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Değerli okurlar; TKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 
Eylül ayında aramızdan ayrıldı. Unutulmaz emekleriyle, TKB hafızasında 
kalıcı izler bıraktı. Saygıyla anıyoruz. 

Yerel Kimlik dergisi, sadece üye belediyelerimize değil, kültürel 
mirasın korunması alanındaki meslek uzmanlarına, araştırmacılara, 
öğrencilere, akademisyenlere, meslek odalarına, koruma kurullarına da 
ulaşıyor. Aynı hedefler için çalışan farklı kesimlerden okurla buluşmak, 
bizleri daha hassas ve dikkatli içerikler üretmeye zorluyor / teşvik ediyor.
Fırat Havzasını konuşmak için Temmuz ayında Malatya’da buluştuk. Bu 
toplantıda alanda çalışan üç uzmanın sunumlarını dinledik. A. Faruk 
Göksu, Sezer Cihan ve Levent İskenderoğlu. Hem stratejik açıdan hem 
yerel yönetim gözüyle hem de sivil inisiyatifin önerileriyle Aşağı ve 
Yukarı Fırat Havzasının bütüncül korunması için havza kentleri neler 
yapabilir, değerlendirdik. Tarihi Kentler Birliği olarak, Fırat Havzasında 
tüm kesimlerin biraraya geldiği bir koruma politikası oluşturmaya karar 
verdik. Eylül ayında ise TKB İstanbul Buluşmasında yılın 2. Olağan Meclis 
Toplantısını gerçekleştirdik. Aramıza yeni katılan üyelerimizi tebrik 
ederim. 

Yerel seçimlerde çoğunluğu değişen başkanlar ve meclis üyeleri, 
İstanbul Buluşmasında, TKB’nin tarihini, ilkelerini dinleme imkânı buldu. 
Toplantılarımıza düzenli katılan, dergi, kitap ve haberlerimizi takip 
eden, ÇEKÜL Akademi eğitimlerini alan üyelerimizin, nasıl ilerlediklerini 
gözlemliyoruz. Restorasyondan işlevlendirmeye, müzelerden sokak 
sağlıklaştırmalarına ne kadar dikkatli davrandıklarını, tarihi kentlere 
saygılı tasarımlar geliştirdiklerini teknik gezilerimizde inceliyoruz. Yeni 
seçilen arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle kentlerine yaklaşacağını 
düşünüyorum. TKB’nin 20’inci yılına doğru hafızalarımızı tazelemeye 
ihtiyaç duyduğumuz ve bir özeleştiriyle yeniden kendimize dönüp 
baktığımız bir yılın içindeyiz. Bu sayımızın ana teması da, bu düşünceler 
bağlamında “hafıza” olarak ortaya çıktı. İstanbul’dan, Çorum’dan, 
Seyhan’dan, Malatya’dan, köylerimizden koruma ve örgütlenme 
haberlerini, hafıza mekânlarını bu sayımızda paylaşmak istedik. 

Saygılarımla.       
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Yaşayan bir hazine İstanbul, hiç kuşkusuz. Bu hazinelerden 
biriyle; Avrupa’nın Anadolu’ya açılan kapısı, Doğu Ekspresinin 
ilk durağı Sirkeci Garıyla başlıyor 59’uncu sayımız. ÇEKÜL Vakfı 
Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, sanat tarihçisi Sena Durmaz 
Aktaş’ın kaleminden Sirkeci Garını, garın taşıdığı ruhu hissederek; 
mimarisinden günümüze geçirdiği evreleri; kent kimliğine ve 
hafızasına kattıklarını, tarihte bir yolculuğa çıkıyormuşcasına 
okuyabilirsiniz. 

Bu sayıyı hazırlarken “hafıza” üzerinde fazlasıyla düşündük; bunun 
yansımalarını, hafıza aktarımının ne kadar önemli olduğunu 
dergiyi okuduğunuzda görebilirsiniz. Kentlerin en büyük hazineleri 
arasında elbette yaşayan insan hazineleri yer alıyor. Araştırmacı ve 
metal sanatçısı Hasan Tuluk da onlardan biri. Çorum’da bir kent 
kültürü âşığı ve koruma sevdalısı olan Tuluk, yıkılma riskiyle karşı 
karşıya olan Güpür Hamamını; çocukluğundan günümüze anılar ve 
gelenekler eşliğinde bu kültürün değişimini anlatarak, yerel yönetim 
temsilcilerini Güpür Hamamını ayağa kaldırmaya çağırıyor. 

“Kırsal Mirasın Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri” başlıklı yazı, ÇEKÜL 
Kent Çalışmalarından şehir plancısı Ahmet Onur Altun’un kaleminden 
çıktı. TKB ve ÇEKÜL’ün yürüttüğü kırsal miras programı kapsamında, 
yeniden, yakından bakmaya imkân bulduğumuz köy müzelerinin 
hafıza değeri, örnek köy müzeleriyle birlikte Yerel Kimlik ’te yerini 
buldu. 

TKB’nin desteklediği, Kasım ayında 9’uncusu yapılacak YAPEX 
Restorasyon Fuarında bu yıl ilk defa bir de fotoğraf yarışması 
düzenleniyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya 
Kent Konseyi işbirliğiyle Fuar kapsamında yapılacak “Geleneksel 
Kent Dokusunda Kent Estetiği” Çalıştayının bir parçası olan fotoğraf 
yarışması her kentten katılıma açık. Bu haberin detaylarını son 
sayfalardaki kısa haberler bölümünde okuyabilirsiniz.  

Sevgili Hocamız Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu aramızdan ayrıldı. Onu 
dergimize verdiği desteklerle, güler yüzüyle, doğa, kültür ve insana 
verdiği değerle hep hatırlayacağız… 

İyi okumalar. 
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İstasyon binaları detaylı incelendiğinde kaçınılmaz olarak 
dönemin genel ve yerel mimari yaklaşımlarını yansıttıkları 
görülür. Öyle ki, Cumhuriyet Dönemi öncesinin istasyon 
binaları yabancı şirketler tarafından inşa edildiği için bir 
taraftan Avrupa’nın pek çok kentinde görülebilecek istasyon 
binalarıyla benzerdir; diğer yandan zaman ve mekân 
boyunca mimari çeşitlilik gösterir. 

“Günler geçtikçe tepeler biraz daha kuruyup 
kavruklaşıyor, trenin hızı azalıyor, istasyon şeflerinin 

bıyıkları daha da uzuyor, üniformaları daha da 
dökülüyor, sonunda parlak yeşil bir denizle sarı, güneş 

yanığı kayalıklar arasında yol alıyoruz. Ansızın tren, 
hardal rengi çökük duvarlar arasına sıkışıyor, hat çöp 

yığınlarıyla selviler arasından geçiyor. Lokomotif durdu 
duracak derken yan hatta geçmiş gibi belli belirsiz 

duruyor. Burası mı? Hayır, evet burası İstanbul olmalı.”

Doğu Ekspresi, John Dos Passos

AVRUPA’NIN
İLK DURAĞI: 
SİRKECİ GARI

Sena Durmaz Aktaş 

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Sanat Tarihçisi

Sirkeci Garı
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Sirkeci Garı, Batılılar tarafından “Doğunun kapısı”, 
Osmanlı toplumu içinse “Batıya açılan kapı” olarak nitelenmekte 

ve Avrupa’dan gelenleri oryantalist bir üslûpla karşılamaktaydı.

19. yüzyıl Avrupa sanat ortamını etkileyen 
faktörlerden biri de sanatçıların yapmış 
oldukları gezilerdir. Demiryollarının ve buharlı 
gemilerin çoğalması ve gezi koşullarının 
düzelmesi önceki dönemlere oranla daha 
çok gezginin Avrupa dışına çıkabilmesine, 
dolayısıyla aydın ve aristokrat kesimin 
bu ülkelerin maddi kültür varlıklarıyla 
karşılaşmasına imkân vermiştir. Orient 
Express’in ortaya çıkışı, farklı kültürlerden 
insanların Doğu gezilerini bu yolla yapmalarını 
sağlamış, gezip görülerek kültürel farklılıklar 
tespit edilmiş ve bu sayede Batı dünyasının 
yarattığı egzotizmin ne kadarının gerçek ne 
kadarının hayal olduğu anlaşılmıştır.

Konumu ve özgün mimarisiyle önem taşıyan 
Sirkeci Garı, Avrupa demiryolu ağının son 
noktası olarak da özel bir yere sahiptir. Bu gar, 
inşa edildiği dönemde Batılılar tarafından 
“Doğunun kapısı”, Osmanlı toplumu içinse 
“Batıya açılan kapı” olarak nitelenmekte 
ve Avrupa’dan gelenleri oryantalist bir 
üslûpla karşılamaktaydı. Sirkeci Garının 
karşı kıyısında yer alan Haydarpaşa Garı 
ise Anadolu’dan gelenleri Batı etkisiyle 
sarmalamaktaydı. Böyle bir denge içinde 
gar binasının bulunduğu konum, çevresini 
de etkileyerek gelişti. Günümüzde de etkin 
olarak seferlerin düzenlendiği Sirkeci Garı, 
bünyesinde Marmaray Banliyö Tren Hattını ve 
Gar Müzesini barındırıyor. Gar Müzesi, Sirkeci 
Garı başta olmak üzere, demiryollarına ait 
300 objeyi birarada inceleme fırsatı sunuyor. 
Çalışır durumdaki bir tren maketinin de 
olduğu müze, pazar ve pazartesi günleri hariç, 
gezilebiliyor.

Sirkeci Garı Müzesi girişi
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Sirkeci Garı Kartpostalı, Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu | Müzeden detay | Bekleme salonu tavan detayı | Müzeden detay 
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Yapının mimarı August Jasmund, Alman 
hükümeti tarafından Türk mimarlığını 
incelemek amacıyla Türkiye’ye 
gönderildi; Jasmund, 1888-1890 yıllarında 
Sirkeci Garını inşa etti. Gar binası 3 
Kasım 1890’da hizmete açıldı. Aynı 
zamanda Hendese-i Mülkiye’ye mimari 
tasarım dersi veren Jasmund’un, okulda 
öğrencisi olan, 1891’de okulu bitirdikten 
sonra asistan sıfatıyla yanına atanan 
Mimar Kemalettin’nin de yapı üzerinde 
çalıştığı biliniyor. Mimarın bu yapıyı 
yakından tanıdığı, biçimlemesinden 
etkilendiği, hatta yıllar sonra tasarladığı 
Evkaf - Hümayun Nezareti ve Edirne 
Garı gibi yapıların, bu etkiyi kanıtlayacak 
derecede, Sirkeci Garından izler taşıdığı 
görülebilir. Jasmund’un seçmeci 
yaklaşımının yanı sıra, yeni yapım 
yöntemlerinden yararlandığı da bilinir. Bu 

tavrının en açık örneğiyse, Sirkeci Garıdır.
Yapı esas olarak oldukça basit bir gar 
yapısının mekân gereksinimlerini uygun 
bir şekilde karşılar. Uzun dikdörtgen bir 
kütlenin ortasında, öne çıkarılarak üç kat 
yükselen giriş bölümünün her iki ucunda 
yine çıkıntı yaparak yükselen ve kuleyi 
anımsatan bölümler yer alır. Ortada 
bulunan giriş bölümü diğer kanatlara 
göre daha hacimli ve gösterişlidir. Bu 
yüksek üç bölüm birbirine tek katlı, alçak 
iki kanatla bağlanır. Burada kademeli 
bir alçalma görülür. Cephede giriş 
bölümü, kenardaki kuleler ve bağlantı 
kanatları ayrı ayrı ele alınabilir. Yapının 
ana orta mekânı, genişçe kare bir 
düzendedir; yolcuların bekleme alanı 
olarak düşünülmüş ve kullanılmıştır. 
Diğer kanatlar da bölümlendirilerek 
işlevsel hale getirilmiştir. Cephe 

Ana giriş bekleme salonu
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Sirkeci Garı, oryantalist elemanların ve 
motiflerin çeşitlilikte kullanıldığı anıtsal bir başkent yapısı 

olma niteliğiyle öne çıkıyor. 

tasarımında, dikdörtgen 
panolarla sınırlandırılmış tuğla 
dizisinin, neredeyse cephenin 
yarısını karşıladığı görülür. Geri 
kalan bölgeler duvar yüzeyi 
boyanmış bir şekilde devam 
eder. Bugün pembe tonlarda 
olan duvar rengi, yapının özgün 
rengi değildir. 

Yapıda dikkat çeken pencere 
ve kemer düzenlemeleri 
Osmanlı mimarlığında pek 
karşılaşmadığımız sivri at nalı 
kemer silmeler içine alınmıştır. 
Süsleme elemanlarında saçak 
kornişler için eğrisel motiflerin 
kullanıldığı görülür. Stilize palmet 
motifli korniş, klasik Osmanlı 
mimarlığında ve 19. yüzyıla 
tarihlenen birçok oryantalist 
yapıda kullanılmıştır ama aynı 
etkiyi uyandıran bu yapıdaki 
kornişler, palmet değil, birtakım 
farklı eğrisel motiflerden 
oluşmaktadır. İç mekânda 
süsleme unsurları eklektik 
üslûptadır. Kemer çeşitleri, sütun 
başlıkları, vitray pencereler, 
kapıları çerçeveleyen süsleyici 
kemer düzenlemeleri, plasterler 
bunların tümünde seçmecilikten 
söz edilebilir.

Sirkeci Garı, oryantalist 
elemanların ve motiflerin 
çeşitlilikte kullanıldığı anıtsal bir 
başkent yapısı olma niteliğiyle 

Ana giriş orta kapısı
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öne çıkar. Oryantalizmin ilginç bir 
şekilde rasyonalizmle örtüştüğü görülür. 
Askeri, teknik ve toplumsal gelişmelerin 
yeni kurulan Osmanlı topraklarındaki 
kurumlarda göz ardı edilmemesi Batılı 
rasyonalizmin Osmanlı tarafından 
benimsenmeye çalışıldığını gösterir. 
Oryantalist romantizmin “egzotik” olarak 
algılandığı Batı’nın tersine Osmanlı’da 
dünyaya, tarihe, tekniğe ait geleneksel 
bakışın yerine, ilerici ve rasyonel bir 
bakışı temsil eden yenilikçi bir üslûp 
olarak algılanmış olduğu iddia edilebilir.  
Bu yönden bakıldığında oryantalizmin 
sadece bir Batılı fantezi olarak kalmadığı, 
rasyonaliteyi de temsil ettiği anlaşılır. 
Oryantalizm devletin resmi mimarisine 
dönüşmemiş olmasına rağmen, Turgut 
Saner’in de belirttiği gibi “İstanbul’da 
oldukça ciddiye alınmış ve Avrupa’da 
kazanmış olduğu egzotizm esprisinden 
mümkün mertebe arınarak İmparatorluğu 
temsil eden modern binaların üslûbu 
olmuştur”. Büyük bir görkemle açılan 
ve Doğu ile Batı’nın sentezini yakalayan 

böylesi bir yapı, bulunduğu mekân 
gereği sarayın, surların ve denizin 
kenarında İstanbul silueti içinde kendini 
kalıcı hale getirmişti. Şu an ise yapının 
denizle bağı kalmamış, kaybolan yapıların 
arasında kendini korumaya çalışan bir yapı 
haline gelmiştir. Tüm bu şartlar altında 
Sirkeci Garı hizmet vermeye devam 
ederken, gerekli koruma çalışmaları 
devam etmektedir. 

Kaynaklar:
 
N. Yıldıran, İstanbul’da II. Abdülhamid Dönemi 
(1876-1908) Mimarisi, Mimar Sinan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı 
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1989  
 
S. Çetintaş, Mimar Kemalettin, Mesleği ve Sanal 
Ülküsü, Güzel Sanatlar, 1944
 
M. Sözen, Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mimarisi, İstanbul, 1996
 
T. Saner, 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında 
“Oryantalizm”, İstanbul, 1988
 
S. Germaner - Z. İnankur, Oryantalistlerin İstanbul’u, 
İstanbul, 2008

Ana cephe detayı

10 İNCELEME



Bekleme salonu
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Osmanlı toplum hayatında hamamların önemli bir 
yeri vardır. Hamamlar, temel temizlik ihtiyacının yanı 
sıra, bulunduğu kentin kültürel kimliğinin de bir 
parçasıdır. Bu yıkanma, temizlenme ihtiyacı halka 
açık çarşı hamamlarında, varlıklı aileler için konak 
hamamlarında ya da sıradan evlerin gusülhanelerinde 
giderilirdi. Çorum yöresinde köy halkının hamamı, 
yunaklıklardır. 

