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Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Değerli okurlar; 2000 yılında 52 belediyenin kuruluşuna imza
attığı Tarihi Kentler Birliği 20’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
18 Haziran tarihindeki TKB İstanbul Buluşmasında yapılan 1. Olağan
Meclis Toplantısı seçimlerinde başkanlık görevini devraldım. 20’inci
yıla doğru bu onuru bana yaşatan tüm meclis üyelerine yürekten
teşekkür ederim. Yeni TKB yönetimine başarılar dilerim.
Meclis toplantısında üyeliğe kabul edilen Uşak’ın Ulubey Belediyesi
ile Artvin’in Arhavi Belediyesi de koruma yolculuğuna başlamak için
önemli bir adım atmış oldu. Yeni üyelerimizi tebrik eder, her zaman
yanlarında olacağımızı bilmelerini isterim.
TKB İstanbul Buluşmasında önemli bir başlığımız daha vardı:
Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni. 2017 yılında başlattığımız
yarışmaya bu yıl 21 belediyeden 23 müze başvurdu. 455 TKB üyesinde
açılan müzelerin sayısı 277’ye ulaştı; 57’si ise tefriş ve planlama
aşamasında. 10’uncu yılımızda başlattığımız “Her kente bir kent
müzesi” kampanyasıyla, bellek mekânlarımız hızla ve imkânlar
dâhilinde yeni teknolojileri de kullanarak açılıyor.
ÇEKÜL Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz “Kırsal Miras Programı” ise yıl
sonuna kadar farklı alanlarda yapılacak inceleme ve raporlamayla
önemli verilere ulaşacak. Tarihi Kentler Birliği olarak doğal ve kültürel
mirasın korunmasında tüm üyelerimizden, sorumlu oldukları kırsal
alanlarda da üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi belirtmek isterim.
TKB’nin siyaset üstü yaklaşımı, sadece kentlerde değil, köylerimizde
de koruma-yaşatma seferberliğine büyük katkıları olacaktır.
Yerel Kimlik dergisi, saydığım bu tüm koruma başlıklarımızı, size
uzman görüşleriyle birlikte, örnekler eşliğinde anlatabildiğimiz
önemli bir yayım. Takip ettiğiniz, okuduğunuz ve paylaştığınız için
TKB yönetimi adına teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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KIR, KENT,
ARKEOLOJİ, İMECE,
MÜZE…
Tüm bu kelimeler, tarihi kentler ve tabii ki Yerel Kimlik dergisi
için çok önemli. Çünkü her biri için özenle planlanan koruma proje
ve uygulamalarına ve bu başlıklar altında geliştirilen yeni kavramlara
tanıklık ediyoruz, sayfalarımızda yer veriyoruz. 58’inci sayımızda
3 inceleme yazısı, 1 dosya, Anadolu’dan koruma haberleri ve çoğunu
raflarda göremeyeceğiniz, bin bir emekle hazırlanan, kentlerin
belleğini kayıt altına alan kitaplar ilgiyle okunmayı bekliyor.
Uzun yıllardır Anadolu yeme-içme kültürü üzerine araştırmalar
yürüten, bu konuda kitaplar yayımlayan Ayfer Yavi, yeni sayımızda
yemeğin arkeolojik tarihini anlatıyor. Buğdayın yolculuğunu merak
edenler ve kent müzelerinde yeme-içme kültürüyle ilgili bölümler
hazırlayanlar için önemli bir yazı.
TKB ve ÇEKÜL’ün uzun soluklu koruma programlarından biri
olan kırsal miras, yeni bir planlamayla alanda yeniden çalışılmaya
başlandı. 57’inci sayımızda ilkine yer verdiğimiz “Kırsal Mirasın İzinde”
başlıklı inceleme yazısının devamı niteliğindeki “Kırsal Mirasın
Yaşatılmasında İşbirliği” yazısı, yine Alp Arısoy tarafından kaleme
alındı; Vakıflı ve Apçağa köylerindeki dayanışma örneği, öğrenmeye
değer.
Aşağı Fırat Havzası, Anadolu coğrafyasının hem doğal hem de
kültürel mirası en yoğun alanlarından. Yukarı Fırat Havzasında ve
bölgedeki farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinde çalışmış, koruma
alanında deneyimli Levent İskenderoğlu ise, havza örgütlenme
modelini imece üzerinden paylaşıyor.
TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni, 18 Haziran’da yapıldı.
Birincisi olmayan, herkesin kazandığı bu yarışma, TKB’nin koruma
projelerini özendirme yaklaşımıyla hazırlandı. Müzelerine kavuşan
kentlerin hepsinin başarılı sayıldığı, projeden çok koruma bilincinin
değer taşıdığı yarışmanın detayları da yine ilerleyen sayfalarda
karşınıza çıkacak.
İyi okumalar.
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KIRSAL MİRASIN
YAŞATILMASINDA
İŞBİRLİĞİ
Alp Arısoy
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar
ÇEKÜL Vakfının TKB bünyesinde, kırsal yerleşkelerin
günümüzdeki dönüşümünü mercek altına aldığı “Kırsal
Miras Programı”, farklı saha çalışmaları ve paydaş toplantıları
ile devam ediyor. 2019 yılının başından beri 4 bölgede süren
çalışmalar, farklı kültür coğrafyalarındaki köyleri karşılaştırma
imkânı verirken, bu köylerin deneyimlerinden edinilen
kazanımlar kırsal mirasın “nasıl” yaşatılabileceğine dair de
somut cevaplar sunuyor.
Yerel Kimlik dergisinin 57’inci sayısında daha detaylı olarak
tanıttığımız “Kırsal Miras Programı”, hatırlanacağı üzere
ülkemizde kültür odaklı dönüşümün kırsal alanlardaki
etkisini inceleyerek, gelecekte bu konuya yönelik daha
özgün modellerin gelişimine imkân sağlamayı amaçlıyor.
Kırsal alanlardaki değişimi kültür mirası perspektifinden ele
alan ÇEKÜL Kırsal Miras Programı, Türkiye’de köylerin kültür
odaklı bir çerçevede barındırdıkları fırsatları ve sorunları
ortaya koyarak, gelecekte yeni modellerin gelişimi için gerekli
altyapıyı sağlamayı ümit ediyor.
Apçağa Köyü
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İnsanların birbirlerine ve yaşadıkları yere olan bağlılığı,
köylerimizin en büyük sermayesi. Bu sosyal sermayeyi kalıcı
bir işbirliğine dönüştüren köyler, bize yarına dair yeni bir yolun
mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu açıdan program, ÇEKÜL’ün 1990’larda
ilk defa başlattığı “Köyler Yaşamalıdır
Programı”nın sloganıyla kırsaldaki
köhneleşme sürecini tersine çevirecek
yaklaşım ve uygulamaların da izini sürüyor.
Bu kapsamda saha incelemeleri ve alan
araştırmaları devam ederken yerele özgü
farklı özelliklerin, bazı köylerin yaşamasına,
bazılarının ise köhneleşmesine ne şekilde
etki ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün
sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak
korunan, kültürel açıdan canlı kalan köylere
bakıldığında -her ne kadar başarılarının
arkasında içinde bulundukları coğrafyaya
özgü bir takım özel etkenler bulunsa daistisnasız hepsinin ortak bir özelliği olduğu
dikkat çekiyor: Topluluk işbirliği ve güçlü sosyal
sermaye.
Sosyal Sermaye
Sosyal sermaye genel bir tanımla bir
topluluğu oluşturan bireyler arasındaki
sosyal bağlantılar ve topluluğun tümü
için işbirliğine dayalı ortak fayda sağlayan
değerler bütünüdür. Çekirdek aile, komşuluk
ilişkileri, iş ve arkadaşlık ilişkileri, hemşeri
topluluklarından organize sivil toplum ağlarına
kadar, sosyal anlamda kurduğumuz ilişkilerin
bütünü, parçası olduğumuz toplulukların
sosyal sermayesini oluşturur. Sosyal sermaye
bir bakıma toplulukları birarada tutan
“yapışkan”dır. Bu bakımdan sosyal sermayenin
gücü, bir topluluğun birlikteliğinin; ortak
kültürel, mekânsal, ekonomik ve sosyal
üretim gücünün de göstergesidir. En basit
haliyle bireyin “Benim için iyilik yapana, ben
Apçağa Köyü
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de iyilik yaparım,” anlayışıyla
hareket etmesi, kolektif bir
harekette tüm topluluk için yarar
sağlayacak sonuçlar doğurur.
Söz konusu yarar, ekonomik
fırsatların yaratılmasından
mekânsal iyileştirmelere kadar
genişletilebilir. Bireylerin sosyal
ilişkilerinde ne denli harekete
geçeceği ya da bu hareketin ne
denli etki yaratacağı (kendisine
iyilik yapanlara ne kadar iyilik
yapmak istediği) kurduğu
bağların kuvvetine ve topluluğa
dönük güvenine bağlıdır.
Örneğin iş bulmak için sosyal
bağlantılarımızı kullanmak,
ekonomik gücü artırmak
için daha geniş ağlara
erişim, tanıdıklar aracılığıyla
yapılamayacak işleri yapılır
kılmak, sosyal sermaye
birikimimizi kullandığımız
alanlar arasında. Sosyal sermaye
ayrıca kolektif bir güç sağlar.
Bir topluluk içindeki bireyler
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ilişkilerini kamusal bir fayda
yaratmak için kurmasa bile, bu
ilişki tüm topluluk için yarar
sağlayabilir.
Kültürel anlamda yaşayan, canlı
kırsal yerleşkelere bakıldığı
zaman işte bu sosyal birikimin
aslında köylerin varlığının
temel kaynağı olduğu görülür.
Basit bir örnekle; köy halkının
birbirine sahip çıktığı, işbirliğini
sürdürdüğü, imece kültürünün
devam ettiği köylerin yaşadığı
gözlenir. Tarımsızlaşma
döneminde pek çok köy,
ekonomik birikimini, politik
gücünü, üretim kapasitesini,
doğal kaynaklarını yitirme
sürecine girdi. Bu bakımdan
sosyal birikimin, dönüşüm
içindeki köylerde geriye
kalan yegâne kaynak olduğu
söylenebilir. Yaşayan, canlı ve
kendine yetebilen köylerde
bu sosyal birikimin ekonomik,
politik veya mekânsal kaynağa
Apçağa Köyüne giderken
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Vakıflı’da sosyal
sermaye birikimi öncelikle
kurumsal bir kooperatif
örgütlenmesinin
kurulmasına imkân vermiş.

dönüştürülebildiğini görüyoruz. Bu
köylerdeki güçlü sosyal bağlar, işbirliği, ortak
güven; yaygın kurumlarla köprüler kurmanın
aracı haline gelerek, gelişimi sağlamakta.
Sosyal sermayenin, köylerin kültürel
mirasını ve ekonomik üretimini
sürdürmesine ne şekilde imkân verdiğini
belki çarpıcı örnekler üzerinden daha
iyi inceleyebiliriz. Anadolu’nun farklı iki
coğrafyasından farklı iki örnek, kırsal
yerleşimlerde topluluğun sosyal işbirliğiyle
köylerini nasıl yaşatabildiğine emsal
oluşturuyor. Komşuluk ilişkileri, ahbaplık,
tanışıklıktan doğan, bireylerin hayatına
daha doğrudan etki eden ilişkiler sosyal
sermaye birikiminin temelini oluştursa
da bu örneklerde söz konusu birikimin
topluluk yararına nasıl kurumsal bir sivil
toplum yapılanmasına, dayanışma biçimine
dönüştüğünü görüyoruz.
Samandağ, Vakıflı Köyü:
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı
Vakıflı Köyü, doğal ya da yapılı kaynakları
bakımından çevredeki diğer köylerden
çok daha zayıf olsa da sosyal birikimini
kolektif üretime dönüştürerek bütüncül
bir canlanmayı sağlayabilmiş. Vakıflı,
dayanışmacı yaşam pratiği sayesinde
geleneksel üretim biçimlerini ve kültürel
değerlerini ekonomik gelişimin lokomotifi
haline getirebilmiş, yaşayan bir köy.
Vakıflı’da sosyal sermaye birikimi öncelikle
kurumsal bir kooperatif örgütlenmesinin
kurulmasına imkân vermiş. Köyde muhtarlık
ve kooperatif, etkin bir sivil toplum
yapılanması olarak faaliyetini sürdürüyor.
Tarım üretimi köyün kendi tarım kooperatifi
bünyesinde devam ederken, yine kooperatif
bünyesinde köyden 28 kadının çalıştığı
yerel ürünler ve el işleri üreten bir alt kol
bulunuyor. Köyde ortak bir atölyede nar
ekşisi, meyve suyu, reçel gibi geleneksel
ürünler, ortak biçimde üretiliyor. Üretimi
destekleyecek eğitimler yine kooperatifin
girişimleriyle düzenlenen kurslarla yapılıyor;

Vakıflı Köyü
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ürünlerin satışı için köy içinde
dükkânlar bulunuyor.
Kooperatif bu üretim
faaliyetlerinden elde edilen
gelirle köyün ihtiyaç duyduğu
kamusal donatıları, temizlik
işlerini, yapı faaliyetlerini
karşılıyor; köyün yükseköğretime
devam eden gençlerine
burs veriyor. Öğrenimini
tamamladıktan sonra ya
da çalışma hayatının bir
döneminde tekrar köye
dönenlerin oranı çok yüksek,
ki bu sayede köyün insan
kaynağı da giderek gelişiyor.
Bunun da ötesinde kooperatif,
atıl durumdaki 3 tarihi
binanın restorasyonunu kendi
kaynakları ve bağlantılarıyla
gerçekleştirmiş, yapıları pansiyon
olarak işlevlendirerek işletmesini
üstlenmiş. Bu bakımdan
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köy içinde gelişen turizm
faaliyetlerinin de kolektif olarak,
işbirliğiyle gerçekleştirildiği
görülüyor. Sosyal bir şirket gibi
çalışan köy, kendi içinde ve sivil
toplumla kurduğu işbirlikleriyle
hem köy içinde istihdam
yaratıyor hem de gelirlerinin
köy yararına paylaşılmasını
sağlıyor. Geçmişte gerek
restorasyonlar gerekse de atölye
ya da eğitim ihtiyaçları için
ulusal ve uluslararası fonlardan
yararlanılmış. Bu noktada
Vakıflı’nın sosyal birikimi ile
nasıl sivil toplum köprüleri
kurabildiğini, bu köprülerinse
kültür mirasının korunması
için ne tür fırsatlar yarattığını
görüyoruz.
Kemaliye, Apçağa Köyü:
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine
bağlı Apçağa Köyü, Vakıflı’dan
Vakıflı Köyü
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Apçağa
Köyünde sivil
mimarlık
örneklerinin
tamamına
yakınının
restorasyonları
yapılmış,
kamusal
mekânlar
düzenlenmiş,
ortak kullanım
alanları elde
edilmiş.
Apçağa Köyü

farklı bir kültürel coğrafyada, farklı
koşullar içinde de olsa kültürel
değerlerini yine sosyal sermaye
birikimiyle koruyarak gelişiyor.
Vakıflı’nın aksine, Apçağa’nın
nüfusunun büyük çoğunluğu
büyük kentlere göçmüş durumda.
Öte yandan Apçağalılar artık
Apçağa’da yaşamasalar da sosyal
bağlarını ve bu bağlardan gelen
birikiminlerini korumayı ve
işbirliğine dönüştürmeyi başarmış.
Apçağa, Türkiye’nin pek çok
bölgesinde gördüğümüz hemşeri
dayanışmasının çarpıcı bir örneğini
veriyor.
İstanbul’da “Apçağa Köyü
Güzelleştirme ve Kalkındırma
Derneği” çatısı altında örgütlenen
köylüler, başka şehirlerde yaşasalar
da köye karşı duydukları mekân
aidiyeti ve topluluk ilişkilerini çok
güçlü biçimde devam ettiriyorlar.
Apçağa örneğinde topluluk,
mekândan bağımsız olarak
varlığını sürdürüyor; mekânsa
(köy) bu varlığın sembolik odağını

