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MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI 
KATALOĞU YAYIMLANDI 

Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016 yılında gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, 
bu yıl 5’inci kez düzenlendi. 22 müzenin yer aldığı yarışma kataloğuna 

www.tarihikentlerbirligi.org adresinden online ulaşabilirsiniz.



Değerli arkadaşlarım, kıymetli okuyucular; Türkiye’nin zenginliği 

her gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Kazılarda yapılan yeni keşifler, 

buluntular coğrafyamızın zamansal derinliğini ortaya koyuyor. Alanda 

çalışan uzmanlar, öğrenciler, koruma gönüllüleri bu çeşitliliği, bu kültür 

denizindeki keşiflerini tanıtmak, korumak için yılmadan emek veriyor. 

TKB ailesi de bu çabanın büyük parçası. İşte yıllara dayanan bu çabaların 

ardından Kemaliye ve Midyat’tan güzel haberler geldi. UNESCO 

Dünya Mirası Geçici Listesine eklenen bu iki varlığımızla birlikte, sayı 

85’e yükseldi. Şimdi önemli olan, alan yönetimi çalışmalarıyla süreci 

tamamlamak. TKB olarak, her türlü uzman desteğine hazırız. 

Çoğunuzun bildiği gibi yerel yönetimler tarafından kent ve ihtisas 

müzelerinin kurulmasını destekliyor ve maddi-manevi teşvik ediyoruz. 

Bu desteğin araçlarından biri olan Müze Özendirme Yarışmasının 

5’incisini bu yıl düzenledik. İlk yıllarda sadece kent müzeleri ağırlıktayken 

şimdi doğa tarihi müzeleri, arkeoparklarla da üyelerimiz başvuru 

yapmaya başladı. Tebrik ediyorum. Yıllardır vurguladığımız “korumada 

çeşitlilik” yaklaşımı tarihi kentlerin yönetim kadrolarına artık yerleşti. 

TKB’nin bir okul görevi gördüğünü, kuruluşunda belirlenen ilkelerin 

aktarılarak günümüze geldiğini ben de çok yakından izleme fırsatı 

buldum. Haziran ayında yapılan Meclis Toplantısında yeniden TKB 

Başkanlığı görevine seçildiğim için bu aktarım geleneğini bir sonraki 

arkadaşım göreve gelene kadar ben de devam ettireceğim. Encümen 

Üyesi arkadaşlarımın da aynı yaklaşımı benimsediğini biliyorum. 

Tüm üyelerimize güvenleri için teşekkür ederim.
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Dolu dolu bir sayıyla karşınızdayız. Koruma örnekleri ve koruma 
tarihini odağına alan inceleme yazıları, Müze Özendirme Yarışması ve 
tarihi kentlerden haberlerle farklı yaklaşımları gündeme getirmeye 
devam ediyoruz. 

Bu sayımıza Prof. Dr. Metin Sözen’in “7 Bölge 7 Kent” projesi yazı 
dizimizin sunuş niteliğindeki yazısıyla başlıyoruz. Her sayıda, bu kilit taşı 
projede yer alan kentlerden birini işleyeceğiz. Yedi kentten ilki Mudanya. 
Mithat Kırayoğlu bize Mudanya’nın ÇEKÜL ile başlayan, TKB üyesi 
olmasıyla hız ve güç kazanan koruma sürecini özetledi. 

İstanbul’un kültür-düşün ortamının önemli figürlerinden olan Perihan 
Balcı’nın çabalarıyla restore edilen Dede Efendi Evinin İstanbul’un 
kültür odaklarından birine dönüşmesinin yolculuğunu bize Uğur Deniz 
Sökmen anlatıyor.

Divriği, Ulu Cami ve Darüşşifasıyla tanınmış olsa da sivil mimari 
örnekleriyle de bir o kadar değerli ve tanınmayı hak ediyor. Ayan Ağa 
Konağı bunlardan biri. Y. Metin Keskin’in, yine kendi fotoğraf ve sulu 
boya çizimlerinin eşlik ettiği yazısı sayfa 22’de.