Kentler için çarşı hamamları, köyler için yunaklıklar 
aynı zamanda sosyalleşme mekânlarıdır. Haftanın 
belirli günlerinde çarşı içindeki hamama gitmek 
kentliler,  ama özellikle de kadınlar için iletişim kurma, 
haberleşme, dertleşme, yani sosyalleşme anlamı da 
taşır. Köy ahalisi için bu ihtiyaç, aynı zamanda çamaşır 
yıkama mekânı da olan yunaklıklarda karşılanır. 

Çorum’daki Paşa Hamamı, Yeni (Ali Paşa) Hamam ve 
Güpür Hamamı; çarşı hamamlarına örnektir. Bilinen 
yegâne özel hamam, bugün Ömer Paşa Konağı 
bahçesinde harap haldedir. Özel hamamların geç 

BİR KÜLTÜREL 
HAFIZA MEKÂNI: 
GÜPÜR HAMAMI

Hasan Tuluk 

Teknik Öğretmen, Araştırmacı, Metal Sanatçısı

Fotoğraflar ve çizimler: Hasan Tuluk 
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dönemli ilginç bir örneği, ne 
yazık ki yakın zamanda yıktırılan 
Mehmet Battal Evinde tespit 
edilmiştir (1). Gusülhaneler ise 
geleneksel Çorum evlerinin 
neredeyse alternatifsiz 
temizlenme mekânıdır ve bazı 
örneklerde suyun aynı mekânda 
ısıtıldığı ilginç uygulamalarla 
dikkati çeker (2). Bugün müze 
binası olarak kullanılan 1914 tarihli 
Emraz-ı Umumiye Hastanesinin 
arkasında da bir hamamın var 
olduğunu, binanın 1950’li yıllarda 
öğrencisi olduğum Erkek Sanat 
Okulunun demir ve tesviye 
atölyesi metal hurdalığı olarak 
kullanıldığını çok iyi hatırlıyorum. 

Çorum’da Hamam Kültürü: 
Anılarda Kalanlar 
Osmanlı hamam kültüründe 
olduğu gibi; güya (damat) 
hamamı, asker hamamı, gelin 
hamamı; hamam kültürünün 
Çorum’daki belli başlı 
eğlencelerindendir. Evlenecek 
gençler için ya da askere gidecek 
delikanlılar için düzenlenen 
hamam toplantılarında komşular, 
akrabalar kendi aralarında 
eğlenirlerdi. Hamamlar 
evlenme çağına gelmiş erkek 
çocuklara anaların kız beğendiği 
mekânlardı. Hamama sonradan 
gelen dostların hamam 

paralarının “sıhhatler olsun” 
dilekleriyle ödenmesi; yaşı 
küçük, görüntüsü olgun erkek 
çocukların kadın hamamlarına 
alınmaması, ısrarcı olanlara 
“babasını da getirseydin” 
alaycı serzenişi bu kültürün bir 
parçasıydı.

Kadınların hamam keyfi daha 
eğlenceli olurdu. Kanaviçe 
işlemeli hamam bohçasına 
hamam eşyaları konduktan 
sonra aile büyükleri, örtündükleri 
atkı, siyah çarşaf ya da Çorum’a 
has döşeme içinde ve koltuk 
altına aldıkları bohçayla hamama 
giderdi. Bohçada hamam tası, 
tarak, sabun, lif, kese ve kil olurdu. 
Kil, saçın açılmasını kolaylaştırdığı 
için önceden ıslatılırdı. “Hamama 
gidecek kadın akşamdan kilini 
ıslatır” sözü bu geleneğin ürettiği 
atasözüdür. Kadınlar gün boyu 
hamamda kalır; pazar ekmeği, 
pervede, pekmez, mayalı, çörek 
götürmeyi de ihmal etmezlerdi. 
Hele bir de bütün turşu (3) varsa 
hamam sefasına doyum olmazdı. 

Osmanlı Döneminde, hatta bu 
yüzyılın başına kadar hamamlar 
sosyal yaşamın neredeyse 
ayrılmaz bir parçasıydı. 
Hamamlar çoğu gün ve belirli 
saatlerde aşırı kalabalık olur, 

Çorum’da geleneksel sanatların itibar gördüğü yıllarda 
esnaf ve zanaatkârların hafta sonu yorgunluklarını attıkları yerler 

de yine hamamlardı. Bakırcı ustalarının kalfa ve çıraklarıyla 
birlikte hamama gitme geleneği yıllarca sürdü. 
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erken gelip bir kurnanın 
başına çöreklenen kadınlar, 
yakınlarını da yanlarına alınca 
uzunca bir süre oradan ayrılmaz, 
yer bulamayanlar da en yakın 
kurnadan hamam tasıyla su alarak 
boş bulduğu bir köşede yıkanmak 
zorunda kalırdı. Kimi zaman 
bu durum sert tartışmalara da 
neden olurdu. “Hamam nasıldı?” 
sorusuna “Tas tas üstünde” cevabı 
verilirdi. 

Çorum’da hamama gitmek 
çocuklar için de eğlenceliydi. 
Bakırcı esnafının kız çocukları 
şanslı olanlardandı. Babanın 
yaptığı küçük bakır helke ya da 
hamam tası çocukların başlıca 
oyuncağı olurdu. Götürülen 
kabuklu ceviz ile içi-dışı kalaylı bu 
kaplarla oynanır, vakit geçirilirdi.
 
Çorum’da geleneksel sanatların 
itibar gördüğü yıllarda esnaf 
ve zanaatkârların hafta sonu 
yorgunluklarını attıkları yerler 
de yine hamamlardı. Bakırcı 
ustalarının kalfa ve çıraklarıyla 
birlikte hamama gitme geleneği 
yıllarca sürdü. 

Çorum’da Paşa Hamamı, 
Yeni (Ali Paşa) Hamam ve Güpür 
Hamamı bu kültürün yaşatıldığı 
yerlerdi. Çocukluktan üniversite 
yıllarıma kadar, özellikle de ilkokul 
ve sanat okulu öğrencisi olduğum 
yıllarda belirli aralıklarla babam 
Hıdır Tuluk’la birlikte Güpür 
Hamamına giderdik. Babam 
tanınan bir sima olduğu ve bahşişi 
hiç eksik etmediği için epeyce 
itibar görürdük. Bize  yeni havlular 
çıkarılır, giyininceye kadar da iki 
kez havlu değiştirilirdi. 

Hamamda gün boyu çay 
servisi olur; çaycı, hamam içinde 
köşe bucak koştururdu. Kimi 
demli ve kesme şekerli çay, 
kimi de limonlu kant isterdi. 
Bardaklar o yıllarda bana daha 
doyurucu gelirdi. Kırmızı beyaz 
desenli seramik tabak içinde 
ocaktaki buharıyla getirilen 
sıcak su bardağına yarım 
dilimlik limon, posası çıkıncaya 
ve bardağın yüzeyinde limon 
lifleri görününceye kadar sıkılır, 
parmaklar arasında kalan 
limon suyu hararetli dudaklarla 
buluşturulur, sonra da keyifle 
içilirdi. Hamamda benim tercihim 
her zaman sade gazozdu. Hamam 
çıkışında da, pekmeze bandırılmış 
sade Çorum simidini bugünkü 
Ziraat Bankasının karşı köşesinde 
bulunan simitçi dükkânından 
almadan eve girmezdim. 

Hamam zevkini, sanat okulu 
öğrencisi olduğum yıllarda 
arkadaşlarımızla da yaşardık. 
Bu eğlencemizi de daha çok 
Yeni Hamamın yüksek kubbeli, 
aydınlıklı, geniş göbek taşlı ve 
ortasında süs havuzu bulunan 
mekânında yapardık. 

Ramazan gelmeden 10-15 gün 
önce evlerde hanımlar -Çorum 
tabiriyle- “ev kaldırır”, köşe bucak 
temizler, sonra da hamama gidip 
temizlenirlerdi. Ramazan ayı böyle 
karşılanırdı. Ramazan’da hamamlar 
sabaha kadar açık olurdu. Biz 
gençler bunu fırsat bilir, hamamda 
eğlenir, yeni güne sahuru yaparak 
başlardık. Tava mayalısı, katmer, 
yanıç, kayısı hoşafı, pekmez ya 
da çay da hamam sahurlarımızın 
başlıca yemekleri olurdu.
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Halk Kültürünün Simgesi: Güpür Hamamı 
Bugün Paşa ve Yeni Hamam hâlihazırda hizmetlerine devam 
ediyor. Güpür Hamamıysa ne yazık ki harabe halde; yapıyı fark 
etmek bile güç. Ulu Caminin doğu tarafındaki iki katlı iskedos 
bir yapıyla, Arnavut kaldırımlı dar bir koridorun her iki yanına 
küçük dükkânların sıralandığı eski Dikiciler Arastasının arasına 
sıkışıp kalmış durumda. 

Güpür Hamamının hangi tarihte ve kimin tarafından 
yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak 1530 tarihinde 
hamamın işletmeye açık olduğu, buradan Ulu Camiye 10.500 
akçe akar temin edildiği biliniyor. Bir rivayete göre ise Ulu 
Caminin deprem sonrası yıkılması üzerine Sultan Murad 
zamanında onarılırken camiye akar olarak 1436 yılında inşa 
edilmiş, 1595 yılından itibaren suyunun kesilmesi sonucu 
bakımsız kalıp kullanılmaz hale gelmiştir (4).

Tarihi yapı moloz taş temel üzerine yığma tekniğiyle inşa 
edilmiş erkek ve kadınlar bölümünden oluşuyor. Erkekler 
kısmı dikdörtgen planlı ve 16 kurnalı. Soğukluk ve ılıklık 
bölümünden yıkanma bölümüne geçişler, duvar kalınlığından 
dolayı koridor gibi hissedilen kapılardan sağlanıyor. 

Kadınlar kısmı ise merkezi kubbe altında sekizgen 
göbek taşı ve etrafındaki karşılıklı dört eyvandan oluşuyor. 
Yarım kubbe formundaki eyvanların her birinde ikişerden 
sekiz adet taş oyma kurna mevcut. Merkezi kubbenin iki ayağı 
arasından hamam girişi ve hamam göbek taşından küçük 
kubbeli odaya geçiş sağlanıyor. Fıskiyesi sökülmüş havuzlu 
soğukluk bölümünden sıcaklık denen yıkanma bölümüne 
geçişteki ahşap kapı yerinden sökülmüş. Makara, ip ve ağaç 
kütükten oluşan bir mekanizmayla çalışan, sade ama işlevsel 
kapının her açılıp kapanışındaki görüntüsünü hatırlarım. 
Hamamın ara sokaktan giriş kısmı, yapının onarımı sırasında 
betonarme olarak iki katlı yapılıp soyunmalık bölümü 
eklenmiş. 

Güpür Hamamının dükkân komşuları, definecilerin
hamama zarar vermelerinden endişe etmiş olmalılar ki giriş 
kapısını kendi imkânlarıyla gizleyerek komşu malını koruma 
altına almışlar. Ne kadar haklı olduklarını, omuzları çökmüş, 
ayakta durmaya gücü kalmamış, iki yanındaki komşu 
yapıların adeta koltuk değneği gibi destek verdiği bu tarihi 
yapıya yıllar sonra ilk kez girdiğimde, halvet bölümünün 
tabanında açılmış bir metreye yakın çukuru görünce anladım. 
Hamam gerek doğa şartları, gerekse de hırsız ve definecilerce 
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epeyce tahrip edilmiş. Hırsızlar gömülü 
olan metal su borularını sökerken 
duvarlara zarar vermiş. Defineciler akıl 
almaz yerlerde bir şeyler aramışlar. 
Kadınlar bölümünün kubbesiyse otlarla 
adeta görünmez hale gelmiş, otlar, yalıtım 
için serildiği anlaşılan orijinal toprak 
tabakaya tutunmuş.
 
Her şeye rağmen benim gibi pek çok 
Çorumlunun hatıralarının saklı olduğu, 
zaten az sayıda olan memleketimizin 
birkaç Selçuklu Dönemi anıtsal eserinden 
biri olan Güpür Hamamını kurtarmak hâlâ 
mümkün. Sadece biraz ilgi ve duyarlılığa 
ihtiyaç var. Tıpkı bugünkü Çorum Müzesi 
gibi. Hatırlatmak gerekirse, 1914 yılında 
Emraz-ı Umumiye Hastanesi olarak 
inşa edilen, zamanla pek çok farklı işlev 
yüklenen, 1988 yılındaysa ne yazık ki 
yanıp yapı taşlarından başka her şeyini 
kaybeden Taş Mektep, aklın gücü ve 
kültürel duyarlılıkla dönemin aydınları 
tarafından tarihe kazandırılmıştı. Bunu 
yeniden başarmak bizim elimizde. Aksi 
halde milli şairimiz merhum Mehmet Akif 
Ersoy’un “Süleymaniye” şiirinde ifade 
ettiği gibi:

“Yıkmak insanlara yapmak gibi 
kıymet mi verir,

Onu en çulpa herifler de 
emin ol becerir.

Sade sen gösteriver, işte 
şu kubbe diye,

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi 

heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lazım yeniden, 

bir de Sinan.”

Kaynaklar: 

1 Ömer Paşa Konağı ve Mehmet Battal Evi 
hamamlarının rölövelerini 2009 yılında oğlum 
Ömer İskender’le birlikte almıştık. Bu hamamlara 
ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için şu çalışmaya 
bakılabilir: Tuluk, Ömer İskender; Çorum’da 
Mehmet Battal Evi Hamamı, Çorum Kültür ve Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 39-51, 2010.

2 Bu konudaki geniş kapsamlı çalışma için: Tuluk, 
Ömer İskender; Erken 20. Yüzyıl Çorum Evlerinde 
Banyo Teknolojisi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 
(METU JFA), Cilt 27, Sayı 2, s. 61-82, 2010.

3 Kelek, yani olmamış kavun ya da karpuz turşusu.

4 Ilıca, Ali; Tarihî Mirasımızdan Bir Örnek: Çorum 
Güpür Hamamı ve Vakfiyesi, Gazi Üniversitesi 
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, s. 316-343, 
2002.
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Tarihi Kentler Birliği desteğiyle ÇEKÜL Kırsal Miras Programı kapsamında 
saha ziyaretleri devam ederken şimdiye kadar elde edilen bilgi ve 
tecrübeler üzerinden kırsalda yaşanan kültür odaklı dönüşüme dair 
ipuçları da ortaya çıkıyor. Kırsalda gerçekleşen kültür odaklı dönüşüm 
pek çok başlık altında çeşitleniyor. Bunların en yaygın ve belirgin olanı 
kültür odaklı turizm olurken, alanda yapı restorasyonlarından doğa 
ve kültür rotalarına, gastronomiye kadar pek çok yeni başlık kırsal 
mekân içinde kendine yer bulmaya başladı. Bu dönüşümün mekânda 
somutlaşan başlıklarından biri de köy müzeleri. Gün geçtikçe sayısı artan 
köy müzeleri, kırsal alanda gerçekleşen dönüşümü en açık biçimde 
gözler önüne seren ve ziyaretçilerine bu sürece tanık olma imkânı 
sağlayan kültür odakları olarak incelemeye değer bir başlık.