oluşturuyor; bu yüzden de korunan
bir bellek merkezine dönüşüyor.
Kendisi de Apçağalı olan Ahmet
Kutsi Tecer’in meşhur “gitmesek
de, görmesek de o köy bizim
köyümüzdür” dizeleri, Apçağa’daki
güçlü sosyal birikimi ve mekâna
olan bağlılığı en iyi biçimde ifade
ediyor.
Sosyal sermaye ile yaratılan bu
kaynağın yansımasını öncelikle
köyün yapısal durumundan
okuyabiliyoruz. Apçağa Köyünde
sivil mimarlık örneklerinin
tamamına yakınının restorasyonları
yapılmış, kamusal mekânlar
düzenlenmiş, ortak kullanım
alanları elde edilmiş. Bu yapısal
müdahalelerin tümü derneğin
girişimleri ve Apçağalıların çabaları
ile gerçekleşmiş. Topluluğun üyeleri
bireysel kaynaklarını köy yararına
seferber ederek, imece kültürünü
günümüze taşıyabilmiş.
Topluluğun sosyal bağları ve
mekân aidiyeti, köyün üretimine
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de yansıyor. Örneğin Apçağa’da yerleşik
nüfusu düşük bir köyde görmeye alışık
olmadığımız bir ekmek fırını bulunuyor.
Bu fırından yılın her günü binlerce ekmek
kargoyla İstanbul’da yaşayan Apçağalılara
gönderiliyor. Büyükşehirlerde yaşayan
topluluk üyeleri, köy için ulusal sivil
toplum, devlet kurumları ve özel sektörle
de bağlar kurabiliyor. Bu bağlar sayesinde
köy yaşatılıyor, istihdam olanakları
artırılıyor ve köyün ihtiyaçlarına yönelik
verimli işbirlikleri kurulabiliyor.
Apçağa’nın, topluluğu birarada tutan
bir bellek merkezi olması, kültür
mirasının korumasına yönelik fırsatları
da doğuruyor. Köylerini hatırlamak
istedikleri şekliyle muhafaza etmek
isteyen Apçağalılar geleneksel yapıları
korurken köyün belleğinin yaşatılacağı bir
köy müzesini de yine kendi imkânları ile
kurmuş. Bu koruma çalışmaları özellikle
son yıllarda köyde turizm hareketini
artırmış ve ekonomik açıdan yeni fırsatları
da beraberinde getirmiş.
Kırsal alanlarda kentsel alanlara kıyasla
olanakların daha az olduğu aşikâr.
Kentlerdeki ekonomik hareketlilik, işgücü,
insan kaynağının kırsalda olmaması, ne
yazık ki köylerin yaşatılmasının önünde
bir engel gibi görünüyor. Ancak köylerde,
büyük kentlerde bu kadar çarpıcı
bir biçimde görmediğimiz başka bir
kaynağın olduğunu görüyoruz. İnsanların
birbirine ve yaşadıkları yere olan bağlılığı,
köylerimizin en büyük sermayesi.
Bu sosyal sermayeyi kalıcı işbirliğine
dönüştüren köyler, bize yarına dair yeni
bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor.
Vakıflı ve Apçaağa gibi sayısız köyde
sosyal sermayenin, istihdam yaratmak,
üretmek, eğitmek, korumak, geliştirmek,
canlandırmak ve yaşatmak için en güçlü
araç olabileceğini görüyoruz.

Apçağa Köyü
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YEMEĞİN
TARİHÇESİNE
KISA BİR BAKIŞ
Ayfer Yavi
ÇEKÜL Vakfı Gönüllüsü, Araştırmacı-Yazar

Yaşamak için yemelisin,
Yemek için yaşamalısın.
Çiçero
Pişirme ile başlayan devrim yerleşik düzene
geçiş ile taçlanır. Tarımın başlaması, sonrasında
yemeğin sosyal farklılaşma aracı olması, gıdanın
yolculuğa çıkması, yer değiştirerek kıta kıta, ülke
ülke dolaşması, yani binlerce yıllık serüvenin,
insanoğlunun temel gereksiniminin yolcuğudur bu.
Tahılın ekimi, icadı bugün Anadolu’nun güneyini
içine alan “Bereketli Hilal” dediğimiz bölgede
yapılmıştır. İlk verileri buğday üzerinden Urfa Göbeklitepe’de MÖ 12.000’de karşımıza çıkmakta.
MÖ 7500’de pirinç, MÖ 3500’de mısır ekimini
düşününce buğdayın krallığını anlamak hiç de zor
değil.
Merzifon
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İnsanın yemek kültürünü, bir su yolunu takip eder gibi
izlemek mümkün. Göçler, savaşlar, ticaret ve farklı coğrafyalarda
yaşama deneyimleri yemek kültürünü şekillendirmiş.
Bu tarih, insanın yolculuğunu başka bir açıdan
okuma fırsatı yaratıyor.
Atalarımız, Anadolu’daki
yerleşkelerinde hep tahılla
yoğruldu. Kimi zaman lapa,
kimi zaman ezme, çorba,
içecek, kimi zaman ekmek,
yufka oldu ekin. Ana sütü gibi
besledi insanoğlunu binlerce
yıl. Daha sonraları Anadolu’da
görülmeye başlanan devletleşme,
büyüme faaliyetlerinde tahılların
beslenmedeki önemi katlanarak
büyüdü. Hamurun ana maddesi
buğday, Anadolu’da yer alan tüm
uygarlıklarda binlerce yıl süregelen
önemini artırarak günümüze kadar
korudu.
Yerleşik olmayan Orta Asya
toplumlarının göçebe hayatı bize
ana gıda maddesi ekmek türevi
olarak yufkayı kazandırmıştır.
Türkler, göçle gittikleri yörelerde
doğal yetişen hayvan ve bitkilerden
yararlanmışlar, bunlardan
yöre şartlarına uygun olanları
yetiştirmişler ve yetiştirdiklerini
basit tekniklerle işleyerek
bulunmayan zamanlarda
kullanmışlardır. Anadolu bilgi,
kültür, birikim doluydu. Asya’dan
Anadolu’ya gelen Türkler, zengin
bir mutfak kültürüne sahiptiler.
Birçok kültürle komşuluk yapmış
Kraliçe Kubaba kabartması (MÖ 850 -750), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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ve onlarla iç içe yaşamışlardı.
Bu kültürel alışverişler yanında,
yiyecek çeşitlerinin bolluğu,
gelenek ve görenekler gibi
faktörler de zengin bir mutfağın
oluşmasına yardımcı olmuştur.
Yiyeceklerin ana maddesini
oluşturan buğdaydan yapılan
ekmek en sevilen besin olarak
kutsallaşmıştır. Buğday besin
olarak değerlidir diğer tahıllardan.
Arpa ise daha verimlidir buğdaya
karşı. Arpa ve buğdaydan sonra
tarih sayfasına çıkar ehli çavdar.
Arpa Yunanlıların ana gıdasıdır.
Galeta, lapa olarak yenmekte, bazı
içkiler de arpadan yapılmaktadır.
Neolitik Çağını geç yaşayan Yunan
Uygarlığı, Mezopotamya’dan çok
sonra MÖ 6500-3500 tarihlerinde
buğdayı yerleşik hale getirmiştir.
Onu yenebilir hale getirmeleri ise
çok uzun bir süreçtir, bekleyiştir,
kap kacak icadına dayanır kökeni
bu işin.
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Mısır darısı ise; Orta Amerika
kökenlidir. Meksika ve Peru’nun
ana gıda maddelerinin başında
geldiği bilinmekte. Yeni Dünyanın
bulunması ile insanoğlu onunla
tanışmıştır. 1600 yıllarında Suriye
yoluyla Mısır’dan İstanbul’a “Mısır
buğdayı” ya da “Mısır darısı” adıyla
gelmiştir. Zaman içinde de mısır
adını almıştır.
Sümer, Hitit, Mısır uygarlıklarında
yemek bilgilerini yazıtlar, tabletler,
duvar resimleri, kabartmalar ve
seramik eserlerden edinebiliyoruz.
Yunan ve Roma dönemlerinde
mutfak ve sofra kültürüne dair
kaynaklar arasında freskler,
seramik, sikke, mozaik ve taş
eserler bize yol gösterici olmakta.
Lavlar altında kalan Pompei
belgeleri ise o günün günümüze
ulaşmasında ana kaynaktır. Gerek
duvar resimleri gerekse lavlar
altından kalmış ve arkeolojik
kazıların bize kazandırdığı gıda

Bronz kase, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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malzemeleri, yazıtlar vb. belgeler günlük yaşam konusunda
bilime önemli kaynak oluşturmuştur.
Klasik ve Hellenistik Dönemde kümes hayvanları, geyik, dağ
keçisi, yabandomuzu, tavşan, ardıçkuşu, bal, peynir, zeytin,
soğan, pancar, elma, nar, incir, üzüm sofralarda öne çıkarken,
tuzlanmış, tütsülenmiş, kurutulmuş balıklar da halkın önemli
bir besin kaynağıydı. Romalılar üç öğün yemek yerdi. Yemek
kline denen döşeklere uzanarak yenirdi. Bu geleneğin
Perslerden kaynaklandığı ve Anadolu üzerinden Yunanlılara
geçtiği düşünülmektedir.
Romalılar dönemindeki bulgulardan; arpa, buğday, iri taneli
fasulye, bezelye, koyun, domuz, sığır, üzüm, zeytin, incir
yediklerini görebiliriz. Zengin Romalılar deniz ürünlerine
rağbet etmiş; mercan, mersin, müren, merina balığı, midye,
istiridyeyi önemli miktarda tüketmişlerdir. Kalkan, çipura,
sardalye, uskumru ise halkın alabileceği kadar ucuzdu. Ayrıca
kaz, horoz, ördek, sülün, beç tavuğu, güvercin, fındık faresi
sofralarında yer alırdı. Garum adı verilen, tuzlanmış balığın
ayrışımından elde edilen sıvı hemen hemen tüm yemek
tariflerinde karşımıza çıkmakta. Romalıların başlıca içeceği
şaraptı. Aşırı tarzda süslü sofralar zenginlere mahsustu, halkın
çoğu ise popina denilen mekânlardan (aşçı dükkânı) hazır
yemek almaktaydı. Kaynaklarda burada sunulan yemeklerin
genelde lezzetsiz olduğu dile getirilmiştir. Yoksul kesime hibe
edilen yemeklerin içinde; ekmek, şarap, domuz eti, zeytinyağı
yer alıyordu.
Sebzeler yoksul kesimi beslerken varlıklı kesim de onları
tümüyle sofralarından kaldırmamıştır. İmparator Nero sesini
açtığına inandığından pırasaya düşkün olduğunu antik
yazarlardan öğrenmekteyiz. Aynı zamanda mantar, lahana,
kabak, pazı, havuç, roka gibi sebzelerden söz edilmektedir.
Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Yunanlılar, Romalılar,
Persler, Arapların istilaları, daha sonra Haçlı Seferleri, İpek
yolu güzergâhı yemekleri şekillendirmiş, zenginleştirmişti.
Ancak antik uygarlıklardan miras kalan, göçlerle gelen
ürünler; tahıl, et, süt ürünleri, sebzeler, meyveler, baharatlar ve
mutfak kültürleri, pişirme şekilleri birleşince zengin Anadolu
mutfağını yaratmıştır. Mesela; Bir Dünya Börek kitabımda da
bahsettiğim gibi “Laz Böreği” aslında Trabzon’da kurulmuş
Rum Pontus İmparatorluğundan miras kalmış bir tatlı olup,
Tahıl saklanan küpler ve buğday tarlası
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halen Yunanistan’da da Galaktoboureko
adıyla aynı tarifle yapılmaktadır. Pers
ordusuna paralı asker olarak giren
Türklerin savaş sonrası ülkelerine
dönerken Büyük İskender’den “tutma bizi
aç” diyerek istedikleri yemek, günümüzde
Anadolu’da hâlâ yapılagelen “tutmaç”tır.
Bu örnekleri olabildiğince çoğaltabiliriz.
Yemek konusunda dinin ve geleneklerin
etkisi büyük olmuştur. 14. yüzyılda
bir Uygur Türkü tarafından yazıldığı
düşünülen ve Moğol imparatoruna
sunulan yemek risalesi, yalnız Türk,
Moğol ve Çin yemeklerini değil, Batı
Asya Müslüman dünyasının yemeklerini
de içeren bir mozaiği yansıtmaktadır.
Selçuklu ve Memlük Türkleri, onlardan
önceki Emevîler ve Abbasiler gibi
geleneklerine sadık kalmakla
birlikte, sarayda kozmopolit yemek
kültürlerinin gelişmesini teşvik ettiler.
Topkapı Sarayının beslenmesini, Fatih
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döneminde kurulduğu tahmin edilen
Matbah-ı Âmire Emâneti sağlamaktaydı.
Emânete bağlı birimler arasında;
ekmek ve unluların pişirildiği biri has
diğeri harcî (fodula) olarak adlandırılan
fırınlar bulunmaktaydı. Türk mutfağı
yönünden önem taşıyan kaynakların
başında Kanunnameler gelmektedir.
Adım adım deve üzerinde onlarca yıl
batıdan doğuya, doğudan batıya yolculuk
ederek değerli seyahatnameleri yazan
seyyahlar, özellikle 17. yüzyılda yaşamış
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi sofra
yeme-içme kültürümüzün mutfak
tarihimizin en önemli belgelerindendir.
Günümüzdeki Anadolu mutfağı ise,
bunca yıl sonra süzülerek olgunlaşmış;
İmparatorluklar, Balkanlar, Adalar, Ege,
Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Arap,
İran, Suriye, Lübnan’ın bir tencerede,
tepside birleşerek oluşturduğu zengin bir
mutfaktır.

