan sağa: Kadir Albayrak, Dilşad Ergin, Neşe Atik, Asım Güzelbey, Faruk Göksu
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Rakoczi Müzesi

Bugün bölgede artan sorunlarımız var 
ancak bununla birlikte ortak çözüm 
arayışlarımız, olası ittifaklarımız da 
var. Farklı renklere ve başka düşünme 
biçimlerine ihtiyacımız olduğunu 
görmeliyiz. Son yıllarda gençlerle 
çalışıyoruz ve kentlere “genç gözüyle” 
bakıyoruz. Bu, yaratıcı sonuçları olan 
bir bakış. Kentlere renklerle bakmamız 
gerekiyor. Bunu 5 renk ile anlatmaya 
çalışalım: Mavi, suyun ve yaşamsal 
değerlerin, ekolojik dengenin; yeşil, 
kaybolan doğal değerlerin ve yaşamsal 
alanların; gri, yayılan yerleşmelerin; 
mor, sanayinin ve yeni ekonomilerin ve 
son olarak kırmızı, kent ekonomilerinin, 
kentlerinin kalbinin rengi. Az evvel 
konuşmasını dinlediğimiz Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak’ın vurguladığı 5 vizyon, bu 
5 renkle doğrudan örtüşüyor. Örneğin 
İstanbul üzerinden yeni stratejileri 
nasıl üretebileceğimizi düşündük. Ve 
bunu grafikler eşliğinde analiz ettik. 
İstanbul’un kıyı şeridi 700 km ama 
göl ve nehirleriyle birlikte 800 km. Bu, 
bir göstergedir. İstanbul’un tarımsal 
alanı ve Kuzey Ormanları risk altında. 
Öte yandan yerleşim bölgesinde yeşil 
alan olmadığını görüyoruz. Soru şu: 
Yeşil alanları yerleşime mi açacağız 
yoksa gri alanda yeşil yaşam alanlarını 
artırmanın yollarını mı bulacağız? 
Gri! Büyüyen bir yağ lekesi gibi 
artıyor İstanbul’da. Planlamada mor, 
sanayinin dönüşümüdür. Her kent için 
sanayinin nasıl dönüştürülebileceğine 
ilişkin stratejiler ele alınır; ekonomiyi 

A.Faruk Göksu

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
Şehir Plancısı 

Bölgeye Renklerle 
Bakmak; Farklı Renkler, 
Farklı Stratejiler 
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Beşevler restorasyon sonrası

Beşevler restorasyon öncesi

temsil eden kırmızı alanları incelediğimizde 
geleneksel çarşıların 700, AVM’lerin ise 
500 hektarlık alan kapladığını görüyoruz. 
Yani hâlâ geleneksel çarşı daha geniş bir 
alan kaplıyor. Soruları ve stratejileri, bu renk 
tablosu üzerinden her bir kente uyarlamak 
mümkün.

Marmara Bölgesinin gelişim trendini de 
“3 bilezik”  kavramı ile değerlendirmek 
mümkün. Mavi, altın ve yeşil bilezik ile 
bölgenin yeniden yapılanmasını nasıl 
sağlayabiliriz? Tekirdağ’ın gelişimi İstanbul 
ve Balkanlar arasındaki 5 koridor üzerinden 
şekillenebilir. Trakya Bölgesini, özellikle de 
Tekirdağ’ı İstanbul üzerinden mi okuyacağız, 
yoksa doğu-batı ekseninde mi kentleri 
geliştireceğiz? İstanbul’un arka bahçesi 
mi olacağız? Bu çok tartışılan bir senaryo. 
Trakya kentlerinin stratejik yönü, bu soruların 
cevaplarıyla belirlenecek. Altın Bilezik, 
Marmara Bölgesi kentlerini birbirine kolayca 
bağlayacak olan ulaşım hattını işaret ediyor. 
Bu hattın çarpan etkisini düşünmeli ve ona 
göre konum alınmalıdır. Mavi bilezik, kıyı 
yerleşimlerine vurgu yapıyor. Kıyı kentleri 
birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olacak? 
Ekolojik eşikler ise son aşama… Bu eşiğin 
katma değeri nasıl hesaplanacak? İmar 
planları nasıl değiştirilmeli, hangi belediye 
hangisiyle ittifak kurmalı, ekonomi ve 
ekoloji arasında nasıl bir denge sağlanmalı 
gibi soruları, bu 3 bilezik kavramı ile birlikte 
düşünmeliyiz. 

Marmara Belediyeler Birliğinin bölge 
üzerindeki stratejilerini yeniden kurgulaması 
gerekiyor. Bunun için “paylaşan kentler” 
kavramı önemli. Bu yaklaşım ile Marmara 
Bölgesindeki kentler tüm değerlerini 
paylaşma ve kaynaklarını yönetmeye imkan 
bulacak. Buna göre Marmara kentlerinin 
vizyon, kentsel ağ, kültürel birikim, doğa, 
ekoloji, deneyim, katılım, iş birliği, kaynak 
ve proje ilke ve imkanlarını paylaşmaları 
gerekiyor. Ve tüm süreci, bilinen gerçekleri 
yeniden keşfederek, yeni bir bakışla ele 
almalıyız. 
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Kapanış 
Konuşmaları

Prof. Dr. Metin Sözen 

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler 
Birliği Danışma Kurulu Başkanı

Nihat Çiftçi

TKB ve Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği 
kurulduğundan bu yana 
18 yıl oldu. Ve yerel yönetimler 
ilk defa tarihi mirası konuşur 
hale geldi. Peki devlet 
bütün kurumlarıyla bu 
dönüşümü şimdiye kadar 
niçin sağlayamadı, niçin 
kendi halkıyla savaşır hale 
geldi? Tarihi mirası koruma 
politikaları, vizyonu, stratejisi 
neden şimdiye kadar 
konuşulmadı Türkiye’de? Bu, 
demokratikleşme meselesidir. 
Tarihi ve kültürel mirasın 
korunması, bireyin yurttaşlık 
bilinciyle ve Türkiye’nin yurttaşı 
olmasıyla gelişir. Bu bilinci 
anlamanın yolu da yerelde 
varlık nedenini kanıtlayarak, 
merkezi hükümetin ciddi yasa 
çıkaracak hale gelmesinden 
geçer. Yerel yönetime verilecek 
yasal donatılar, uygulanabilir 
stratejiler, ileri hedeflerin 
planlanması 7 bölgesinde 
yüzlerce farklılığın olduğu 
bir ülkede zor bir iştir. Temel 
meseleler çözülmeden her 
yeni proje, her yeni veri yanlış 
olur. 

Biz Trakya’nın tarihi-kültürel 
katmanlarını bilmiyorsak, 
yani tarihini bilmiyorsak, 
ilkokuldan liseye çocuk niçin 
bilsin nerede yaşadığını, 
kimin hemşerisi olduğunu, 
hangi tarihi coğrafyaya ait 
olduğunu? Neyin kendisine 
gelecek vadettiğini 
nereden bilsin çocuk? Önce 
eğitimcilerin eğitilmesi 
gerekiyor. 

Kendimizi bilmediğimiz 
için bu coğrafyanın çocuğu 
olamıyoruz. Ve bir kimlik 
sorunu yaşıyoruz. Tekirdağ’da 
mesela, devlet 80 yıldır 
Uçmakdere’yi bilmiyor 
muydu? Kültür mirasını 
şimdi, maliyetin yüksek 
olduğu bir dönemde ayağa 
kaldırmayı niye bizim kuşağın 
üzerine yıktı? Bu bakımdan 
mesele çok katmanlıdır. 
Türkiye’nin tarihinin yeniden 
yazılması gerekiyor… Aklın 
tarihini yazacağız arkadaşlar. 
Hissiyatın tarihini ya da 
birilerinin eğilimlerinin tarihini 
yazamazsınız. Her birey 
kendisiyle ayaktadır ve kendi 
düşüncesiyle mübarektir. 

Marmara’yı Trakya ile 
birleştirdiğimiz zaman, 
Bulgaristan ve Yunanistan’la 
ilişkilerimizi de daha sağlıklı 
hale gelecektir. Coğrafya, 
tarihiyle beraber olmadıkça, 
ne hemşerilik ne yurttaşlık 
ne de yaşanabilir kentler 
olur. Bakın, Ergene çevre 
sorunları konuşulduğu 

Temel meseleler 
çözülmeden her yeni 
proje, her yeni veri 
yanlış olur. 

zaman bugünden daha 
temizdi. Yani biz fabrikaların 
uydusu mu olacağız? 
Fabrikalar zenginleşecek diye 
topraklarımızı mı kirleteceğiz? 

Trakya’da o kadar çok zenginlik 
var ki… Tarih Kurumunun 
Trakya araştırmaları çok erken, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
başladı. Ama hâlâ kaçakçılar 
burayı kazıyor da, bunun 
tedbiri alınmıyorsa bir irade 
eksikliği var demektir. İrade 
yerelde başlar. Ve itimat 
etmediğin, yetki vermediğin 
yerel seni uluslararası boyuta 
taşıyamaz. Bunun birinci 
başlığı kültürdür, kültürel 
varlıktır ve bireylerin eğitimden 
geçirilmesidir. Çünkü biliyorum 
ki, doğru eylemlerde sağlıklı bir 
şekilde buluşmak, beraberlikte 
de buluşmak demektir.

Konuşmacılarımızın her birinin 
uzman olması, bize bölgesel 
yönetim ve Tekirdağ özelinde 
pek çok bilgi verdi. Bölgenin 
stratejik önemi ve tarihi 
derinliğini bugün, bu panelle 
daha iyi görme, öğrenme 
şansımız oldu. Farkındalık, 
önemli bir kavram. Biz de 
mevcut değerlerimizi daha iyi 
fark ettik. Tekirdağ’a geldiğimiz 
gibi gitmiyoruz, ufkumuz daha 
açılmış olarak dönüyoruz. 
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“Tarihi ve kültürel mirasın 
korunması, bireyin yurttaşlık 

bilinciyle ve Türkiye’nin yurttaşı 
olmasıyla gelişir.”

Malkara Santral Binası

Nihat Çiftçi

TKB ve Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı
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Alp Arısoy 

ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar 

Tartışılan konu başlıkları ile ulusal ölçekte kazanımlar 
içeren Tekirdağ Bölge Toplantısında öne çıkan üç anahtar 
kavram iş birliği, denge ve bütüncül koruma; ülkemizde 
korumanın kentleşme politikalarında kendine yer bulmaya 
başladığı ilk günlerden bu yana güncelliğini sürdürüyor. 
Toplantının değerlendirmesini de bu üç anahtar kavram 
üzerinden yapabiliriz:

Faruk Göksu’nun konuşması bölgesel iş birliğinin uygulamaya 
dönük olarak ne şekilde ele alınabileceğine dair önemli sorular 
sordu; kentleri, içinde bulundukları ağlar ve coğrafya ile bir 
bütün olarak değerlendirmeye imkan verdi. Marmara Bölgesi 
ve Marmara Denizi Havzasındaki kentlerin, farklı koridorlar 
üzerinde birbiriyle ne şekilde etkileşim içinde bulunduğu, 
Göksu’nun sunumunda açıkça görünür hale geldi. Tekirdağ’ın 
İstanbul’la, Edirne ve sınır ötesiyle, Marmara Denizini 
çevreleyen Çanakkale, Balıkesir, Bursa gibi merkezlerle 
hangi iş birliklerini kurabileceği ve bu iş birliklerinin geleceğe 
hangi fırsatları taşıyacağı, tüm Anadolu kentleri için emsal 
oluşturabilir. 

Tekirdağ Toplantısında öne çıkan ikinci anahtar başlık, “denge” 
oldu. Şehircilik terminolojisinde koruma-gelişme dengesi 
olarak sıkça kullandığımız kavramı, daha geniş anlamda 
işlevlerin / kullanımların dengesi olarak değerlendirebiliriz. 
Trakya ve Marmara Bölgesi bu kapsamda özel bir niteliğe 
sahip. Bu bölge ülkemizin önde gelen sanayi alanları, verimli 
tarım toprakları, stratejik lojistik koridorlarının yanı sıra yoğun 
nüfuslu kentleri ve turizm merkezlerini de barındırıyor. 
Koruma politikaları tartışılırken, kültür ve doğanın bu yoğun 
kullanımın içinde kendine nasıl yer bulacağı, dengenin 
sağlanması açısından kritik bir öneme sahip. 

ANAHTAR 
KAVRAMLARLA 
KORUMA YAKLAŞIMI
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Kenti özgün kılan taşınmaz 
ve somut olmayan mirasın 
korunması, kentin sadece 
içinde bulunduğu coğrafyayla 
değil, parçası olduğu tarihsel 
süreçle tanımlanması, bu 
strateji içinde bir anlam 
bütünlüğüne işaret etti. 
Prof. Dr. Neşe Atik’in sunumu 
tam da bu noktada, söz 
konusu tarihsel süreci 
anlamamız açısından 
değerliydi. Atik, Trakya’nın 
ekonomik öneminin ötesinde 
kültür tarihimize ışık tutan 
bir arkeolojik miras alanı 
olduğunu tekrar hatırlattı. Atik, 
bölgenin sürdürülebilir gelişimi 
için kültür odaklı stratejilerin 
gerekliliğine dikkat çekti. 