Hafıza Mekânı Olarak Köy Müzeleri
Günümüzde gerek kırdan kente göçle azalan nüfusun, gerek değişen 
üretim biçimlerinin etkileriyle köylerdeki üretime dayalı kırsal yaşam 

KIRSAL MİRASIN 
HAFIZA MEKÂNLARI: 
KÖY MÜZELERİ 

Ahmet Onur Altun 

ÇEKÜL Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı 

Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi
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kaçınılmaz olarak değişime uğruyor. Bu alanlarda 
giderek yok olmaya başlayan yaşam kültürü ve 
geleneksel üretim biçimlerinin köy müzeleriyle 
yaşatılması ya da en azından bu mekânlar 
aracılığıyla korunması amaçlanıyor. Köy müzeleri 
bu kültürel değişim sürecinde bulundukları 
yörenin hafıza mekânları olarak yer buluyor. 

Köy müzeleri farklı coğrafyalarda, farklı mekânsal 
ve kültürel bağlamlar içinde karşımıza çıkıyor. 
Her ne kadar sergi içeriği ve kurgusuyla 
genel bir çerçeve içine otursa da köy müzeleri 
bulundukları yer ve kültürel yapıyla ilişkilenme 
biçimleriyle özgün birer konuma yerleşiyor. 
Farklı köy müzelerinin bulundukları köyle 
mekânsal ve kültürel ilişkileri karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde, bahsi geçen durum daha iyi 
kavranabilir.  

Mekânla İlişkilenme Biçimleri
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Apçağa Köyündeki 
Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ve Müzesi, 
Anadolu’da köy müzelerinin ilk örneklerinden. 
Müze, Apçağa Köyünün kültürel değişim sürecinde 
önemli bir rol üstlenmesi nedeniyle dikkate 
değer. Kemaliye’nin ÇEKÜL tarafından başlatılan 
7 Bölge 7 Kent Programına dâhil edilmesiyle 
başlayan koruma çalışmaları, Apçağa’nın 
“Köyler Yaşamalıdır” projesine katılmasıyla kırsal 
mirasın korunmasında da karşılığını buluyor. 
Köydeki koruma çalışmalarının ardından kurulan 
müze, uzun yıllar süregelen kültürel değişimin 
başlangıçtan itibaren bir parçası ve lokomotifi 
oldu. Yalnızca etnografik objeleri barındırmak ve 
korumakla kalmayan müze, değişmeye başlayan 
köy mekânının başat öğesi olarak köy meydanının 
girişinde ziyaretçileri karşılayan ve bilgilendiren 
bir görev üstlendi; müze, bugün hâlâ “Gitmesek 
de görmesek de o köy bizim köyümüzdür” 
mısralarını Apçağa için yazan Ahmet Kutsi Tecer’in 
anısını yaşatıyor. Apçağa’da köy müzesi; koruma 
çalışmalarının başlangıç ve sürekliliğini, oralıların 

Ocak Köyü Ali Gürer Müzesi
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-ister kente göçmüş ister köyde yaşıyor olsun- 
hâlâ canlı olan yaşam biçimlerini temsil eden bir 
yapı olarak köyün hem fiziksel hem de sosyal 
dokusuyla bütünleşen bir sembolü. 

Yine Kemaliye sınırları içindeki Ocak Köyünde 
bulunan Özel Ali Gürer Müzesi ise Ahmet Kutsi 
Tecer Kültür Evi ve Müzesine benzer biçimde, 
bünyesine etnografik objeler ve yaşam kültürüne 
dair bilgileri katmış olsa da bulunduğu köy ve 
mekânla ilişkisi farklılık gösteriyor. Apçağa’nın 
aksine Ocak Köyü sakinlerinin büyük çoğunluğu 
kente göçmüş. Dışarıda yaşayan Ocaklıların 
katkılarıyla köy, çok fazla yatırım alıyor. Etkinlik 
sahnesinden helikopter pistine kadar, bir köyde 
bulunması beklenmeyen pek çok unsura Ocak 
Köyünde rastlıyoruz. Çok sayıda ziyaretçi inanç 
turizmi kapsamında köyde bulunan Hıdır Abdal 
Türbesini ziyaret etmek üzere köye geliyor. 
Bununla birlikte köyde yaşayan ve üreten nüfus, 
yok denecek kadar az. Köy merkezinde türbenin 
ve külliyesinin hemen yanında Ali Gürer’in şahsi 
girişimleriyle hayata geçen müze, türbeyle birlikte 

Alevi kültürünü de anlatan, yalnızca turistik bir 
mekân olmayıp, aynı zamanda kökleri Ocak 
Köyüne dayanan insanlar için aidiyet duygusunu 
karşılayan fiziki bir temsil niteliği taşıyor.

Bursa Köy Müzeleri
Bursa’da ise köy müzeleri farklı bir anlam taşıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 köyde 
açılan köy müzeleri bu köylerin tarihini, kültür 
mirasını ve somut olmayan miras öğelerini 
saklayan ve teşhir eden yapılar olarak hizmet 
veriyor. Cumalıkızık, Belenören, Karıncalı ve Aksu 
köylerindeki müzeler kaybolmaya yüz tutan kırsal 
yaşamın izlerini korumayı amaçlıyor. Örneğin 
Cumalıkızık Köyü 700 yıllık tarihi ile kırsal mimari 
dokunun en iyi korunmuş örneklerinden biri. 
Fakat günümüzde kırsal üretim ve yaşam biçimi 
değişmiş, köy sakinlerinin geçim kaynakları 
başka bir boyuta taşınmış durumda. UNESCO 
Dünya Mirası Listesine giren köy, günümüzde 
kırsal üretim mekânı olmaktan çıkarak, turistik 
bir destinasyon halini aldı. Köyün yaşam kültürü 
ve gelenekleri ise köy müzesinde sergilenmeye 
devam ediyor. Müzenin ziyaretçileriyle kurduğu 
ilişki köylü ve köyün fiziksel mekânıyla kurduğu 
ilişkiden daha güçlü. Buradaki müzeleri birer 
hafıza mekânı olarak düşünebiliriz. 

Köy müzeleri genel bir çerçeveden bakıldığında 
artık giderek azalan kırsal yaşam kültürüne 
dair objeleri depolayan ve sergileyen basit 
yapılar olarak görünse de her biri bulundukları 
coğrafyayla, köylüyle ve mekânla bağlantılı olarak 
farklı anlamlar taşır. Özgün ilişkilenme biçimleri 
oluşturarak bulundukları mekândaki değişimleri 
kaydeder, birlikte değişir ve yeni bağlamlar 
oluştururlar. Kentlerde hızlı bir şekilde gerçekleşen 
kültür odaklı değişim mekânsal olarak çok farklı 
arayüzlerde ifade imkânı bulurken, köylerde daha 
yavaş gerçekleşen bu değişim en belirgin şekilde 
köy müzeleri üzerinden izlenebilir. Bu anlamda 
köy müzeleri ve bulundukları mekânla kurdukları 
ilişki biçimleri kırsalda gerçekleşen değişimin 
aynası niteliğinde.  
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MALATYA
BÖLGE TOPLANTISI
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Tarihi Kentler Birliği, yılın son Bölge Toplantısını 
Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
19-20 Temmuz tarihlerinde düzenledi. Toplantı, 
Fırat Havzası temelinde sürdürülecek koruma 
çalışmalarının çok boyutlu olumlu etkilerini gözler 
önüne sermesi açısından önem taşıyordu.

MALATYA’DAN 
FIRAT HAVZASINA 
BAKIŞ

Yılın son Bölge Toplantısı, 19 Temmuz Cuma akşamı; Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör ile Malatya Valisi Aydın Barış’ın hoş geldiniz konuşması ve açılış 
yemeğiyle başladı. Toplantı kapsamındaki panel konuşmaları ise 20 Temmuz Cumartesi 
günü Ramada Otelde yapıldı. “Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-Aşağı Fırat 
Havzasının Ortak Değerlendirmesi” konu başlığında biraraya gelen TKB üyesi kentlerin 
temsilcileri; ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve şehir plancısı A. Faruk Göksu, ÇEKÜL 
Vakfı Malatya Anadolu Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Levent İskenderoğlu ile 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın havzada 
yürütülen koruma çalışmalarına ve havza kentlerinin gelecek stratejilerine ilişkin 
sunumlarını dinledi. 
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TKB Malatya Bölge Toplantısı öğrenciler, 
köylerin temsilcileri, muhtarlar, mimarlar, 
öğretmenler gibi farklı kesimlerden 
katılımcıların öneri ve sorularıyla devam 
etti. ÇEKÜL ve TKB’nin yürüttüğü Kırsal 
Miras Programı, şehir ve bölge planlama 
öğrencilerinin havzaya katkıları, Mimarlar 
Odasının desteğe hazır olması ve koruma 
politikalarındaki siyaset üstü yaklaşım söz 
alan katılımcıların değindiği başlıklar oldu. 
Panel, TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile TKB 
ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör’ün kapanış 
konuşmasıyla son buldu.

Malatya, doğal ve kültürel mirasıyla havza 
bütününün potansiyeli hakkında önemli 
ipuçları veriyor. Fırat Havzasının, havza 
ölçeğinde olduğu kadar ulusal ölçekte 
de önemli değişimleri tetikleyebilecek 
gücüne yapılan vurgu, TKB ve ÇEKÜL 
heyetlerinin alan inceleme gezileri 
süresince farklı kesimler tarafından da 
ifade edildi. Bu bağlamda TKB ve ÇEKÜL 
Vakfı heyeti Yeşilyurt’taki restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceledi. ÇEKÜL Vakfı 
Doğa Anadolu Araştırmaları Merkezinde 

ÇEKÜL Malatya Bölge Koordinatörü 
Bekir Sözen ve ÇEKÜL Doğu Anadolu 
Araştırmaları Merkezi Koordinatörü 
Levent İskenderoğlu’nun ev sahipliğinde 
son bir yılda gerçekleştirilmiş projeleri, 
alanda çalışan uzmanlardan dinleyen 
heyet, inceleme gezisi kapsamında 
kerpiç mimarinin yoğun olduğu Aşağı 
Ulupınar ve Balaban köylerini ziyaret 
etti; başta rafting, trekking, foto safari 
olmak üzere doğa sporlarının yapıldığı 
Tohma Kanyonu görüldü. 17. yüzyıl başına 
tarihlenen ve Battalgazi’nin önemli kültür 
duraklarından biri olan Silahtar Mustafa 
Paşa Kervansarayı ile Metin Sözen Sanat 
Sokağında yapılan inceleme gezisi 
ise ÇEKÜL Vakfının danışmanlığında 
başlatılmış çalışmaları inceleme ve 
değerlendirme fırsatı sundu. MÖ 5000’li 
yıllardan itibaren yerleşimin görüldüğü 
ve ilk arkeolojik çalışmaların 1932 yılında 
Fransız Louis Delaporte başkanlığındaki 
ekip tarafından sürdürüldüğü Arslantepe 
Höyüğü de inceleme gezisi rotasında yer 
aldı. Bir açık hava müzesi olarak ziyaret 
edilebilen Arslantepe, Yakın Doğu’da ilk 
devletlerin oluşumuna ışık tutuyor.

ÇEKÜL Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezi
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TKB ve ÇEKÜL heyeti Yeşilyurt, 
Balaban, Aşağı Ulupınar, Tohma 

Kanyonu, Levent Vadisinde 
incelemelerde bulundu.

Balaban Köyünde kurutulan kayısılar
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Fırat Havzasındaki kentleri, değerlerini 
“paylaşan” ve “keşfeden” kentler olarak iki 
başlıkta incelemek gerekir. İpek Yolu, yaşam 
kültürü, su, antik kentler ve kırsal miras gibi 
ortak kültürün değeri olan başlıca miraslar, 
havza kentleri arasında “doğru belgeleme” 
ve “yaşatarak koruma” yöntemleriyle 
ele alınırken sivil toplum örgütleriyle 
üniversitelerin işbirliklerini geliştirmesi 
önemli. Toprağın, tarımın, zanaatların, 
lezzetlerin birleştirici güç olduğu, işbirliğiyle 
sürdürülen çalışmalarda temel alınmalı. 
Çünkü ortak değerlerin belirlenerek sahiplik 
duygusunun pekiştirilmesiyle, havzanın 
temel riskleri daha hızlı saptanabilir. Kuruyan 
göller, taşınan köyler ve kırsal sorunlar, 
bildiğiniz gibi bu risklerin başında geliyor. 
Bu bağlamda, havzadaki su kaynaklarının 
koruma önceliklerini, tüm kurumların 
“acil eylem planı”na dâhil etmesinin hızla 
planlanması, kurum içi ve yurttaşlarla 
olan eğitim çalışmalarının da bir an önce 

başlaması gerekiyor. ÇEKÜL Vakfı ve 
TKB her zaman bu konuda desteğe hazır. 

Kalkınma stratejisinde mavi-yeşil ekonomi 
ve spor ekonomisi turizmde ve kültür odaklı 
kalkınmada katma değer yaratır. Kapasite 
artırma programları, yerel girişimler, teşvik 
ve fon programları havzanın geleceğindeki 
önemli kilit taşlarıdır. Toplumsal gelişme 
de bu ölçütlerin bir plan çerçevesinde 
yürütülmesiyle mümkün olur. Havza kentleri; 
Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa 
‘9 Kent, 9 Buluşma’ ana temasında ‘Fırat 
Buluşmaları’nı bir an önce başlatmalıdır. Tüm 
birleştirici unsurlar detaylarıyla görüşülerek, 
2023 hedefiyle 5 yılda 5 temada 19 proje 
çıkartmayı başarmalıdır. Bu ortak projeler 
kapsamında tüm kurumlar birleşmeli ve 
havzanın korunması, yaşatılması, günümüz 
insanı ve doğasına olan sorumluk bilinciyle 
hem de gelecek kuşaklar için sağlanmalıdır.

A. Faruk Göksu

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı 

Havza Boyutunda Bütüncül Yaklaşım

Sezer Cihan,  Faruk Göksu, Levent İskenderoğlu
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Fırat Havzasında yer alan 9 kentin, 
kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimlerin 
katkısıyla üretilecek çalışmalarını 
çevre duyarlılığı gözeterek hazırlaması 
gerekiyor. Ulusal ve uluslararası alanda, 
yerelden kalkınmanın mümkün 
olmasının ön koşulu, bu işbirliğidir. 
Biliyoruz ki Fırat tüm ülkeyi besleyecek 
güce sahip. Bu kapsamda Adıyaman, 
Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsayan Aşağı 
Fırat Havzasının Canlandırılması Projesini 
yürüttük. Proje kapsamında her ne kadar 
Aşağı Fırat Havzasını ele aldıysak da 
havzada bulunan 9 kentin tamamının 
kalkınmasına odaklandık. Örneğin 
Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş 
mozaik rotası ise; Milli Mücadele 
ya da gastronomi rotaları da 
detaylı çalışılmalıdır. 

Havza boyunca yürütülecek 
çalışmalarda, tekne dolaşım sistemi ve 
güzergâhının yeniden yapılması; araç 
ulaşımı için ağların oluşturulması; tarihsel 
yapıyla örtüşen mimari dönüşümün 
projelendirilmesi; bölgede yaşayan 
gençlerin aktif olarak havza kültürü 
ve doğasıyla buluşturulması başlıca 
hedefler arasında. Projelendirme 
sürecini, ulusal ve uluslararası çalışmaları 
inceleyerek yürüttük. Bütün uygulama 
ve projelerde çevreye duyarlı bir tasarım 
gözettik. Doğal dokusunu bozan 
değil, onunla bütünleşen tasarımlara 
odaklandık. 

Sezer Cihan 

TKB ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri

Aşağı Fırat Havzasındaki 
Uygulamalarda Son 
Gelişmeler

TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Bld. Bşk. Hayrettin Güngör, 
Malatya Valisi Aydın Barış, Malatya Büyükşehir Bld. Bşk. 