KKTC’de Magosa köylerindeki bir fırın (Antik fırınlara örnek)
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YUKARI FIRAT
HAVZASINDA
İMECENİN ÖNEMİ
Levent İskenderoğlu
Malatya ÇEKÜL Doğu Anadolu
Araştırmaları Merkezi Koordinatörü, Sanat Tarihiçisi
Fırat Nehri insanoğlu için kıyısında yaşamın binlerce
yıldır hiç eksilmediği, tarih boyunca medeniyetlerin hayat
ve ilham kaynağı olan bir nazlı nehir. Nazlı diyorum,
çünkü var olduğundan beri yaşama, yaşamla beraber
rekabete, dolayısıyla acı ve kedere de yol açmış bir nehir
bu. Nehrin kıyısında oturup bu coğrafya için önerilerde
bulunmayı hedeflediğim bu yazıyı akademik bir dille
yazmak istemiyorum. Tüm Anadolu’nun anlayacağı,
duyumsayabileceği bir dille yazmak istiyorum. Zaten
kaşını çatmış bana bakıyor bu toprakların ıslak gözlü
anası. Fırat ve ana kolu Murat Suyu, Doğu Anadolu’nun
kuzey kesimlerinden çıktıktan ve Anadolu’nun tektonik
yapısının çizgilerini izleyerek birbirinden dar boğazlarla
ayrılan çok sayıdaki dağ arası ovadan geçtikten sonra,
Güneydoğu Toros Dağlarını Kömür Han’da başlayan uzun
ve çok derin bir boğazla aşar. Güneye, Suriye düzlüklerine
doğru önce eşik bölgesi, ardından Suriye’nin yarı kurak
Arapgir Ulu Cami
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Yukarı Fırat
Havzası, 10 bin yıllık
bir kültür mirasına
tanıklık ediyor.
Doğa ve kültür
zengini bir alan olan
Yukarı Fırat Havzası,
imece kavramıyla
açıklanabilecek
çalışma pratiğine
açık.
çöl ortamının içinden geçip
doğuya kıvrılarak Kuzey Irak’a
ulaşır ve Basra Körfezine doğru
uzanır.
Ben bu nazlı nehrin
kuzeyinde Cafer ve Pirot
höyüklerinin Neolitik Döneme
uzanan izlerinden; bugün
birçoğu Karakaya ve Keban
barajları altında kalmış
yüzlerce arkeolojik alan ve
höyüklerden uzun uzun
bahsedemeyeceğim. Hitit,
Asur, Urartu, Roma, Bizans,
Selçuklu, Mengücekoğlu
Beyliği, Danişmentliler ve
Osmanlı’dan da uzun uzun söz
edemeyeceğim. Belki daha
uzun bir yazı yazacak olsam
biraz Divriği Ulu Camisinin
sebebi Mengücekoğlu Ahmet
Şahtan bahsederdim veya
Anadolu’yu anayurt yapan
öncü yiğitlerden biri olan
Danişment Gaziyi anlatırdım.
Belki biraz da bu coğrafyanın
gönül erlerinden bahsederdim.
Onar Köyü Kaya Mezarlığı

Şeyh Hasan Onar’dan, Karabaş-ı
Veli’den mesela. Gerçekten
biraz daha uzun yazacak
olsaydım, bu coğrafyanın asil
sahiplerinin bize emaneti
hanlardan, hamamlardan,
imaretlerden, camilerden,
köprülerden ve çeşmelerden
tasvirler yapardım.
Mesela Anadolu’da tek
örneği olan Arapgir’in
Eskişehir Vadisindeki Bekârlar
Hamamının dışardan çeşme
görünümlü ama küçük
niş benzeri girişiyle hemen
arkasında 9 metrekarelik iki
kurnalı küçük hamamından;
üzerindeki kitabeden dem
vururdum. Bu hamam
yaşam adabının, başka bir
ifadeyle ‘edeb’in timsalidir
derdim mesela. Demem
o ki, yüzlercesi tescilli her
medeniyet katmanına ait çok
sayıda kültürel mirasa sahip
bu coğrafyanın hazinelerini bu
yazıya sığdırmam mümkün
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değil. Ama az da olsa Yukarı
Fırat’ın en eşsiz hazinesi olan
insanından bahsedeceğim.
Öyle ki yürekleri ellerinde
yaşayan, her istediğinizde
yüreklerine dokunmanıza
izin veren çok güzel insanları
var bu coğrafyanın. Onlar
tüm Anadolu’da olduğu
gibi birlikte yaşamın ortak
koşullarını, biricik kültürel
birikimleriyle ilmek ilmek
dokumaya devam eden,
paylaşmayı bilen insanlar.
Dedim ya yürekleri ellerinde.
Birçoğu hâlâ taş temel üzeri
kerpiç veya taş ve ahşap
malzeme ile inşa edilmiş
2 ila 5 kat arası değişen o
geleneksel evlerde oturuyor.
Hayat renk, dil, din, ırk
ayırmadan, acısıyla tatlısıyla
nasıl hakça paylaşılır, merak
eden varsa buyursun gelsin.
Akıtma bicigiyle, dolamasıyla,
tiritli kızartması, gıldirik
köftesiyle, özgün onlarca
yemek çeşidiyle; coğrafi işaret
belgeli endemik bitki ve
meyve türleriyle, mesela mor
reyhanı, köhnü üzümüyle
Osmanlı Sarayını beslemiş
ya da bilemiyorum oradan
beslenmiş zengin sofrasıyla
Yukarı Fırat sofra kültürü
tamamen kendine özgü.
Gastronomi diyorlar adına
şimdilerde ama ben daha çok
sofra adaplarına hayranım.
Asıl korunması ve yaşatılması
gereken bence bu havzanın
sofra adabı. Anlatmayacağım,
gelin yaşayın. Yukarı Fırat;
sözü, türküsü, klarneti,
cümbüşü Kemaliye’den
Harput’a uzanan bin yıllık
müzik coğrafyası. Hele hele
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Arguvan ki, türküleri somut
olmayan kültürel mirasımızın
en nadide örneklerini içeriyor.
Yunus Emre’nin,
Karacaoğlan’ın, Hacı
Bektaş’ın torunları olduğu
ne kadar da belli. Arguvan
türküleri UNESCO İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel
Mirası Listesine ne kadar da
yakışır.
Buraların çalışkan, üretken
insanı ve o insanların
yaşarken ürettikleri kültür,
bana göre bu havzanın
korunması gereken en
önemli varlığı. Böyle
düşünmemin sebebini
anlatmak için küçük bir
parantez açmam gerekiyor.
Yaklaşık 20 yıldır kültürel
mirasımızın korunması
için çalışan resmi ve sivil
görevlerimde yüzlerce projeyi
hayata geçiren biri olarak
elbette önemli tecrübeler
kazandım: Binaları restore
edebiliriz, ömürleri uzatıp
gelecek kuşaklara emanet
edebiliriz. Kitaplar yazar, bilgi
üretir, üretilmiş kadim bilgiyi
korur ve aktarabiliriz. Peki, bu
ve daha fazlası ne için? Hepsi;
dün yaşarken o mirası inşa
edenler, bugün korumaya
çalışanlar ve bizden sonra
gelecek olanlar için. Tek
kelimeyle ‘insan’ için. O halde
hepsinden daha kıymetli olan
budur, diye düşünüyorum.
Turizmle Kalkınma
Yukarı Fırat Havzası,
doğasıyla da eşsiz bir
coğrafyadır. Munzur’un
yaylalarından Kemaliye’nin
Karanlık Kanyonu ve Arapgir

Kayaarası Kanyonuna kadar
biçimlenmesinde Fırat’ın da katkı
sağladığı harika bir doğa. Kaz
Dağlarından sonra oksijen oranı en
yüksek yer olarak biliniyor buralar.
Benim de içinde olduğu bir öncü
ekip bu havza için yaklaşık 6 yıldır
bir proje üzerinde çalışıyor. Havzada
bulunan Divriği, Kemaliye, Arapgir,
Ağın, Arguvan, Keban, Çemişgezek
ve Pertek ilçelerinin belediyeleri
Arapgir Belediyesinin öncülüğünde
ve Malatya İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün koordinasyonunda
işbirliği için niyet beyanında
bulundular. Amaçları tek vücut
Arapgir Cömertli Mahallesi
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olup güçlerini birleştirerek
hem kısa kısa anlattığım o
eşsiz kültürel ve doğal mirasın
korunması hem de bölgenin
turizmle kalkınması. Bu karardaki
en önemli etken, bölgenin göçle
ciddi bir insan erozyonuna maruz
kalması.
Havza son 50 yılda nüfusunun
yarıdan fazlasını kaybetmiş.
Yani bölgenin en önemli varlığı
büyük ölçüde ayrılmış. Burada
görünen her bir rakamın, tüm
özgünlüğüyle bir insan olduğunu
hatırlayın. Bu göçün nedenlerini
geçen 6 yıl içinde irdeleyip
analizlerini yaptım. Son 50 yılda
küresel ölçekteki ekonomi
modellerinin değişmesiyle göç
arasında çok temel bir bağlantı
var. Resmi kurumlar, devlet
aklı bölgedeki göç sorununa
ilgi göstererek çok sayıda rapor
hazırlanmasına ön ayak olmuş.
Bölge ekonomisinin bel direğini
tarım oluşturuyor. Sanayi
zaten yok. Kısmen ve çok titiz
planlamalarla tarımsal sanayi
hakkında düşünülebilir. Yetersiz
istihdam zaten genç nüfusu
buralarda tutamamamızın başlıca
nedeni. Eğitim imkânlarının
iyileştirilmesi konusunda da ciddi
olarak düşünülmeli. İşte tam
İLÇELER

1965

MEVCUT NÜFUS

KAYIP NÜFUS

22.943

10.796

12.147

Ağın

7.552

2.819

4.733

Arguvan

21.701

8.162

13.539

Arapgir

Arapgir Keşişin Konağı

da havzanın sorunları üzerine
düşünürken Destinasyon Yukarı
Fırat Projesi bir umut olarak
çıkıyor karşımıza. Yukarı Fırat,
geçmişten bugüne, üzerinde
zaman zaman konuşulan,
özellikle Keban ve Karakaya
barajlarının yapımı sırasında
kültürel mirasın korunması
çalışmalarına ve kurtarma
kazılarına da konu olmuş ancak
bütüncül bir yaklaşımla hiç
ele alınmamış bir bölge. Farklı
çalışma gruplarının çoğu zaman
birbirlerinden habersiz yürüttüğü
çok sayıda araştırma ve çalışmaya
da konu olmuş ama bu çalışmalar
biraraya getirilip toplam fayda
açısından ele alınamamış.
Bölgede anlamlı ve elle tutulur bir
değişim, gelişme sağlanabilmesi
için Yukarı Fırat Bölgesinin
bütüncül bir anlayışıyla ele
alınması, alanda fiziki, sosyal ve
iktisadi planlama çalışmalarının
tüm boyutlarıyla tasarlanması,
planlanması ve hayata geçirilmesi
gerekiyor. Bunun için izlenecek
yol, evrensel kriterleri olan bir
yol. Alan yönetim planının
hazırlanması, alan koruma
stratejilerinin belirlenmesi, alan
sürdürülebilirlik stratejilerinin
belirlenmesi, alan tanıtım
stratejilerinin belirlenmesiyle

Çemişgezek

16.188

8.149

8.039

Divriği

49.882

16.829

33.053

Keban

10.014

7.031

2.983

Kemaliye

15.035

5.238

9.797

Pertek

20.366

11.869

8.497

Toplam

163.675

70.890

92.785
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başlayan bir dizi çalışma kamu,
yerel, sivil ve özel kesimlerin
işbirliği ile sağlıklı bir şekilde
hazırlanmalı. Aslına bakarsanız
Yukarı Fırat insanının kadim
imece geleneği bu proje için bir
model olarak ortada duruyorken
‘işbirliği’ kelimesini kullanmak
istemiyorum. Turizm kaynakları
açısından zengin olan havzada
bu çalışmaların olmazsa olmazı,
koruma kullanma dengesinin
titizlikle ön planda tutulmasıdır.
İşte imecenin önemi bu noktada
daha anlamlı hale geliyor. Bu,
uzun soluklu bir iş: Planlama ve
envanter çalışmalarının ardından
tescile önerilecek çok sayıda eser
çıkacak, planlamalar dâhilinde
restorasyonlar gündeme gelecek,
tanıtım için altlıklar oluşturulacak;
kurumsal kimlik çalışması
yapılacak vs. Yanı sıra, belirlenen
stratejiler doğrultusunda tanıtım
ve pazarlama çalışmalarına
başlanacak. Özel sektörün sürece
müdahil olması için yatırım
koşulları ve yeni teşvikler üzerine
fikir alışverişinde bulunulacak.
Merkezi idarenin de desteğinin
alındığı noktada imecenin taşıdığı
önemin büyüklüğü daha iyi
anlaşılabilir. 5 farklı il sınırı ve 8 ilçe,
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aynı kültür havzasında bulunuyor.
2023 Türkiye Turizm Stratejisi
Belgesinde “Söz konusu turizm
kaynaklarının noktasal ölçekte
planlanması yerine gelişim
aksları boyunca turizm
koridorları, turizm bölgeleri,
turizm kentleri ve eko turizm
bölgeleri oluşturacak şekilde ele
alınması, bu değerlerin tanıtımı ve
kullanım kriterlerinin belirlenmesi
açısından daha doğru bir
yaklaşım olarak görülmektedir”
deniyor. Bu imece anlayışı, ulusal
politikalarımızla da örtüşüyor.
Sonuç olarak elimizde çok
değerli, özgün ve her açıdan
zengin bir kültür havzası
var. Ayrıca bölgede yerel
yönetimlerin çalışma hevesi,
kamu kurumlarının ilgisi ve
bilhassa ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibinin,
Tarihi Kentler Birliğinin, ÇEKÜL
Akademinin hassasiyeti,
bu bölgenin korunması ve
kalkınması için çok önemli
fırsatlar yaratıyor. Yaklaşık 10 bin
yıllık kültürün mirasçıları olan
bizler, Yukarı Fırat Havzasının
çocukları, istersek yine birlikte
başarabilir ve geleceği birlikte
tasarlayabiliriz.
Onar Köyü Kaya Mezarı / Ağın evlerinden
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TARİHİ
KENTLERDE
YENİ YÖNETİM
2020’de 20’inci yaşını kutlamaya hazırlanan
Tarihi Kentler Birliği, yılın ilk Buluşmasında yeni
başkan ve yönetimini seçti. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
TKB’nin yeni başkanı oldu. Yaklaşık 300 belediye
başkanı ve temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da yapılan
tarihi Buluşma, Müze Özendirme Yarışması Ödül
Töreninin coşkusuna da ev sahipliği yaptı.
Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşması 18 Haziran Salı günü Pendik Divan İstanbul
Asia Otelde düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Genel
Sekreteri Sezer Cihan’ın moderasyonuyla düzenlenen Meclis Toplantısı ile başlayan
Buluşma, TKB eski başkanları Mehmet Özhaseki, Dr. Asım Güzelbey ve Nihat Çiftçi’nin
katılımıyla, kültürel mirasın korunması alanında çalışan çok sayıda davetliyi biraraya
getirdi. Buluşmanın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski bakanı
Mehmet Özhaseki yaptı. Ardından yapılan 2019 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı ile Tarihi
Kentler Birliğinin yeni yönetim kurulu belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör, Şanlıurfa Belediyesi eski başkanı ve TKB’nin son 2 yıldır
başkanlığını yürüten Nihat Çiftçi’den görevi devralarak TKB’nin 6’ıncı başkanı oldu.
Meclis Toplantısını, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın “20’inci Yıla Doğru Tarihi Kentler
Birliği” başlıklı konuşması izledi. Cihan, konuşmasında kuruluşundan bugüne TKB
bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları aktardı, projeler hakkında bilgi verdi. İstanbul
Buluşması, TKB Başkanı Hayrettin Güngör’ün teşekkür, TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in kapanış konuşmalarının ardından, bu yıl 3’üncüsü
düzenlenen Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreniyle son buldu.
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TARİHİ KENTLER
BİRLİĞİ YÖNETİMİ
TKB Başkanı
Hayrettin Güngör
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı

“Kentlerin ömürleri, devletlerin
ömürlerinden çok daha uzundur”
Mehmet Özhaseki
TKB Eski Başkanı, Kayseri Milletvekili

Meclis Başkan Vekilleri
Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkanı
Mehmet Sarı
Amasya Belediye Başkanı
Meclis Divanı Katip Üyeleri
Ali Orkun Cengiz
Burdur Belediye Başkanı (Asıl)
Mehmet Sait Kılıç
Oğuzeli Belediye Başkanı (Asıl)
Özdilek Özcan
Niksar Belediye Başkanı (Yedek)
İbrahim Sadık Edis
Vezirköprü Belediye Başkanı
(Yedek)
Encümen Üyeleri
Alp Kargı
Merzifon Belediye Başkanı
Cemal Akın
Bartın Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Bld. Bşk.
Mustafa Dündar
Osmangazi Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan
Malatya Büyükşehir Bld. Bşk.
Şükrü Genç
Sarıyer Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan
Çanakkale Belediye Başkanı
Plan Ve Bütçe
Komisyonu Üyeleri
Bülent Kantarcı
Çaycuma Belediye Başkanı
Metin Oral
Altınova Belediye Başkanı
Emin Ersoy
Havran Belediye Başkanı
Halil Öztürk
Elmalı Belediye Başkanı
Zehra Özyol
Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