Tekirdağ Toplantısında öne 
çıkan üçüncü anahtar başlık 
ise “bütüncüllük” vurgusuydu. 
Dilşad Ergin’in sunumu, 
TKB içinde yıllardan beri 
ısrarlı biçimde altı çizilen 
bütüncül korumanın, Tekirdağ 
özelinde nasıl uygulandığını 
görme fırsatı verdi. Bu 
kapsamda Tekirdağ’da, sokak 
sağlıklaştırmasından müzelere, 
arkeolojik sit alanlarından 
kırsal yerleşkelere uzanan 
“Miras Atölyeleri”, korumanın 
farklı ölçeklerde birbirini 
destekleyen uygulamalarla 
nasıl planlanabileceğine dair 
önemli ipuçlarıydı. 

Yerel seçimlere yaklaşılan bir 
dönemde, geniş bir katılım ile 
gerçekleşen Tekirdağ Bölge 
Toplantısı, tüm bu yönleriyle, 
bölgesel ölçekteki sorunların, 
ulusal ölçekte deneyime 
dönüştürüldüğü bir toplantı 
olarak gerçekleşti. 

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir 
Albayrak’ın toplantıdaki 
konuşması özellikle bu 
bağlamda dikkat çekiciydi. 
Albayrak, Tekirdağ’ın 
gelişimi için önerdiği 
vizyon hedeflerinde, farklı 
kullanımların dengesini 
vurguladı; kültürel değerlerin 
korunmasına bütüncül bir 
stratejinin dengeleyici bir 
basamağı olarak işaret etti. 
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Efsanevi Spartaküs ile 
simgeleşen Trakların yurdu 
Tekirdağ, doğal ve kültürel 
mirası koruma çalışmalarını 
farklı boyutlarda sürdürüyor. 
Kentte Cumhuriyet mirasından 
arkeolojiye, doğa turizminden 
tarım çalışmalarına yakından 
izlenebilecek ayrıntılar dikkat 
çekiyor.

Marmara’nın 
Gemilerine Işık: 
Hora Feneri 

Marmara Denizinde Tekirdağ-
Şarköy-Hoşköy noktasına rota feneri 
olarak inşa edilen Hora Feneri, 
1861 yılında Fransa’dan özel olarak 
getirilen malzemelerle Fransızlar 
tarafından inşa edildi. Şarköy’e 
20 km uzaklıkta bulunan Hora 
Feneri, 158 yıldır gemilere ışık 
tutmaya devam ediyor. Tamamı 
demirden, 2 saatte bir kurulan 
sarkaç sisteminin olduğu fenerin 
yüksekliği, 20 metre. Kendi 
etrafında dönüşünü 20 saniyede 
tamamlayan fenerin ışığı 40 km 
uzaktan görülebiliyor. Kullanıldığı 
ilk zamanlar fitilli lamba ile ışık 
veren Hora Feneri, bugün elektrik 
enerjisiyle çalışıyor.

Kent Rehberi

Hora Feneri fotoğrafı: Cem Çetintaş
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Cumhuriyet Mirası: 
Tekirdağ Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi 

Doğa Turizmi İçin 
Uçmakdere 

1927 yılında mimar Kazım Tahsin 
tarafından yapılan ve 1992 yılından 
bu yana Tekirdağ Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi olarak hizmet 
veren bina, 1976 yılına kadar Vali 
Konağı olarak kullanılmış. Kâgir, iki 
katlı yapının kuzeyinde bulunan 
girişi, mavi beyaz çinilerle kaplı. 
Adını, Erdel Prensi ve Macar 
Halk Kurtuluş kahramanı II. 
Rakoczi’den alan Rakoczi Caddesi 
üzerinde bulunan müze binasının 
üst pencereleri sivri kemerli ve çinilerle kaplı. Alt kat pencereleri dikdörtgen formda ve denizliklerin 
altında kabartmalar görülüyor. Batı ve güney kısımlarında kâgir balkonu bulunan binanın kapısında 
kitabesi de var. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde taş, arkeolojik ve etnografik eserler 
salonları ile Tekirdağ odası yer alıyor. Bu salonlarda MÖ 4500 yılı buluntularından günümüze 
kadar gelen kültür varlıkları teşhir ediliyor. Müzenin geniş bahçesinde, Hellenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerine ait lahit, mezar stelleri, sunak taşları, mimari parçalar ile Osmanlı Dönemine ait 
kitabeler, çeşme ve çeşme aynaları ile mezar taşları sergileniyor. 

Tekirdağ, yamaç paraşütü için en 
uygun destinasyonlardan biri. Tekirdağ 
kent merkezine 35 km mesafede 
bulunan Uçmakdere, bölgenin en 
güzel manzaralarından birine sahip. 
ÇEKÜL Vakfı 7 Ağaç Ormanları fidan 
sahalarından biri de Uçmakdere’de. 
Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübünün 
yönlendirmesiyle deneyimli bir 
paraşüt pilotu eşliğinde yapılan 
uçuşlar için 625 metre yükseklikteki 
Nişantepe’ye çıkmak gerekiyor. Burada 
4 atlayış noktası bulunuyor ve iniş, 
Ayvasıl Koyuna yapılıyor. Zirve ile iniş 
noktası arası, 6 km. Nişantepe’nin 
su üzerindeki uygun irtifası, tehlikeli 
hareketlerin çalışılmasına da olanak 
tanıyor. 
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KONYA
ÇALIŞTAY

24 ÇALIŞTAY > HABER



Tarihi Kentler Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesinin 
ev sahipliğinde düzenlediği yılın ilk Çalıştayında alanda 
çalışan uzmanları, Konya ve Konya Havzası kentlerinde 
öğrenim gören öğrencileri, belediye temsilcilerini 
ve akademisyenleri buluşturdu. Çalıştay, sorunların 
benzerliğini ortaya koyduğu gibi, ortak çözüm fikrini de 
pekiştirdi; komşu kentleri daha da yakınlaştırdı. 

DENEYİM PAYLAŞIMI: 
KONYA ÇALIŞTAYI

Tarihi Kentler Birliği, 2019 yılı toplantıları kapsamında planladığı çalıştaylardan ilkini 
22-23 Şubat tarihlerinde Konya Selçuklu Kültür Merkezinde düzenledi. Konya Büyükşehir 
Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştay, Tarihi Kentler Birliğinin çalışma 
gündemini yeni fikirlerle besleyecek genç ve güçlü niteliğiyle öne çıktı. ÇEKÜL Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi, şehir plancısı A. Faruk Göksu’nun yönetiminde yapılan Çalıştaya 
mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve belediyelerin ilgili alanlarında 
çalışan uzmanlar, ilgili bölümlerden üniversite öğrencileri ve akademisyenler katıldı. 

22 Şubat Cuma günü “Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı” başlıklı 
panelle başlayan Çalıştay, iki ayrı oturumda yapıldı. İlk oturum, çalışmalarını Metin Sözen 
Sille Kent Atölyesi bünyesinde yürüten üç ayrı ekibin sunumlarına sahne oldu. “Kadınlar 
Pazarı”, “Mimar Muzaffer Caddesi” ve “Koruma Kurulu Bina Çevresi” başlıklı sunumların 
her biri, Konya’ya dair yeni yaklaşımlarla kentin geleneksel izlerini okunur kılmayı önerdi. 
Sunumlar, izleyicilerin soru cevaplarıyla son buldu. 
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Panel, 2’inci oturumda Selçuklu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
öğretim üyesi Dr. Mustafa 
Korumaz’ın Akşehir, mimar 
Ertuğ Uçar’ın Sille ile yüksek 
mimar ve restorasyon uzmanı, 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Metin Keskin’in KUDEB 
projeleri sunumuyla devam 
etti. Kenti farklı bakış açılarıyla 
ve ayrıntılı olarak ele alan 
sunumları, TKB Danışma Kurulu 
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen’in değerlendirme 
konuşması izledi. TKB Konya 
Çalıştayının resmi açılışı da, 
sunum ve değerlendirmelerin 
ardından, aynı salonda yapıldı. 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
açılış konuşmalarından sonra, 
Prof. Dr. Metin Sözen’e Anadolu 
Selçuklu Çağı Mirası ile Büyük 
Selçuklu Mirası: Müzeler kitapları 
hediye edildi. Açılış töreni, 
Konya ve tarihi periferiyi anlatan 
fotoğraf sergisinin gezilmesiyle 
son buldu.

Birçok kez, kentler kimliklerini 
kaybettikten sonra, genelde de 
romantik bir bakış açısıyla onlara 
yeniden hayat vermenin yollarını 
tartışıyoruz. Bugün, Akşehir’de 
sürdürdüğümüz çalışmaları 
anlatmaya başlamadan, bu 
yaklaşımdaki zaafı hatırlatmak 
istedim. Biz de Akşehir’de 
özellikle sokak sağlıklaştırma 
projelerinde kaybettiğimiz 
kent kimliğini korumak ya da 
mevcut yapıyı gelecek kuşaklara 
aktarabilmek kaygısıyla hareket 
ediyoruz. Akşehir Belediyesi 
konuya bütüncül bakarak, tekil 
bir koruma anlayışından ziyade 
doku korumacılığı ya da sokak 
nezdinde bir koruma anlayışıyla 
hareket ediyor. Konya’nın bile kent 
merkezinde, özellikle Mevlana 

Mustafa Korumaz

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi

Akşehir 
Projelerinden 
Kazanımlar

Soldan sağa: Ahmet Pekyatırmacı, Cüneyit Orhan Toprak, Metin Sözen, Uğur İbrahim Altay
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Akşehir sokak sağlıklaştırması

Ertuğrul Uçar

Mimar

Sille Meydan Projesi 

Konya şehri Konya Ovasının 
batı köşesine, Aladağların 
hemen dibine yerleşiyor ve 
şehirden Aladağlara kuzey-batı 
yönünden giden dramatik ve 
çok etkileyici bir vadideki baraj 
gölüyle son buluyor. Sille tarihi 
yerleşimi bu vadide yer alıyor. 
Tespit edilebilen tarihi 
7 ve 8. yüzyıla kadar uzanıyor. 
Sille Roma ve Bizans 
dönemlerinde Kudüs Hac 
Yolu üzerinde olduğu için 
canlı bir kentmiş. Daha sonra 
Selçuklular Döneminde 
çok zengin bir kültürel ve 
ekonomik altyapıya kavuşarak 
çok dinli, etnik değerleri 
yüksek olan bir kasaba 
halini almış. Vadinin güney 
yamaçlarındaki mağaralar, 

Müzesi ve civarındaki kent 
kimliğinin kaybedildiği, yakın 
bir tarihe kadar hızlı yıkımların 
olduğu bir ortamda, diyebiliriz 
ki Akşehir dokusunu kısmen 
korumayı başarmış bir kent. 
Sokak sağlıklaştırmasına 
verdiğimiz önemle, tarihi kent 
merkezinin yaşanabilir olduğunu 
görmüş olduk. Akşehir 
Belediyesi tüm çalışmalarını 
ilgili koruma kurulları ve KUDEB 
arasında iyi bir entegrasyon 
kurarak yürüttü ve koruma 
amaçlı imar planları revize edildi. 
Kentin altyapı problemleri 
çözüldü. Akşehir’de kentliler 

de koruma sürecine dâhil 
olarak evlerinin tescillenmesini 
ve sokak sağlıklaştırması 
yapılmasını talep eder oldu. 
Akşehir’de koruma bilincinin 
oluştuğunun bir göstergesi bu. 

Son olarak, Akşehir’de şöyle bir 
koruma stratejisi izlendi: Nirengi 
noktalarındaki yapılar restore 
edildi. Bu noktalara açılan 
sokaklar ile arada kalan tarihi 
doku da iyileştirildi. Meryem 
Ana Kilisesi bu yaklaşımın ilk 
örneklerinden biridir. 
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mezarlık, Aya Eleni Kilisesi, 
vadinin derinliklerindeki 
köprüler, taş bedenli ahşap 
çatılı camiler Sille’nin 18.-
19. yüzyıllardaki dokusunu 
gösteriyor. Köy kuzey ile güney 
yamaçlarının arasına yerleşiyor. 
Doku her ne kadar yıkılmış, 
yok olmuşsa da izleri takip 
edebiliyorsunuz. Selçuklu 
Belediyesinin Sille’ye özel bir 
ilgisi var. Biz de 7-8 yıl önce bu 
projede çalışma fırsatı bulduk. 
Sille’de sokak sağlıklaştırma ve 
anıtsal yapıların restorasyonu 
birer birer yapılıyor. Biz 
de Belediyeyle birlikte bu 
çalışmaları güçlendirecek iki 
proje hazırladık. Bir tanesi 
dokuyla uyumlu butik otel. 
20-25 odalı, toplantı salonu 
olan oteli, topografya ve 
bina tipolojisine saygılı bir 
yaklaşımla projelendirdik. 