Selahattin Gürkan | Halfeti Barajı
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Yukarı Fırat Havzası, bir medeniyet havzasıdır. 
Fırat’ı besleyen kolların temas ettiği tüm 
coğrafyayı birlikte düşünerek bir tanımlama 
yapıyoruz. Bünyesine aldığı birçok kaynakla, 
geniş bir medeniyet havzasını tanımlayan Fırat, 
yüzlerce höyük ve arkeolojik yerleşmenin de 
gösterdiği gibi, tarih boyunca medeniyetlerin 
yurt tuttuğu bir bölge. Bu yoğunluktaki bir 
temasın söz konusu olduğu Fırat Havzası, 
tüm değerlerin korunmasını ve birlikte 
hareket etmeyi önemli kılıyor. Dolayısıyla 
havza ölçeğindeki koruma çalışmalarının sivil 
inisiyatifin aktif katılımıyla gerçekleştirilmesi 
özellikle anlamlı. Bu nedenle bir havza birliğinin 
kurulması ve ortak bir kültür envanterinin 
hazırlanması gerekiyor. ÇEKÜL Doğu Anadolu 
Araştırmaları Merkezi havza kentlerine gönüllü 
olarak destek veriyor; özellikle somut olmayan 
kültürel miras değerlerini kayıt altına almayı 
hedefliyor. 

Önemli sorunlardan biri olarak, havzada 
yaşanan insan erozyonunu saptadık. Yukarı 
Fırat Havzası ihmaller, terör, köyden kente göç 
hareketi ve daha birçok nedenle, 1965’ten sonra 
nüfusunun yüzde 50’den fazlasını kaybetmiş. 
ÇEKÜL Vakfı da TKB de önce insan ve imece 
diyor. Bu kaybın önüne geçmeliyiz. Kültürel 
mirasın korunması ve sürdürülebilir kültür 
turizmin gelişmesi için işbirliği ve imecenin 
yapılandırılmasını öneriyoruz. Kamu-yerel-
sivil-özel yönetim modeli, ÇEKÜL Vakfının 
da vurguladığı üzere, anlamlı bir modeldir. 

Levent İskenderoğlu

ÇEKÜL Vakfı Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezi 
Koordinatörü, Sanat Tarihçisi

Yukarı Fırat 
Havzasında İşbirliğine 
Dayalı Bölgesel Gelişim 
Politikaları

Yeşilyurt ve Aşağı Ulupınar inceleme gezisi
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Kapanış konuşmaları

Bu modelle şekillenecek Havza 
Birliğinin yapacağı pek çok iş 
var: Ortak vizyon belgesinin 
hazırlanması, sürdürülebilirlik 
ilkelerinin belirlenmesi, koruma 
stratejileri ve havza alan yönetim 
planının hazırlanması gerekiyor. 
Bu kavramları çok sık kullanıyoruz 
aslında ancak kavramların içinin 
hızla doldurulması ve uygulamaya 
geçilmesi gerekiyor.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1984 yılında tarihi bir karar aldı. 
Bu süreçte başta divan üyeleri 
ve başkan vekilleri olmak üzere 
bütün kentleri dolaştık ve Mecliste, 
dünyanın en iyi kitaplıklarından 
biri oluştu. Kültür Sanat Yayın 
Kurulu kuruldu. Bilginin toplandığı 
ve yasaya dönüştüğü, yasanın 
da uluslararası boyutta saygınlık 

Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danışma Kurulu ve 
ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

sağladığı bir ortam yaratılması istendi. 
Çalışmalarımızı alanda sürdürdük; 
Safranbolu başta olmak üzere 
Türkiye’deki kültürel varlıkları taradık. 

Eğer Türkiye’yi bir bütün olarak 
görüyorsak ve zenginliğinin altının 
çizilmesini istiyorsak, arkamızda 
Anadolu’nun gücünü taşımak 
zorundayız. Ve bu, halktan koparak 
olmaz. Okullusundan yaşlısına, kentin 
her bireyi kentten payını alacağını 
bilirse; o kenti tüm değerleriyle 
geleceğe taşımak mümkün olur. 
Gelişmiş bir Cumhuriyet’in, gelişmiş 
bir kentin etrafına yayacağı bir 
değerler manzumesine ihtiyacı vardır. 
Bu doğrultuda Malatya’da ÇEKÜL 
Malatya Bölge Koordinatörü Bekir 
Sözen ve ÇEKÜL Doğu Anadolu 
Araştırmaları Merkezi Koordinatörü 
Levent İskenderoğlu’nun yıllar önce 
oluşturmaya başladığı envanter 
çalışmaları, bugün işimize yarayacak 
boyuta ulaştı. 

Buradaki arkadaşların hepsini 
tanıyorum; 500 kere el sıkışmışlığımız 
var. Niye? Apçağa, Kemaliye’ye gidiniz, 

Malatya Gramofon Müzesi
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görünüz; bir köy nasıl ayağa kalkar. 
Köyler büyükşehirlere bağlandığından 
bu yana, birçok doğal ve somut olmayan 
miras sıkıntıya düştü. Şimdi doğruları 
ararken beraberliğin gücünün önemini 
görmek zorundayız. Kültür Bakanlığına 
bu kadar az bütçe ayıran hükümetler, 
“kültür” başlığını zorluyorlar. Anladık 
ki kaynak biziz; görünmeyen miras, 
görünmeyen birikim, Türkiye’nin 
bütçesinden büyük. 

Hiçbir şeye katkısı olmayan, alana 
çıkmayan, bilgiyi aktarmayan kişi 
o kente, yapılan çalışmalara en çok 
zarar verendir. Maalesef, bilim insanları 
arasında da örneklerini görüyoruz. Biz, 
doğru ile yanlışın nerede başladığını, 
nerede bittiğini görmek için yola çıktık.

Bütüncül yaklaşım, sürdürülebilirlik, 
doğru işlevlendirme koruma projelerinin 
en önemli noktalarıdır. Kültürel 

Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

varlıkların korunması, çok yüksek oranda 
belediyelerin etkin olduğu bir alan. Bu 
nedenle kentlerimiz birbirlerinin rakipleri 
değil, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. 
TKB toplantılarını izleyen her bir kent, 
bölgeye ve Türkiye’ye katkı sağlıyor.

Tarihi kentler, ortak iş yapma 
konusunda önemli bir birikime 
sahip. Ancak özellikle insan kaynağı 
noktasında kurumlarımız biraz çekingen 
davranıyor. TKB ve ÇEKÜL, bu noktada 
belediyelerimize proje ve tecrübe 
desteği sağlıyor. Önemli sorunlarımızdan 
biri ise korumaya ayrılan bütçelerin 
yetersiz olması. Kurumlarımızın görev-
yetki sorumluluklarına uygun olarak bir 
beşeri sermaye oluşturmuş olsak, birçok 
kaynağı da kendiliğinden bulmuş oluruz.

TKB; ortak aklın, birlikte hareket 
etmenin ve tecrübe paylaşımının 
örnek oluşturduğu bir birlik. Gençlere 
yönelik çalışmalar da, ortak aklın bir 
sonucu olarak bu toplantıda özellikle 
gündeme geldi. Doğal ve kültürel 
mirasın korunmasında Malatya Bölge 
Toplantısının sonuçlarının özellikle 
önemli olduğunu düşünüyorum.
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“Köyler büyükşehirlere 
bağlandığından bu yana, birçok 
doğal ve somut olmayan miras 

sıkıntıya düştü.” 
Darende Tohma Çayı
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Kültür politikalarında bölgesel ittifaklar ve 
işbirliği, kurulduğu günden bu yana Tarihi 
Kentler Birliğinin temel ilkelerinin başında yer 
almaya devam ediyor. Bu ilke doğrultusunda 
her yıl yapılan bölgesel ölçekli toplantılarda, aynı 
kültür coğrafyasını paylaşan yerel yönetimler 
arasında işbirliklerinin tohumları ekilirken, 
geçmişte Kelkit Havzası Birliğinin kurulması 
gibi somut kurumsallaşma çabaları da 
ülkemizde havza ölçeğinde korumanın öncü 
girişimlerinden olmuştu. Yine aynı doğrultuda 
2012-2014 yılları arasında TKB bünyesinde 
devam etmiş bölgesel vizyon planları ve eyleme 
yönelik yol haritası çalışmaları, ülkemizde 
koruma politikalarının bölgesel stratejilerinin 
nasıl/nerede/niçin geliştirilmesi gerektiğine 
yönelik temel bir kaynak oluşturuyor.

Fırat Havzası kültür coğrafyası, bu bölgesel 
stratejik planlarda geçmişte de önceliği 
belirtilmiş, kentler arası işbirliklerinin gerekli 
olduğu işaret edilmiş alanların başında 
gelmekteydi. Malatya’da yapılan TKB Bölge 
Toplantısı, tam da bu doğrultuda; Yukarı ve 
Aşağı Fırat Havzası olarak adlandırdığımız 
alanda ortak hareket kapasitesinin artırılmasına 
yönelik bir fırsattı. 

Fırat Havzası içinde yer alan kentler arası 
işbirliklerinin geliştirilmesi, TKB 2019 hedefleri 
içinde yer alan konu başlıklarından biri olarak 
özel bir öneme sahip. Gaziantep ve Şanlıurfa 
merkezli olarak Aşağı Fırat Havzasında yapılan 

Alp Arısoy 

ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar 

FIRAT HAVZASI 
BİRLİĞİNE DOĞRU
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stratejik ölçekli çalışmaların, Malatya 
ve Fırat Havzasına yaygınlaştırılmasına 
yönelik saha çalışmaları 2019 yılı 
boyunca devam ettikten sonra, 
Malatya toplantısı bu ajandanın 
TKB gündeminde de tartışılmasını 
hedefledi. 

Kültürü Paylaşan Bir Coğrafya
Anadolu coğrafyasının kuşkusuz 
tamamı “kültürlerin biraraya geldiği 
bir mozaik” niteliğinde de olsa; Fırat 
Havzası bu çeşitliliğin en görünür 
biçimde ortaya çıktığı alanlardan biri. 
Uygarlık tarihinin başından beri Fırat 
Nehri, Mezopotamya ve Anadolu gibi 
iki kadim kültür havzasının birbiriyle 
kesiştikleri, birbirlerinden ayrıldıkları, 
birbirleriyle etkileştikleri arayüz ola 
gelmiş. Doğu ile batı arasındaki bu 
geçiş coğrafyasını tarih boyunca, 
farklı dillerin, dinlerin, mezheplerin, 
toplulukların, kültürel geleneklerin 
kesiştiği bir birleşme koridoru olarak 
okuyabiliriz. 

Bu suyun iki kıyısında, bir yandan 
ortak bir kültürü paylaşırken, 
diğer yandan her biri farklı özgün 
değerlerini koruyan sayısız yerleşim, 
“mozaik” metaforunun belki de 
tam olarak anlamını bulduğu bir 
çeşitliliği sunuyor. Fırat Havzası 
erken Demir Çağından itibaren 
farklı kült merkezlerinin, farklı iktidar 
odaklarının kurduğu yerleşimlerin ve 
farklı toplulukların yaşam biçimlerinin 
hareketiyle şekillenmiş. Bu yüzden 
bölgenin zengin ortak bir kültürü 
olmasına rağmen, bu kültürü yaratan 
yerleşimlerin, birbirine tamamıyla 
benzediğini söyleyemeyiz. Bölgesel 
ölçekte kurgulanmış kültür politikaları, 
tam da bu yüzden; özellikle 
Fırat Havzasında stratejik bir öncelik 
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haline geldi. Bölgedeki yerleşimlerin ve 
illerin tümü, tartışmasız biçimde kadim bir 
kültürel derinliği barındırmakla birlikte, bu 
derinlik ancak bütüncül bir perspektiften 
bakıldığında doğru okunabilir. Faruk 
Göksu’nun toplantıda altını önemle çizdiği 
üzere; Yukarı Fırat her şeyden önce “kültürü 
paylaşan” bir coğrafya olarak karşımızda. 
Fiziksel olarak; farklı kentleri kat eden Fırat’ı, 
Fırat’ın kollarını ve suyu paylaşmakta. Baraj 
göllerinin etrafında ya da suyun izini takip 
eden vadiler boyunca paylaşılan su, kültürü 
şekillendiren birincil etken. Sosyal olarak; 
suyun çevresindeki farklı toplulukların yıllar 
içinde birbiriyle kurduğu dengeyi görmek 
mümkün. Zengin inanç merkezlerinden âşık 
geleneklerine ve sözlü edebiyat kültürüne, 
sosyal etkileşimin kültürel ürünleri de suyu 
takip ediyor. Ekonomik olarak ise bölgede 
kalkınmanın ve üretimin anahtarının yapıcı 
işbirliğinden geçtiğini söylemek hiç de zor 
değil. Bölgedeki merkezlerin hiçbiri tek 
başına baskın turizm çekim noktası ya da bir 
üretim odağı olmamakla beraber, havzanın 
tamamı bir bütün olarak çekim merkezi. 

Fırat Havzası, sınırların ötesinde devam 
eden acımasız bir savaşın kurbanı olan 
komşularımızla da barışın anahtarını 
barındırıyor. Bu sınır ötesi köprüleri geçmişte 
olduğu gibi bugün de su üzerinden 
kuruyoruz. 

Malatya Toplantısının Düşündürdükleri
Tarihi Kentler Birliği Malatya Bölge 
Toplantısı bu yüzden, Yukarı Fırat Havzası 
içinden farklı yerel yönetici, kanaat önderi, 
akademisyen ve sivil toplum temsilcisini 
biraraya getirdiği için önemliydi. Gerek 
düzenlenen oturumlar sırasında, gerekse 
saha incelemelerinde bölgenin bütüncül 
olarak korunmasına yönelik ortak politikalar 
ve işbirlikleri, iki gün boyunca tartışılma 
zemini buldu. Paydaşların hedeflerinin ve 
bölgeye bakış açılarının birbirine ne denli 

benzer olduğunun gözler önüne serilmesinin 
bile, gelecek işbirliği imkânlarının temelini 
oluşturdu. 

Toplantının oturum bölümünde yapılan 
sunumlar, bu çerçevede tüm katılımcılar için 
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söz konusu çabayı destekler nitelikteydi. 
Faruk Göksu bölgesel işbirliğinin stratejik 
çerçevesini çizerken, Sezer Cihan eylem 
hedeflerini, Levent İskenderoğlu ise bu 
hedeflere yönelik yöntemleri tartışmaya 
sundu. 

Faruk Göksu’nun sunumu, 
önümüzdeki dönemde geliştirilerek 
tüm Fırat bölgesine yaymayı ümit 
ettiğimiz stratejik bakış açısını 
özetledi: Suyu, kültürü, gelenekleri, 
yolları, üretimi paylaşarak var olan bir 
coğrafyada yaşamı nasıl paylaşarak 
koruyabiliriz? Ortak değerlerden yola 
çıkarak çizilecek bir ortak politika, bizi 
Fırat’ta neleri paylaştığımızı tekrar 
düşünmeye davet ediyor. 

Aşağı Fırat Havzası ölçeğinde 
hazırlanan eylem planları bu stratejik 
bakış açısının uygulamaya dönük 
hedeflere nasıl dönüşebileceğinin iyi 
bir örneği niteliğinde. Sezer Cihan’ın 
bu yöndeki paylaşımları, gelecekte bir 
bütün olarak ele alacağımız Fırat’ta, 
yakın dönem çalışmaları için TKB’nin 
ajandasının işaretlerini veriyor. Son 
olarak, Levent İskenderoğlu’nun 
analizleri, bölgede Havza ölçeğinde 
politikaların yaygınlaştırılması için 
paydaşlar arasında köprülerin sivil 
toplumla kurulmasına yönelik yöntem 
önerisiyle, bizlere “nasıl” sorusunun 
cevabını verdi.    