Yoluna, ilk günkü şevkle
devam eden Tarihi Kentler
Birliği, gönüllülük esasına göre
kurulmuş bir birlik olarak ayrı bir
yerde duruyor. Kanun esasıyla
oluşturulan birlikler bir yana,
gönüllülük esasına dayanan
ve kartopu gibi büyüyen böyle
bir birliğe başka bir örnek
yok. Hepimizin üstadı, Metin
Sözen’dir. Tarihi, doğal, kültürel
mirasın korunması, yaşatılması,
içine fonksiyon yüklenmesi ve
gelecek kuşaklara aktarılması
noktasında hepimizde bir bilinç
oluşması, Metin Sözen’e bağlı.
Üzerinde yaşadığımız
Anadolu coğrafyası,
Mezopotamya ile birlikte
dünyanın en eski yerleşim
yerlerinden, en kadim
coğrafyalarından biri. Burada
onlarca kavim yaşamış, onlarca
medeniyet kurulmuş. Elbette
bu kavimlerin ve kurdukları
medeniyetlerin izleri duruyor.
Bu coğrafyanın bir başka özelliği

TKB Bursa Kuruluş Toplantısı, 2000 (Kurucu Başkan Erdoğan Bilenser, sağ alt)

de bir sığınma coğrafyası
olmasıdır. Dünyanın dört bir
tarafında daralan, bunalan,
sıkılan mazlum kim varsa,
buraya gelmiştir. Ve elbette bu
coğrafyanın her bir köşesinde
eşsiz anılar, izler var; bir açık hava
müzesi gibidir Anadolu. Ancak
tarihi eserlerimize önemine
uygun sahip çıkamamışız. Bu,
müşterek bir sorundur. Açık
hava müzesi diye övündüğümüz
bu ülkedeki tarihi eserler, ya
defineciler tarafından ya da iş
bilmez belediyeciler tarafından
talan edilmiş. Yaşadığım
kentte, bir Mimar Sinan eseri
olan hamam, büyük bir cadde
yapılacağı gerekçesiyle yıkılmış
mesela.
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Hepimizin bilmesi gereken
şudur: Belediye başkanları
olarak tarihi sorumluluğumuz
var. Kentlerin ömürleri,
devletlerin ömürlerinden çok
daha uzundur. Tarihte 12 bin
yıllık, 8 bin yıllık, 5 bin yıllık
devlet yoktur ama kentler
vardır. Kültür kentlerde gelişir,
medeniyet kentlerde kurulur,
demokrasi kentlerde kök
salar. Bu nedenle kentlerimize
sahip çıkmalıyız; belediye
başkanlarının sorumluluğu
çok yüksek. Kimlikli kentlerin
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oluşturulması zor ama önemli
bir görev.
Anadolu coğrafyası üzerinde
iki ciddi medeniyet kurmuşuz:
Selçuklu ve Osmanlı. Bugün
Cumhuriyet’le varız. Geldiğimiz
şu noktada, içinde yaşadığımız
ortama “medeniyet” ismi
takacak olursak, ne diyebiliriz?
Bu konuyu biraz düşünmemiz
gerekiyor. Özetle, kendimizi
eleştirip kimlikli kentler kurmak
için çalışmalıyız.

“Kurumları kurmak kolay ama yaşatmak zor ve önemli”
Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği Başkanı
olmaktan onur duydum;
büyük bir sorumluluk altına
girdik. Yaklaşık 30 yıldır yerel
yönetimlerin ağırlıklı olarak teori
kısmında çalıştım. Denetim
hayatından başlayıp Türkiye
Belediyeler Birliği ve son
olarak da Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetimler Politika
Kurulu Üyesi olarak görev
yaptım. Tüm bu görevlerim
sırasında belediyelerimizden
ve başkanlarımızdan çok şey

öğrendim. Tarihi Kentler Birliği
de gönüllü kurulmuş çok
değerli bir birlik. Öncelikle bu
birliği kuran ve yürütmüş olan
Erdoğan Bilenser, Mehmet
Özhaseki, Asım Güzelbey,
Yusuf Ziya Yılmaz ve görevi
devralacağım Nihat Çiftçi’ye
yürekten teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Metin Sözen’in
önderliğinde ÇEKÜL Vakfının
büyük katkıları olduğunu
biliyorum. Her birine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.
Türkiye Belediyeler Birliği
Genel Sekreterliği görevim
süresince tüm birliklere imkânlar
ölçüsünde destek vermeye
çalışmıştım. Bu birliklerin
başında da Tarihi Kentler Birliği
geliyordu. Öyle düşünüyorum
ki, bundan sonraki süreçte
de Türkiye Belediyeler Birliği

ile işbirliğimizi üst düzeyde
sürdüreceğiz. Kurumları
kurmak kolay ama yaşatmak
zor ve önemli. Biz Tarihi Kentler
Birliğinde, üstatlarımızın
emrindeyiz. Başkanlarımızdan
çok şey öğreneceğimden
şüphem yok. Tekrar teşekkür
ediyorum.

TKB Mardin Midyat Buluşması, 2006 (Metin Sözen ve Mehmet Özhasaki, sağ üst) / TKB Kaş Semineri, 2007
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“Bayatlamış başlıklara vaktimizin
olmadığı bir dönemdeyiz”
Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Dünyada ve Türkiye’de
gelişen teknoloji ve
demokrasi anlayışı içinde
hızlı bir değişim söz konusu.
Bunu izlemek, özümsemek
ve yasal boyutlarını çizerek
geniş yığınlara sunmak
kolay bir iş değil. Bu nedenle
her şeyi üst düzeyde
değerlendirmek gerekiyor.
Bugün toplumların ortak
sıkıntıları var. Küreselleşen
dünyada söz konusu sıkıntılar
karşısında dayanacak
noktalar arıyor insanlar. Bu
dayanak noktaları kurumlar
olabilir, sayısal çoğunluğa
da ulaşılabilir ama her gün
yeniden ve yeniden bu
dayanak noktaları halka

ulaştırılamıyorsa, bir bıkkınlık
yaşanır, boşluk oluşur.
Tarihi Kentler Birliği
kurulurken çok önemli
bir farkındalık yaratıldı. O
sürecin içinde olan ve zemini
hazırlayan ÇEKÜL Vakfı, o
dönemin bakanları, mimarlar
odası gibi hem sivil hem de
devlet kadrolarının içinde
olduğu, birlikte hareket
ettiği bir kuruluş öyküsü
oluştu. Tarihi kentlerden
sorumlu tüm taraflar
biraraya gelmişti. Burada en
önemli nokta sivilleşmeyi
çok zor götüren bir toplum
olmakla birlikte, sivil toplum
kuruluşlarının da sivilleşmek
zorunda olmalarıdır. Yanlışları
doğruymuş gibi sunmaya,

ülkemizde ne takat ne de
gelecek umudu kalmıştır.
Bayatlamış başlıklara vaktimiz
olmadığı bir dönemdeyiz.
Nüfusumuzun büyük
çoğunluğu genç; onların
büyük sıkıntılarını biliyorum.
Bugün, biz de gençleşmek
zorundayız. Yaş olarak değil,
zihinsel olarak.
TKB 20’inci yılına giriyor;
kültür öncelikli gelecek
kurgusu için sağlam adımlar
atmalıyız. Bir kentin belediye
başkanı, hangi kentin belediye
başkanı olduğunu bilmeli,
söyleyecek sözü olmalı. Çünkü
bu topraklarda daima kültür
öncelikli ve egemen olmuştur.
TKB’ye seçildiğinden bu
yana başkanlık yapan
arkadaşlarımız da bunun
bilincinde oldu her zaman.
Tarihi Kentler Birliği bu
sayede bugünlere gelebildi.
Bağımsız, özgür, tarafsız
özelliğini koruyarak buralara
kadar geldi. Biz, birbirimize
her türlü eleştiriyi yapabiliriz,
yapmışızdır da. Ama
örgütlenmeye zarar verecek
hiçbir çıkış söz konusu
olmamıştır. Bu örgüt içinde
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ayırım yapmadan, güç ve
iradeleri doğrultusunda
birbirlerine yardım eden
başkanların ortak tavrı,
Türkiye’nin de özlediği
tavırdır.
Son olarak, rakamlarla
uğraşmayı çok sevmiyorum;
onların içinin dolu olması
lazımdır ama burada
paylaşmak istediğim
rakamlar var. İftihar ederek
söylüyorum ki Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde

bugüne kadar açılmış
müzelerin sayısını, TKB
olarak 300’e ulaştırdık. Bu
ne demektir? Çocuklarımıza
mesken tutuyoruz demektir.
Kültür varlıkları ve somut
olmayan miras açısından
Türkiye envantersiz bir
toplumdu arkadaşlar.
Biz artık hangi kentte ne
olduğunu ve ne durumda
bulunduğunu gayet iyi
biliyoruz. Kentte geçmiş
varlıklara dair yayınlar
cılızdı. Oysa şimdi kitaplık,
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envanter, kent ve ihtisas
müzeleri oluştu. Sayı, bu
yılın sonunda daha da
yükselecek. Açtığımız
müzeler sadece sayıdan
ibaret değil; nitelikleriyle de
göz dolduruyor. Açtığımız
müzelerin çoğu Avrupa’da
ödül alıyor. O açıdan buradaki
müzeleri kuran arkadaşlara,
oradaki mal varlıklarını
bağışlayanlara, ülkesine,
memleketine gönlü açık
olanlara çok teşekkür ederim.
Son olarak, bu dağınık
ortamda parti boyutunda
söylem geliştirmeyin. Bu
bizim yarınlarımız için çok
büyük engel oluşturur. Bu,
eleştiriden uzaklaşalım
demek değildir. Eleştirisiz
hiçbir şey olmaz. Ama
söylemek için söylemek,
fotoğraf çektirmeye çalışmak,
arkadan gelip 5 puan almaya
çalışmak kültüre ve kimliğe
sığmaz.
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Müze Özendi ̇rme Yarışması Ödül Töreni ̇ Yapıldı
Tarihi Kentler Birliği, Anadolu
kentlerinde kültürel ve
tarihi mirasın korunması,
gelecek kuşaklara aktarılması
amacıyla sürdürdüğü
çalışmalar kapsamında,
nitelikli müzelerin kurulmasını,
müzecilik faaliyetlerinin
yaygınlaştırılmasını da
hedefliyor. Bu düşüncenin
izinde, bu yıl 3’üncüsü
düzenlenen Tarihi Kentler
Birliği Müze Özendirme
Yarışması; Ahmet Erdönmez
başkanlığında, Aziz Elbas,
Kibele Eren, Sezer Cihan,
Tokat Şehir Müzesi

Yeşim S. Dizdaroğlu ve
Y. Metin Keskin’den oluşan
Seçici Kurul ile Prof. Dr.
Metin Sözen, Ahmet Onur
Altun ve Alp Arısoy’dan
oluşan Danışma Kurulunun
yönetiminde düzenlendi. TKB
Müze Özendirme Yarışmasına
bu yıl 21 belediyeden 23 müze
başvurdu. Yaşam Kültürü
Müzeleri, Sanat ve Edebiyat
Müzeleri, Kent Müzeleri, Bilim
Tarihi ve Teknoloji Müzeleri,
Panorama Müzeleri ile Tarım
Müzeleri kategorilerinde
başvurular değerlendirildi.

ÇEKÜL Akademi
bünyesinde müzecilik
eğitimlerini de sürdüren
Tarihi Kentler Birliği, müzeler
arasında rekabet değil,
iyi müzecilik örneklerinin
özendirilmesi amacıyla
hareket ettiği için, Müze
Yarışmasında “kazananlar”,
bir kategori olarak yer almadı.
İstanbul Buluşmasındaki
Müze Özendirme Yarışma
Ödül Töreni, özel tasarlanan
plaketlerin ve Yarışma
Kataloğunun takdim
edilmesiyle son buldu.
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YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ

SANAT VE EDEBİYAT MÜZELERİ

Battalgazi, Çankırı, Didim, Dinar,
Eskigediz, Gaziantep, Kahramanmaraş ve
Sındırgı belediyelerine ödüllerini, Mehmet
Özhaseki teslim etti.

Beykoz, Kuşadası, Nilüfer, Süleymanpaşa
(2 ödül) belediyeleri ödüllerini, Dr. Asım
Güzelbey’in elinden aldı.

KENT MÜZELERİ
Gökçeada, Selçuklu, Simav ve Tokat
belediyelerine ödüllerini ise Nihat Çiftçi verdi.
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BİLİM TARİHİ
VE TEKNOLOJİ MÜZELERİ
Çankırı, Şahinbey ve Malatya da bu kategoride
ödüle değer bulundu. Törene katılan Çankırı
Belediye Başkanı ödülünü, TKB Encümen Üyesi
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’dan teslim
aldı.

PANORAMA MÜZELERİ
VE TARIM MÜZESİ
Panorama kategorisinde Konya ve Osmangazi;
Tarım kategorisinde ise Şanlıurfa ödüle değer
bulundu. TKB’nin yeni Başkanı Hayrettin Güngör
ödülleri takdim etti.
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KENTLERİN BELLEK
MERKEZLERİ: MÜZE, ARŞİV
VE KÜTÜPHANELER
Ahmet Onur Altun
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı

Türkiye’deki koruma politikalarının gelişimi
incelendiğinde koruma tarihimizde belirli
kırılma noktaları olduğunu görüyoruz. Bu
kırılmaların en önemlilerinden birisi de koruma
hareketinin sivilleşmesi ve yerelde tabana
yayılmasıyla gerçekleşti. Özellikle yerelin
kendi politikalarını oluşturmaya başlaması
bu yeni sürecin habercisiydi. Ancak yerelde
örgütlenmenin kurulması ve yerelin kendi
politikalarını üretebilir hale gelmesi kısa sürede
gerçekleşmedi. ÇEKÜL Vakfının yürüttüğü
çalışmalar ve ardından Tarihi Kentler Birliğinin
kurulması ile devam eden örgütlenme süreci
sonunda yerel yönetimler kendi alanlarında
koruma politikaları üretmeye ve koruma
çalışmalarında söz sahibi olmaya başladı.
Uzun yılların sonunda ortaya çıkan koruma
politikaları ve politika üretebilme kapasitesi
yine yerel yönetimler tarafından sürdürülebilir
kılınmalı. Sürekli değişen siyasi konjonktürde,
her seçimde değişen ve yenilenen kadrolarla bu
sürekliliğin sağlanması ancak kalıcı kurumların
oluşturulması, bilginin kayıt altına alınması
ve geleceğe doğru bir şekilde aktarılması
ile mümkün olabilir. Gelinen bu aşamada
müze, arşiv ve kütüphanelerin kurulması ve
aktif bir şekilde kullanılması artık bir seçenek
olmaktan çıkarak zorunluluk haline gelmiş
durumda. Aynı zamanda koruma çalışmalarının
Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi
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halkla buluştuğu en önemli arayüz olan
müzeler, koruma bilincini kent yaşamının
merkezine oturtarak tüm bu çalışmaların
sahiplenilmesine katkı sunuyor. Bu bağlamda
müze, arşiv ve kütüphaneler kentlerin bellek
merkezleri olarak büyük bir görev üstleniyor.
Yılların birikimini kayıt altına almak,
korumak ve gelecek kuşaklara doğru
bir dille aktarmak, koruma çalışmalarına
altlık oluşturmak ve koruma politikalarının
sürekliliğini sağlamak zor olduğu kadar uzun
yıllar süren çalışmaların yürütülmesini de
gerektirir. Bu kurumların oluşması, oturması
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ve nitelikli bir şekilde işler hale gelmesi uzun
erimli bir emeğin ürünüdür. Müzeler yalnızca
bilgiyi muhafaza eden yapılar değil, aynı zamanda
kent dokusunun fiziksel bir parçası olarak işleyen
ve kent yaşamına hizmet eden mekânlardır. Kent
dokusunun gerek fiziksel gerek sosyal olarak
önemli odaklarından biri olan müze, arşiv ve
kütüphaneler çok boyutlu koruma politikalarının
hem bir ürünü hem de ayrılmaz bir parçası olarak
çalışırlar.
Kentlerde müzelerin özendirilmesi amacıyla
Tarihi Kentler Birliği tarafından 3 yıldır Müze
Özendirme Yarışması düzenleniyor. İlk yıl 19, ikinci
yıl 39, bu yıl ise 23 müzenin katıldığı yarışma ile
kentlerde müzelerin özendirilmesi, yenilerinin
açılması, var olan müze, arşiv ve kütüphanelerin
niteliklerinin artırılması amaçlanıyor. Tarihi
Kentler Birliğinin kurulduğu günden bu yana üye
belediyelere bağlı müzelerin sayısı bugün 455 üye
belediyede 277’si açık, 57’si planlama aşamasında
olmak üzere toplam 334 müzeye ulaşmış durumda
ve bu sayı her geçen yıl artmaya devam ediyor.
Ulaşılan rakamlar uzun yıllar boyunca sürdürülen
çalışmaların meyvelerini vermeye başladığının ve
bu dinamik ortamda oluşmaya başlayan birikimin
bir göstergesidir.
Yukarıda belirtilen sayılara ulaşmak her ne kadar
önemli olsa da özellikle kültürel mirasın korunması
alanında yapılan çalışmaların yalnızca rakamlar
üzerinden değerlendirilmesi ve bir başarıdan söz
edilmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Önümüzdeki
yıllarda açılan müzelerin niteliklerinin artırılarak
kendilerine yaşam alanı bulmalarının sağlanması
yerel yönetimlerin birincil görevlerinden biri
olmalıdır. Koruma bilincinin ve politikalarının
sürekliliği kurulan müzelerin her kesimden insan
tarafından kullanılır hale gelmesi, kütüphanelerin
zenginleştirilmesi ve kent yaşamına katılması ile
mümkün olacaktır. Bu sebeple yerel yönetimler,
müze arşivleri ve kütüphanelerini sürekli güncel ve
aktif tutarak, eğitim çalışmaları ile desteklemeli ve
bu mekânları birer bellek ve kültür merkezi haline
getirmelidirler.
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ÇEKÜL EVİNDE
KÜLTÜREL MİRAS
BULUŞMALARI
Sema Ulus
ÇEKÜL Vakfı Editörü