Turizmin canlanmaya 
başladığı kentte son yıllarda 
otopark sorunu yaşanıyor. 
Otobüs ve arabalar tarihi 
dokunun içine kadar girmek 
zorunda kalıyor. Otelle birlikte 
bir de otopark çözümü 
üretmeye kadar verdik. Kot 
farkından faydalanarak, yer altı 
otoparkı planladık. Ziyaretçileri 
kiliseye doğru çekmek, iki 
yamaç arasında bağlantı 
kurmak ve kente bütüncül 
bakarak seyir noktalarını, 
eserlerin görünürlüğünü 
engellememek için 
çözümler ürettik. Uzun vadeli 
düşünerek, kentlilerin ve 
gelecek turistlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak sosyal, kültürel, 
ekonomik programların 
birarada olduğu bir merkez 
yapabilmeyi hedefliyoruz. 

Sille Aya Eleni Kilisesi ve mağaralar, Konya İnce Minare Müzesinden detay
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KUDEB projeleri kapsamında Konya 
merkezde ve merkez dışında Kilistra 
ve Kubad Abad Sarayı için yapılan 
çalışmalardan kısa bir özet sunacağım. 
Konya merkezdeki kentsel tasarım 
çalışmaları bütüncül bir kent stratejisinin 
sonucu olarak planlandı. Bu strateji 
özellikle Mevlana Külliyesi ve Alaaddin 
Tepesini birbirine bağlayan aksın 
dışında, bu aksın çevresindeki dokuların 
da değerlendirilmesi ve söz konusu 
aksla bütünleştirilmesi konusuna 
yoğunlaştı. Çok parçalı, çok odaklı ama 
kültürel birikimi bir hayli fazla olan 
odak noktalarımız vardı. Bu bölgeler 
hem stratejik açıdan hem de kent 
kurgusunun doğru işlemesi açısından 
birbiriyle bağlanabilecek alanlar. 
Burada, hem kültür hem mimarlık 
tarihinde çok değerli olan yapılarla 
karşılaştık. Çalışmamızı sürdürürken, 
ihtiyaç duyulan boş alanları, birtakım 
yapıları kaldırarak oluşturduk ve 
bunu stratejik olarak planladık. Çok 
sıkışık bir kent dokusu içinde anıtlar 
yine de görünür durumdaydı. Ancak 
geldiğimiz noktada, bu kent dokusu 
içinde sıkışmış bazı anıt yapılarla yine 
de karşılaştık. Özellikle Mevlana Külliyesi 
ile Alaaddin Tepesi arasında kalmış 
aksın canlandırılması ve kültür turizmi 
çerçevesinde değerlendirilmesinin 
ötesinde, etrafındaki kültür dokusunun 
da kenti tarif edecek boyutta ortaya 
çıkarılmasını hedefledik. Bu doğrultuda 
birkaç bölge tanımladık: Piri Mehmet 
Paşa Külliyesinin olduğu Hanlar Bölgesi. 
Bir diğer bölge Şems-i Tebrizi Türbesi ile 

Y. Metin Keskin 

ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi, 
Yüksek Mimar 

Konya 
KUDEB Çalışmaları 

Kilistra Antik Kenti Sit Alanı
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Mevlana Evi arasındaki aks. Bu 
aksta, yayılan bir kentsel doku 
ve geniş alanlar kurgulandı. 
Özellikle önemsediğimiz 
bir diğer bölge, Sahibata 
Külliyesi ile Alaaddin Tepesini 
birbirine bağlayan aks. Yakın 
zamana kadar ayakta olan, 
şu anda bir bölümü oradaki 
dükkanların içinde kalan 
kale dokusu ve çevresinin 
Sahibata Külliyesi ve Sırçalı 
Medrese ile ilişkilendirilmesi, 
Alaaddin Tepesiyle 
bağlanması için koridorlar 
açıldı. Alaaddin Tepesi ile 
İnce Minareli Medrese anıt 
aksı; İnce Minareli Medrese 
çevresi; Alaaddin Tepesi ve 
Konya İçkalesi arasındaki aks 
çalışma alanlarımız arasında. 
Görüldüğü üzere, Alaaddin 
Tepesi Konya’nın en önemli 
noktası. Bu kapsamda 
Alaaddin Tepesi Arkeopark 
Projesini çalışıyoruz.  
Kent dışındaki bir diğer 
proje alanımız, Kilistra sit 
alanı. Yakınlarında bulunan 

höyükteki tarihlendirmeler 
MÖ 2000’lere kadar 
uzanıyor. Burayı özel kılan 
unsurlardan biri Aziz 
Paulos’un rotasında olması. 
Aziz Paulos bu bölgeden 
geçip Yalvaç’a kadar giden 
bir rota oluşturmuş. Bizans 
Dönemi kırsal yerleşmeleri 
olduğu anlaşılan kalıntılar 
ile Cumhuriyet ve Osmanlı 
dönemlerine ait geleneksel bir 
dokunun bulunduğu bölgede 
çalışmalarımız sürüyor. 
Bölgede bulunan kentliler de 
çalışmaları destekliyor.   

Kubad Abad Sarayı kalıntıları 
üzerinde yapılan çalışmalarla 
değerli sonuçlar elde 
edildi. Özellikle Büyükşehir 
Belediyesinin katkılarıyla 
buradaki kazılar, ivme kazandı. 
Hem ülke hem de Konya; 
hem mimarlık hem de sanat 
tarihi açısından çok önemli bir 
yapılar bütünü. Çünkü Kubad 
Abad, bu denli ayakta olan tek 
Selçuklu Sarayı kalıntısı. Bu 

Kubad Abad Sarayı kalıntıları
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TKB Konya Çalıştayının 2’ince gününde 
de Selçuklu Kongre Merkezinde 
buluşan katılımcılar, A. Faruk Göksu’nun 
moderasyonuyla 4 ayrı gruba ayrıldı. Her 
grubun bir uzman tarafından yönlendirildiği 
çalışma, 3 ana başlığın spot cümlelerle 
saptanması prensibiyle ilerledi. Gruplar, 
komşu kentlerden uzmanları buluşturdu. 
Bu karma grup çalışması, kentlerin 
benzer konularda sorunlar yaşadıklarını 
ortaya koydu. Katılımcılar, çalıştay 
değerlendirmelerinde bazı noktalarda ortak 
çalışmalar yürütülmesinin anlamına değindi; 
çalıştay, komşu kentlerden uzmanları 
birbirine yakınlaştırdı. 

Restorasyon uzmanı ve ÇEKÜL Akademi 
Eğitmeni A. Nüvit Bayar; yüksek mimar 
ve restorasyon uzmanı ÇEKÜL Yönetim 
Kurulu Üyesi Y. Metin Keskin; ÇEKÜL Kent 
Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy; 
ÇEKÜL Kent Çalışmaları şehir plancısı Ahmet 
Onur Altun ve ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları 
Koordinatörü, sanat tarihçisi Sena Durmaz’ın 
kolaylaştırıcı olduğu gruplar, ilk aşamada 
koruma süreçlerinde proje, uygulama ve 
iletişim konularında yaşadıkları sorunları 
tartıştı; bu sorunlar içinden en temel 5 sorun 
üzerinde uzlaştı ve sözcüler aracılığıyla 
bunları tüm çalıştay katılımcılarıyla paylaştı. 

Katılımcılar 2’inci aşamada koruma 
süreçlerindeki deneyimlerini “hikâye”, 
“finansman”, “işlevlendirme”, “katılım” ve 
“süreklilik” başlıkları altında birbirleriyle ve 

Kentler Yakınlaşıyor  

süreç içinde, atıl duran mekânın ziyarete 
açılması planlanıyor. Planlama çerçevesinde, 
saray kalıntıları bir kez daha elden geçiriliyor. 
Ancak bu, sarayı yeniden inşa edeceğiz 
anlamına gelmiyor şüphesiz. Biz, Selçuklu 
arkeolojisini okunur ve korunur hale 
getirmeyi hedefliyoruz. 
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diğer gruplarla paylaştı. Bu deneyimler 
olumlu ve olumsuz olarak sınırlandırılmadı; 
öne çıkan deneyimler yine sözcüler 
aracılığıyla anlatıldı.   

Son aşamada ise tüm gruplar, sorun ve 
deneyimlere dayanarak çözüm önerilerini 
yazdı; yazılan notlar çalıştay raporunda 
kullanılmak üzere biraraya toplandı. Her 
bir grupta yaklaşık 10 katılımcının olduğu 
çalıştay, 70 kişiden oluşan büyük bir 
halkada herkesin görüş ve önerilerini ilettiği 
kolektif değerlendirmeyle son buldu. 

Çalıştayda öne çıkan sorunlar: 
• Kurumlar arası iletişim eksikliği 
• Teknik personelin nitel ve nicel bakımdan  
  yetersizliği 
• Kaynak sorunları 
• Projelendirme süreçlerinde doğru koruma  
  yaklaşımlarının benimsenmemesi 
• Siyasi baskılar
• Mülkiyet problemleri 

TKB Konya Çalıştayı, Prof. Dr. Metin Sözen, 
TKB ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nihat Çiftçi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski 
Genel Müdürü Yalçın Kurt, üniversitelerin 
mimarlık, şehir ve bölge planlaması 
ile sanat tarihi bölümlerinden öğretim 
üyelerinin katılımıyla yapıldı. Çalıştay 
kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nurullah 
Osmanlı ile Konya ÇEKÜL gönüllüsü ve 
şehir plancısı Fatih Yılmaz, Prof. Dr. Metin 
Sözen’e Kubad Abad kitabını hediye etti. 

TKB Konya Çalıştayı, öğleden sonra yapılan 
Konya merkez ve Sille gezisiyle son buldu. 
TKB ve ÇEKÜL heyeti, kent merkezinde 
bulunan Mevlana Müzesi ile Tarihi Kentler 
Birliği 2018 Müze Özendirme Yarışmasında 
Jüri Özel Ödülüne değer bulunan A.R. 
Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesini 
ayrıca ziyaret etti. 

Konya A.R. Koyunoğlu Kent Müzesi
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Bugün; seçilmiş, atanmış yöneticilerin yanı 
sıra öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte 
bütüncül yaklaşım içinde büyük bir çalışmanın 
parçası olan geniş bir katılımcı kitlesiyle, TKB 
çalıştaylarının ilkini Konya’da gerçekleştiriyoruz. 
Çalıştayda şehir planlama, mimarlık gibi 
meslekleri tercih etmiş, kentlerimizi emanet 
edeceğimiz genç arkadaşlarımız da aramızda. 

TKB toplantılarına uzmanların katılması çok 
önemli. O nedenle belediye başkanlarımız 
gelirken uzmanlarını da toplantılara getirmeli. 
2009 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi ile 
İstanbul’da ve alanda 3 binden fazla kişiye eğitim 
verdik. Eğitimlerin sonuçlarını da alanda yapılan 
uygulamalar sayesinde görüyoruz. Burada 
gördüğünüz pırıltılı çocuklar, o eğitimlerden 
geçti. Türkiye’de konuşmak kolay, büyük şeyler 
söylemek de alkış almak da kolay. Ama kim, 
nerede, ne zaman eğitimden geçecek ve doğru 
yerlerde, doğru görevler alacak? İşte bu soru 
önemli. 

Bugün Konya merkezini konuştuk. Kubad Abad 
kazılarını konuştuk. Ama Beyşehir’e, Seydişehir’e 

de bakmamız gerekiyor. Hepsinin adil şekilde 
tarihi ve kültürel kimliğinin ortaya çıkması 
için çaba göstermemiz gerekiyor. Bugün, 
Metin Sözen Sille Kent Atölyesi öğrencilerinin 
sunumlarını izledik. Çocuklarımızla iftihar 
ediyorum. Demek ki üniversite hocalarımız yerel 
yönetimin projelendirme alanlarında, beraberlik, 
destek, yanında durma, fikir üretme veya belge 
ve bulgu toplama konularında sorumluluğa 
sahip. El Cezeri, 13. yüzyılda “uygulamaya 
dönüşmeyen bilgi ve bilim, doğru ile yanlış 
arasında bir yerdedir” diyor. Sorumluluk duygusu 
hemşerilikle başlar. O yüzden herkes yaşadığı 
yerin yüzünü yıkamak zorundadır. Doğru ve 
bilimsel bilgiyi, uzmanlardan destek alarak 
doğru uygulamak zorundadır. 

Konya’nın kültürel miras envanteri hazır. Şimdi 
sıra ilçelerde… Ayrıca Konya’dan gelip geçmiş, iz 
bırakmış, varlığıyla onur duyacağımız kimlikleri 
yani insan envanterini de saptamalıyız. Kentlilik 
bilincinin devamı için genç kuşakların, kentine 
değer vermiş, kendini adamış kişileri hatırlaması 
gerekiyor. 

Prof. Dr. Metin Sözen

TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Kapanış Konuşması
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A.Faruk GÖKSU

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

2009 yılında, Metin Sözen Sille Kent Atölyesi 
kuruluşunun ardından geçen 10 yıllık süreç içinde 
genç tasarımcılarla yapılan etkinlikler ve geçen 
yıllarda yaptığımız Kültürel Mirasın Yeniden 
Korunması Çalıştayı ile farklı bir boyuta ulaştı.