Strateji-eylem-yöntem üzerine kurulu 
bu üçlü ayak, gelecek dönemde 
TKB’nin Yukarı Fırat çalışmalarının 
da temelini oluşturacak. Toplantının 
belki de en somut sonucu, 2019 yılı 
içinde Yukarı Fırat, havza ölçekli 
stratejik yol haritasının hazırlanması 
kararı oldu. Bu doğrultuda yılın son 
çeyreğinde saha çalışmaları ve katılım 
toplantılarıyla desteklenecek bu 
çalışma, önümüzdeki dönemde de 
Yukarı Fırat’ın kültür öncelikli politika 
ve projelerini biçimlendirecek nitelikte 
olacak.    
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Tohma Çayı Kanyonu 
Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan
Tohma Çayı Kanyonu, kentin fiziksel yapısını 
vurgulayan en belirgin yüzey şekli olarak 
nitelenebilir. Tohma Çayı, Darende’den geçerken 
20 kilometre uzunluğunda bir kanyon vadi 
oluşturur; dik ve yüksek yamaçlardan oluşan, 
başta rafting, trekking, foto safari olmak üzere 
doğa sporlarının yapıldığı, Tohma Çayı Kanyonu, 
kentlilerin başlıca dinlenme ve ziyaret alanları 
arasında bulunuyor. Her iki yamacı dik kayalıklar 
ve sarp bir vadi biçiminde olan Tohma Çayını 
izleyen hat boyunca, kayalıklardaki doğal oyuk 
ve mağaralar özellikle dikkat çeker. 8 kilometre 
uzunluğundaki kanyon, orta zorlukta bir parkur. 
Bu parkur yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimde 
alınabilir. Tohma Çayı Kanyonunun kenarında 
Somuncu Baba Cami ve Türbesi ile Balıklı Göl de 
bulunuyor. Kanyon, bu nedenle doğaseverleri 
ağırladığı gibi, kentin inanç turizmi açısından da ilgi 
gören bir merkez olarak biliniyor.  

Eski çağlardan günümüze 
Anadolu ile Ortadoğu 
arasında bir kavşak noktası 
olan Malatya; doğal mirası, 
yaşayan mahalleleri, her geçen 
yıl çoğalan müzeleri, kerpiç 
mimarisi ve yöresel lezzetleriyle 
Fırat Havzasının lokomotif 
kentlerinden biri. Arkeolojik 
alanlar da gezi rotalarına 
mutlaka eklenmeli. 

Kent Rehberi
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Metin Sözen Sanat Sokağı

Bir Hitit Sarayının Kalıntıları: Arslantepe Höyüğü

Eski Malatya olarak bilinen Battalgazi’de 
kentsel sit alanı içinde bulunan Sanat Sokağında 
(Çukurpınar Sokağı), 500 metre uzunluğundaki 
sokak dokusunun tüm öğelerinin korunması 
ve belgelenmesini de içeren bir sağlıklaştırma 
uygulaması yapıldı, uygulama Tarihi Kentler 
Birliğinin 2010 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, 
Proje Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında 
Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Ödülüne değer 
bulundu. Tarihi dokuyla iç içe olan sokak, Roma 
surlarının çevrelediği alan içinde ve çarşı merkezine 
yakın konumuyla kent yaşamında etkin rol alıyor. 
Tarihi dokusunun yanı sıra, sosyal ve ekonomik 
bağlamıyla canlı bir yapısı olması, sokakta 
yürütülen çalışmanın da çok yönlü bir şekilde 
ele alınmasını sağladı; sokak, 2011 yılında Belediye 
Meclisi kararıyla Metin Sözen Sanat Sokağı 
adını aldı.

Malatya’nın 7 kilometre kuzeydoğusundaki 
Orduzu beldesinde yer alan Arslantepe 
Höyüğü, MÖ 5000’li yıllardan itibaren 
yerleşim görmüş ve bu sürecin sonunda 
Bizans mezarlığı olarak kullanılmış bir 
arkeolojik alan. MS 2. yüzyılda Romalılar, 
kenti Fırat Nehrine daha yakın bir nokta olan 
bugünkü Battalgazi’ye taşıyınca, Arslantepe 
de tamamen terk edilmiş. İlk kazılarına 1932 
yılında Fransız Louis Delaporte başkanlığındaki 
ekip tarafından başlanan kentte, bu çalışma 
sonucunda Geç Hitit Dönemine ait olan, 
alçak kabartmalı taş orthostatlarla bezeli 
kapısı (Arslanlı Kapı) ve avlusu bulunan bir 
saray ortaya çıktı. Aslanlı Kapı, 1932-1961 yılları 
arasında bulunan tüm eserlerle birlikte Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde; 1961 
kazılarından sonra bulunan eserlerse Malatya 
Müzesinde sergileniyor. Bu eserlerin kopyaları 
aynı ölçülerde, Arslantepe Açıkhava Müzesinin 
girişinde yer alıyor. 
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İSTANBUL
BULUŞMA
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TKB, İstanbul Buluşmasında 20 yıllık birikimini 
değerlendirdi; yerelden bütüne, geçmişten geleceğe 
bütüncül bakışın ve “birlik” fikrinin yansımalarını ele aldı. 
2020’de 30’uncu yılına girecek ÇEKÜL Vakfı ile 20’inci 
yılına girecek Tarihi Kentler Birliği, kent-havza-bölge-
ülke ölçeğindeki bakış açılarını katılımcılarla paylaştı.

TKB’NİN 20 YILINI 
İSTANBUL’DAN GÖRMEK  

İstanbul Buluşması, 23 Eylül Pazartesi günü Pendik Divan Otelde yapıldı. Tarihi Kentler 
Birliği Meclis Toplantısı ile başlayan toplantı ile 3 tarihi kentin TKB üyeliği onaylandı; Avcılar 
Belediyesi (İstanbul), Bozyazı Belediyesi (Mersin) ve Erciş Belediyesinin (Van) katılımıyla TKB 
üye sayısı 456 oldu. İstanbul Buluşması, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Sezer Cihan’ın “TKB’nin Eğitimden Örgütlenmeye 20 Yıllık Koruma Başlıkları” 
konulu sunumuyla devam etti. Sezer Cihan, Tarihi Kentler Birliğinin Anadolu’da sürdürdüğü 
çalışmaları, TKB ilkleri bağlamında ele aldı; eğitim ve yayınları örnekledi, TKB gündeminde 
bulunan Yukarı Fırat Havzası projesinden bahsetti. TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Tarihi Kentlerde Dayanışma” başlıklı bir konuşma 
yaptı. İstanbul Buluşması, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen’in değerlendirmesiyle son buldu. Metin Sözen, konuşmasında “süreklilik” kavramına 
vurgu yaparak, geleceğe dönük hedefler ve ilkeler doğrultusunda çalışan Tarihi Kentler 
Birliğinin, bağımsız yapısıyla özgün bir birlik olduğunun altını çizdi. 
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Sezer Cihan

TKB ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 

TKB’nin Eğitimden 
Örgütlenmeye 
20 Yıllık Koruma Başlıkları 

Tarihi Kentler Birliğine üye 
belediyelerimizde koruma, kadrolaşma, 
proje yönetimi, vizyon belirleme ama 
her şeyden önemlisi, sahip olduğumuz 
değerlerle hazırlayacağımız projelerle 
kentleri ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtmak, temsil etmek gibi bir 
paylaşımı amaçlıyoruz. Bugün, 456 üye 
sayısına ulaştık. 2019 yılına Tekirdağ 
Bölge Toplantısı ile başladık. Bölge 
Toplantılarında, koruma gündeminin 
tüm unsurlarını biraraya getiriyoruz, 
yapılacak veya yapılmış olan koruma 
çalışmalarını değerlendiriyoruz. Bu yıl 
ilk kez Konya’da bir Çalıştay düzenledik. 
Çalıştayın sonuçlarını TKB web sitesinden 
yayınladık. Farklı alanlardan uzmanların 
moderatörlüğünde yürüttüğümüz 

çalıştay gruplarında, verimli sonuçlara 
ulaştık. 18 Haziran’da Birlik yönetiminin 
seçildiği 1. Olağan Meclis Toplantısını 
İstanbul’da yaptık. 3’üncüsünü 
düzenlediğimiz Müze Özendirme 
Yarışmasının Ödül Töreni de yine 
bu Buluşma kapsamında yapıldı. 
TKB ve ÇEKÜL Vakfı uzmanları, 
gündemine müze çalışmalarını almak 
isteyen belediyelerimize rehberlik 
hizmetini sürdürüyor. 20 Temmuz’da 
ise Malatya Bölge Toplantısında, 
Fırat Havzasında bütüncül koruma 
ilkelerinin yol haritasını belirledik. 2019 
yılı toplantılarımıza ortalama 600 
kişi katıldı. Kasım ayında ise YAPEX 
Fuarında Antalya’da buluşacağız.  
Koruma çalışmalarında verimli sonuçlar 
alabilmemizde etkili olan unsurlardan 
biri de, ÇEKÜL Akademi eğitimleridir. 
2019’da 46 kişi Kentsel Koruma; 102 kişi 
de Alanda Eğitim başlıklarında eğitim 
aldı. 

Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında 
ve ÇEKÜL Vakfı gönüllü uzmanlarının 
danışmanlığında, TKB üyesi 
belediyelerin katıldığı Çarşamba 

Mehmet Sayit Kılıç, Hayrettin Güngör, Özdilek Özcan, Sezer Cihan (Meclis Divan Heyeti)
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Kent Toplantılarıyla bütüncül koruma 
yaklaşımının gelişmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Belediyelerimiz, bu eğitimler 
ve toplantılarla uygulamaya geçirdikleri 
projelerini, uluslararası düzeyde bir fuar olan 
YAPEX bünyesinde paylaşıyor. UNESCO 
süreçleri için yürütülen Alan Yönetimi 
çalışmaları ve KUDEB’lerin varlığı da TKB’nin 
desteklediği önemli başlıklar arasında. 
Artık sadece somut varlıklarla değil, 
somut olmayan kültürel değerlerimizle 
de UNESCO listesine giriyoruz. Gaziantep 
yemek kültürü, Kütahya’nın çinileri ilk 
aklama gelen örnekler. 2004 yılında 
yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunuyla yerel 
yönetimlerin yetkilendirilmesi ve 2005’te 
KUDEB yönetmeliğinin çıkarılması, koruma 
proje ve uygulamalarının önünü açtı. 
KUDEB’ler bildiğiniz gibi tescilli yapıların 
onarımında, sokak sağlıklaştırma ve 
restorasyon çalışmalarında süreçleri yönetir, 
raporlar ve denetler. Tarihi kentler KUDEB 
yoluyla katkı paylarından yararlanabiliyor. 
Özellikle büyükşehirler, iller ve nüfusu 50 
binin üzerinde olan kentlerde korumayla 
ilgili tüm mevzuata hâkim olan, eğitimlerini 
güncel bir biçimde alan kadrolardan oluşan 

Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tarihi Kentlerde 
Dayanışma 

Böyle bir buluşmada söyleyeceğim ilk 
şey, gerçekten de kurumsal kapasitemizi 
sürekli geliştirmemiz gerektiğidir. Bilgi, her 
şeyden daha değerli. Örneklerini gördüğüm 
bir sorun, belediyelerin özellikle eksik 

KUDEB’leri kurmaları ve bünyelerine 
katmaları önemli. Belediyelerdeki projelerin 
KUDEB tarafından yürütülmesi isabetlidir. 
Bugün belediye bünyesinde 51; il özel 
idaresi bünyesinde ise 12 adet KUDEB 
kurulmuş durumda. 2001’den bugüne 
yapılan Koruma Özendirme Yarışmasına 
şimdiye kadar 235 uygulama, 174 proje 
katıldı. Üye belediyelerimizde açılan kent ve 
ihtisas müzeleri ise 277’ye yükseldi; 57 müze 
de açılmak üzere. Bellek, veri ve geleceğe 
dönük çalışmalarda önemli bir kaynak olan 
müzeler, her kent için önemli. 
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Mimar Sinan’ın ustalık eseri 
Selimiye Camisi, Alan Yönetimi 

Planlamasıyla, 2011 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesine alındı.
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Prof. Dr. Metin Sözen 

TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Geriye Dönüp Bakmak…

İstanbul Buluşması, yılın son Meclis 
Toplantısının da düzenlendiği bir toplantı 
oldu. Eldeki veriler gösteriyor ki, belediye 
başkanlarımızın bir bölümü tekrar 
seçilmiş, bir bölümü aramıza yeni katılmış; 
bir bölümü de bizimle olan ilişkileri 

kaldığı bir nokta; düşünceleri eyleme 
geçirirken kullanılabilecek yöntemlerin 
bilinmemesidir. Her işte olduğu 
gibi, kültürel mirasın korunmasında 
da yapılması gereken en önemli 
şey, uzman ekiplerimizin olmasıdır. 
Uzman ekiplerimiz ise güncel bilgileri, 
teknolojileri, koruma yaklaşımlarını takip 
etmelidir. Eğitime yapılan yatırımın 
bedeli yoktur. 

Önümüzdeki yıl gündeme alacağımız 
teknik inceleme gezileri öncesinde, 
ihtiyaçlarımızı değerlendireceğimiz 
toplantı ve buluşmalarımızın hangi 
kentlerde olacağını programlayacağız. 
Bu yılın son Buluşmasını Kasım ayında 
YAPEX Restorasyon Fuarında yapacağız. 
Koruma Özendirme Yarışmasının 
ödül töreni de bu kapsamda 
gerçekleştirilecek. Fuarın hemen 
ardından Manavgat Belediyesinin ev 
sahipliğinde bölgesel katılımlı bir çalıştay 
yapacağız. Bu toplantılarda başkanlar 
düzeyinde bir farkındalık eğitimini de 
gündemimize alabiliriz. Türkiye’deki 
kentlerin hiçbiri birbirine rakip değildir. 
Kentlerimizin hepsi bölge ve ülke 
düzeyinde uyum içinde çalışmalıdır; 
gelişmenin ön şartı, uyumlu bir 
birlikteliktir. 
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında İpek Yolu 
Başkanları Forumu toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

bağlamında, önceki toplantılarımızda görev 
almış arkadaşlarımız.
  
Bu yapıyı değerlendirmek önemli çünkü 
Türkiye’de 20 yılda doğal-kültürel miras 
açısından çok şey kaybedildi. 20 yılda bu 
koşullarda bir kurum oluşturmanın nelere 
mal olduğunu, örgütlenme yapısının nasıl 
olduğunu bilmemiz, deneyimlerimiz-
geleceğimiz açısından önemli. Çünkü 
toplumlar, bireyler, kurum ve kuruluşlar için 
belirli aralıklarla geriye dönüp soğukkanlı bir 
şekilde bir değerlendirme yapmak, gelişmeyi 
görmek, saptamak zorunluluktur. Bu, bir 
bakıma kendi kendine hesap verme, bir 
bakıma da başarı hikâyesinin niteliğini de 
değerlendirmektir. Ancak dünyamız bu tür 
değerlendirmelere zaman bırakmayan hızlı 
bir dönemden geçiyor. 

Bizler, yarım yüz yıllık deneyimimizin Tarihi 
Kentler Birliğine aktarılmasıyla bu günlere 
geldik. Bu nedenle, beraberliğin ne demek 
olduğunu çok iyi gösteren bir 20’inci yıla 
giriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız, encümen 
üyelerimiz, danışma kurulu üyelerimiz, 
Türkiye’nin bu konularında araştırmış-yazmış, 
yetki almış arkadaşlarımız, onlar görünmeyen 
bir gücü beraberliğe dönüştürdüler. Son 
50 yılın kararlarının içinde olan biri olarak 
söylüyorum, bu beraberliği ve beraberlikten 
doğan yetkiyi yerelin elinden almak, 
geciktirmek doğru değildir. Unutulmamalı ki, 
Türkiye kendisini doğru hedefler ve gelecek 
umuduyla yaşattığı zaman Türkiye’dir. O 
açıdan Tarihi Kentler Birliği şu anda birçok 
kuruluşun 20 yılda başaramadığını başararak 
elini ayağını bağlılıktan kurtaran yeni bir 
modelin temsilcisi olmuştur. 