ÇEKÜL Vakfı, geleneksel hale gelen
ÇEKÜL Evi etkinliklerinde bahar dönemini
arkeoloji buluşmalarına ayırdı. ÇEKÜL
gönüllüleri, Yenikapı ve Göbeklitepe kazı
çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı sunumları dinleme,
merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.
ÇEKÜL Vakfının Beyoğlu’ndaki tarihi binası, “Kültürel Mirasımızı
Öğreniyoruz, Bağış Yapın Çocuklar da Öğrensin!” üst başlığıyla bir dizi
etkinliğe ev sahipliği yaptı. ÇEKÜL Bilgi Ağacının “Yapıların Diliyle Kentim:
İstanbul” eğitimlerinde fırsat eşitliği yaratmak ve daha çok öğrenciye
ulaşabilmek için düzenlenen bağış etkinlikleri, kültür sanat alanından
isimleri ÇEKÜL destekçileriyle buluşturdu. ÇEKÜL Evi Bahar Programı
kapsamında Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Prof. Dr.
Necmi Karul ağırlandı. ÇEKÜL Bilgi Ağacının doğal ve kültürel miras
eğitimlerinden her bir öğrencinin faydalanabilmesi için bağış karşılığı
düzenlenen etkinlikler, ilgiyle karşılandı.
Yenikapı’dan Orta Çağ İstanbulu’na
ÇEKÜL Evi etkinlikleri, Nisan ayında Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın
katılımıyla başladı. Dünyanın en geniş repertuvarına sahip antik tekne
koleksiyonlarından birini oluşturan “Yenikapı Batıkları” Projesi, 2004
yılından günümüze, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında
ve Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın proje direktörlüğünde sürdürülüyor.

YEREL KİMLİK
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Yenikapı Batıkları Araştırma ve Uygulama Laboratuarı
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Bizans Dönemine tarihlenen 37 gemi batığı,
dönemin denizciliği, deniz ticareti ve gemi
yapımı teknolojisiyle ilgili paha biçilmez bilgilere
ulaşılmasını sağlıyor. Kazıların başladığı 2004
yılından bugüne 27 geminin dokümantasyon
çalışması tamamlandı. Prof. Dr. Ufuk Kocabaş,
büyük bir merakla izlenen bu sualtı mirasına
ilişkin yaptığı sunumda, hem sürdürdükleri
bilimsel çalışmanın detaylarına ve benzer
uluslararası çalışmalar içindeki başarılı yerine
vurgu yaptı hem de kazı alanına ilişkin güncel
bilgileri paylaştı.
Yenikapı metro kazısıyla ortaya çıkan antik
tekneler, yataklarından, literatürün sunduğu
bilgi ve tecrübelerin yanı sıra, bu kazı sahasının
koşullarına özel olarak üretilmiş, özgün
tekniklerin yardımıyla çıkarılırken, sadece
tarihe değil literatüre de katkı yapıyor. Prof. Dr.
Ufuk Kocabaş, suya doygun ahşabın çamur
gibi dağılma tehlikesi taşıyan parçalarıyla
karşılaşabildiklerini, parçaları asgari kayıp
kararıyla kendi yöntemlerini geliştirerek
kaldırdıklarını anlatırken sahadan ve
laboratuvardan video görüntüleriyle kurtarma
kazısına dair örnekler paylaştı. Batıkların
arazideki konumu ve korunma durumları
dikkate alınarak tercih edilen farklı yöntemler
olduğunu belirten Kocabaş, konuşmasında kazı
sonrası dokümantasyonun da önemine değindi.
Yenikapı Batıkları Projesinin önemli bir özelliği,
kazı başkanına değil, üniversiteye bağlı olarak
sürdürülmesi. İstanbul Üniversitesi Sualtı
Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı, Prof. Dr.
Ufuk Kocabaş ve ekibinin girişimleri ve Yenikapı
Batıkları Projesine kurumsal bir yaklaşım
ve süreklilik sağlanması amacıyla, Yenikapı
çalışmasından sonra kuruldu. Bu, hâlihazırda
çalışılan pek çok kazıdan farklı olarak devredilen
ve devredilecek olan uzun soluklu bir çalışmaya
işaret ediyor.
ÇEKÜL Bilgi Ağacının “Yapıların Diliyle Kentim
İstanbul” eğitimlerinin başlıca duraklarından biri
olan Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme
Laboratuvarı, öğrenci gruplarına ve Yenikapı
Batkıları Projesine ilgi duyanlara açık.
Necmi Karul, Ünal Akkemik, Ufuk Kocabaş
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Ağacın İzinde
Buluşmaların 2’incisi, Prof. Dr. Ünal
Akkemik’in katılımıyla Mayıs ayında
yapıldı. Yenikapı Batıkları Ahşap Analizleri
Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Ünal
Akkemik, ağacın yolculuğunu anlatmak
üzere “Yenikapı Ahşapları” söyleşisinde,
kalabalık bir izleyici topluluğuyla biraraya
geldi. Yenikapı’da çok önemli miktarda
ahşabın gün yüzüne çıktığını ve bulunan
ahşapların bir kısmının gemilere, iskele
ve mendireklere, bir kısmınınsa süs
eşyalarına ait olduğunun belirlendiğini
söyleyen Akkemik, sunumunda, yapılan
çalışmalar ve teşhisler hakkında bilgiler
verdi; ahşapların kullanıldığı dönemlere
ilişkin verileri paylaştı. Bu bilgilerden
biri, Roma Döneminde Beşiktaş-Bebek
güzergâhı arasında servi ağaçlarının
bulunduğu ve servilerin gemi yapımı için
özellikle dikildiği yönünde. Bu, Anadolu
coğrafyasında söz konusu olan ilk ağaç
dikim faaliyeti. İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Botaniği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ünal Akkemik’in sunumunun ardından,
katılımcılar Yenikapı batıkları ve ahşapları
hakkında merak ettiklerini sordu.
Neolitik Dönem ve Göbeklitepe
Arkeoloji buluşmalarının sonuncusu,
tüm dünyada büyük merak uyandıran
Göbeklitepe’yi odağına aldı. Göbeklitepe
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Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Necmi
Karul’un katılımıyla düzenlenen
“Neolitik Dönem ve Göbeklitepe’nin
Yeri” başlıklı konuşma, Göbeklitepe’yi
merak eden kalabalık bir dinleyici
topluluğunu biraraya getirdi. UNESCO
42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında
UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan
Göbeklitepe’nin ilk dönem Neolitik
toplulukları için önemli bir toplanma ya
da tören merkezi olduğu düşünülüyor.
Yiyeceğe erişim, sosyal hiyerarşi,
işbölümü gibi pek çok konuda yeni
soruların sorulmasına yol açan bu özel
miras alanının bilinirliğini desteklemek
üzere 2019, Göbeklitepe Yılı ilan edildi.
Prof. Dr. Necmi Karul, Göbeklitepe’nin
yoğun bir gündem yaratmasının, antik
alanın kazısının yapılıp buluntularının
açığa çıkarılmasıyla ilişkili olabileceğini
belirtti: “Daha erken tarihli alanlar da
dâhil olmak üzere, Göbeklitepe gibi pek
çok arkeolojik alan olduğunu biliyoruz.
Özellikle Harran Ovası ve Dicle – Fırat
Havzası etrafında tespit edilmiş alanlar
var. Nevali Çori, Hallan Çemi, Gusir Höyük
ve Çayönü bunlar arasında sayılabilir.”
Karul, Anadolu’da kazı çalışmalarına
başlanması halinde pek çok önemli
arkeolojik alan tespit edileceğini de
sözlerine ekledi.

Yenikapı batıklarından detay / Göbeklitepe
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KORUMANIN
TECRÜBELİ İSİMLERİYLE
DENEYİM PAYLAŞIMI
ÇEKÜL Akademi, yıl içinde 2 ayrı dönemde kurguladığı
TKB Kentsel Koruma Eğitimleri ile TKB Alanda Eğitimler
Programı için bu bahar İstanbul ve Kayseri’de yerel yönetimlerin
teknik kadrolarıyla biraraya geldi. ÇEKÜL Akademi, Alanda Eğitimler
Programı kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında Gaziantep ve
Şanlıurfa’da da eğitimler düzenlemişti. Eğitimlere ilişkin haberimizi
Yerel Kimlik dergisinin 57’inci sayısında bulabilirsiniz.
ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programı, 24-26 Nisan
tarihlerinde “Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde
Kayseri Örneği” başlığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür
Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle uyguladı. Milli Mücadele Müzesi
olarak işlevlendirilen tarihi Kayseri Lisesinde yapılan eğitimde
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Gürcan
Santralİstanbul Enerji Müzesi inceleme gezisi
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ÇEKÜL Akademi Bahar Dönemi
Eğitim Programı, İstanbul ve Kayseri‘de
yapılan eğitimlerle tamamlandı. Koruma
alanında tecrübeli Akademi eğitimcileri
ve alanda uygulamayı yürüten, planlayan
uzmanlar, uygulamalardaki sorunları ve
çözümleri paylaştı.
Senem “Koruma Çalışmalarında
Kurumlararası Diyalog” başlıklı
bir sunum yaptı. Gürcan Senem,
sunumunda yerel yönetimlerde
eski eser üzerine çalışan
uzmanların restorasyon, sokak
sağlıklaştırma, basit onarım
çalışmalarında kurumlarla
iletişim deneyimlerini aktardı;
eski eser için bütçe oluşturma ve
hibe kaynaklarının nasıl temin
edildiğine dair bilgi verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz
ise, müzelerin kurulumundan
işletilmesine, sürece ilişkin
bilgiler verdi; tarihi Kayseri
Lisesinin Milli Mücadele Müzesi,
Gevher Nesibe Şifahanesinin
ise Selçuklu Uygarlığı Müzesi
olarak işlevlendirilmesi sürecini
paylaştı. Restoratör Mimar Akgül
Zor Sarı’nın, “Projelendirme
Çalışmalarında Karşılaşılan
Problemler ve Çözüm Önerileri”

sunumu da ilgiyle izlendi. Milli
Mücadele ve Selçuklu Uygarlığı
Müzeleri ile kale-çarşı-mahalle
aksını bağlayan “Kültür Yolu”,
katılımcıların gezi rotasındaydı.
Ağırnas’dan Talas’a Kayseri
Kayseri Erciyes Üniversitesi
Teknopark Genel Müdürü ve
ÇEKÜL gönüllüsü Bilgin Yazlık
“Koramaz Vadisi UNESCO
Yolunda” başlıklı sunumunda,
ÇEKÜL Vakfının doğrudan destek
verdiği Koramaz Vadisinde
yürütülen envanter ve koruma
çalışmalarını anlattı. Eğitimin son
sunumunu Kayseri Büyükşehir
Belediyesi KUDEB Müdürü Fatih
Cevat yaptı. Alanda Eğitimler
Programı, Ağırnas Mimar Sinan
Evi ile Germir’de yapılan onarım
çalışmalarından sonra ziyarete
açılan Bezirhane; Talas Yaman
Dede Camisi ve Talas Amerikan
Koleji ziyaretleriyle son buldu.
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İşlevlendirme, koruma / kullanma dengesi ve proje döngüsü
gibi farklı başlıklardaki eğitimler, sonbaharda devam edecek.

Alanda Eğitimler Programı Kayseri örneği
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İstanbul’da 6 Eğitim
Kentsel Koruma Eğitimi Bahar Dönemi
Programı Bülent Baykal’ın “KUDEB’ler,
Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı”
ile Y. Metin Keskin’in “Tarihi Yapı-Yeni
Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimleriyle
İstanbul’da başladı. Tarihi çevrede yapılan
bakım, onarım ve restorasyon proje
ve uygulamalarında, kentsel kültürel
korumadan sorumlu belediye ekiplerinin
koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç
alma yetkinliğini geliştirmeyi amaçlayan
Baykal’ın anlatımı, aynı zamanda eski eser
restorasyonu, sokak sağlıklaştırma gibi
projelerin koruma kurulu onay süreçleri
hakkındaydı.
Y. Metin Keskin ise, kültürel miras niteliği
taşıyan yapıların yeniden değerlendirilmesi,
işlevlendirilmesi ve koruma/kullanma
dengesi gözetilerek kent yaşamına
katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımlar
hakkında bilgi verdi. Restorasyon
konusunda uluslararası sözleşmelere
değinen Keskin, özellikle Atina Kartası,
Venedik Tüzüğü ve İCOMOS Bildirgesine
gönderme yaparak Türkiye’deki koruma
sürecinin gelişiminden ve bununla ilgili
yasal mevzuattan bahsetti.
Mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit
Bayar’ın “Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri,
Teknikleri ve Uygulama Örnekleri”
başlıklı eğitimde, tarihi yapıyı kavrama
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ve durumunu tespit etme esasları ile
restorasyon süreçlerinde izlenecek
koruma ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiler
pekiştirildi.
Restorasyon uzmanı İsmail Önel’in
“Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve
Hakediş Uygulamaları” başlıklı eğitim
programı ise, hakediş uygulamalarında
karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte
olması gereken özellikleri, örnekler
üzerinden ele aldı.
Akademi eğitmeni, psikolog Betül
Bozkurt’un “Yerel Yönetimler İçin Proje
Döngüsü Yönetimi” başlıklı eğitimi,
çalışmaların bütüncül yaklaşım esasıyla
projelendirilmesinin yöntemlerini aktardı;
proje yönetimi deneyimini hedefledi.
Kentsel Koruma Eğitimlerinin sonuncusu,
ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü,
mimar Alp Arısoy tarafından verilen
“Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim
Stratejileri” oldu.
ÇEKÜL Akademinin, TKB üyelerine
yönelik hazırladığı ve İstanbul’da yapılan
eğitimlerine Bahar Döneminde 73 uzman
katılarak sertifikasını aldı. Gaziantep,
Şanlıurfa ve son olarak Kayseri’de yapılan
Alanda Eğitimler Programını ise 175
uzman başarıyla tamamladı. Akademinin
Sonbahar Dönemi, Eylül ayında başlayacak.
İsmail Önel ve Nüvit Bayar eğitimlerinden
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MUĞLA’DAN
KOKU VADİSİ
PROJESİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi,
Koku Vadisi Projesiyle sağlıklı ve yüksek
verimli tarım üretimini destekleyerek
bölgedeki kırsal kalkınmada bir ivme
hedefliyor. Muğla’da tarihi yapıların
restorasyonundan sokak sağlıklaştırma
çalışmalarına, topyekûn kalkınma çabasının
izleri okunuyor.
Tarım arazilerinde verimin sağlanması, sağlıklı ve doğal gıda ve
ürünlere erişim imkânlarının arttırılması tüm dünyanın konusu.
Hükümetlerin desteklediği programların yanı sıra, gönüllülerin kendi
iletişim ağları ve örgütlülüğüyle sürdürülen çalışmalar, yediden
yetmişe hemen herkesin “zehirsiz sofralar”, “sağlıklı gıda” ve “tarım
arazisi” üzerine düşündüğü ya da eyleme geçtiği bir gündemin de
işareti. Muğla Büyükşehir Belediyesi de Koku Vadisi Projesi ile kırsal
kalkınmanın önünü açmayı, kooperatifçiliğin desteklenmesi, bölgesel
uzmanlaşmanın sağlanması ve üreticinin gelir düzeyinin arttırılmasını
amaçlıyor.
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Tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği
ve bu bitkilerden katma değeri
yüksek ürün üretimi konularında
çalışmalar yapılmasını içeren
proje için Menteşe ilçesini
pilot bölge olarak seçen
Muğla Büyükşehir Belediyesi,
Menteşe’ye bağlı köylerde
ve tarımsal üretim sıkıntısı
çeken bölgelerde üreticilerin
desteklenmesini amaçlıyor.
Lavanta üretiminin ağırlıklı
olduğu projede, yanı sıra
kekik, adaçayı, nane, biberiye,
mercanköşk, limonotu gibi
bitkiler de üretilmesi ve bu
bitkilerden uçucu yağ, bitkisel
kozmetik ürünler, bitki çayı ve
baharat gibi pazar payı yüksek
yan ürünler üretilmesi yoluyla
üreticinin gelir düzeyinin de
arttırılması hedefleniyor.