Atölye etkinlikleri sürecinde, genç tasarımcılarla 
yapılan tüm çalışmaların ortak etkisi farklılık 
yaratmaları idi.  Farklılık; genç tasarımcıların 
mirasın korunmasında ortaya koyduğu farklı 
bakışlar ve çözümlerin yanı sıra yeni neslin 
beklentilerinin mirasın korunması ve yaşatılması 
için öneminin farkındalığını ortaya koymaları idi.

Metin Sözen Sille Kent Atölyesine kuruluşundan 
bu yana ÇEKÜL tarafından verilen sürekli 
desteğin olumlu sonuçlarını TKB Konya 
Çalıştayında, genç tasarımcıların sunumlarındaki 
çözümlerde, çalıştay ortamında aktif rol 
üstlenmelerinde, TKB yöneticilerinin ve 
diğer katılımcıların memnuniyet seviyesinin 
yüksekliğinde gözlemledik.

Gerek Konya Çalıştayı gerekse Anadolu’nun diğer 
kentlerinde genç tasarımcılarla olduğum her 
ortamda ortaya çıkan güzel sonuçlar değişimin 
de tasarlanmasının zamanının geldiğini 
göstermekte.

Yeni Gündem: Değişim Tasarımı
Artık, dünyada, bilindik kurumların davranış 
biçimlerinin temel sorunları çözmede yeterli 
olmadığı herkes tarafından bilinmekte. Bu 

nedenle, ‘değişim için tasarım’ 
önemli kurum ve kuruluşların 
gündeminde. Temel amaç ise 
sosyal etki yaratmak. Hangi 
sektörde olursak olalım, 
ortak sorunların yarattığı 
olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için ortak bir çözüm 
üretmek zorundayız. Bir başka 
deyişle ‘sorunlarımız ortak 
ise çözümlerine de ortak 
olmalıyız’ temel anlayışı hızla 
yaygınlaşmakta.

Tarihi Kentler Birliği, mirasın 

YENİ NESLİN 
FARKLILIĞI
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yönetiminde değişim yaratmak 
istiyorsa, yeni nesil beklentiler 
ile yeni nesil gelişmeleri de 
dikkate almalı. ‘Değişim için 
Tasarım’ın temel kavramları 
olan Etkili, Etkileşim, Empati, 
Erişim, Eylem ve Etki (6E) 
çerçevesinde yeni stratejiler ve 
programlar tartışmaya açılmalı. 

Çalıştayda yaratılan farklılık 
iklimi ve yeni neslin bu sürece 
dâhil olma isteği, TKB’nin 
kurumsal yapısının yeniden 
tasarımını da gündeme 

getirmiştir. Bunun belirtileri ise genç 
tasarımcı katılımcıların etkili olma istekleri, 
etkileşim içindeki başarıları ve etki yaratan 
önerileri oldu.

Miras İçin Gençlik
Çalıştay,  yeni neslin kültürel mirasın 
yönetimine farklı boyut getirme 
kapasitelerinin değerlendirme zamanı 
geldiğini göstermekte. Bu süreç içinde yeni 
neslin beklentileri TKB yönetimi tarafından 
iyi değerlendirilmeli. 

Yeni nesil ekonomilerin, mirasın korunması 
ve yaşatılmasında yaratacağı etkinin 
katma değerinin yüksekliği bir fırsat olarak 
düşünülmeli.

Kültürel miras kapsamı içine yenilik, bilim 
ve teknolojiyi dâhil edecek ortamlar ancak 
yeni nesil ekonomiler ile tasarlanabilir. 
Bu nedenle, miras için yeni eko sistemler 
tasarlanmalı. Yeni nesil tasarımcılar ve yeni 
nesil ekonomiler sistemin parçası olmalı.

Sonuç olarak, Metin Sözen Sille Kent 
Atölyesinde yapılan çalışmalar, farklılık 
yaratan yaklaşımları ile Çalıştayda ‘değişim’ 
kavramını öne çıkardı. 

Yeni mezun tasarımcılar ile belediyelerden 
gelen katılımcıların etkileşimi sonucunda 
ortaya çıkan görüş ve öneriler ‘değişimin 
tasarımı’ konusunun önemini TKB’nin 
gündemine soktu.  

Eğer, TKB yönetimi, dünyadaki önemli 
kurumların değişim süreçlerindeki 
deneyimlerini içselleştirir, yeni nesil 
beklentileri ile ‘kurumsal değişim tasarımı’ 
sürecini başlatırsa, Türkiye için ‘öncü ve 
örnek’ kurum olma misyonunu sürdürür.
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Selçuklular, 
Karamanoğulları 

ve Osmanlı dönemlerinden 
kalan eserler ile günümüzde 

bir açık hava müzesi 
görünümünde olan 

Konya, Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde de 

kendine geniş bir 
yer bulur. 

Kilistra Antik Kentinde 
Tarihe Yolculuk

Konya’ya 45 km uzaklıktaki, 
Meram’a bağlı Gökyurt Köyü 
sınırları içinde bulunan Kilistra 
Antik Kenti, Hellenistik ve Roma 
dönemlerinde yoğun yerleşime 
sahne olmuş; Erken Hristiyanlık 
Döneminde de hızla büyümüş. 
Kumralı, İlyasbaba ve Evliyatekke 
mahalleleriyle komşu olan Kilistra 
ve Kapadokya benzeri bir mimari 
dokuya sahip olan Kilistra, Tarihi 
Kral Yolu (Via Sebaste) üzerinde yer 
alıyor. Kent, jeolojik olarak yanardağ 
püskürtme tüflü tek parça 
kayalardan oluşuyor; Gökyurt Köyü 
de yumuşak lav oluşumlu bir plato. 
Stratejik öneme sahip olan kent, 
Roma İmparatorluğunun güney 
uçlarında İmparator Augustus 
tarafından askeri koloni yapılan 
5 merkezden biri olarak biliniyor. 
MS 49-56 yıllarında Anadolu’yu 
gezen Aziz Paulus ve Barnabas’ın 
vaaz ettikleri dine halkın 
çoğunluğunun katıldığı, jeolojik 
yapısından dolayı saklanmaya 
ve savunmaya elverişli kayalık 
yapısıyla Hristiyanlığa geçen halkın 
burada konuşlandığı ve uzun süren 
mücadeleler verdiği, kaynaklarda 
aktarılan bilgiler arasında. Kent, 
Hristiyanlık tarihi açısından taşıdığı 
önemin yanı sıra, mimari açıdan 
da kiliseleri, şapelleri, manastırları, 
gözcü kuleleri, sığınakları, antik 
yolları, seramik atölyeleri ve 
mahalleleri ile öne çıkıyor. Dışarıdan 
bakıldığında doğal bir kaya 
görüntüsü taşıyan yerleşmeler, 
kente dokusunu kazandıran yapılar 
olarak dikkat çekiyor. 

Kent Rehberi
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Yüzyıllardan 
Günümüze Sille

Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi

Sille, Anadolu uygarlıkları içinde 
çok önemli bir yeri bulunan, pek 
çok kültürün buluştuğu bir kent. 
Doğal ve kültürel mirasın izlerini 
takip edebildiğimiz Sille, sivil 
mimarisi ve yerleşim dokusuyla, 
geleneksel kültürüyle, bağ ve 
bahçeleriyle yaşam kültürünün 
farklı renklerini birarada 
bulunduruyor. 327 yılında Bizans 
İmparatoru Constantin’in annesi 
Helena, Hac için Kudüs’e giderken 
Konya’ya uğrar, kentte Erken 
Hristiyanlık Dönemine tarihlenen 
oyma mabetlerini görür ve Sille’de 
bir mabet yaptırmaya karar verir. 
Aktarıldığında göre temel atma 
törenine de bizzat katılır. Aya-
Eleni Kilisesi, yüzyıllar boyunca 
onarımlar görerek günümüze 
kadar gelmiş, önemli bir yapı. Yanı 
sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait cami, hamam, çeşme ve köprüler de Türk-İslam eserleri 
olarak Sille’nin mirasını zenginleştiriyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
açtığı A. R. Koyunoğlu Şehir Müzesi 
ve Kütüphanesi, 2018 yılında 2’incisi 
düzenlenen TKB Müze Özendirme 
Yarışmasında Jüri Özel Ödülüne değer 
bulunmuştu. 3 bin metrekare teşhir 
mekânı bulunan müzenin giriş katında 
Anadolu medeniyetlerine ait arkeolojik 
buluntular, sikke, hat eserleri, tabiat tarihi 
bölümü ve tematik sergiler yer alıyor. 
Birinci katında etnografik eserler; halı, 
kilim ve tespih koleksiyonu sergilenen 
müzenin aynı katında başta el yazması 
eserler olmak üzere 35 bin ciltlik zengin 
bir kütüphane bulunuyor. Müze, zengin 
koleksiyonuyla olduğu kadar, klasik 
modern etkisinde, dönem özellikleri 
taşıyan müze binasıyla da dikkat çekiyor. 
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Kütüphaneler, belli bir disiplin içinde, geniş bir materyal 
dermesine sahip olan, bu dermeyi sunma amacı taşıyan 
ve her türlü bilgiyi ve belgeyi uzun süreli saklama gücüne 
sahip olan kurumlardır. Kütüphanelerin farklı disiplinlere 
odaklanmaları, farklı politikaları benimsemeleri ve farklı 
amaçlara hizmet etmeleri kütüphane türlerinin ortaya 
çıkmasına neden oldu. Kütüphanecilik bilimi literatürüne 
göre başlıca kütüphane türleri üniversite kütüphaneleri, 
halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, milli kütüphaneler 
ve özel araştırma kütüphaneleri olarak sıralanabilir. 

Derleme Kanunu Nedir? 
Ülkelerin, kültürel miraslarını oluşturan tüm kaynakları 
biraraya getirme ve gelecek nesillere aktarabilme 
ihtiyacının bir sonucu olarak “derleme yasası” doğdu. Bu 
yasanın ilk örneğine Fransa’da, her basılan nüshadan milli 
kütüphaneye bir cilt gönderilmesinin zorunlu kılınmasıyla 
rastlanır; dünyada kültürel mirasın öneminin kavranmasıyla 
birlikte bu örnekler çoğalır. 

KÜTÜPHANE 
TÜRLERİ VE TÜRKİYE’DEN 
ÖRNEKLER

Ayşen Kılıç Özarslantürk

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü

Kayseri Araştırma Kütüphanesi
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Derleme kütüphaneleri; çoğaltılmış fikir ve 
sanat eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla; düzenleyerek korumak, elverişli 
ortamlarda saklamak ve toplumun bilgi ve 
yararına sunmakla görevli kütüphanelerdir. 
Ülkemizde “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri 
Derleme Kanunu” ile belirlenen kütüphaneler 
şunlardır: Milli Kütüphane Başkanlığı, 
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane 
Vakfı Kütüphanesi, TBMM Kütüphanesi.

Günümüzde disiplinler arası kütüphanecilik 
başlığı altında kütüphane türleri de 
yaygınlaşmaya başladı. Daha çok “özel 
araştırma kütüphaneleri” genel başlığında 
değerlendirilebilecek bu kütüphane türlerini 
ise şöyle sıralayabiliriz: 

• Tıp kütüphaneleri
• Hukuk kütüphaneleri
• Medya kütüphaneleri
• Yazma ve nadir eserler kütüphaneleri
• Çocuk kütüphaneleri (Z kütüphaneler)

Bir kentin kültürel kimliğini dünden bugüne, 
bugünden yarına taşıma misyonunu üstlenen 
ve kente dair yapılan tüm araştırmaların 
çıktılarını derleyerek, kent kültürünün 
korunmasını ve zenginleşmesini amaçlayan 
“kent kütüphaneleri” de bu başlıkta 
değerlendirilebilir. Türkiye’de derme zenginliği 
ve kullanım yoğunluğuna göre örnek teşkil 
eden kent kütüphanelerine biraz daha 
yakından bakmak, onları tanımak, gerekli 

Derleme kütüphaneleri, fikir ve sanat eserlerini 
düzenleyerek korumak, elverişli ortamlarda 

saklamak, toplumun bilgi ve yararına sunmakla 
görevli kütüphanelerdir.