Daha önce, 15’inci yılda yayımladığımız Tarihi 
Kentler Birliği kitabıyla kendimize hesap 
verdik. Yola çıktığımızda 5 başlığı olmazsa 
olmaz diye belirledik: “Doğal” ve “kültürel” 
mirasın korunması;  yerelden evrensele 
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doğru yol alan dünyada en önemli 
başlıklardandır. Oysa çelişkiye bakın ki biz 
yerelin elini kolunu bağlayan bir sistemi 
zorluyoruz. Bu bakımdan 20’inci yıla 
çok farklı başlıklarla girmek zorundayız. 
Kuruluşumuzda esas aldığımız bir diğer 
başlık, “eğitim”.  Belediyeler, uzmanları 
yoluyla hangi kaynağa el uzatacağını, 
kiminle mücadele edeceğini bilmek 
yükümlülüğündedir. Bizler, ÇEKÜL 
Akademi bünyesinde yaklaşık 3231 kişiye 
eğitim verdik. Eğitimdeki başarımızı 
uluslararası boyutta konuşulur hale 
getirdik. Ve, “örgütlenme”. Yol bitmiyor. 
Örgütlenme her dakika koşullara göre 
yeniden gözden geçirilen bir biçimde 
olursa direncini korur. Kurulduk, 
örgütlendik fakat kısa bir süre sonra 
statik bir hale gelinirse örgütlenmenin 
kimseye faydası olamaz. Tarihi Kentler 
Birliği ile dünyadaki gelişmeleri, eğitimle 
geliştirdiğimiz kimlikleri her yıl performans 
ölçümüyle görmek zorundayız. Bu 
açıdan başarılıyız. Böylesi toplantıların 
amacı da bu zaten; içimizdeki değerleri, 
dinamiklerimizi ve kimin ne düşündüğünü 

öğrenme evresindeyiz. Örgütlenme 
sürekliliğe dayandıkça örgütlenme olur. 

Son başlığımız, “tanıtım”. Tanıtım, ürettiğin 
şeyin tanıtımıdır. Üretmediğin şeyin, 
hazırlamadığın zeminin tanıtımı olmaz. 
Onun adı propaganda olur. Türkiye 
tanıtımını kendi zengin varlık nedenlerine 
dayalı olarak yapmalıdır. 

Tarihi Kentler Birliğini bilinçli, bilgili 
insanların dayanışmasıyla bu günlere 
getirdik. Hepsi kendi alanının ilkeli bilim 
insanları ve uzmanları. Biliyoruz ki bugün 
nitelik sorunuyla karşı karşıyayız. Bu kadar 
zaman sonra ülkenin sahibi kim, üreten 
kim, bunu kalıcılığa taşıyan kim, onurlu 
ve saygın kimlikleri kim? İşte biz, şu anda 
onun envanterini yapmak yolundayız. 

20 yıl bir kurum için çok kısa bir tarih 
aralığı. 80 yıllık Cumhuriyet hâlâ 
konuşuluyor. Böyle baktığımız zaman 
Tarihi Kentler Birliğinin tarihinin şimdiden 
yazılması gerekiyor. Bu tarih, örnek olarak 
Türkiye’nin var olanı gördüğünün, emek 

Kahramanmaraş Dondurma Müzesi | Gökçeada Kent Müzesi
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vereni bağrına bastığının ve hedeflerini 
doğru kurduğunun, bu doğrultuda 
somut sonuçlara ulaştığının tarihidir. Tüm 
bunlarla birlikte, övünmeye de hakkımız 
yok. Çünkü bu oluşumun sadece Tarihi 
Kentler Birliğinde kalmaması, diğer 
kurum ve kuruluşlara da akması lazım. O 
zaman kamu-yerel-sivil-özel bütünlüğü 
olacak, o zaman kavranabilir bir ülke 
olacağız. 

Tarihi Kentler Birliği, ilk birkaç yılında, 
Dünya Tarihi Kentler Birliğine zaman 
zaman ev sahipliği yaptı. Bu çok 
önemli. Bir diğer önemli konu, İpek 
Yolu Projesinin bir anlamda en saygın 
üyelerinden biriyiz. Türkiye şu anda İpek 
Yolunun geçtiği en zengin ülkelerden 
biri. Çin’den Avrupa’ya kadar olan aralıkta, 
ülkemizin bütün içindeki değerini 
yükseltmek ve uluslararası boyutta Asya 
ülkelerine de bakmak istiyoruz. Batı’ya 
baktık, Batı’yla el sıkıştık. Doğu’ya nasıl 
bakacağımıza dair projemiz yoktu. Bu 
ancak yerel yönetimlerin, Doğu’daki 
arkadaşlarımızın beraberliğiyle mümkün 
olacaktı; şimdi Fırat Havzasını çalışarak 
yeni bir örnek kanal açıyoruz. Bu yıl 
Fırat Havzası Projesini bitirebilirsek, 
Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 
yapılamayan bir büyük kültürel işi yapmış 
olacağız. On ilimiz de birbirine güçlü bir 
biçimde bağlanmış olacak. Umutlarımızı 
pekiştiren bir olay da üyelerimizin eğitim-
uygulama çabalarımızla UNESCO Dünya 
Mirası Listesine girmiş olmalarıdır. Şu 
anda Geçici Listede de yer almaları 
yolumuzun doğrulunun bir kanıtıdır. 

Bu kısa sürede, bir dizi kent-ihtisas 
müzesi kurmaya başladık. Yerel 
yönetimdeki arkadaşlar aklımıza 
gelmeyen, çok özel nitelikte müzeler, 
envantere dayalı kitaplıklar oluşturmayı 
başardılar. Her şeyi Ankara’dan beklemek 

olmaz. Aynı bilinçle tarihi kentler kendi 
zenginliklerini kendi olanaklarıyla ortaya 
çıkardı. 20 yılda yaklaşık 300 müze. Dış 
dünyada da ödül alan müzeler. Yerel 
yönetimler gecikmiş de olsalar, bütçeleri 
çok zayıflasa da, halkının verdiği güven 
duygusuyla iş yapacak durumdadır. 
Süreklilik ve zenginlik akılla olur, birikimle 
olur, beraberlikle olur. Tarihi Kentler Birliği 
15’inci yıl kitabını çıkardığı gibi 20’inci 
yıl kitabını da bu duygularla çıkaracak; 
yarınlara hesap verme duygusuyla. Bir 
bakıma “Sizler de böyle yapın,” demeye 
getiriyoruz. Çünkü yetkilerin bir yerde 
toplanması değil, haklı olanın ellerinde 
toplanmasını istiyoruz. 

Bugüne kadar olduğu gibi Tarihi Kentler 
Birliği, gündemine yeni kavramları, 
yeni başlıkları taşıyabilirse, Türkiye de 
taşıyabilir. Bu kadar açık. Şunu bilin ki, siz, 
halkla ilk elde el sıkışansınız. Birinci elden 
el sıkışanın başarısı, halkın başarısıdır; 
hepimizin başarısıdır, ülkenin başarısıdır. 
Önünüz açık olsun. 

Didim, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi
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Anadolu insanının, yaşadığı toprakla kurduğu 
bağlarla doğanın kadim bilgeliğini kullanarak 
oluşturduğu kültür, bin yıllardır aktarıla gelerek, 
Türkiye sınırlarının da ötesinde evrensel değerlere 
dönüştü. Yıllar içinde anıtsal eserlerin yanı sıra, yaşam 
kültürü öğeleri UNESCO Dünya Mirası Listesine 
girmeyi başardı: Gaziantep’in yemekleri, Meddahlık, 
Türk Kahvesi, Semah, Âşıklık, Nevruz, Kırkpınar 
Güreşleri, Hırdırellez, Çini, Dede Korkut (destan 
kültürü, halk masalları)… 

Sözlü aktarımla ve belge bırakarak yüzyıllar içinde 
varlığının sürmesini sağladığımız ve daha nicelerinin 
kaybolmaması için, Tarihi Kentler Birliği çatısı altında 
biraraya gelenler, aktarımın ne kadar önemli bir 
davranış olduğu bilinciyle yaşıyor.

Tarihi Kentler Birliğinin 20 yıldır alanda tecrübeyle 
olgunlaştırdığı bilgi, koruma kültürü, tıpkı bir 
Hıdırellez manisi gibi, Islık Dili gibi, hafızadan hafızaya 
yolculuk ediyor. TKB’nin bir okul olduğu, bugüne 
kadar farklı çevrelerin kabulüyle pekişti. TKB bir 
okul olduğu kadar, usta-çırak geleneğinin devam 
ettiği, somut ve somut olmayan kültür üretiminin 
hiç durmadığı büyük bir mahalle, çarşı, çınar altı; yeri 
geldiğinde dayanıklı bir kale, yeri geldiğinde bereketli 
bir havza. Tarihi Kentler Birliği, tüm bilgisini aktarmayı 
gelenek haline getiren, hafızanın ancak bu yolla 
kuşaktan kuşağa geçeceğini bilen bir aile büyüğü.

20’inci yıla yaklaşırken, kapsayıcı tüm bu tanımlar, 
TKB’yi statik bir kurum yapmaktan, çoktan çıkardı. 
Canlı, yaşayan, üreten, aktaran gerçek bir “birlik” yaptı. 
Genel Sekreter Sezer Cihan, eğitimden örgütlenmeye 
rakamlarla, bu dinamiğin çarklarının nasıl sürekli 

Şirin Sıngın 

ÇEKÜL Vakfı İletişim ve Yayın Koordinatörü

TECRÜBEYLE OLGUNLAŞAN 
BİLGİNİN AKTARIMI

paslanmadan döndüğünü anlattı. 
Büyük-küçük ayırmadan gidilen kentler, 
yapılan destekler, bir kez daha paylaşıldı. 
KUDEB’lerin varlığındaki büyük sorumluluk 
ve başarı yeniden hatırlatıldı. Göreve 
yeni seçilen belediye başkanlarına 
20 yıllık hafızanın önemli kilit taşları 
aktarıldı. TKB üyesi olmanın getirdiği 
sorumluluklar; başkanların kentine ve 
hemşerilerine, birlikte çalıştığı ekiplerine 
ve uzmanlarına göstermesi gereken 
sevgi, saygı ve destek vurgulandı. Cihan, 
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ÇEKÜL Akademi eğitimlerini de anlatarak, 
belediye başkanlarının, eğitimlere 
katılan belediye çalışanlarının edindikleri 
bilgileri paylaşmalarına dönük zemini 
hazırlama sorumluluğunda olduğunu 
hatırlattı; TKB’nin gelenekselleştirdiği bilgi 
aktarımının en güzel örneklerinin Koruma 
Özendirme Yarışması Kataloğu, kılavuz 
kitaplar ve Yerel Kimlik dergisi olduğunu 
söyledi. Haber, inceleme ve fotoğraflarla 
Yerel Kimlik dergisinin kurum hafızasını ve 
tarihi kentlerdeki gelişmeleri en iyi aktaran 

yayın olduğunu, her kesime hitap ettiğini anlattı. 
Cihan’ın sunumu, bilgileri tazeleme ve aktarımı 
güçlendirme üzerine kuruluydu.

İstanbul Buluşmasının önemli bir konuşmacısı 
da TKB Başkanı olarak göreve yeni seçilen 
Hayrettin Güngör oldu. Güngör, farklı kurumlarla 
işbirliğine giderek, hibe programlarını ve teknik 
gezileri güçlendireceklerini söyledi. Göreve yeni 
başlayan belediye başkanlarını ve yeni TKB 
üyelerini tebrik ederek, toplantılara taze bir 
canlılık geleceğini vurguladı ve yeni gündem 
maddeleriyle TKB’nin çalışma boyutunun 
gelişeceği haberini verdi. Germenicia Antik 
Kenti gibi önemli mozaiklerin bulunduğu 
Kahramanmaraş’ın belediye başkanı olan 
Güngör, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen’in daimi desteklerini hissettiğini 
vurgulayarak, konuşmasını bu desteğin devam 
etmesi temennisiyle bitirdi. 

Son değerlendirme konuşmasını yapan, 
Türkiye’nin, dolayısıyla TKB’nin, deyim 
yerindeyse “hafıza ağacı” Prof. Dr. Metin 
Sözen, sağlık sorunlarına rağmen toplantıya 
gelerek, her zamanki gibi katılanların “diri” 
durmasını sağladı. Hitabına başlarken ya da 
konuşmasının arasında genellikle, “Yerelin 
ve kamunun diri güçleri” cümlesini seçen, 
salondakilere bir öz değerlendirme yapmalarını 
hissettiren; atalete, zaman kaybına, bürokrasi 
girdabına düşmemek gerektiğini hatırlatan ve 
dinleyenlerin silkinmesini sağlayarak bir sonraki 
toplantıya kadar ödevler veren Metin Sözen, 
yine can kulağıyla dinlendi: “Bugün yangınlar, 
madenler nedeniyle acılı bir dönem geçiriyoruz. 
Kendi topraklarımızda kendi ağaçlarımız 
yanıyor, kuşumuz, böceğimiz, çiçeğimiz ortadan 
kayboluyor. Bu doğal varlıklar kültürü yaratan 
varlıktı, kültürün kendisiydi. Doğal varlıklar 
olmadıkça, çeşitlilik olmadıkça, kültür mirası 
da bugüne kadar olmazdı. Biz de burada, bu 
mirasın sahipleri olarak, bu konuşmayı yapar 
vaziyette olmazdık. Doğanın zenginliğini, 
doğru ve saygılı kullanmak zorundayız.” TKB’nin 
İstanbul Buluşması hafızalarda Metin Sözen’in bu 
önemli sözleriyle yerini aldı. 
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Yeşilyurt Sulu Sokak
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İlk yerleşimin 700 yıl öncesine tarihlendiği ve Şabandede, Cendere, Taftacık, 
Düğünyurdu ve Teviccik dolaylarında başladığı Yeşilyurt, Malatya’nın 
iki merkezinden biri. Tarihi ve kültürel miras zengini kent, Tarihi Kentler 
Birliğinin Malatya’da düzenlediği Bölge Toplantısı kapsamında ÇEKÜL 
ekibi tarafından ziyaret edildi; 1,5 milyonluk nüfusun ihtiyacını karşılayan 
kapasitesiyle çok önemli bir doğal su kaynağı olan kaptajın serinliğinde, bu 
ana kaynağın hikâyesini dinledi. Beydağı eteklerinden çıkan su kaynağı, 
Roma İmparatorluğu döneminden bugüne, kentin içme ve sulama suyu 
ihtiyacını karşılıyor. Beylerderesi ve Tohma Çayı üzerinden Fırat’a ulaşan 

Anadolu’daki koruma seferberliğinde, 
sokak sağlıklaştırmalarıyla öne çıkan Yeşilyurt, 
koruma projelerini tasarımla bütünleştiriyor. 
Müze çalışmaları ve tarihi dokudaki 
uygulamalar, genç kuşakların kültürel 
miraslarıyla tanışmalarına imkân sağlıyor.

YEŞİLYURT’TA 
KORUMA PROJELERİ 
TASARIMLA 
BÜTÜNLEŞİYOR 
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kaynak suyu, kaptaj vasıtasıyla 
önemli ölçüde şebekeye alınmış 
durumda.  

Temmuz ayında Malatya Bölge 
Toplantısında proje ve çalışmalarını 
gündeme getiren Yeşilyurt 
Belediyesi, Eylül ayı sonundaysa 
ÇEKÜL Evinde düzenlenen Çarşamba 
Kent Toplantıları kapsamında 
uzmanlarla biraraya geldi. Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 
Başkan Yardımcısı Kadircan Esen 
ve Ar-Ge Müdürü Eyyup Özpolat, 
tescilli yapıların restorasyonu, müze 
tasarımları gibi farklı alanlarda 
yürüttükleri koruma ve işlevlendirme 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Yeşilyurt sokaklarının simgesi olan 
ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan 
konutların dış cephe ve iç mekân 
restorasyonlarının tamamlandığını 
söyleyen Mehmet Çınar, tarihi 
Gözene ve Aşağıköy camilerinde de 
restorasyon çalışmasına başladıkları 
bilgisini paylaştı. 

37 yıl cezaevi olarak kullanılan ve 
kent hafızasında önemli bir yeri olan 
Gedik Cezaevi eski binası, Gedik 
Kültür Merkezi olarak işlevlendirildi. 
Zemin katında bir kütüphane ve 
konferans salonu bulunan yapının, 
koğuş ve açık avlu bölümleri aslına 
uygun korunarak sergi mekânına 
dönüştürüldü. Tecrit odaları, hamam 
ve çamaşırhane bölümleriyse müze 
olarak ziyarete açıldı. 