Projenin bir diğer ayağı da
kooperatifçiliğin desteklenmesi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi
proje kapsamında çoğunluğu
kadın ortaklardan oluşan
S. S. Merkez Menteşe Tarımsal
Kalkınma Kooperatifiyle
bir protokol imzaladı. Bu
protokolle üretimin kooperatif
üyeleri tarafından yapılması
amaçlanıyor. Böylece projeye
katılmak isteyen diğer
üreticilerin de kooperatife
ortak olması teşvik ediliyor.
Koku Vadisi Projesi, üreticiler
için uygun şartları yaratmayı;
tarımda kalkınmanın ancak güç
birliğiyle mümkün olabileceği
bilgisinden hareketle önceliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi,
tıbbi-aromatik bitki fidelerini
proje kapsamında dikimden
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hasada kadar kontrol ediyor;
tarımsal üretimin doğru ve
kaliteli bir biçimde sürdürülmesi
için üreticilere destek veriyor.
Tarihi Yapılarda Restorasyon
Muğla Büyükşehir Belediyesi
KUDEB’in sürdürdüğü
çalışmalar da devam ediyor.
Kent, bölgede bulunan pek çok
tarihi eserle deniz turizmine
olduğu kadar kültür turizmine
de ev sahipliği yapıyor.
Bu kapsamda Yatağan’da
bulunan Bozüyük Cemil
Toksöz Konağının restorasyonu
önemli örneklerden biri. Tarihi
Kentler Birliği tarafından 2015
yılında rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projelerinin
hazırlanması için hibe ile
desteklenen ve Muğla Kültür
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Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün onayı
ile yürütülen Cemil Toksöz
Konağındaki çalışma, 2018
yılında tamamlandı. Cemil
Toksöz Konağı Restorasyonu
Projesi, Tarihi Kentler Birliği
tarafından düzenlenen Koruma
Özendirme Yarışması tarafından
2015 Yılı Proje Dalında Başarı
Ödülüne değer bulunmuştu.
Çalışmalar arasında Datça
Cumalı Mahallesinde
bulunan Çeşmeköy Camisi,
Milas’da bulunan Pınar Köy
Camisi restorasyonu ile
Fethiye’de bulunan ve tipik
Kayaköy mimarisinin önemli
örneklerinden birini oluşturan
tescilli taş evin restorasyonu
anılabilir.
Bozüyük Cemil Toksöz Konağı / Milas Pınar Köy Camisi
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KAYSERİ’DE GELECEĞE
DÖNÜK ÇALIŞMALAR
Kayseri doğal ve kültürel mirasıyla Anadolu’nun
en zengin bölgelerinden birinde bulunuyor. Tarihi
6 bin yıl öncesine uzanan Kültepe’den yer altı
şehirlerine, fosil yataklarından farklı kültürlere ev
sahipliği yapmış tarihi yerleşmelerine çok katmanlı bir
mirasın günümüzdeki temsilcisi olan Kayseri, koruma
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem
Mimar Sinan Anma Haftası etkinliklerine katılmak
hem de devam etmekte olan projeleri değerlendirmek
ve gelecek çalışmaları planlamak amacıyla Prof. Dr.
Metin Sözen başkanlığındaki ÇEKÜL heyeti Kayseri’ye
bir ziyaret gerçekleştirdi.
Mimar Sinan, 431’inci ölüm yıldönümünde, Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 8-12 Nisan
tarihleri arasında bir dizi etkinlikle anıldı. Anma
etkinlikleri, 8 Nisan’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Kalesi restoransyon çalışmaları
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ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen ile ÇEKÜL Kent Çalışmaları, Mimar
Sinan’ı Anma Haftası kapsamında Kayseri
ve Ağırnas’ta düzenlenen etkinliklere katıldı;
bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.
Meclis Salonunda Dünya
Durdukça belgeselinden bir
bölümün gösterimi ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen’in konuşmacı olduğu
“Mimar Sinan’dan Sonra Biz
Neredeyiz?” konulu konferansla
başladı.
Konferansın ardından Kayseri
Valisi, Kayseri Büyükşehir ve ilçe
belediyelerin başkanları, oda
temsilcileri ve akademisyenlerin
katılımıyla kentteki koruma
çalışmalarının bütüncül
değerlendirilmesi için bir
toplantı düzenlendi. Prof.
Dr. Metin Sözen toplantıda,
Kayseri ve çevresi için genel
bir projeksiyon oluşturarak,
doğal ve kültürel mirasının
korunmasına yönelik hangi
adımların atılması gerektiğini
özetledi ve beklentilerini aktardı.
Etkinliklerin ikinci günü

Mimar Sinan’ın doğum yeri olan
Ağırnas’da devam etti. Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL
Kayseri Bölge Koordinatörü
Prof. Dr. Osman Özsoy, Kayseri
Mimarlar Odası, öğrenciler ve
Kayserililerin yoğun katılımıyla afiş
yarışmasından, panele pek çok
etkinlik izlendi.
Sivil mimarisi, yeraltı şehirleri
ve Koramaz Vadisiyle bir açık
hava müzesi niteliğindeki
Ağırnas, ÇEKÜL Vakfının Kendini
Koruyan Kentler Programının
ilk uygulama alanlarından biri.
2000’li yılların başında başlayan
koruma çalışmaları, 2014 yılından
bu yana Melikgazi Belediyesinin
de desteğiyle, ÇEKÜL Kayseri
temsilciliğinin gayretleriyle
yürütülüyor.
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ÇEKÜL heyeti, Kayseri Kalesinin devam eden restorasyonu
ile kale içindeki Arkeoloji Müzesi binasının inşaat çalışmalarını
yerinde inceledi.

ÇEKÜL heyeti inceleme gezisi

YEREL KİMLİK

Kent Projelerine Yaklaşımlar
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Kent
Çalışmaları Koordinatörü mimar Alp Arısoy
ve şehir plancısı Ahmet Altun, ÇEKÜL
Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Osman
Özsoy, mimar Serdar Altuntuğ eşliğinde
kent projelerini değerlendirmek üzere
inceleme gezisi yaptı. Gezi kapsamında
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleceğe
dönük planları ele alındı ve Koramaz Vadisi
için yol haritası çizildi. Kentte sürdürülecek
kültür öncelikli çalışmaları destekleyen
ÇEKÜL heyeti, Kayseri Kalesinin devam
eden restorasyonu ile kale içindeki Arkeoloji
Müzesi binasının inşaat çalışmalarını
yerinde inceledi. Kale içine oturan ve
modern bir mimari anlayışla tasarlanan yeni
Arkeoloji Müzesi binası heyet tarafından
takdirle karşılandı. Cesur bir müdahale
olmasının yanında iyi planlanmış, mütevazı;
kale ile yarışmayan mimarisiyle müze,
Kayseri’de koruma çalışmalarının geldiği
seviyeyi görünür kılıyor. Kayseri gezisinde
incelenen bir diğer tarihi odak ise, 24 saat
açık bir kütüphane olarak işlevlendirilecek
Meryem Ana Kilisesi oldu. Kent merkezinde
önemli bir konumda bulunan kilise
kütüphane olarak işlev kazandığında
gençlerin kamusal mekân ihtiyacı da
karşılanmış olacak.
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Koramaz Vadisi ve Gelecek Hedefleri
ÇEKÜL Kayseri Bölge Koordinatörü
Osman Özsoy’un doğrudan takip ettiği
Koramaz Vadisinindeki envanter ve koruma
çalışmaları ise sürüyor. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu
ve ÇEKÜL Vakfı ortaklığında 5 yıldır devam
eden yer altı çalışmalarıyla da gündemde
olan Koramaz Vadisi; kırsal mirası, yer altı
kentleri, fosil yatakları, somut ve somut
olmayan kültürel mirası, doğal mirası
ve Kültepe Ören Yeri ile çok katmanlı
bir kültür havzası. 12 km uzunluğuna
sahip bir deprem kırığı oluşumu olan ve
üzerinde yerleşim yerlerinin bulunduğu
Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası
Aday Listesine girmek için de dosya
hazırlıklarını tamamlamak üzere. ÇEKÜL
Vakfı ve Tarihi Kentler Birliğinin, yoğun
çalışma yürütmeye karar verdiği Kayseri
ve çevresi, tüm katmanlarıyla ele alınacak.
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle
işbirliği içinde doğa ve kültür odaklı
koruma programları hazırlanacak. ÇEKÜL
heyeti inceleme gezisi kapsamında
ayrıca, restorasyonu yapılarak yeniden
işlevlendirilen Talas Amerikan Kolejini de
ziyaret etti.

50

HABER

Limandan Antalya Kaleiçi görüntüsü

YEREL KİMLİK

51

YAPEX FUARI:
KENTSEL
KORUMADA
KÜLTÜR MİRASI
YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve
Koruma Fuarı bu yıl gündem başlığını
“Kentsel Korumada Kültür Mirası” olarak
belirledi. Fuarda kent dokusu içinde yer
alan miras alanlarındaki yeni koruma
yaklaşımlarına dikkat çekilecek. Antalya’da
düzenlenecek olan fuar, Kasım ayında
9’uncu yılını kutlayacak.
Tarihi Kentler Birliğinin desteği ve ÇEKÜL Vakfının işbirliğiyle
Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX Restorasyon, Kültür
Mirası ve Koruma Fuarı, 9’uncu yılını kutluyor. Geçmiş yıllarda değişik
kesimlerin içten destekleriyle verimli ve kalıcı sonuçlara ulaşarak,
kendine özel bir alan açan YAPEX Fuarı, edinilen deneyimlerin ışığında
yeni hedeflere yöneliyor. Bu yıl 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında
düzenlenecek olan fuarın gündem başlığı, “Kentsel Korumada Kültürel
Miras” olarak belirlendi.
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Kültürel miras, TKB’nin gündemine
her yıl farklı bir başlıkla girmeye
devam ediyor. Kırsal miras,
arkeolojik miras, endüstri mirası,
Cumhuriyet mirası, müzeler gibi
koruma başlıkları çoğaldıkça,
yeni yaklaşımlar ve yönetim
modellerine olan ihtiyaç da arttı.
Bu yılın öncelikli çalışma konusu
olarak belirlenen Kentsel Korumada
Kültürel Miras başlığı, sorumlusu
olduğumuz zengin mirası korurken
izleyeceğimiz yönetim modelleri
ve stratejileri, tarihi kentlerin ana
gündemi haline getiriyor. ÇEKÜL
Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen, “Ülkemizde son
yüzyılda doğal ve kültürel varlıkların
korunmasında değişik kesimlerin
ortak bir çizgide buluşmaya
başlaması, yılların yanlışlarının
hızının bir oranda yavaşlamasını ve
görünür bir değişimi sağlamıştır.
Burada doğal mirastan kültürel
mirasa, eğitimden örgütlenme
ve tanıtıma uzanan çok boyutlu
bir yaklaşım, köklü değerlere ilgiyi
biraz olsun artırmış bulunuyor.
Geleneksel çarşılardan konutlara,
sokak dokularına; kent bütününden
havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya
başlayan ve ortak işbirliklerini
içeren bu yaklaşımlar, özellikle
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma
ve Tanıtma Vakfı ile Tarihi Kentler
Birliği tarafından artık kaçınılmaz
bir sorumluluğa dönüştürülmüş
bulunmaktadır. Yerel yönetim ve
dinamiklerin varlığını dikkate alan
bu girişimlerin hiç kuşkusuz yeni
buluşmalara gereksinimi vardır.
Fuar, bu yıl, kültürel varlıkların doğru
değerlendirilmesinin gerekliliğini
vurgulayarak, tüm kesimleri
Antalya Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı)
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katkıya çağırmaktadır” diyerek
kentsel korumada kültürel miras
başlığının düşünsel altyapısını
açıklıyor.
Özendirme Yarışması,
Sergisi ve Paneller
YAPEX Restorasyon, Renovasyon
ve Kültür Mirasını Koruma
Fuarı, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Özendirme Yarışması ve
sergisine ev sahipliği yapacak.
Yanı sıra, ana temada düzenlenen
paneller, fuarın yapı taşlarından
biri olan ve düzeyi her geçen
yıl artan stant tasarımları da
YAPEX Fuarında TKB üyeleri
ve ÇEKÜL’ün desteğinin
azımsanmayacak büyüklükte
olduğunu gösteriyor. Fuar
süresince biraraya gelerek fikir
ve bilgi alışverişinde bulunacak
olan tarihi kentler, fuar aracılığıyla
birikimin yaygınlaşması ve kimlikli
kent kavramının oluşmasında,
uygulamaya dönük örneklerin
paylaşılması için en uygun
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zeminde buluşuyor.
Prof. Dr. Metin Sözen, “Yıllardır
ulusal-uluslararası boyuttaki
toplantılarla sürdürülen, sonuçları
yayımlanarak yaygınlaştırılan,
ardından onarımlardüzenlemelerle yeni nitelikler
kazanan bu hassas konunun
gündemde tutulması, hepimiz
için kaçınılmaz sorumluluk,”
diyerek YAPEX Fuarının gündem
başlığının nasıl bir boşluğu
doldurduğunu belirtiyor ve tarihi
bir çakışmaya işaret ediyor:
“ÇEKÜL Vakfının 30, TKB’nin 20,
YAPEX Fuarının ise 10’uncu yılına
hazırlandığı bu dönemde, yeni
atılımlara bu tür girişimler önemli
katkı sağlayacaktır.”
YAPEX Restorasyon, Renovasyon
ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı,
bu yıl Antalya Nâzım Hikmet
Kültür Merkezinde düzenlenecek;
kente “kültür mirası” vurgusuyla iz
bırakacak.
Antalya Kaleiçi
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İZLERİN YOLUNDA
Prof. Dr. Osman Özsoy
ÇEKÜL Vakfı Kayseri Bölge Koordinatörü