Kayseri Araştırma Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi
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olduğu kadar isabetli de. 
Bu nedenle aşağıda örnek 
oluşturan önemli kent 
kütüphanelerini ayrıntılarıyla 
inceledik. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi  Atatürk Kitaplığı 
Akademisyenlere ve serbest 
araştırmacılara, bünyesindeki 
500 bine yakın eserle hizmet 
veren bir halk kütüphanesidir. 
Kitaplığın dermesini, 1924 
yılında İstanbul Belediyesi 
tarafından kurulmuş olan 
Şehremaneti Kütüphanesinin 
koleksiyonu oluşturur. Bu 
nedenle kaynakların tarihçesi 
1920’li yıllara kadar iner. 1928 
öncesi neşriyat, matbu kitaplar, 
elyazmaları, kartpostallar, 
salname (yıllık) ve gazete 
arşiviyle oldukça zengindir. 
İstanbul’a dair birçok belgeyi 
barındırmasının yanı sıra 
edebiyat, tarih, coğrafya, 
sosyoloji gibi hemen her 
konuda Türkçe ve Arap harfli 

Türkçe eserler içerir. İBB 
Atatürk Kitaplığı danışma 
dermesi, sesli kitaplar, İstanbul 
Kitaplığı gibi farklı adlarla 
anılan özel koleksiyonları da 
bünyesinde barındırır. 1970 
yılında Koç Holding ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğinde, Atatürk Kitaplığı 
adı ile İstanbul’a kazandırılan 
kütüphanenin koleksiyonunda 
satın alınan eserlerin yanı sıra 
koleksiyonerlerin bağışları da  
bulunur. Halk kütüphanesi 
rolüne ek olarak, danışma ve 
ödünç verme hizmetlerine de 
ulaşılabilen kütüphanede 1994 
yılından bu yana sayısallaştırma 
(dijitalleştirme) çalışmaları 
başladı. http://ataturkkitapligi.
ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/
index.php adresinden sayısal 
ortama aktarılmış olan 
yazma ve basma kitaplar, 
eski harfli Türkçe kaynaklar, 
atlaslar, haritalar, salnameler 
ve kartpostallar üzerinden 
araştırma yapılabilir.
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Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
Avrupa’daki milli kütüphanelerin 
benzeri olmak üzere, Padişah 
II. Abdülhamit’in emriyle 
1884’te kuruldu. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesinin elyazmaları, 
kitaplar, gazeteler ve dergilerden 
oluşan bir milyona yakın 
cilde sahip dermesi vardır.  
Aynı zamanda bir derleme 
kütüphanesi olan Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi, araştırma 
kütüphanesi olmasının yanı 
sıra halk kütüphanesi olarak da 
hizmet verir. Konusal sınırı ve 
yayın türü açısından çok geniş 
yelpazede olan kütüphanede, 
basma eser ve yazma eser 
koleksiyonları da bulunur. Hem 
Cumhuriyet hem de Osmanlı 
dönemlerine ait kaynakları 
barındıran kütüphanenin görme 
engelliler için sesli arşiv bölümü 
de mevcut. Kütüphanenin, 
tarihi açıdan oldukça zengin 
sayısal koleksiyonuna http://
www.beyazitdevletkutup.
gov.tr/TR-201456/katalog-
tarama.html adresinden 
erişim mümkün. Tarihi 
kütüphane binası 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminde 
ağır hasar gördüğü için bazı 
bölümleri restore edilerek 
yakın zamanda yeniden hizmet 
vermeye başladı. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi restorasyonu, 
2018’de, Uluslararası İç Mekân 
Tasarım Derneği ve Amerikan 
Kütüphane Derneği tarafından 
iki yılda bir verilen Kütüphane 
İç Mekân Tasarım Ödülleri 
kapsamında “Olağanüstü Tarihi 
Yenileme” dalında ödüle layık 
görüldü. 

Milli Kütüphane
Yurt içinde basılmış yayınların 
tümünü, yurt dışında ise 
ülkeyle ilgili basılmış yayınları 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Sayıları giderek artan 
kent kütüphanelerinin 
en önemli işlevi, 
kent kültürünün 
korunmasını ve 
zenginleşmesini 
sağlamak, okuyan 
kentlileri desteklemek 
olarak öne çıkıyor. 
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planlar, notalar, pullar, biletler, 
CD ve DVD’ler bulunur. 6 Ekim 
2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli 
Kütüphane Hizmetlerinden 
Yararlanılmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğinin 
5. maddesine göre; 
akademisyenler, kamu 
çalışanları ve emeklileri, bir 
meslek odası veya baroya 
kayıtlı meslek sahipleri, yazılı 
ve görsel basın mensupları, 
üniversite ve yüksekokul 
öğrencileri veya mezunları, 
öğrenim durumuna 
bakılmaksızın görme özürlü 
kullanıcılar ve yabancı uyruklu 
araştırmacılar, üye olarak Milli 
Kütüphaneden yararlanabilir.

dermesinde bulunduran ve 
takip eden, diğer bir deyişle 
derleme görevini yürüten 
kütüphanelerdir. Milli 
kütüphaneler, milli hafıza 
özellikleriyle ülkeleri için 
büyük bir anlam ve önem 
içerir. Bir kent kütüphanesi 
olarak değerlendirilmese 
de Milli Kütüphane, kent 
kütüphaneleri için muazzam 
bir örnek oluşturur. Ankara’daki 
Milli Kütüphane,  eski harfli 
Türkçe yayın arşivinde nadir 
kitap, gazete, dergi, fotoğraf 
ve afiş gibi 4 milyona yakın 
eseri barındırır. Derleme 
kütüphanesi olmasının yanı 
sıra en belirgin ve ayırt edici 
özelliği, kitap dışı materyaller 
koleksiyonuna sahip  olmasıdır. 
Bu koleksiyonda genel 
hatlarıyla plaklar, tablolar, 

İzmir Milli Kütüphane
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İzmir Milli Kütüphane
Ülkede bir sivil toplum 
örgütü (İzmir Milli Kütüphane 
Cemiyeti) tarafından 
kurulması açısından bir “ilk” 
olma özelliğine sahiptir. 
Neo-Klasik Türk Mimarisi 
ekolünün İzmir’deki en 
önemli yapısı konumunda 
olan İzmir Milli Kütüphane, 20. 
yüzyılın başlarında açılmıştır. 
İçinde 700 bine yakın kitap, 
5 bine yakın dergi ve 8 bin 
civarında gazete bulunur. 
Ankara’daki Milli Kütüphane 
kurulmadan önce, Atatürk’ün 
yönlendirmeleriyle derleme 
yasasının temelleri ilk kez 
bu kütüphane için atılmıştır. 
Klasik anlamda bir kütüphane 
olmasının yanı sıra, kültürel 
etkinliklere de ev sahipliği 
yapan İzmir Milli Kütüphane, 
çeşitli projeleri hayata 
geçirmek için de öncülük eder. 
Bu projelerin en önemlileri 
Milli Kütüphane koleksiyonun 
bibliyografik künyelerinin 
sayısal ortama aktarılması, 

yazma ve nadir eserlerin 
görüntülü sisteme aktarılması 
ve Arap harfli Türkçe kitapların 
katalog basımı olarak 
sıralanabilir. 

Turabibaba Kütüphanesi 
1800’lü yıllarda Turabi Baba 
Tekkesi olarak kullanılan 
bina, tekke ve zaviyelerin 
kapatılmasının ardından 
bir dönem, Kasımpaşa Spor 
Kulübü binası olarak kullanılır. 
Kazanılan şampiyonlukların 
ardından, burada Gençliğe 
Hitabe ilk kez okunarak duvara 
asılır ve bina bu özelliğiyle 
tarihe geçer. Bina zaman 
içinde aldığı hasarlar nedeniyle 
kullanılamaz hale gelir ve 
nihayet 2007 yılında Beyoğlu 
Belediyesinin girişimiyle 
Beyoğlu Araştırma Merkezine 
dönüştürülür. Çocuk okuyucu, 
Beyoğlu belleği, genel 
okuyucu bölümleri, çok amaçlı 
salonu ve  20 bine yakın 
materyaliyle hizmet verir. 
Beyoğlu tarihçesi film arşivi, 

İzmir Milli Kütüphane, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi
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kültür-sanat etkinlikleri arşivi 
ve Beyoğlu’na dair efemeraları 
bünyesinde barındırarak 
bir “hafıza merkezi” niteliği 
kazanır. http://213.238.157.11/
yordam.htm adresinden online 
ziyaret edilebilir.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphanesi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 9 tane halk ve 
özel araştırma kütüphanesi 
vardır. Bunların içinde yer 
alan Bursa Şehir Kütüphanesi, 
kentin tarihi ve kültürel 
mirasını korumak ve bu 
mirası gelecek kuşaklara 
aktarmak, halkın kentlilik 
bilincini geliştirmek amacıyla 
1998 yılında kuruldu. Okuma 
salonları, Bursa Kitaplığı ve 
çocuk alanlarından oluşan 
kütüphane, 5 katlıdır. Bursa 
Büyükşehir Belediyesine 
bağlı kütüphanelerin katalog 
taraması http://kutuphane.bursa.
bel.tr/yordambt/yordam.php 
adresinden yapılabilir.

Kayseri Araştırma 
Kütüphanesi 
Restorasyonu Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan Meryem 
Ana Kilisesi, Kayseri Araştırma 
Kütüphanesi olarak yakın bir 
tarihte kullanıcının hizmetine 
açılacak. Çocuk, okul, üniversite 
ve halk kütüphanesi niteliği 
taşıyan ve çok amaçlı bir bilgi 
merkezi olarak işlev kazanacak 
olan yapı, Kayserililerin geçmiş 
ve gelecekle olan bağını 
kuvvetlendirmenin yanı sıra 
“okuyan ve okutan şehir” 
olmanın önemine de vurgu 
yapacak. 7/24 açık olması 
planlanan kütüphanede 
şimdilik 50 bin kitaplık bir 
derleme bulunuyor. Kayseri 
Araştırma Kütüphanesinin 
hedefleri arasında ise 
dijital ve basılı kaynakların 
zenginleştirilmesi geliyor. 
Restorasyon projesi TKB 
Özendirme Yarışması 
kapsamında da ödüle değer 
bulunmuştu.

Kent Kütüphanelerine Yerel 
Yönetimlerin Katkısı
Kent kütüphaneleri, yerel 
kültür mirasını korumak, 
araştırmacıyla buluşturmak 
ve kentlerin yerel belleğini 
oluşturmak için en değerli 
organizasyonlar arasında 
yer alır. Tarihi Kentler 
Birliği ve ÇEKÜL Vakfı iş 
birliğinde yürütülen envanter 
çalışmalarıyla birlikte, 
kültürel miras konusunda 
artan farkındalık ve bilinç 
sayesinde giderek daha 
fazla tarihi yapı kütüphane 
olarak işlevlendiriliyor; kent 
hafızası kayda alınıyor ve 
araştırmacılara sunuluyor. 
Envanter kitaplarının 
yanı sıra, araştırmacılar ve 
akademisyenlerin çalışmaları 
da yerel yönetimler tarafından 
yayına dönüştürülerek, kent 
belleğine kazandırılıyor. ÇEKÜL 
Bilgi Belge Merkezi özellikle 
Anadolu’da yayımlanan bu 
bellek kitapları barındırıyor.    

Turabibaba Kütüphanesi
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ADINI AĞAÇLARDAN 
ALAN KENT: İNCİRLİOVA

Bünyesinde Frig, Lidya, İon, Pers, 
Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan 
İncirliova’da bu izler bugün de okunur 
durumda. Karabağ, Erbeyli ve Köprüovası 
köylerindeki arkeolojik kalıntılar, gün 
ışığına çıkarılmayı bekleyen bir tarihi 
miras zenginliğine işaret ediyor. Aydın’a 
bağlı ilçe, 1937 yılına dek Karapınar adıyla 
anılıyordu. 9 Ekim 1937 tarihinde Söke’deki 
askeri manevraları izlemek üzere trenle 
İncirliova’dan geçen Mustafa Kemal 
Atatürk, demiryolu kenarındaki bahçelerde 
bulunan incir ağaçlarının güzelliğinden 
etkilenerek “Burası neresi?” diye sorar, 
Karapınar adını duyunca da kente İncirliova 
adının daha çok yakışacağını söyler. Kentin 

46 HABER



adı bu tarihte, Belediye Meclisi 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
İncirliova olarak değiştirilir. 
İlçeye adını veren incir ağacı 
için de başka bir serüven 
başlar: İncirin çeşitliliğini ve 
üretim verimliliğini artırmak 
üzere 1938 yılında Erbeyli İncir 
Islah İstasyonu kurulur.  

İncirliova, bugün de tarıma 
yönelik çalışmaları sürdürme 
kararlılığında. Kendine yeten 
bir kent olmayı örnekleyen 
İncirliova, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı GEKA’nın 
desteğiyle 2015 yılında hayata 
geçirdiği Güneş Enerji Santrali 
Projesi ile kendi elektrik 
enerjisini kendi üretiyor. Pazar 
alanının üst örtüsüne kurulan 
sistem ile meydan ve parklara 
kurulan güneş direkleri 
sayesinde enerji üretimine 

Fikir ve proje takibi 
yapmak üzere ÇEKÜL Evinde 
uzmanlarla biraraya gelen 
İncirliova Belediyesi tarımdan 
kültür sanata, sözlü tarih 
çalışmalarından enerji üretimine, 
geniş bir ağda ve çok boyutlu 
çalışmalar sürdürüyor. 

başlayan İncirliova, ÇEKÜL 
Çarşamba Kent Toplantıları 
kapsamında ÇEKÜL 
uzmanlarıyla biraraya geldi. 
En son 2016 yılında Beyoğlu 
ÇEKÜL Evinde uzmanlarla 
buluşan İncirliova Belediyesi 
heyeti, o tarihten bugüne 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi; yeni projelerini 
aktardı. İncirliova’nın tarihsel 
kimlikleri, kültür varlıkları, 
İncirliova Kent Belleği (İKB) 
restorasyon ve Dönüşüm 
Yolculuğu projeleri hakkında 
bilgiler verildi; deneyimler 
paylaşıldı.