Kent kimliğinin önemli bir diğer 
öğesi ise tekstil. Erken Cumhuriyet 
Döneminin önemli yapıları arasında 
bulunan ve Malatya’dan bez ve iplik 
imal eden Sümerbank Fabrikası, 
yakın dönemde yitirilen endüstri 
mirası değerlerimizden. Yeşilyurt 
Tekstil Müzesiyle, bu fabrikanın 
hatıralarını biraraya getirmeyi 
hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi, 
fabrika kapandığında satılan eski 
tezgâhları bu müzede toplamayı 
planlıyor. Sümerbank Fabrikasında 
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üretilen eski kumaşlardan 
örnekler ve dikilmiş kıyafetlerin 
de müze koleksiyonuna katılması 
hedefleniyor. 

Kentin gündeminde bulunan 
önemli projelerden bir direğiyse, 
Gündüzbey Tarihi Kent 
Dokusunu Koruma Programı. 
200 yıldır yaşamaya devam eden 
tarihi dokuda tespit ve tescil 
çalışmalarını takiben rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon 
çalışmaları da tamamlandı. 
Yeşilyurt Belediyesi, konutların 
yapı stoku olarak korunmasını 
ve temel düzeyde bir tasarım 
rehberinin hazırlanmasını 
planlıyor.

Karakaya Göl Park Projesiyle, 
Karakaya Barajına yaslanan 
bir yeşil alan yapılması içinse 
çalışmalar başladı. Yapımı
20 yılı aşan Karakaya Barajının 
Malatyalılar tarafından 

tanınmadığını, baraj sınırından 
faydalanılmadığını tespit eden 
Yeşilyurt Belediyesi, rekreasyon 
projesiyle baraj kıyısını halkın 
kullanımına açmayı planlıyor.

Kentin Barguzu Mahallesinde 
bulunan ve 370 yaşında 
olduğu tespit edilen Kızılcık 
Ağacının “anıt ağaç” olarak 
tescil ettirilmesi; Yeşilyurt Lezzet 
Vadisi Projesi kapsamında, tarihi 
bir yapının Çırmıktı Mutfağı 
olarak işlevlendirilmesi; Kadir 
Uşağı Mahallesinde bulunan ve 
meyve bahçeleriyle çevrili olan 
İnek Çayında bir mesire alanı 
yapılması; 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olan ancak zarar 
gören Samanköy Höyüğünün 
korunması toplantıda konuşulan 
diğer başlıklar oldu.
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ÇEKÜL AKADEMİ 
EĞİTİMLERİYLE YENİ 
BİR DÖNEM

Tarihi Kentler Birliği yönetim merkezi, Şerifler Yalısı, ÇEKÜL Akademi 
Güz Dönemi Eğitim Programı ile belediyelerin ilgili uzmanlarını biraraya 
getirmeye devam ediyor. Güz Programı, Aralık ayında tamamlanacak.

Şehir Plancısı ve ÇEKÜL Akademi eğitmeni Esra Karataş Büke 
tarafından, 16-18 Eylül tarihleri arasında verilen “Kültür Rotaları ve 
Planlama Süreci” başlıklı ilk eğitime İstanbul Büyükşehir, Foça, Boyabat, 
İnebolu, Akseki ve Tirebolu belediyelerinden gelen uzmanlar katıldı. 
Kültür rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma 
ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, yerel 
yönetimlerin “işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür 
rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak üzere verilen eğitimin ilk gününde 
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rota kavramı ve kavramın 
ortaya çıkış süreci ele alındı. 
Kültür rotalarının geçmişte 
ve günümüzde yapılanlar; 
ölçek, tasarım, bölgesel, ulusal, 
uluslararası gibi kavram ve 
değişkenlerle farklı biçimlerde 
sınıflandırılabileceği bilgisinden 
hareketle rotalarla ilgili yapılan 
önemli çalışmalar aktarıldı.

Eğitim, Türkiye’de ilk tanımlı 
kültür rotası Likya Yolu ile 
başladı. Kültür rotaları, turizmi 
güçlendirmesinin yanı sıra, 
kültürel ve doğal mirasa 
olan hassasiyetin arttırılması, 
yatay işbirliklerinin kurulması, 
korumanın yaygınlaştırılması ve 
yerel kalkınmada yeni araçların 
geliştirilmesi açısından işlevsel 
ve sürdürülebilir bir araç. Kültür 
rotaları, Akademi eğitiminin 

Tarihi Kentler Birliği yönetim merkezi, 
Şerifler Yalısı, ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi 
Eğitim Programı ile belediyelerin ilgili 
uzmanlarını biraraya getirmeye başladı.

ilk gününde bu bağlam içinde 
değerlendirildi.

Eğitim, ikinci gününde ÇEKÜL 
Akademi Koordinatörü Kibele 
Eren’in korunan alanlarda 
ziyaretçi yönetimini anlattığı 
sunumu ve sanat tarihçisi Dr. 
Sedat Bornovalı’nın kültür rotaları 
ve turizm ilişkisi hakkındaki 
konuşmasıyla devam etti. 
Katılımcıların kendi kentlerine 
yönelik seçtikleri temalar 
üzerinden yaptıkları atölyelerle 
eğitim son buldu. Kültürel rota 
kavramı; bölgesel kimliğin 
algılanması, kırsal alanlarda özgün 
değerlerin korunarak yaşatılması 
ve tanıtılması, geleneksel üretim 
ve yerel mimari değerlerin 
ekonomik potansiyelini harekete 
geçirecek projelerin geliştirilmesi, 
kitle turizmi ve her şey dâhil 

ÇEKÜL AKADEMİ 
EĞİTİMLERİYLE YENİ 
BİR DÖNEM
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“Kent Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki Yapılanma” 
eğitimi, müzecilik alanında kapsamlı bir çalışma vadediyor.
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turizm tiplerine alternatif turizm 
alanlarının yaratılması, yerel paydaşlar 
arasında işbirliği zemini oluşturulması,  
koruma bilincinin geliştirilmesi, nitelikli ve 
geliştirici bir seyahat deneyimi sunulması 
gibi hedeflere dayanan geniş bir 
kapsamda ele alındı.

TKB ve ÇEKÜL Vakfı, 2015 yılında Esra 
Karataş Büke’nin koordinatörlüğünde 
Kültürel Rota Planlama Çalışmalarına 
başlamış ve Kültür Rotaları Planlama 
Rehberi kitabını yayımlamıştı. 

Kentler ve Müzeleri Programı 
Tarihi Kentler Birliğinin 3 modül olarak 
kurguladığı “Kentler ve Müzeleri / 
Kurulumundan İşletmeye Eğitim 
Programı”nın ilk ayağı olarak 18-20 Eylül 
tarihleri arasında yapıldı. ÇEKÜL Vakfı 
Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen 
Kılıç Özarslantürk, yüksek mimar ve 
restorasyon uzmanı Metin Keskin, müze 
tasarımcısı ve iletişim uzmanı Nadir 
Mutuer ile Kibele Eren’in sunumlarıyla 
gerçekleştirilen ilk eğitime Muğla ve 
Balıkesir Büyükşehir, Kartal, Boyabat, 
İncirliova, Çınarcık ve Niğde belediyelerinin 
müze kurulumu sürecinde çalışan 
personeli katıldı.

Ziyaretçilerle bütünleşen ve değer 
üreten müzelerin yerel yönetimler 
tarafından planlanmasına yönelik yöntem 
ve uygulamaları anlatmayı amaçlayan 
eğitim, müzeler üzerine çalışan uzmanların 
donanım ve becerilerini arttırmayı da 
hedefledi. Kenti tarihi perspektif içinde ve 
tüm farklılıklarıyla algılanır kılmak; kentte 
yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarına 
aracı olan kent müzelerinin çağdaş 
müzecilik anlayışıyla kültürel ve ekonomik 
açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak, 
eğitimde odaklanılan konu başlıkları oldu. 

Eğitim programının ilk sunumunu 
Kibele Eren yaptı. Müzecilik tarihini 
ve müzelerin gelişim sürecini aktaran 
Eren, ÇEKÜL Vakfının “Her Kente Bir 
Kent Müzesi” sloganıyla başlayan ve 
Anadolu’da kent müzeleri kurulmasına 
öncü olan çalışması hakkında bilgiler verdi. 
TKB Müze Özendirme Yarışması da bu 
kapsamda önemli uygulamalardan biri 
olarak aktarıldı. Eğitim, “arşiv” kavramının 
ele alındığı oturumla devam etti. Ayşen 
Özarslantürk, müze-arşiv arasındaki 
benzerlik ve farklılık ilişkisine değindiği 
konuşmasında kent müzesi kurulumunun 
kent arşiviyle başlayabileceğini vurguladı. 

Eğitim, Metin Keskin’in müze binası 
belirlemede geçerli kriterleri ve binanın 
kullanımına uygun restorasyonlar 
hakkında bilgi verdiği sunumunun 
ardından Nadir Mutluer’in müzelerde 
senaryo oluşturma, konsept ve 
tasarım süreçleriyle ilgili bilgiler verdiği 
konuşmasıyla son buldu. Katılımcılar,  
sunumların ardından farklı müze planları 
üzerinde senaryo oluşturdu. 

İlk modülün sonunda katılımcılar, müze 
kurulum aşamasında gerekli olan temel 
bilgileri aldılar. Müze kurulum sürecinde 
seçilecek olan binanın özelliklerinden 
restorasyonunun nasıl yapılacağına, 
tasarım sürecinde müze alanlarının 
nasıl oluşturulacağına dair bilgiler alarak 
yönetimsel yapılanma hakkında detaylı 
bilgi edindiler. Program Kasım ayında 
İstanbul’da düzenlenecek “Müzelerde 
Sergileme ve Koleksiyon Yöntemi”; Aralık 
ayında Malatya’da düzenlenecek “Müzede 
İşletim Modelleri / Alanda Teknik İnceleme 
Gezisi ve Vaka Analizi” eğitimleriyle son 
bulacak. 
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Antik kentleri, tarihi yapıları 
ve doğal mirasıyla Milas’a, 
Milas Belediyesi tarafından 
yayımlanan kitaplarla bireysel 
ve toplumsal bir pencereden 
bakmak mümkün. Halim Şafak 
Şanlıdağ ve Muhammet Tokat 
tarafından hazırlanan Milas 
Yemek Kültürü, yine Halim 
Şafak Şanlıdağ tarafından 
3 cilt halinde hazırlanan 
Milas Ansiklopedisi ve Nuri 
Adıyeke’nin imzasını taşıyan 
XIX. Yüzyılda Milas Kazası / 
Milas’ın Sosyal, Demografik, 
Ekonomik ve Kültürel Gelişimi 
kitapları, kenti özellikle birey ve 
mekân bağlamında ele alıyor. 
Arap Saçından Tel Turnaya 
/ Milas Yemek Kültürü önce, 
ithafıyla dikkat çekiyor: Tohumu 
toplayıp dağıtan rüzgârdan 
onu toplayıp sepete, keletire 

doldurana; yiyene ve yedirene, 
Milaslılara ithaf edilen kitap, 
zengin içeriğiyle örnek bir 
çalışma sunuyor.  Milas yemek 
kültürünün çerçevesini çizen 
ve Milas’ta yemek kültürünün 
nişlerine odaklanan kitapta 
hem bir arşiv oluşturulmuş 
hem de arşivlerden 
yararlanılmış; böylece zengin 
bir referans ağına da vurgu 
yapılmış. Hacimli bir giriş 
bölümünü takip eden Milas 
yemekleri tariflerindeki üslûp, 
kültürel sahiplik duygusunu 
gayet canlı bir şekilde yaşatıyor. 
Tariflerden birinde de belirtildiği 
gibi, kitap, kentin yemeklerini 
paylaşmak kadar, o yemeklere 
eşlik eden kültürü, mekânı, 
neredeyse törensel bir hava 
taşıyan adabı da aktarmayı 
hedefliyor: 

“Hatırlamak, hatırlamak, 
hatırda tutmak her zaman iyi 
ve gereklidir.” Şanlıdağı’nın 
Milas Ansiklopedisi ölümler ve 
yıkımlar karşısında durabilmek, 
“…ortak ya da değil, bir geçmişi 
insanlar ve mekânlar üstünden 
hatırlamayı” denemek amacıyla 
kaleme alınmış. Kitapta sözü 
edilen isimlerin ve mekânların 
hiçbirini tanımıyor olsanız da, 
anlatım dili ve üslûbuyla tüm 
insanları tanınır, mekânları 
bilinir hale getirmeyi 
başaran yazar, bu “bireysel” 
ansiklopedisinde çocukluk 
anılarından başlayarak kente 

ve kent kültürüne, yaşayışına, 
kentin sakinlerine dair bilgi, anı 
ve izlenimlerini paylaşıyor. Kitap, 
çok kişisel bir hikâye ile bir kent 
hikâyesini buluşturuyor. 

Çoğu arşiv fotoğrafları olmak 
üzere, Milas’tan ve Milaslılardan 
fotoğrafların eşlik ettiği 
ansiklopedilerden ikincisi, 
küçük bir sözlük de içeriyor. 
XIX. Yüzyılda Milas Kazası kitabı, 
kentin tarihi coğrafyasından 
idari kurumlarına ve sosyal 
yapısına; mali durumundan 
zanaat ve endüstriye; 
nüfus sayımlarından etnik 
hareketlerine kadar ayrıntılı 
bir bakışla, Milas’ı ele alıyor. 
Osmanlı’nın 19. yüzyılı kapsayan 
döneminde kente kimliğini 
kazandıran unsurlar, ayrıntılı bir 
şekilde aktarılıyor.  

Milas’ı Kitaplarla Okumak

58 KISA... KISA...



Amerikan Enerji Bakanlığı DOE’nin ilk kez 
2002 yılında düzenlediği sürdürülebilir, ekolojik 
konut tasarım yarışması Solar Decathlon’a bu 
yıl, Türkiye’den 40 öğrencinin oluşturduğu Team 
Bosphorus da bir projeyle katıldı. ÇEKÜL Vakfı 
Yüksek Danışma Kurulu üyesi, mimar Erden 
Güven’in de danışmanlarından biri olduğu 
Yarışma için bir yıldır çalışan öğrenciler, Eylül 
ayında yapılan yarışmada Türkiye’yi temsil 
etti. Team Bosphorus; “ReYard Evi” projesiyle 
İnovasyon, Mühendislik, İletişim ve Sosyal 
Farkındalık kategorilerinde 3 Birincilik Ödülüne 
değer bulundu. Yarışma süresince üretilen 
inovatif malzemelerle teknolojik endüstriye; 
meslek eğitimine, bilime ve akademiye katkı 
sağlamayı amaçlayan Solar Dechatlon, bu yıl 
20 takımın katılımıyla Fas’ta düzenlendi. İTÜ ve 
YTÜ mimarlık, makine, çevre, elektrik, endüstri, 
inşaat mühendislikleri, endüstri ürünleri tasarımı, 
iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinin 
öğrencileri, hazırladıkları sürdürülebilir konut 
projesini uygulamalı olarak hayata geçirdi. Team 
Bosphorus Mardin, Antakya ve Şanlıurfa konut 
tipolojisine ait yerel malzemelerden biri olan 
toprağı, bugünün yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarıyla biraraya getirerek, yeni, yerel, 
ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilir bir konut 
projesi olarak önerdi. ReYard Evinin yenilikçi 
yönü, mikro yosunların kullanıldığı biyolojik atık 
arıtma sistemleriyle kendi atığını arıtması, bu 
atığını peyzajında kullanılmak üzere gübreye 
dönüştürmesi. ReYard Evi bir orman gibi 
havadan CO2 alıp O2 üretme kabiliyetinde olan 
yosun havuzuyla atık suyun sulama suyu olarak 
yeniden kullanımını sağlamayı, projenin karbon 
ve su ayak izini en aza indirmeyi hedefliyor. 
Bunların yanı sıra foto voltaik ve güneş 
panelleri, havadan suya ısı pompası, doğal 
havalandırma ve faz değiştiren malzemeler gibi 
günümüzün en yeni teknolojilerinin kullanımıyla 
enerji verimliliğinin en yüksek seviyeye 
çıkarılması bekleniyor. 