Son günlerin parlayan yıldızı Koramaz Vadisi ve
çevresinde yoğun şekilde gördüğümüz antik izler, Bünyan
yolu üzerinde Engir Gölünün batısında yer alan, hele
hele yürüyerek geçiyorsanız fark edemeyeceğiniz, otlarla
kaplanmış devasa bir alan. Bu izlerin çiftlisini yerleşim yerleri
içinde ve dışında ve yerleşim yerleri arasında Kapadokya’da
yaşayan herkes fark etmiştir. Yaklaşık 20-50 cm arasında
genişlikler, arada yükselti ve diğer tarafta yine aynı genişlikte
paralel ve yaklaşık 20-40 cm derinliğinde düz yollar/izler
bunlar. Biraz dikkat edince bu bölgenin karşı çaprazında da
benzer bir oluşum rahatlıkla göze çarpar.
Fotoğraflar: Osman Özsoy
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Koramaz Vadisi, Engir Gölünün
batısında yer alan devasa bir alana
yayılıyor. Üzerindeki antik izler de, bölgede
yaşayanlar tarafından bilinen, vadinin antik
oluşumu hakkında doğrudan söz söyleyen
bir niteliğe işaret ediyor.
100x100m’den daha geniş
bir alanın devam eden bir
yol olduğu düşünülürse
bu büyük alan bir kesit
aslında. İz bir çiftten fazlaysa
yorumlanmasında bir derece
zorluk söz konusu olabilir ama
böyle izler tarlası için mantıklı bir
yorum öngörülemiyor. Hele hele
birbirleriyle farklı açılarla kesişen
izler, yol doğrultusu fikrini
sarsıyor. Öncelikle bir izin yol
olarak tercih edilmesi için; kısa/
kestirme olması, destinasyonları
birbirine bağlaması, zemininin
yaz-kış geçişe müsaade etmesi,
doğal eğimiyle iniş ve çıkışta
fazla yormaması gerekir. Bu
açıdan bakılınca izlerin yoğun
olduğu yerler; destinasyonlar

arasında, hatta Kültepe gibi bir
ticari merkez ile buranın batısında
ya da Kayseri’de bulunan
merkezler arasında yer alıyor.
Birbirine paralel tekerlek izleri son
derece belirgin. Çeşitli açılarda
kesişen izleri, güzergâh değişikliği
ya da manevra yolları olarak
yorumlamak mümkün. Alanın
gökyüzünden fark edilebilmesi
ise çok geniş bir kullanıma ve
yoğunluğuyla işaret ediyor. İki köy
arasındaki yolu kullanan kağnı at
arabası ve yoğunluğu ile ticari bir
katarın araç sayısı kıyaslanamaz.
Hele hele bu yol bir savaş seferi
için kullanılmaktaysa yüklerin ağır,
araçların küçüklü büyüklü olması
fikri çeşitliliği de beraberinde
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Tekerlek kalınlıkları ve derinlikleri, bilinen araç geometrileriyle
son derece benzerlik gösteriyor.
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getirir. Aynı yolun aynı anda farklı amaçlar
için kafileler tarafından kullanılması,
alanın ve yolların genişliğini gerektirir.
Karşı taraftan gelebilecek bir kafileyle yolu
rahatlıkla paylaşmak ve durmadan hareket
etmek paralel izleri bu derece geniş bir
alana yaymıştır.
Tarihlemesi ve tam fonksiyonlarını
belirlemek ciddi bir uzmanlık ve emek
istese de yüzeysel incelemelerden ve
literatür bilgisinden bazı izlerin oluşumu,
değişimi ve dönüşümü hakkında birkaç
cümle söyleyebiliriz. Tekerlek kalınlıkları
ve derinlikleri bilinen araç geometrileriyle
son derece benzerlik gösteriyor. Tekerlek
etraflarına zaman içinde 2-3 cm kalınlığında
metal çember geçirilmesi ya da tekerleğin
yüke ve imkâna göre ahşap dışında
malzemelerden tercih edilmesi, izlerin
derinleşmesine ve taşların sürtünme ile
ufalmasına yol açmış. Orta kısımlarda,
yüksekte kalan aşınmamış kayalarda
rastlanılan izlerin, araçları çeken hayvanların
ayak izlerinin, küçüklü büyüklü toynak ve
nal izleri olduğu, belirgin örneklerle aşikâr.
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Dünyada farklı coğrafyalardan
fotoğraflar, doğal görünümlü fakat
devasa izlerin varlığını işaret ediyor.
Ayrıca bölgemizdekilerle benzer izlerin
Azerbaycan’dan İspanya’ya, Malta’dan
Sicilya’ya kadar birçok yerde karşımıza
çıktığı da biliniyor. İzlerin derinlikleri,
paralellikleri ve aralarındaki mesafeler,
bu konularda yapılan çalışmalar ve bilim
çevrelerinin yoğun ilgisi son derece ilginç.
Bu antik yolların tüm dünyada görüldüğü
yerlerin büyük bir haritada işlenmesi
oldukça anlamlı bir çalışma ortaya
çıkaracaktır. Her dönem doğu-batı veya
kuzey-güney geçişlerinde köprü vazifesi
gören Anadolu’nun, özellikle de Kapadokya
Bölgesinin ve kentimizin bir kavşak vazifesi
görmesi; izleri daha da anlamlı bir hale
getiriyor. Tümülüs ve höyüklerle bu izleri
beraber düşünmek; hem izlerin gölgesinde
yok olmuş Tümülüs ve höyüklerin hem
de Tümülüs ve höyüklerin gölgesinde yok
olmuş izlerin keşfine yardımcı olacaktır,
kanaatindeyiz.
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Kenti
Bahçeleştirmek
İçin: Kent Bahçesi
Kılavuzu
ÇEKÜL Vakfı, farklı uzmanlık alanlarından gelen
ekibiyle hazırladığı ve dijital ortamda erişime
açtığı Bahçecinin El Kitabı ile kent bahçeleri
hakkında temel bilgileri paylaşıyor. Kentlerde
kendi bahçelerini yaratmak isteyenler için
bir kılavuz olan Bahçecinin El Kitabı, hem
taze bir başlangıç için cesaret veriyor hem de
okurunu, dünyadan örneklerle kent bahçeleri
kavramının geniş sınırlarında bir gezintiye
davet ediyor. Kent bahçeleri kısa bir tanımla,
kent dokusu içinde rekreatif amaçlara yönelik
bitki yetiştirilmesini sağlayan ortak mikro tarım
alanlarıdır. Kentin içinde bulduğumuz küçük
boşluklarda, arka bahçelerimizde, apartman
avlularında, atıl kalmış arsalarda; yenilebilen
sebze/meyve gibi bitkiler, aromatik otlar, süs
bitkileri yetiştirmek üzere bahçeleştirdiğimiz
yerlerdir. Kent bahçeleri ekolojik mekânlar
olmanın ötesinde, sosyal mekânlar olarak
kentlerin sürdürülebilir gelişiminde önemli
bir araç, aynı zamanda. Kent bahçelerinin, sivil

inisiyatifle yönetilen müşterek alanlar; otonom
ortak üretim nişleri oldukları savunulabilir. Farklı
toplulukları ortak bir amaç etrafında birleştirerek
köprü kuran arayüzler oluşturan bu alanlar,
katılımcı demokrasinin güçlenmesi için gerekli
iklimi sağlayabilir. Bu anlamda kent bahçeleri
daha yeşil, daha dayanıklı, daha çok paylaşılan,
daha çok komşuluk yaptığımız, daha temiz
gıdalarla beslendiğimiz, kaynaklarımızı daha
verimli kullandığımız kentleri vadediyor. Doğa
ve kültür eksenli kentsel koruma ve canlandırma
stratejilerini yerelde ve yerelin kaynaklarıyla
geliştirmeyi ve uygulamayı kendine ilke edinen
ÇEKÜL Vakfı, kent bahçelerini Merzifon, Kadıköy,
Payas gibi pek çok merkezde bir kentsel
müdahale yaklaşımının parçası olarak ele
aldı. Kitaba www.cekulvakfi.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Marshall’dan Boya
Ustalarına Hatıra Ormanı
Boya ustalarının mesleklerini en iyi şekilde icra etmelerini
sağlamayı hedefleyen Marshall, bu yıl düzenlenen eğitimlere
katılan 7 bin boya usta adına doğaya katkı sağlamak için
ÇEKÜL Vakfı 7 Ağaç Ormanları işbirliğiyle, ÇEKÜL’ün Sivas
Tavra Boğazı mevkisindeki 7 Ağaç Ormanları dikim sahasına 7 bin fidan dikti. Yıl boyunca boya ustalarına
yönelik pek çok çalışma yürüten Marshall, eğitimlerinde, boya uygulamalarında verimlilik, olası hataların
azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulara odaklanırken, çevre ve doğa bilincini geliştirecek
çalışmalar da düzenliyor; katılımcıları sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgilendiriyor. Doğaya
olan sorumluluklarını yerine getirmek, fidan dikme ve doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak için bu
yıl 7 bin fidan ile yola çıkan ve 7 Ağaç Ormanları dikim sahasında sembolik bir dikim şenliği düzenleyen
Marshall’ın Hatıra Ormanı, ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları Programı kapsamında büyümeye devam edecek.
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Kayseri’yi
Kitaplarla Okumak
Anadolu’nun zengin bir kültür mirasına sahip
kentlerinden Kayseri, peş peşe yayımlanan
kitaplarla farklı uzmanlık alanlarının bakış açısı ve
ilgisiyle ele alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayımlanan kitapların her biri kente
ilişkin derinlikli bir okuma yapma imkânı
sunarken, yayınların toplamı kentin kültürel
üretimindeki yoğunluğun ve verimin bir işareti.
Dr. Muhammed Köse imzalı
Kayseri Şehri / İdari, Demografik,
Sosyal ve İktisadi Yapısı (18301860) kitabı, kente tarihsel bir
perspektiften bakıyor. Kayseri’nin
19. yüzyıldaki konumunu, her biri
oldukça ayrıntılı bölümlerde ele
alan yazar, araştırmacılar için bir
başucu kitabı olacak nitelikteki
yayınında kültür mirası yapılarına; kale, saray,
konak, cami, kilise, okul, han, hamam, bedesten,
çarşı ve pazarlara; sosyal hayata dair bilgilere;
afet ve kentte kitlesel bir biçimde baş gösteren
hastalıklara; gelir kaynakları ve ticaret ilişkilerine
yer veriyor.
Pek çok uygarlığın tarihsel ve
coğrafi olarak kesiştiği Kayseri,
divan ve halk edebiyatı tarihi
açısından da önemli bir kent.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi,
kentin edebiyatla ilişkisini,
yayımladığı kitap ve dergiler,
düzenlediği şiir etkinlikleri ve
Kayseri Kitap Fuarı ile canlı
tutmayı sürdürüyor. Sait Özer’in Türk Şiirinde
Kayseri isimli kitabını bu bağlamda özellikle
anabiliriz. Edebiyat öğretmeni Sait Özer, Edebiyat
Dizisinden çıkan kitabında, edebiyat tarihinde
önemli yeri olan şairlerin şiirlerine yakından
bakarak, kentin edebiyattaki izini sürüyor.
Dadaloğlu’ndan Faruk Nafiz Çamlıbel’e, halk
edebiyatından çağdaş eserlere pek çok şair ve
yapıtı, birarada ele alınıyor.

59

Anadolu deyince, yemek
kültürüne ilişkin pek çok
kaynakla da karşılaşmak,
kaçınılmaz oluyor.
Kayseri’nin Gurme Atlası,
5. Ulusal Fotoğraf Yarışması
için belirlenmiş bir tema
olmakla birlikte, hem
fotoğraf meraklılarına hem de yöresel yemek
kültürünün izlerini tutkuyla takip edenlere
hitap edecek bir yayına dönüşmüş. Kitap,
fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf
sanatçılarının kadrajından Kayseri’de yemek
kültürünün yansımalarını görmek için önemli bir
atlas.
Seyid Burhaneddin Hz.
Mezarlığı, Mezarları ve
Mezar Taşları / Anadolu
Selçuklu Dönemi ve Beylikler
Devri, Kültür Yayınları Sanat
Dizisinden yayımlanmış büyük
boy ve ciltli bir kitap. Kitap,
koleksiyon meraklıları ve
sanat kitaplarını izleyenlerin
mutlaka kitaplıklarında yer açacağı, nitelikli bir
basımla yayımlanmış. Mezarlıklar, mezar taşları
ve mezarlar üzerine fotoğraf ve plan çizimleriyle
tarihsel bilgilerin yer aldığı kitap, Dr. Aslı Sağıroğlu
Arslan tarafından yayıma hazırlanmış.
Kayseri’ye dört bir
yandan yaklaşan ve
yakın tarihte yayımlanan
kitapların sonuncusu,
yine bir fotoğraf kitabı:
Havadan Fotoğraflarla
Kayseri adını taşıyan ve
Türkçe-İngilizce olmak
üzere iki dilde yayımlanan kitap, özel tasarımıyla
dikkat çekiyor. www.havadankayseri.net isimli
bir web sitesi de bulunan kitap, kente geniş bir
perspektifle bakıyor.
Kenti gezerek, kentlilerle sohbet ederek
keşfetmek kadar verimli olabilecek bir diğer
yaklaşma çabası, sanatsal ve bilimsel yayınlar
aracılığıyla mümkün. Kayseri, kendini tanıtma ve
anlatma yolunda, bu çabanın ipuçlarını nitelikli
ürünler aracılığıyla veriyor.
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Basak Meraları
Korunmayı Bekliyor
Anadolu’nun meraları, ülkemizde doğa ve
kültür mirasının korunması açısından belki de
en önemli alanların başında geliyor. Endemik
bitki çeşitliliği, ortak su kaynakları ve sayısız
hayvan türünü barındıran doğal koruma
alanları olmalarının yanı sıra, meralar kırsal
yerleşmelerde ortak üretim ve ortak yaşam
kültürünün de kaynağını oluşturuyor. Bu
bakımdan yaygın ve bütüncül bir koruma
zincirinde, meralar kırsal mirasın sürekliliği
için öncelik taşıyor. Ne yazık ki pek çok mera
kirlilik, gelişme baskısı, yanlış kullanım gibi
sebeplerle tehdit altında. Bu meralardan biri
de Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak
Köyü Merası. Doğal, ekonomik ve kültürel bir
kaynak olarak hem Basak Köyü ve halkına, çok
sayıda göçmen kuşa, vahşi hayvana ve endemik
bitkiye can veren Basak Merası, Anadolu’daki
kadim üretim havzalarından biri. Korunması,
bakımı ve yaşatılmasının Basaklılarca, imece
usulü yapıldığı mera, köyün hayvancılık
faaliyetlerinin ortaklaşa yürütüldüğü bir alan.
Bunun da ötesinde Maar Tepesi eteklerindeki

mera, bölgedeki geleneksel kültürün de izlerini
barındırıyor. Köylünün kutsadığı ziyaretlerin,
kabristanların bulunduğu bir inanç odağı ve
geleneksel şenliklerin, lokma ikramlarının yapıldığı
bir bellek merkezi. Yakın zamanda Basak Merasının
pazarlık usulü kiralanması için ihale yapılması
kararı alındı. Bu karar köylülerin sosyal, kültürel ve
ekonomik faaliyetlerinin yitimi anlamına geliyor.
Doğası gereği ortak bir yaşam biçimini temsil eden
meraların köylülerin erişimine kapanması, ilk başta
bu ortak yaşam kültürünün devamlılığına zarar
verecek.