İncirliova Kent Belleği Projesi, 
Suna-Ali Sarıyörük Evi 
restorasyonunu gündemine 
alan İncirliova Belediyesi, 
aynı kapsamında İncirliova 
Mimari Mirası Belgeleme 

ADINI AĞAÇLARDAN 
ALAN KENT: İNCİRLİOVA

47YEREL KİMLİK



İncirliova, somut olmayan kültür mirasını da belgelemek, 
tescillemek ve korumak üzere araştırma ve çalışmalar yürütüyor. 

İncirliova Kent Müzesi, İTÜ öğrencileri,  Çatmak Köprüsü
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ve Koruma Projesi; İncirliova Mimarlık 
Öğrencileri Yaz Kampı; 1. Ulusal Resim Çalıştayı 
ve Sergisi başlıklarını da açtı. ÇEKÜL Vakfı 
ile kültürel rota planlaması hakkında bilgi 
alışverişinde bulunan İncirliova heyeti, Tire ile 
İncirliova arasındaki hatta bir yürüyüş rotası 
hazırlayabilmenin koşullarını araştırdıklarını ve 
süreci raporladıklarını belirtti. 

İKB Dönüşüm Yolculuğu Projesi ise ilk 
aşamada sözlü tarih çalışması ve literatür 
taraması olarak kurgulandı. Proje, kentte bir 
dönem sinema salonu olarak hizmet vermiş 
olan alanda yeniden inşa edilen ve kültür 
kompleksi olarak yapılandırılan Kent Kültür 
Merkezi tasarısını da içeriyor. Aydın Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak yürütülen kültür merkezi 
çalışması, tamamlanmak üzere.

Bir “Tarım Müzesi” girişimi bulunan İKB 
Dönüşüm Yolculuğu Projesi, bu girişim 
doğrultusunda mimari fikir projelerini 
değerlendirmeye başladı. Kentte mimarlık 
öğrencileriyle İstasyon Fikir Atölyesi adıyla 

bir yaz kampı düzenleyen İncirliova Belediyesi, 
projeyi çok boyutlu olarak ele alıyor. Mimari 
fikirler yayın hazırlıklarıyla, yayın hazırlıkları 
müze bağış çağrı ve çalışmalarıyla buluşuyor. 
İncirliova’ya dair bir diğer ayrıntı da, devecilik 
kültürünün bugün hâlâ önemini koruyor 
olması. Deve ve deveciliğe ilişkin birçok 
başlıkta çalışan İncirliova, önümüzdeki yıl için 
uluslararası çapta bir devecilik sempozyumuna 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale
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Küçük Menderes Havzasında, Aydın Dağlarının eteklerine kurulmuş olan 
Beydağ, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de yazdığı üzere, biyan kökü 
çok bulunduğu için zamanında Biyanbol adını almış. Ama kent, Evliya 
Çelebi’nin yolu oraya düşmeden çok önce, yani 17. yüzyıldan epey önce, 
henüz 451’e tarihlenen Bizans Cholcedon Meclisi kayıtlarında, Yunancada 
“eskişehir” anlamına gelen Palaiapolis adıyla biliniyormuş. 14. yüzyılda 
Aydınoğulları, 15. yüzyılda da Osmanlı hâkimiyetine giren kent, bu tarihten 
sonra ise Balyambolu olarak anılagelmiş. Kente bugünkü adının verilmesi, 
anlaşıldığı üzere çok daha yakın bir tarihe denk geliyor. 
    
İçinden Küçük Menderes Nehri ve bu nehrin en büyük kolu olan Tesavra 
Çayının geçtiği kent, İzmir’e 142 km; Ödemiş’e 30 km uzaklıkta bir doğa 
zengini. 21 mahalleden oluşan Beydağ, doğal zenginlikleri yanında tarihi bir 
yerleşim merkezi olarak da önem taşıyor. Kaya mezarları, Pilav Tepe, İn Tepe, 
Cin Tepe, Beyler Tepesindeki tümülüsler bir zamanlar kentte Lidyalıların 
egemenlik sürdüğünün belgesi olarak kabul ediliyor. Tümülüsler, Lidya 
krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmış. 
Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ’ın önemli bir yerleşim 

Lidyalılardan günümüze, Aydın Dağlarının 
eteklerinden doğanın derinliklerine Beydağ, 
farklı ölçeklerdeki kentlerin kendi zenginliklerini 
nasıl öne çıkarabileceklerini örnekliyor. Beydağ 
Kalesi restorasyonu, kentteki zenginliğin 
kalbinde yer alıyor. 

BALYAMBOLU’DAN 
BİYANBOL’A: BEYDAĞ 
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merkezi olduğunu gösteriyor. 
Doğa ile tarihin buluşma 
noktalarından biri olan 
kent, kalesiyle de ünlü. 1988 
tarihinde anıt eser olarak 
tescillenen Beydağ Kalesi, 
2008’de koruma alanı; 
2009’da korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillendi. 

Beydağ Belediyesi, ÇEKÜL 
Evinde düzenlenen 
Çarşamba Kent Toplantıları 
kapsamında ÇEKÜL uzman 
heyetiyle biraraya gelerek, 
Beydağ Kalesi surları ve 
Kaleiçi yapıların restorasyon, 
rekonstrüksiyon ve çevre 
düzenleme uygulama işi 
hakkında paylaşımlarda 
bulundu; uzman heyetten 
bilgiler aldı. 2018 yılında İzmir 
Kalkınma Ajansı ile destek 
sözleşmesi imzalayan Beydağ 
Belediyesi, bu kapsamda 
Beydağ Kalesi ile tarihsel, 
kültürel ve bölgesel açıdan 
önem taşıyan kalıntılar 
üzerinde çalışmalara 
başladı. 

Geçmişi Prehistorik 
Döneme uzanan bir höyük 
üzerinde yer alan kalenin 
12.-13. yüzyıllarda Bizanslılar 
tarafından inşa edildiği 
biliniyor. Kale içindeki, kalenin 
inşa tarihinin yüzyıllarca 
öncesine tarihlenen doğu-
batı yönlemli, dikdörtgen 
planlı ve üç evreli Palaipolis 
Bazilikası da bulunuyor. Bir 
süre harap halde kaldığı 
ve kısmen mezarlık olarak 
kullanıldığı anlaşılan 
bazilikadan günümüze 
ulaşabilmiş orta nefin içinde, 
bazilikaya ait özgün taş ve 
mozaik döşeme kalıntısı 
yer alıyor. 

Kale sur ve kuleleri özgün 
niteliklerini büyük çapta 
modern eklentiler ve tahribat 
nedeniyle yitirmiş. Beydağ 
Belediyesi, sur ve kulelerin 
üzerindeki şap kaplamanın 
kaldırılması, bitki ve yüzey 
temizliğinin yapılması, 
yok olmuş kısımların 
tamamlanması, derz 
onarımı ve özgün yapıların 
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mimari eklerinden ayrılması 
şeklinde planladığı çalışma 
kapsamında Palaiapolis 
Bazalikasının kısmen 
yok olmuş ve tamlama 
yapılamayacak durumdaki  
duvar kalıntıları ile mozaikler 
için konunun uzmanlarınca 
konservasyon ve restorasyon 
yapılmasını da en kısa 
zamanda çalışmak üzere 
gündemine aldı.

Kalenin işlev kazandırılarak 
değerlendirilmesinin, İzmir’in 
sosyal, kültürel ve turizm 
altyapısının geliştirilmesine 
ve kentsel yaşamın 
kalitesinin artırılmasına katkı 
sağlayacağını vurgulayan 
Beydağ Belediyesi, yapının 
çevresinde bulunan diğer 
tarihi ve kültürel zenginlikler 
ile Küçük Menderes Havzası 
bünyesinde bulunan kentin, 
yeni bir destinasyonun 
yaratılmasında ve 
alternatif turizm rotalarının 
oluşturulmasında rol sahibi 
olacağını düşünüyor. 
Bilinen haliyle geçmişi 

Lidya Dönemine kadar inen 
Beydağ, hem tarihi süreç 
içindeki konumu hem de 
yüzyıllar boyu kesintisiz bir 
yaşam alanı olarak varlık 
göstermesiyle geçmişin 
izlerini bugüne yansıtma 
kapasitesi olan bir kent. Tüm 
bu düşünsel altyapı, bütüncül 
bir yaklaşımla hem alana yaya 
ulaşımını düzenleyen hem 
de bazilika duvar kalıntıları 
ile mozaiklerin teşhirine 
olanak sağlayacak olan çevre 
düzenleme projesini de 
içeriyor.

Kentte sürdürülen bir diğer 
çalışma da yıkılmış olan 
ve 19. yüzyıla tarihlenen 
Hükümet Konağının yeniden 
yapılması. Rekonstrüksiyonda 
kullanılmak üzere yazılı ve 
görsel belgeleri derleyen 
Beydağ Belediyesinin, 
uygulama projeleri hazır. 
ÇEKÜL uzman heyeti, 
Beydağ’da bir alan incelemesi 
yaparak, yürütülecek tüm 
projeler için bir yol haritası 
belirlenmesini sağlayacak.
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Şanlıurfa, Harran Ören Yeri
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ÇEKÜL Akademinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB ve 
Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle Gaziantep’te düzenlediği “Tarihi Bir 
Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme: Gaziantep Deneyimi” 
başlıklı eğitime, TKB üyesi belediyelerden KUDEB, kentsel tasarım, imar 
ve şehircilik, plan ve proje birimlerinden uzmanlar katıldı. Kentin tarihi 
derinliğinden beslenen kimlik değerlerini çağdaş bir kent ortamında 
görünür kılacak çalışmalarda gerekli olan yöntem, araç ve tekniklerin 
tanıtılmasını amaçlayan eğitim, Gaziantep Sanat Merkezinde düzenlendi.

ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü mimar Zafer Okuducu’nun “Koruma 
Politikalarında Kamu-Yerel-Sivil-Özel Birliktelik” başlıklı sunumuyla güne 
başlayan katılımcılar; Gaziantep’te 2004 yılından itibaren ÇEKÜL Vakfı 
öncülüğünde sürdürülen koruma çalışmaları ile Gaziantep Metin Sözen 
Eğitim ve Kültür Merkezinin havza genelindeki tüm kurum ve kuruluşlara 
yönelik düzenlediği eğitimler hakkında bilgi aldı. Gaziantep’in yer altı mirası 
araştırmalarını da paylaşan Okuducu, kastel, livas, kuyu ve mağaralarıyla 
kentin çevrelendiğini söyledi; suyun ve su yollarının öneminden söz etti. 
ÇEKÜL Vakfı, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi 2011 yılında “Altı da Üstü de Kültür” sloganıyla biraraya gelerek 
kentin yer altı mirası envanterinin hazırlanması çalışmalarına başlamış, 
çalışma kapsamında livas ve kasteller belgelenerek 2018 yılında UNESCO 

Gaziantep ve Şanlıurfa, ÇEKÜL Akademi 
tarafından gerçekleştirilen Alanda Eğitimler 
Programıyla, bölgenin tarihi ve kültürel mirasına 
mercek tuttu. Kentler, kendilerini ve projelerini 
yeni bir bakış açısıyla yeniden değerlendirdi.  

ÇEKÜL AKADEMİDEN 
ALAN DENEYİMLERİ 
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Dünya Mirası Geçici Listesine 
alınmıştı. 

Eğitim, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi KUDEB Denetim 
Şube Müdürü Ökkeş Kavak’ın 
“KUDEB Çalışma Usul ve 
Esasları” sunumuyla devam 
etti. Kavak, sunumunda 2005 
yılından itibaren kurulan 
KUDEB’lerin görev ve 
sorumluluklarından bahsetti.
KUDEB Daire Başkanı 
Serdar Murat Gürsel ise, 
Türkiye kurulan ilk KUDEB 
olma özelliği taşıdıklarını ve 
karşılaştıkları ilk sorunları 
nasıl aştıklarını örnekleriyle 
anlattı. Kale çevresinden 
başlayan sokak sağlıklaştırma 
uygulamaları; yapı ölçeğindeki 
restorasyon çalışmaları; 
müzeler ve kültür sanat 
merkezleri projelerini hayata 
geçirdiklerini söyleyen Gürsel,  
UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağına Gastronomi Kenti olarak 
katıldıklarını da hatırlattı.
 
Eğitimin son sunumunu 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi UNESCO Dünya 
Kültür Mirası ve Alan Yönetimi 
Şube Müdürü Gaye Cansunar 

yaptı. Cansunar, 2012 yılında 
UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesine giren 
Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 
Atölyesinin Dünya Kültür 
Mirası Kalıcı Listesine girmesi 
ve bu kapsamda gerekli 
olan Alan Yönetim Planının 
aşamalarından bahsetti. 
ÇEKÜL Vakfı Suriye Temsilcisi 
Mahmut Zeynel Abidin ise 
“Osmanlı Coğrafyasında 
Ticaret” başlıklı bir sunum 
yaptı.  