Sürdürülebilir Konut 
Projesine Ödül 

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve 
Perge Antik Kenti eski kazı başkanı Prof. Dr. Haluk 
Abbasoğlu, 76 yaşında, 3 Eylül tarihinde aramızdan 
ayrıldı. Türkiye’deki arkeoloji bilimine unutulmaz 
katkıları olan Haluk Abbasoğlu, Tarihi Kentler 
Birliği Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmekteydi. 
TKB’nin temel koruma başlıklarından biri olan 
“arkeolojik miras”, Abbasoğlu’nun değerli katkılarıyla 
üyelerimizin gündemine girdi ve yerel yönetimlerin 
arkeoloji mirasının korunmasında önemli yol 
almalarını sağladı. TKB’nin Anadolu Buluşma 
ve Seminerlerinde bizi yalnız bırakmayan, hem 
konuşmacı olarak hem de Yerel Kimlik dergimize 
değerli görüşlerini, koruma yöntemlerini paylaşan 
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nu hep saygı ve 
özlemle anacağız.

Prof. Dr. Haluk 
Abbasoğlu’na Saygıyla
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Çukurova’nın en eski yerleşim alanlarından; 
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarının önemli 
gündem maddelerinden birini oluşturan 
ve ÇEKÜL Akademinin Alanda Eğitimler 
Programının durakları arasında bulunan 
Tepebağ Höyüğü, üniversitelerin mimarlık 
bölümü öğrencilerine tarihi alanda canlandırma 
çalışmaları için zemin oldu. TBMMOB Mimarlar 
Odası Adana Şubesi tarafından, Seyhan 
Belediyesi ve Çukurova Üniversitesinin desteği 
ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 30 
mimarlık öğrencisinin katılımıyla “Tepebağ 
Höyüğü - Eski İzlerle Yeni Çizgiler” başlıklı 
yaz okulu düzenlendi. Tepebağ Höyüğünün 
tanıtımı ve toplumda koruma bilincinin 
geliştirilmesi amacıyla 30 Ağustos - 7 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen yaz okulunda 
15 mimarın yürütücülüğünde pek çok atölye 
yapıldı. ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, 
mimar Alp Arısoy da “Tarihi Alanda Kentsel 

Seyhan’da 
Eski İzler Yeni Çizgiler 

ÇEKÜL Akademinin “Alan Yönetimi: Deneyim ve 
Paylaşımlar Programı Modül 1” başlıklı eğitimi, Eylül 
ayında Şerifler Yalısında uygulandı. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölüm Başkanı ve ÇEKÜL Akademi eğitmeni Doç. 
Dr. Nevra Ertürk; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Tarihi Alan Başkanlığından Yeşim Kamoğlu Börek; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kültür ve 
Turizm Uzmanı Evrim Ulusan; Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Alan Başkanlığından Dr. Eser Çalıkuşu 
ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ömer Devrim Aksoyak’ın konuşmacı 
olduğu eğitime 12 uzman katıldı. Evrensel değeri bulunan kentlerin, varlıklarını UNESCO çatısı altında 
daha görünür kılabilmek için hazırlayacakları adaylık dosyası ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimde 
konuşmacılar UNESCO sürecini tamamlamış örnekler üzerinden yönetim planı ve eylemler hakkında 
bilgiler verdi. AYEP, 3 modülde tamamlanacak. 

Ölçekte Koruma ve Canlandırma” başlıklı atölyenin 
yürütücülüğünü üstlendi. Öğrenciler Tebebağ 
ve Kayalıbağ mahallelerine inceleme gezisi 
yaparak boş alan ve duvarların değerlendirilmesi, 
aydınlatma, yönlendirme, canlandırma konuları 
üzerinde çalıştı; kentin kimliklendirilmesi yönünde 
projeler üretti. Seyhan Belediyesi, TKB’nin Koruma 
Özendirme Yarışmasının 17’incisinde “Tepebağ 
Kentsel Sit Alandı İçindeki Koruma Projeleri” ile Jüri 
Özel Ödülüne değer bulunmuştu. 

Alan Yönetimi 
Deneyimleri Paylaşıldı
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ÇEKÜL Vakfı, 2009 yılından bu yana, İstanbul’un 
arkeolojik geçmişi, mimarları ve üslûplarını aktarmak 
amacıyla uyguladığı “Yapıların Diliyle Kentim” 
programını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
öğretmenlere yönelik “Yapıların Diliyle Kentim: 
İstanbul” adı altında güncelledi. Ortaokul ve lise 
öğretmenleri için hazırlanan program, öğrencilerin 
İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını 
tanımalarına, geçmişle bugün arasında kalıcı 
bağlar kurmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. 
5-12’inci sınıflara yönelik geliştirilen programda yer 
alan uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımlarının 
desteklenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini 
hayata geçirmelerini amaçlıyor. Öğretmenlere hazırlanan kılavuz,  2 ana bölümden oluşuyor; her çağda 
İstanbul’un geçirdiği değişim ve dönüşümlerle, bu çağları temsil eden sembol yapılar ele alınıyor. 
İstanbul’daki öğretmen ve okulların programa son başvuru tarihiyse 14 Ekim 2019. 

6-8 Kasım tarihleri arasında, Tarihi Kentler Birliğinin 
desteği ve ÇEKÜL Vakfının işbirliğiyle Akdeniz Tanıtım 
tarafından gerçekleştirilecek olan YAPEX Restorasyon, Kültür 
Mirası ve Koruma Fuarında bu yıl; TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi işbirliğiyle bir 
de çalıştay ve fotoğraf yarışması düzenlenecek. “Geleneksel 
Kent Dokusunda Kent Estetiği” başlıklı çalıştay kültürel mirasın 
korunması, kentlerde geleneksel kültürlerin yaşatılması, 
sosyo-ekonomik sorunlar ve göçler nedeniyle bozulan kent 
estetiğine dikkat çekilmesi gibi amaçlarla, alanda çalışanları ve 
bilim insanlarını biraraya getirecek. 7 Kasım’da yapılacak olan 
Çalıştay, tüm güne yayılacak. 

Çalıştay kapsamındaki, Türkiye genelinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık ‘’Geleneksel Kent 
Dokusunda Estetik’’ konulu fotoğraf yarışmasına ise başvurular 1 Kasım tarihine kadar devam ediyor. 
Yarışmanın ödülleri, Çalıştayda verilecek. Çalıştay ve yarışma, ÇEKÜL Antalya temsilcisi Recep Esengil’in 
de desteğiyle düzenleniyor. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı “Yapıların Diliyle 
Kentim: İstanbul” Eğitimlerine Başlıyor

YAPEX Fuarında Fotoğraf Yarışması
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Sevgili Anadolu 
Ordu, İzmir, İstanbul 
milletvekilliği de 
yapmış olan, Kültür 
ve Turizm eski 
Bakanı Ertuğrul 
Günay tarafından 
kaleme alındı. 
Kitabının bir gezi 
kitabı olmadığını belirten Günay, gezip 
gördüğü yerlerde yaşadıklarını ya da anılarını 
anlatmadığını özellikle belirtiyor. Ertuğrul 
Günay, Anadolu’nun hemen tüm kentlerini 
görmüş; yalnızca bugününü değil bütün 
tarihini öğrenmeye çalışmış, doğal ve kültürel 
mirasın daha güzel nasıl korunabileceği ve 
gelişebileceği üzerine düşünmüş olduğunu 
söyleyerek, Sevgili Anadolu kitabıyla da bu 
öğrenme, anlama, koruma ve iyileştirme 
uğraşında aldığı notları biraraya getirmiş. 
Siyah-beyaz fotoğraflarla desteklenen 
metinler, bir kenti görme, anlama, 
gözlemleme üzerine deneyimleri aktarıyor.
Kitap, Doğan Kitap tarafından yayımlandı. 

Sevgili 
Anadolu

Topkapı Sarayını Anlatmak / Topkapı Sarayı 
Müzesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi 

Tokat tarihinin önemli 
isimlerinden biri olan 
Halis Turgut Cinlioğlu’nun 
çalışmalarının, Tokat’ta 
birçok “ilk”e imza attığı 
görülüyor: Eğitimci, tarih 
araştırmacısı ve yazar 
Cinlioğlu, Tokat’ta ilk lisenin ve ilk pansiyonun 
açılmasında, Tokat Müzesinin kuruluşunda 
etkin rol almış. Tokat il ve ilçeleriyle 274 köyde 
araştırma ve incelemelerde bulunan Cinlioğlu, 
en önemli çalışmasını da bu alanda yapmış; 
Cinlioğlu’nun bu çalışmaları özel kitaplığında 
bulunan 7000 kitaplık bir koleksiyon ile Tokat 
hakkında araştırma yapmak isteyenler için 
önemli bir kaynak niteliğinde. Osmanlılar 
Zamanında Tokat kitabı “Kuruluş Devrinde 
Tokat”, “Gerileme Devrine Genel Bir Bakış”, 
“Islahat Teşebbüsleri Devrine Genel Bir 
Bakış” ve “Tanzimat Devrine Genel Bir Bakış” 
bölümlerinden oluşuyor. Kitap, Tokat Belediyesi 
Kültür Yayını.

Osmanlılar 
Zamanında 
Tokat 

İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 
yılları arasında inşa ettirilen Topkapı Sarayı yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı 
Devletinin idare, eğitim, sanat merkezi ve padişahın evi olarak kullanıldı. 
Osmanlı sivil mimarisinin ve süsleme sanatının izlerini taşıyan ve UNESCO 
Dünya Miras Listesinde olan Topkapı Sarayı, tüm insanlığın ortak mirası olarak 
kabul ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de en çok ziyaret edilen 
müzelerden biri olan Topkapı Sarayının doğru anlatılması amacıyla bir proje 
hazırladı. Saray; medeniyet tarihi, kutsal alanlar, eğitim alanları, güzel sanatlar, 
harem hayatı, köşkler, siyasi alanlar konusunda uzman üniversite hocaları tarafından anlatıldı. 
Topkapı Sarayı yöneticileri ve uzman personeli de sorumlu oldukları alanları anlatarak projeye katkı 
sağladı. Projede yer alan sunumlar İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneğinin öncülüğünde, 
Kuveyt Türk’ün katkılarıyla kitaplaştırıldı.
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Türk Belediyecilik 
tarihinin önemli 
isimlerinden biri olan 
Osman Nuri Ergin, 
belediyeciliğin, şehir 
tarihçiliğinin, eğitim 
tarihi çalışmalarının ilk mimarlarındandır. 
İstanbul Belediyesinde uzun yıllar memurluk, 
başkatiplik, mektupçuluk, mümeyyizlik yapan 
Osman Nuri Bey, aynı zamanda İstanbul 
Belediye Arşivinin de kurucusudur. Bugün 
şehir ve belediye tarihi alanında yazdığı 
eserler önemini hâlâ koruyor. Müslüm Yılmaz 
tarafından kaleme alınan kitapta, Osman 
Nuri Ergin’in hayatı, tahsili, memuriyeti, 
belediyecilik çalışmaları, emekliliği, emeklilik 
sonrası faaliyetleri, vefatı, ailesine dair 
bilgiler yer alıyor. Kitap İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü Yayını.

Osman Nuri 
Ergin Hayatı 
ve Eserleri

Aşkıdil Akarca, İstanbul 
Üniversitesinde Klasik 
Arkeoloji Kürsüsünün 
kuruluşu ilk kazı ve yayınlara katkıları 
açısından önemli bir isim. Onu arkeolog 
olmaya iten nedenlerin başında, doğduğu 
kent Milas’ın etkisini bulmak, mümkün. Milas 
geçmiş uygarlıkların önemli merkezlerinden 
biri. Geçmişle bugünün iç içe geçtiği ve 
tarihin birçok önemli sahnesine tanıklık eden 
kent, Gümüşkent Anıtı, Baltalıkapı, Uzunyuva, 
Sukemerleri gibi tarihi yapılara ev sahipliği 
yapıyor. Halim Şafak Şanlıdağ tarafından 
hazırlanan kitapta, Aşkıdil Akarca’nın Milas’ta 
yaptığı arkeolojik çalışmalar anlatılıyor; onun 
arkeolojiye emeği ile ilgili akademisyenlerin, 
öğrencilerinin ve arkadaşlarının düşüncelerine 
yer veriliyor. Kitap, Milas Belediyesi 
Kültür Yayını.

Arkeoloji 
ve Aşkıdil 
Akarca’nın 
Emeği

İtalyan gezgin Marco Polo’nun biyografisi olarak değerlendirilebilecek 
olan kitap, Mine Zeybekoğulları çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları 
tarafından yayımlandı. Babası ve amcasıyla çıktığı uzun yolculuk sonunda 
Moğol hükümdarı Kubilay Han tarafından Moğol İmparatorluğunu gezip 
izlenimlerini aktarmakla görevlendirilen Marco Polo, uzun yıllar süren 
bu görevi nedeniyle her türlü coğrafya, iklim ve insanla tanışma fırsatı 
bulur. Moğol Hükümdarlığı, Venedikli tacirler, Avrupa coğrafyasına özgü 
bilinmeyenler, Marco Polo’nun Moğol Hükümdarlığı ve gezilerinde yaşadığı 
zorluklar ve tarihin bilinmeyenleri hakkındaki kitap, görsellerle desteklenmiş.

Marco Polo: Venedik’ten Şang-tu’ya
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İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde 
Anadolu Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınlarının “Tarih İçinde Anadolu Kenti 
Serisi”nden çıkan son kitaptır. Sevgi Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri 
ve Anadolu’nun Demir Çağı Kentleri kitaplarının ardından imparatorluklar 
döneminde Anadolu’yu ele alıyor. Kitapta, Anadolu’da kurulan kent 
sistematiğinin dinamikleri, sosyoekonomik ve mekânsal nitelikleri detaylandırılıyor. Bu niteliklerin 
değişimiyle Anadolu kentlerinde yaşanan kültürel dönüşümün ve özellikle Türkleşme-İslamlaşma 
sürecinin şekillendiğini anlatan kitapta kentleşme sürecinde bireylere yakından bakılıyor. 
Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’lu bir “toplum belleği” olarak 
değerlendiren yazar, kitabıyla bu belleğe hem yakından bakıyor hem de onu aktarıyor. 

Amiral Çetinkaya Apatay, 1950’de Deniz kuvvetlerine katılıp 1956’da Deniz Harp 
Okulundan mezun olmuştur. Donanmanın su üstü ve su altı gemilerinde 
hizmet etmiş ve akademi öğrenimini tamamlayarak kurmay subay olarak 
farklı görevlerde bulunmuştur. Harp Akademilerinde öğretmenlik, Deniz 
Kuvvetlerinde komodorluk, daire ve kurmay başkanlıkları, bölge ve filo 
komutanlıkları yapmış olan Apatay’ın kaleme aldığı ve TÜYAP’ın yayımladığı bu 
otobiyografik kitap, denize adanmış bir yaşamı anlatıyor. 

İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna 
Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde 
Anadolu Kentleri

Bir Amiralin Yaşamı ve Denizaltıcılık Anıları

Sanayileşme ile birlikte kırdan kente yönelen göç hareketi; hızlı nüfus artışı 
ve işsizlik gibi nedenlerle şehirleşmeye ilişkin sorunların belirmesine ve kısa 
sürede de artmasına yol açtı. Dr. Ruşen Keleş’in Palme Yayınevi tarafından 
yayımlanan çalışması, şehirleşmenin doğurduğu sorunlar ve bu sorunlara 
karşı uygulanması gereken politikalar konusunda şehirciliğimizin doğru 
anlaşılmasına, doğru yürütülmesine yardım edecek sistemli bir çalışmanın 
ürünü. İlk bölümdeki kavramsal açıklamaları, şehirleşme hareketlerinin 
nedenleri ve niteliği; özellikle şehirlerin fiziki gelişimi bakımından şehirleşme 
hareketinin etkileri; şehirleşme hareketine ilişkin değer yargıları; şehirleşmenin yarattığı sorunlara 
yerel ve ulusal ölçekte yaklaşmanın yöntemlerini ele alan kitap, Türkiye’deki şehirleşme hareketine 
de genel bir bakış sunuyor.

Şehir ve Bölge Planlaması 
Bakımından Şehirleşme Hareketleri 
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