Mudanyalı Çocuklar
Geleceğe Umut
Tohumları Ekti
Mudanya Belediyesine ait 152 bin metrekare yeşil
alan ve ilçe genelindeki parklar artık Mudanyalı
çocukların. Mudanya Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz’ın “Umut Tohumları” adını verdiği proje
kapsamında çocuklar Mütareke Meydanı İsmet
İnönü Parkında düzenlenen törenle temsili tapularını aldı ve adaçayı tohumlarını toprakla buluşturdu.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, törende yaptığı konuşmada “Bir kentin çocukları mutluysa
o kent mutludur, o kentte güzel işler yapılıyor demektir, “diyerek kentin yeşil alanlarını, bir diğer deyişle
geleceğini çocuklara teslim etti. Tören konuşmalarının ardından kentliler, Mudanya Belediyesi Hobi
Sanat Atölyesi kursiyeri çocukların hazırladığı “Mudanya Çocukları” isimli gösteriye izledi.
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ÇEKÜL Bilgi Ağacı Bu Yaz da Birgi’de
ÇEKÜL Bilgi Ağacının Birgi’de düzenlediği ve
artık gelenekselleşen Birgi Yaz Okulunun 2019
programı açıklandı. 26 Haziran - 26 Temmuz
tarihleri arasında düzenlenecek olan yaz okulu,
5 haftalık plan dâhilinde Birgili ve Ödemişli
çocukları sanattan mutfak kültürüne, arkeolojiden
felsefeye yoğun ve eğlenceli bir programla
buluşturacak. Çocukların, uzun program
süresince uygulayacakları kararları işleyecekleri
“Karar Ağacı”nı hazırlayarak başlayacakları yaz
okulu, çocukların yaşadıkları kenti, bölgenin
kültür mirasını ve doğasını öğrenmelerine yönelik
zengin bir içeriğe sahip: “Çocuklar Mutfakta
Yemekler Fırında” atölyesiyle Birgi’nin meşhur
yiyeceklerinin, burada hâlâ yaşatılan ve çok eski
bir gelenek olan sokak fırınlarının izini sürecekler.
Özge Özdemir ile “Soru Soruyorum Öyleyse
Varım” atölyesinde masal, fabl, öykü, mitoloji,
video veya bir nesne üzerinden yola çıkarak
adalet, bilgi, özgürlük, mutluluk, sanat, sevgi
gibi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız
felsefi kavramları soruşturacaklar. “Geçmişten
Öğreniyorum” atölyesinde miras, bellek ve müze
kavramlarıyla tanışacak olan çocuklar, “Uygarlığın
Göbeğine Yolculuk: Göbeklitepe” atölyesinde ise
bu zengin mirasın incelenmesi için kullanılan
bilimsel yöntemleri tanıma fırsatı bulacak.

Ocak’ın Mor Reyhan
Dondurması
Türkiye’de köyden kente göç yıllarca tartışıldıktan
sonra, bugün büyük kentlerden köylere başlayan
sessiz göç, yavaş yavaş kırsal ekonomiye can
veriyor. Büyük kentlerde iş olanakları azalır ve
rekabet ortamı şiddetlenirken, birçok genç
girişimci için kırsal yaşam kültürünü ve üretim
biçimlerini yeniden yorumlayarak kendi istihdam
alanlarını yaratmak, yeni fırsat kapıları açıyor. Ata
toprağına geri dönerek buradaki zanaatları, yerel
ürünleri, gelenekleri kendi deneyimleri ve çağdaş
gereksinimlerle birleştiren genç girişimcilerin sayısı
son yıllarda azımsanmayacak şekilde arttı. Bu genç
girişimcilerden biri de Arapgir’in Ocak Köyünden

Atölye, çocukların
Göbeklitepe’den
ilhamla yapacakları
maket ve heykellerle
tamamlanacak. “Cıstak
Cıstak Birgi”, iki etapta
düzenlenecek bir
atölye. Kompozisyon
ve kareografinin
karışımı olan beden
müziği çok eskilere
uzanan, belki de ilk
müzik/dans biçimi.
Dolayısıyla beden
müzikleri, üzerinde
çalışılabilecek, içlerinde
çeşitli bellekleri ve kültürel mirasları barındıran
çok değerli bir malzeme sunar. Çocuklar bu
atölyede, müziğin ve ritmin en eski doğasına bir
yolculuk yaparak kendi bedenlerini perküsyon
aleti olarak kullanacak, aslında doğuştan içlerinde
bulunan ritim duygusunun açığa çıkaracaklar.
Yoğun program “Renklerin Dansı” atölyesiyle son
bulacak. Çocukları modern sanatın önde gelen
isimleri ve modern sanat kavramıyla tanıştıracak
bu atölyeyi, Birgi ÇEKÜL Evinde düzenlenecek
veda etkinliği izleyecek.
Meral ve Hakan Öge
çifti. İstanbul’da
büyüyüp, eğitimlerini
tamamladıktan
sonra, ailelerinin
köyüne geri dönerek
kendilerine yeni bir
yaşam, köye ise yeni
bir iş alanı kuran Meral
ve Hakan Öge çifti,
Arapgir’in yerel ürünlerinden mor reyhanın
dondurmasını yapıyor. Ocak Köyündeki eski terk
edilmiş bir fırını köylülerin de yardımıyla onaran
ve KOSGEB desteği alarak kafeye dönüştüren çift,
kendi imkânlarıyla köyde üretimin devamlılığını
sağlamaya çalışıyor; önemli bir kutsal ziyaret
merkezi olan Ocak Köyüne gelen ziyaretçilere
hizmet veriyor. Sadece bu küçük girişim bile
köydeki diğer gençlere de ümit vermeye yetmiş.
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Fırat’ın Beri
Yanı Abrenk
Köyü
Birçok medeniyeti
kucaklayan Anadolu,
tarih boyunca Orta
Asya, Kafkaslar ve
Avrupa’dan gelen
göçlere ev sahipliği
yaptı. Farklı kültür
ve değerlerin birarada yaşadığı Abrenk
Köyü, bu göç hareketiyle oluşmuş en eski
yerleşimlerden biri. Adını Kuzey Kafkas
Türk boyları dilinde “savaşçı” anlamına
gelen bir sözcükten alan Abrenk Köyü,
Mengüçoğulları, Moğol Türkleri, Memluk ve
son olarak Mercidabık Savaşından sonra da
Osmanlı hâkimiyetine girmiş bir yerleşim.
Tarihi ve kültürel miras açısından zengin
olan Abrenk Köyünde bulunan önemli
yapılardan Kızılca Kilise ve Çağıl Kalesi neyse
ki hâlâ ayakta. Abrenk Köyünün tarihini,
adet ve inançlarını, kendine has deyim ve
atasözlerini, türkülerini, oyunlarını anlatan
ve Can Yayınları tarafından yayımlanan
kitap, resim öğretmeni İsmail Somuncu’nun
kaleminden çıkmış.

Çukurova
Halk
Kültüründe
Mizah
Kültür varlığı içinde
kuşkusuz önemli bir yeri
bulunan “halk kültürü”
için Çukurova Halk
Kültüründe Mizah kitabının yazarı
Prof. Dr. Erman Artun, şöyle bir tanım yapıyor:
“Yüzyılların deneyimlerinden süzülerek
biçimlenmiş, belirli kuralları olan, kuşaktan
kuşağa aktarılan değerler bütünüdür.” Yazar,
Çukurova halk mizahıyla ilgili araştırmaları
içeren kitabında, kaybolmaya yüz tutan halk
kültürü ögelerini ve âşıklık geleneğini Çukurovalı
insanların belleğinden toparlayarak biraraya
getiriyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk
bölümünde, derlenen fıkra ve halk kültürünün
başka öğeleriyle bu kültürün yerel nitelikleri
incelenirken, ikinci bölümdeyse Çukurova
âşıklık geleneğinde mizah konusu ele alınıyor.
Halk kültürünün korunması ve yaşatılmasında
önemli bir görevi yerine getiren kitap, Karahan
Kitabevi tarafından yayıma hazırlandı.

Kuşadası’nın Önemli
Bitkileri ve Anıt Ağaçları
Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer olan Kuşadası, konumu ve iklimi
açısından da zengin bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Akdeniz
fitocoğrafik bölgesine ait bitkilerin en güzel temsil edildiği yer olan
Kuşadası’nın bitki coğrafyası Kuşadası’nın Önemli Bitkileri ve Anıt Ağaçları
kitabında ayrıntılarıyla ele alınıyor. Türkiye’nin önemli milli parklarından olan
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkındaki 400 bitkiden
yalnızca 6’sı Kuşadası’nda bulunuyor. Kuşadası ve çevresinde bilinçsizce yok
edilen ve ancak 16 tanesi günümüze ulaşabilen anıtsal ağaçlar da derlenip,
kitaptaki yerini bulmuş. Prof. Dr. Ali Çelik ve Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ortaklığında hazırlanan kitap,
bitki ve anıt ağaçlarını kapsayan bir envanter niteliğinde. Dünyada eşine az rastlanan bitkilerin yer
aldığı kitabı Kuşadası Belediyesi yayımladı.
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Orda Bir Köy
Var / Aksöğüt
(Halmüge)
Kitap, Erzincan
Kemaliye’ye bağlı,
eski adıyla Halmüge
bugünkü adıyla
Aksöğüt Köyünde
doğup, çocukluğunu
bu topraklarda geçiren
Tacin Ersoy tarafından kaleme alınmış.
Yazarın, “Köyün derlenmiş bir tarihçesi, anıları,
albümü, tanıtımını yapan bir belge niye yok,”
düşüncesiyle çalışmalarına başladığı kitap,
yer yer bir sözlü tarih disipliniyle yürütülmüş.
Yazar hazırlık süresince duyduklarını,
dinlediklerini, hatırasında kalanları ve
büyükbabasının Diyarbakır arşivinden
çıkardığı kaynakları derleyerek gelecek
kuşaklara aktarmayı amaçlamış. Orada Bir
Köy Var / Aksögüt kitabında köyün tarihçesi,
aile yapıları, aile lakapları, gurbet, gelenek
ve görenekler, adetler, anılar, kişiler ve şiirler
biraraya getirilmiş. “Aksöğüt’den İnsan
Manzaraları”na ayrılan kitapta zengin bir
görsel malzemeye de yer verilmiş. Kitabı Can
Yayınları yayımladı.
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Başka Bir Aşk
İstemez: Ruşen
Keleş (Söyleşi
Kayhan Kavas)
Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu üyesi,
merkez valisi Kayhan
Kavas, yine TKB Danışma Kurulu üyesi
olan Prof. Dr. Ruşen Keleş ile bir söyleşi
kitabı hazırladı. İmge Kitabevinden çıkan
kitap, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in çocukluk ve
ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını
şekillendiren sosyo-kültürel ortamın
ayrıntılarını aktarıyor ve ömrünü kent-bilime
adamış bir Cumhuriyet aydınının akademik
kariyerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.
Kitap; Ruşen Keleş’in Türkiye’nin kentleşme,
yerel yönetimler ve çevre sorunları üzerine
verdiği mücadeleyi aynı zamanda Türkiye’nin
bir dönemine yapılmış bir tanıklık olarak
aktarıyor. Türkiye’nin geçirdiği kentsel
değişimleri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil
toplum örgütleri alanında ki gelişmelerle
birlikte titizlikle bizlere yansıtan kitap; yerliyabancı eğitimcileri ve onların çevresinde
oluşan kadroların verdiği emekleri de önemli
bir kültürel ve bilimsel birikim olarak gözler
önüne seriyor.

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?
Somut olmayan kültürel miras terimi, kaynağını bilindiği üzere UNESCO’nun
kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çalışmalarından alıyor. M. Öcal Oğuz
tarafından hazırlanan kitap, UNESCO’nun 17 Ekim 2003 tarihinde kabul ettiği
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi başta olmak üzere;
1989 Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararı, 1994 Yaşayan
İnsan Hazineleri, 1997/98 İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları gibi
belge ve programlarının eleştirisine, tanıtılmasına ve Türk kültür çalışmaları
açısından yorumlanmasına yönelik bir içeriğe sahip. Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi
sözleşmelerinin Türkiye’de kültür mirası alanında çalışan akademisyenlerle okur tarafından daha
yakından tanınmasına ve değerlendirilmesine; uygulama süreçlerine ilişkin daha derinlikli sorular
sorulmasına katkı sunmayı amaçlayan kitap, yanı sıra, kültürel ifade çeşitliliğine dikkat çekiyor.
Kitap, Geleneksel Yayıncılık tarafından yayımlandı.
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KİTAPLIK

Anadolu’nun Önsözü Kültepe KanişKarumu / Asurlular İstanbul’da Efsaneleri
Asurlu ticaret kolonilerinin başkenti ve Kaniş Krallığının merkezi olan Kültepe,
Anadolu tarihinin önemli merkezlerinden. Günümüzden 4000 yıl önce
Mezopotamya’dan Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar tarihi ve günlük olayları
tabletlere kazıyarak bu tabletleri sakladı ve önemli bir arşiv oluşturdu. 1948 de
Kültepe-Kaniş’de başlayan bilimsel kazılarla ortaya çıkarılan bu arkeolojik eserler
Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri, yazılı arşivi olarak kabul ediliyor. Kitap;
Kaniş’in keşfi, uluslararası ticaret merkezi oluşu, ticaret yapısı, koloni sistemi, Kültepe-Kaniş
arşivleri, silahları, madenleri, miras anlayışı konuları hakkında çok yönlü bir araştırma kaynağı
olarak niteleniyor. Eski Anadolu tarihinin önemli bir bölümünün aydınlatılmasını sağlayan
Kültepe-Kaniş kazılarından elde edilen bulgular, “Asurlular İstanbul’da” başlıklı sergiyle 2010
yılında sanatseverlerin ve meraklıların ilgisine sunulmuştu. Kültepe-Kaniş Kazıları Başkanı Fikri
Kulakoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan kitap, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı.

Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker
Toprak, dünyanın her yerinde insanların barınma ihtiyacını karşılamak için
kullandığı bir yapı malzemesidir. Hem ekonomik hem de sağlık ve konfor
açısından uygun oluşu nedeniyle insanlar tarafından öncelikle tercih edilen bu
yapı malzemesi, bugün de doğal olarak önemini koruyor. Bugün ABD ve Avrupa
gibi birçok ülkede toprak yapıları iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar
yürütülüyor. Öte yandan bu tür çalışmaların Türkiye’de kısıtlı olduğu dikkat çekiyor.
Ruhi Kafescioğlu İTÜ Vakfı Yayınlarından çıkan kitabında, gerek bireysel projeler
bağlamında gerekse de ülkemizde konut sorununa bir çözüm yöntemi olarak,
toprağa dayalı, küçük ölçekte ve yerel kaynaklara bağlı mimarlık pratiklerini önceleyen bir yapı
modeli öneriyor; yapım aşamasında ve kullanım sürecinde olabildiğince az enerji tüketen, çevre
kirliliği yaratmayan, alkerin mekanik ve fiziksel niteliklerini belirleyen deneylerin sonuçlarını sunuyor.
Sadece alanın uzmanlarına değil, yapı malzemeleri ve ekolojik çözüm önerilerine ilgi duyan herkese
hitap eden bir yayın.

Rivayet Ederler ki: Alanya Efsaneleri
Halk edebiyatı içinde değerlendirilen ve önemli örnekleri bulunan efsaneler,
tanımını yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa aktarılması ve bir kültüre içkin
hale gelmesiyle bulur. Çoğu zaman gerçeklik taşımayan bu anlatılar için bir
kalıp söz halini alan “rivayet ederler ki” deyişini kaynağında da bir gerçek
dışılık, gerçeküstülük vurgusu vardır. Rivayet Ederler ki: Alanya Efsaneleri
kitabı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia
Koçakoğlu tarafından kaleme alındı. Dr. Koçakoğlu’nun Alanya’nın kırsal
mahallelerini gezerek ve çoğu bugün hayatta olmayan kaynak kişilerden
dinleyerek derlediği kitap, kentin tarihi ve kültürel yaşamıyla ilgili derin bilgiler de açığa çıkarıyor.
“Masallar, efsaneler, hikâyeler, destanlar; insanımızın gönlünde yer bulan her değer yaşatılırsa, toprak
da toprağı vatan kılan insan da var olurmuş sonsuza dek,” sözünden yola çıkan yazar, efsaneleri,
yaşadığı coğrafyanın bu değerlerini yaşatabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla
biraraya getirmiş. Kitap Alanya Belediyesi tarafından yayımlandı.