Bey Mahallesi, Oyun ve 
Oyuncak Müzesi, Atatürk 
Anı Evi, Hıdır Sokak, Ömer 
Ersoy Kültür Merkezi, Kurtuluş 
Camisi, Metin Sözen Eğitim ve 
Kültür Merkezi, Milli Mücadele 
Müzesi ve Şehreküstü 
konakları, Kozluca ve Pişirici 
kastelleri, Mevlevihane Müzesi, 
Şeyh Fethullah Camisi, 
Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli 
Bedesten, Zeugma Mozaik 
Müzesi ve Gaziantep Ekolojik 
Bina incelenen alanlar oldu.  

Çok Boyutlu Koruma
ÇEKÜL Akademi, Tarihi Kentler 
Birliği Alanda Eğitimler 
Programının Kış Dönemini 

Gazitep, Harran (Şanlıurfa)
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Şanlıurfa’da düzenlediği eğitimle 
tamamladı. “Uygarlık Tarihinin 
Aydınlanması Yolunda Çok 
Boyutlu Koruma: Şanlıurfa” 
başlığında Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesinin ev sahipliğinde 
yapılan eğitimle Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin Orta Fırat 
Havzasında bulunan ve 12 bin 
yıllık tarihiyle birçok uygarlığa 
ev sahipliği yapmış olan 
kentte kültürel mirası koruma 
çalışmaları yerinde incelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesislerinde yapılan 
eğitim kapsamında, İmar 
ve Şehircilik Şube Müdürü 
Seydi Yüzgül, kentin mimari 
tipolojisiyle ilgili bilgi verdi. Temel 
yapı malzemesinin taş olduğunu 
hatırlatan Yüzgül, iklim ve 
malzeme yapısının mimariye 
yansımalarını örnekledi. 
Geleneksel Urfa evlerinde 
gözlemlenen bu mimari yapının 
ayrıntıları da Yüzgül’ün sunumu 
kapsamında ele alındı. KUDEM 
(Koruma, Uygulama ve Denetim 
Müdürlüğü) Müdürü Osman 
Kazaz ise tek yapı ölçeğinden 
çevre düzenlemelerine, 
çalışmaların farklı alanlarda ve 
yapı gruplarında yürütüldüğünü 

belirtti. Şanlıurfa Kalesi 
çevre düzenlemesi ve kaya 
mezarlarının restorasyon 
çalışmalarının yapıldığını 
söyleyen Kazaz, Balıklıgöl ve 
çevresinde alt yapı çalışmaları 
ile çarşıların restorasyonları 
hakkında bilgi verdi. Barutçu 
Han, Çar Melik Camisi ve 
Kervansarayı, Erişmiş Evi, 
Rahibeler Evi ile Çetingil 
Evlerinin restorasyon 
deneyimlerini paylaştı. Harran 
Kentsel Tasarım Projesi ile 
113 konik kubbeli evin restore 
edileceği haberini paylaşarak, 
UNESCO süreci için Balıklıgöl 
Alan Yönetim Planının da 
hazırlanacağını söyledi. Arkeolog 
Ali İlaslan da, Kızılkoyun ve Urfa 
Kalesi Batı Nekropolü çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 

Eğitim kapsamında; Balıklıgöl, 
Tarihi Kapalı Çarşı, Gümrük Han, 
Mutfak Müzesi, Urfa sokakları, 
Ellisekiz Meydanı, Şanlıurfa 
Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe 
Mozaik Müzesi Harran Ulu Cami 
ve Harran’daki hamam, çarşı, 
kale ve konik kubbeli evler ile 
Göbeklitepe Arkeolojik Alanını 
kapsayan detaylı bir inceleme 
gezisi yapıldı. 

Gaziantep sertifika töreni
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Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesinin bu yıl 2’incisini 
düzenlediği Planlama 
Öğrencileri Kış Eğitim Kampı 
kapsamında, Türkiye’deki 
farklı üniversitelerin şehir ve 
bölge planlama bölümlerinde 
eğitim alan 20 öğrenci, 
28 Ocak’ta ÇEKÜL Evindeydi. 
ÇEKÜL Kent Çalışmaları 
şehir plancısı Ahmet Onur 
Altun, “Kültür Öncelikli 
Bölgesel Planlama ve 
Kültür Rotaları” başlığıyla 
yaptığı sunumda, kültür 
öncelikli stratejik planlama 
süreçleri, kamu-sivil-yerel 
iş birliği, doğal ve kültürel 
mirasın korunmasında sivil 
toplumun rolü ve kültür 
rotalarının önemini vurguladı. 
Öğrenciler sunumun 
ardından, ÇEKÜL Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen 
ile biraraya geldi. Sözen, farklı 
kentlerden gelen öğrencilerin 
birliktelik duygusuyla yeni 
deneyimler kazanmasının 
önemli olduğunu belirtti 
ve bu deneyimlerin meslek 
hayatlarını şekillendireceği 
mesajını verdi. Öğrenciler Kış 
Eğitim Kampı kapsamında, 
Kadıköy Yeldeğirmeni’nde 
yapılan kentsel canlandırma 
ve kentsel tasarım 
çalışmalarını da yerinde 
inceledi.

ÇEKÜL Bilgi Ağacının Ödemiş 
Belediyesinin desteği ve 
Ödemiş İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün izniyle şubat 
ayında farklı liselerden 
13 öğretmenle Birgi ÇEKÜL 
Evinde gerçekleştirdiği 
“Endüstri Mirası Eğitim 
Programı Öğretmen Eğitimi”, 
katılımcı öğretmenlerin, 
eğitim kitlerinde yer alan 
yönergeleri izlemeleri ve 
öğrencileriyle uygulamalarını 
öngörüyor. Eğitim; Endüstri 
Devrimi ve endüstri mirasını, 
bütüncül ve eleştirel bir bakış 
açısıyla, doğa-kültür-insan 
arasındaki ayrılmaz ilişkiye 
odaklanarak ele almayı, 
insanın çağlar içindeki 
yolculuğu sırasında ürettiği 
kültürü, bilgiyi ve teknolojiyi 
sorgulayıcı ve yaratıcı 
yöntemlerle değerlendirmeyi 
amaçlıyor. Ödemiş Ticaret 
Odası Anadolu Lisesi 
öğretmeni Melek Göztepe, 

Şehir 
Planlama 
Öğrencileri 
ÇEKÜL 
Evindeydi

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Endüstri 
Mirası Eğitimleri Ödemiş’te

10. sınıf öğrencileriyle eğitim 
kapsamında “Kentin İzinde” 
etkinliğini uyguladı. Ödemiş, 
Tire, Birgi gibi yaşadıkları 
havzada yer alan endüstri 
miraslarına odaklanan 
öğrenciler, eğitim-öğretim yılı 
sonuna kadar farklı etkinlik 
ve inceleme gezileriyle 
sanayi mirasımızın tanıklarını 
yakından öğrenmeye ve 
koruma bilinci kazanmaya 
devam edecek. 
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Tarihi Kentler Birliğinin 2019 
yılında düzenlediği ilk Çalıştaya 
ev sahipliği yapan Konya, tarihi 
ve kültürel mirasıyla çok zengin 
bir birikime işaret ediyor. Bu 
zenginlik, doğaldır ki yayınlara da 
yansıyor. Anadolu’nun en önemli 
Türk-İslam kültür merkezlerinden 
biri olan Konya’nın köklü 
yerleşim birimlerinden Meram, 
antik kent Kilistra’yı sınırları 
içinde barındırıyor. Binlerce 
yıllık bir tarihi olan ilçe, Meram 
Belediyesi tarafından yayımlanan 
Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü 
Meram kitabında coğrafi 
yapı, kültürel varlıklar ve kent 
yaşamı boyutlarıyla ele alınıyor. 
Kent bibliyografyasının önemli 
kitaplarından bir diğeri de Ahmet 
Çaycı tarafından hazırlanan 
Seyahatnamelerde Konya 
kitabı. 12.- 13. yüzyıllarda Selçuklu 
Türklerinin başkenti olan Konya, 
Selçukluların Asya’dan getirdiği 
sanatsal öğelerin ve taş işçiliğinin 
en görkemli eserlerine sahip. 
Söz konusu kitap, bu kültür 
kentinin başka bir boyuttaki 
kültür birikimini yansıtıyor. 
Kentte ilişkin yerli ve yabancı 
seyyahlar tarafından yazılmış 
seyahatnameleri biraraya getiren 
kitap, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Yayını. 

Son olarak, Beyşehir Gölü çevresinin güzelliğinden etkilenen Sultan Alâeddin Keykubat’ın isteğiyle 
1236 yılında inşa edildiği söylenen ve günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu sarayı olan Kubad Abad 
Sarayı, Doç. Dr. Alptekin Yavaş ve Dr. Oğuz Koçyiğit editörlüğünde hazırlanan Beyşehir Gölü 
Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad kitabında ayrıntılı olarak anlatılıyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitap, 780 yıllık yapıyı sanat tarihi, mimarlık tarihi 
ve arkeolojik açıdan ele alıyor. Kitap, sayılan bu alanların literatürü içinde şimdiden benzersiz bir 
yere sahip. 

Kitaplarla Konya
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Türkiyede’ki kent müzelerinin öncülerinden 
olan Bursa Kent Müzesi, yeni ek binasına 
kavuştu. Kent Müzesiyle aynı alanda yer alan 
ve Maliye Bakanlığından Bursa Büyükşehir 
Belediyesine devredilen eski Defterdarlık 
binası, 16 Şubat 2019 tarihinden itibaren 
Bursa Kent Müzesinin ek binası olarak hizmet 
vermeye başladı. Prof. Dr. Metin Sözen’in de 
önerisiyle yıllardır belediyeye devri beklenen 
yapı, Bursa’nın önemli kültür mekânlarından 
biri. Bursa Kent Müzesi, 16’ıncı kuruluş yılında 
ek binasıyla sınırlarını sadece mekânsal 
olarak değil, kültürel alışveriş boyutuyla 
da genişleterek bir kültür kompleksine 
dönüşüyor. Bursa Kent Müzesini yılda 100 
binden fazla kişi ziyaret ediyor. Mimar Ekrem 
Hakkı Ayverdi tarafından Defterdarlık binası 
olarak 1926 yılında inşa edilen tarihi bina, 
uzun yıllar boyu Maliye Bakanlığına bağlı 
vergi dairesi olarak kullanıldı. Bina, açılışını 
takiben iki ünlü sanatçının eserlerine ev 
sahipliği yapacak. Envanterine, Türk resim 
sanatının önemli temsilcileri Malik Aksel 

Bursa 
Defterdarlığı 
Müze Oldu 

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesine 
alınmasının 25’inci yılı nedeniyle, Karabük Kültür ve Sanat 
Buluşmaları kapsamında TRT tarafından hazırlanan 
ve yönetmenliğini Nuh Bağcı’nın yaptığı “Emanetim 
Safranbolu” belgesel filminin galası, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Konferans Salonunda yapıldı. Gösterim, aralarında Karabük Valisi Fuat Güler, Mülkiye Başmüfettişi 
İzzettin Küçük, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. 
Fatih Ürkmezer, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de 
bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

ile Ömer Kaleşi’nin seçili eserlerinden oluşan 
koleksiyonu ekleyen Bursa Kent Müzesi, ek 
binanın açılışıyla birlikte seyyah, çizer ve yazar 
Mary Adelaide Walker’ın 1866 tarihli Bursa 
notları ve çizimlerinden oluşan “Brousse: Album 
Historique” sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 

“Emanetim Safranbolu” 
Belgeseli Galasını Yaptı
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ÇEKÜL Akademi ve Doğu 
Akdeniz Kalkınma Ajansı, 
“Kültür Öncelikli Koruma 
Yaklaşımı ve Kültür 
Rotaları Planlama Süreci” 
ile “Kültür Öncelikli ve 
Turizm Odaklı Koruma, 
İşlevlendirme ve Kentsel 
Tasarım” başlığı altında 
3’er gün süren iki eğitim 
programı uyguladı. 
Eğitime Hatay Büyükşehir 
Belediyesi ile ilçe 
belediyelerinden Defne, 
Kırıkhan, Samandağ, 
Arsuz ve Altınözü 
belediyeleri; Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü, 
Müze Müdürlüğü, Hatay 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 
Mustafa Kemal 
Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü ile 
Şehir Plancıları Odası 
Hatay İl Temsilciliğinden 

Hatay İçin ÇEKÜL 
Akademi ve DOĞAKA’dan 
Eğitim İş Birliği

Göbeklitepe 
ÇEKÜL Miras 
Koleksiyonunda!

uzmanlar katıldı. Türkiye’de 
yeni gelişen bir kavram 
olarak kültür rotalarının 
planlama yöntemini 
geliştirmek, yerele özgü 
araştırma ve değerlendirme 
tekniklerinin uygulanmasını 
sağlamak, yerel 
yönetimlerin iş birliklerine 
dayalı bölgesel koruma 
yaklaşımını kültür rotaları 
aracılığıyla yaygınlaştırmak 
ve bu doğrultuda 
koruma ve planlama 
çalışmalarından sorumlu 
kadroların bölgesel 
özellikler üzerinden 
kültürel rota çerçevelerini 
geliştirmelerini sağlamak 
üzere verilen eğitim, ÇEKÜL 
Vakfı Kent Çalışmaları 
Koordinatörü, mimar Alp 
Arısoy ve şehir plancısı Esra 
Karataş Büke tarafından 
yürütüldü.

UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi 
Toplantısında UNESCO Dünya Mirası 
Listesine alınan, tarih öncesi döneme 
ait bir arkeolojik alan olan Göbeklitepe, 
dünya tarihinde kabul görmüş 
teorileri ters yüz etme kapasitesine 
sahip; yaklaşık 12 bin yaşında 
bir kültür mirasına işaret ediyor. 
Arkeolojik çalışmaları 1995 yılında 
başlayan Göbeklitepe’nin bilinirliğini 
desteklemek üzere 2019, Göbeklitepe 
Yılı ilan edildi. Bu yılın anısına, 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
restoratör mimar Y. Metin Keskin’in 
yaptığı suluboya desenlerden oluşan 
bardak altlıkları, ÇEKÜL Dükkân Miras 
Koleksiyonuna eklendi. ÇEKÜL Miras 
Koleksiyonu, ÇEKÜL Bilgi Ağacının 
çocuk ve gençler için hazırladığı 
kültürel miras eğitimlerine destek 
olmak isteyenler için Anadolu’nun 
kültürel mirasından esinle hazırlanan 
ürünleri içeriyor. Taş bardak 
altlıklarında, Göbeklitepe arkeolojik 
kazı alanında bugüne dek ortaya 
çıkarılan anıtsal büyüklükteki yapılara 
işlenmiş hayvan figürleri resmedildi. 
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Tarihi boyunca Hartapet, 
Kahartabird, Hısn 
Zait, Karkathiokerta, 
Kharpot, Quartapiert, Handzit ve Hinzit 
gibi isimlerle anılan Harput; Sulçuklular, 
Moğollar, Dulkadirliler ve Osmanlılar 
gibi önemli uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış, Çubukoğulları ve Artuklular 
gibi iki kültüre de başkent olmuş bir 
kent. 1834 yılında bugünkü Elazığ’a 
taşınan Harput Sancağı, bu tarihten 
sonra askeri, idari ve sivil nüfusun da 
kente taşınmasıyla özgün kimliğini 
kaybeder ve Mezre’de yaşayanların 
deyimiyle “Yukarışehir” olur. Ertuğrul 
Danık tarafından hazırlanan Anılarda ve 
Fotoğraflarda Kalan Harput kitabı yok 
edilen, doğurduğu kentin yukarısında 
kalan ve “Yukarışehir” olmaktan öteye 
gidemeyen Harput’u, anılar ve bir köşede 
sıkışıp kalmış fotoğraflarla yeniden ve yeni 
bir bakış açısıyla anlatıyor. Ankara Ofset’in 
yayımladığı kitap Şükran Danık tarafından 
yayına hazırlanmış.

Anılarda ve 
Fotoğraflarda 
Kalan Harput

Cumhuriyet Döneminde Sosyal, Ekonomik
ve Kültürel Yönleriyle Tire (1923-1938)

Tarih alanında sürdürdüğü 
araştırmaları ve arşiv 
çalışmalarıyla tanınan 
Necdet Sakaoğlu, 
Türkiye’nin önde gelen 
tarihçi ve yazarları arasında. Özellikle yerel 
tarih, kent tarihi, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemleri eğitim tarihi konularında önemli 
çalışmaları bulunan Necdet Sakaoğlu, tarihi 
karakterlerin portrelerini yazdığı kitaplarıyla 
da geniş bir okur kitlesi tarafından izleniyor. 
Yazarın son yayını olan Türkiye’de Eğitim 
Tarihi 11.-12. Yüzyıllar, Türklerde Eğitim, 
Osmanlı Devletinde Eğitim, Batı’da Eğitim, 
Cumhuriyet Döneminde Eğitim temel 
başlıkları üzerinden, 11. ve 20. yüzyılları 
kapsayan bir zaman dilimini inceliyor. Necdet 
Sakaoğlu, kitabında eğitim tarihi kronolojisi 
ile ilgili önemli bir bölüme de yer vermiş. Türk 
eğitim tarihini merak edenlerle bu alanda 
çalışmak yapmak isteyen araştırmacılar için 
önemli bir kaynak niteliğinde olan kitap, Alfa 
Yayınlarından çıktı. 

Türkiye Eğitim 
Tarihi 11.-20. 
Yüzyıllar

Bugün İbn Haldun olarak bilinen Abdurrahman Ebu Zeyd 
Veliyüddin İbn Haldun, 1332-1406 arasında yaşadı. Hayatı boyunca tarih, 
felsefe, şehircilik, coğrafya, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle ilgilendi.  Önemli 
düşünür ve tarihçilerimizden Cemil Meriç’in ifadesiyle “Ortaçağın karanlık 
gecesinin, ne öncüsü ne de devamcısı olmayan, muhteşem ve münzevi bir 
yıldız” olan İbn Haldun, yaklaşık olarak 650 yıl önce kaleme aldığı Mukaddime 
adlı eserinde de, bu disiplinleri inceliyor. Bir İslam ansiklopedisi olarak da görülen bu eserin ilk 
tercümesi, Pirizade Mehmed Sahib Efendi tarafından 1730-31’de yayımlandı. Yıllar içinde birçok 
kez basılan Mukaddime’nin Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından yeniden 
düzenlenerek yayımlanan bu basımı, iki ciltten oluşuyor. 
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İstanbul’un en eski 
yerleşim merkezlerinden biri olan Eyüp, 
tarihe tanıklık eden camileri, türbeleri, 
hamamları, sokakları ve eşsiz manzarasıyla 
İstanbul’un canlı noktalarından biri. 
Araştırmacı yazar Şener Türkmenoğlu, 
Eyüp’e duyduğu ilgi ve sevgi nedeniyle 
kenti daha yakından incelemeye 
başlamış, sonunda araştırmasını bir yayına 
dönüştürmüş. 2000-2018 yılları arasında 60 
yaş üstü 120 Eyüplü’nün anlatımlarından 
yola çıkarak hazırladığı proje, Osmanlı ve 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerine tanıklık 
eden eski semtlilerin biraraya gelerek 
oluşturduğu Eyüp Dostları Vakfı ile ortak 
yürütülmüş bir sözlü tarih çalışmasının 
ürünü. Eyüp tarihi, bu çalışmayla ve 
hafızalarda kalan anılarla yeniden hayat 
buluyor. Kitap, Eyüp Dostları Vakfı 
tarafından yayımlandı.

Son Yüzyılın 
Hikâyesi Eyüp 
Yaşayanların 
Dilinden

Evler, içinde yaşayan 
insanların kültürlerini, 
yaşam tarzlarını ve 
inançlarını kuşaklar 
arası aktaran ve 
tarihten izler taşıyan yapılardır. 
Anadolu’daki birçok ev; yasal boşluklar, 
imar planlarının yapılmayışı ve 
bilinçsizlikten dolayı zaman içinde 
yıkılarak kayboldu. Geleneksel yapı 
malzemeleri, yerini betonarmeye bıraktı. 
Van da bu durumdan payına düşeni 
almış. Dr. Şahabettin Öztürk’ün yaptığı 
çalışmaya göre, 38 tarihi yapıdan 27’si, 
yukarıda sözü edilen olumsuzluklar 
nedeniyle yıkılmış. Dr. Şahabettin Öztürk, 
Geleneksel Van Evleri isimli kitabında 
Van’ın tarihi gelişimi, coğrafi durumu, 
eski ve günümüz kent dokusu hakkında 
genel bilgiler veriyor; çocukluğunda 
kapısında oynadığı geleneksel konut 
evlerini anlatıyor; bugün izi kalmamış 
evlerin bilgisini, gelecek kuşaklara 
aktarıyor. Kitap, Van Büyükşehir 
Belediyesi yayını.

Geleneksel 
Van Evleri

Üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış ve bu nedenle bilinmeyen 
yönleri kalan İncirliova, Aydın’da da yeniden keşfediliyor. Mehmet 
Başaran ve Aysun Sarıbey Haykıran tarafından kaleme alınan bu 
kitapta, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan İncirliova kaynaklarına 
başvurulmuş. Kent yıllıklarını içeren “Aydın Vilayet Salnameleri”; 
zanaatkârlık, tarım ve hayvancılık kayıtlarını içeren “Temettuat Defterleri”; 
nüfus yapısı ve hareketlerinin yer aldığı “Nüfus Defterleri”ndeki orijinal 
metinler incelenip, günümüz Türkçesine çevrilmiş ve kitaba kaynaklık 
eden önemli bilgilere ulaşılmış. Osmanlı Dönemindeki adıyla Karapınar, günümüzdeki adıyla 
İncirliova tarihi, bu titiz çalışmayla bir anlamda yeniden aydınlatılmış. Kitap, 19. yüzyıl İncirliova 
tarihinin anlaşılması açısından özgün bir kaynak niteliğinde. Kitap, İncirliova Belediyesi 
Yayınları arasında yerini aldı. 

19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova
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İncirliova’da doğan 
ve yaşamının büyük 
bir bölümünü bu 
topraklarda geçiren 
Enver Gümrah, 
Dildamak isimli 
kitabında doğup 
büyüdüğü topraklardaki 
toplumsal yapıyı, insan ilişkilerini ve 
gündelik yaşam deneyimlerini mizahi ve 
duyarlı bir dille kaleme almış. Okurların 
her sayfasında yaşamdan kesitler 
bulabileceği bu renkli öykü kitabında 
kullanılan resimler, Yüksel Yalova Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencileri 
tarafından hazırlanmış. Gençlerin hayal 
dünyası ve yaratıcılıklarıyla birleşen 
öyküler, kitapta yeniden anlam kazanmış. 
Kitap, İncirliova Belediyesi tarafından 
yayımlandı.

Dildamak

Konya’nın Selçuk 
ilçesine bağlı bir 
mahalle olan Sille, farklı 
kültürlerin birarada 
yaşadığı, erken 
Hristiyanlık Döneminin 
önemli merkezlerinden biri. Hristiyanlık 
Döneminde kullanılan ve bugün hâlâ 
ayakta olan Aya Elena Kilisesi, dönemin 
önemli yapıtların biri olarak günümüze 
ulaşmayı başarmış. Bugün müze olarak 
hizmete açılan yapı, kentin önemli miras 
değerleri arasında yer alıyor. Ahmet Kuş 
tarafından hazırlanan Tarihin Tanığı 
Sille, kentin tarihi, kültür sanat dünyası, 
sanatçıları, âşıkları ile ünlü mimarlarına 
yer veriyor; kenti tüm yönleriyle ele alıyor. 
Kitabın som bölümünde Sille’ye dair 
röportajlar, seçme yazılar ve bibliyografya 
yer alıyor. Kitap Selçuklu Belediyesi 
tarafından yayımlandı.

Tarihin Tanığı 
Sille

Kültür varlıklarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi koruma stratejilerini belirleyerek projeler üretti. 
Bu projelerden biri olan ve iki etapta gerçekleştirilen miras atölyesi, 
Geçmişe İlk Adım kitabının temel konusu. Miras Atölyesi 1 ile Tekirdağ’ın 
Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan Rakoczi Müzesi ve 
etrafındaki tarihi doku yenilenmiş ve canlandırılarak turizme açılmış; 
bölgenin kentlileri buluşturması amaçlanmıştı. Bölgedeki Beş Evler 
restore edilerek işlevlendirilmiş, sokak düzenlemeleri yapılmıştı. Miras Atölyesi 2 ise 
Şarköy’ye bağlı Uçmakdere, Gaziköy, Eriklice, Tepeköy ve Güzelköy mahallelerini kapsayacak 
şekilde planlandı. Kitap, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 
katkılarıyla hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı. “Miras Atölyesi” ile 
ilgili ayrıntılı bilgileri, dergimizin Tekirdağ Bölge Toplantısını konu ettiğimiz sayfalarında 
okuyabilirsiniz.

Geçmişe İlk Adım / Miras Atölyesi
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Miras kitabı yayımlandı

www.cekuldukkan.org

MİRAS; koruma bilincinin köklenmesi, giderek gelişmesi ve geniş bir ağa 
yayılmasında öncü rol üstlenen ÇEKÜL’ün yolculuğu olduğu kadar, Türkiye’nin 

“doğal-tarihsel-kültürel” varlıklarının geçirdiği evrelerinin de hikâyesi.



ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği, Kırsal 
Miras Programını başlattı. Bu yıl, Türkiye’nin 
7 bölgesinden 7 kırsal kültür havzası incelenecek. 
Yaşayan mirasımız olan kırsalın korunması ve 
geleceğe taşınması için yöntemler araştırılacak.

www.cekulvakfi.org.tr|www.tarihikentlerbirligi.org 

MIRASIN IZINDE