“Kentimin Öyküsü Eğitim Programı”nı uygulayan özverili 
öğretmenlerimizin görüşleri; çocuk kütüphanelerinin varlığının 
öneminin işlendiği inceleme yazıları da kentlilik bilincin gelişmesi için 
eğitimde yeni yaklaşımların rolüne vurgu yapıyor. 

Bu yıl 5’incisi düzenlenen TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni 
ile TKB Meclis Toplantısının özeti de sayfalarımızda. Yarışma kataloğuna 
www.tarihikentlerbirligi.org adresinden erişebilirsiniz. 

İyi okumalar. 
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Ayan Ağa Konağı
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Bundan 30 yıl önce ÇEKÜL Vakfı önemli bir karar aldı: Her 
bölgeden kimliğini yitirmemiş, kavranabilir bir yerleşme 
yerini tüm değerleriyle korumaya almak ve çeşitliliği görmek. 
Yedi bölgeden seçilecek birer kent ile ülkenin ortak değerleri 
topluca görünür kılınacaktı. 1950’li yıllardan itibaren duyarlı 
kişilerle çıkılan yolda yeni bir ağ oluşturulmuş; korumanın, 
sahipleriyle birlikte yaşanır kılınması hedeflenmişti. 

Sürekli dillendirdiğimiz “kamu-yerel-sivil-özel” birlikteliğinde 
özellikle yerelin vurgulanmasına, sağlam bir zemine 
oturtulmasına çalışıldı. 

7 BÖLGE 
7 KENT İLE 
KORUMADA 
ÇEŞİTLİLİK 

Prof. Dr. Metin Sözen

TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Akseki
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Dikkatli olmak gerekiyordu. 7 Bölge 7 Kent 
için ilk örnekler iyi seçilmeliydi. Yürütülen 
tartışmalar sonunda ilk olarak Doğu 
Anadolu’dan Erzincan’ın ilçesi Kemaliye 
seçildi. Yapıları büyük oranda ayakta kalmış 
Kemaliye’nin nüfusu daha çok yazları artıyordu. 
Bu nedenle işe İstanbul’dan başlamak gerekti; 
İstanbul’da yaşayan Kemaliyelilerle ilişki 
kuruldu. Kısa zaman içinde etkinlikler çoğaldı, 
kent tanınır oldu. Daha önce Kemaliye’yi 
görmemiş Kemaliyeliler bile köylerini görmeye 
gittiler. Yavaş yavaş evler de onarılmaya 
başlandı. Evini ilk bağışlayan Mualla Poyraz 
idi. Bu arada Kemaliyeliler de tarihi bir binada 
kent müzesini oluşturdular. Kemaliye ÇEKÜL 
Vakfı Temsilcisi Hilmi Balioğlu, çarşıdaki yerini 
donatarak danışma merkezine dönüştürdü. 

Kemaliye “kent-kır” ilişkileri açısından Türkiye 
düzeyinde önemli bir odak. Merkeze çok 
yakın Apçağa Köyü, bölgeye gidenler için 
öncelikle gezilen yerlerin başında geliyor. Ayrıca 
desteklerle geliştirilen yüksekokulu, temel 
konuları gündemde tutuyor. Temel hedeflerden 
biri de zaten bu sürekliliği sağlamaktı. Çok 
yönlü girişimler kentin UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesine girmesini sağladı. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Mardin’in 
ilçesi Midyat seçildi. Bu seçimin temel 
nedeni, kentin çevresiyle, tarihin verdiği 
zenginliklerle donatılmış olmasıydı. Mardin’de 
yoğun çabalarımızın başladığı günlerde 
Midyat 7 Bölge 7 Kent kapsamına alındı. 
Midyat Belediyesinin sürekli birlikteliği çok 
şeyin değişmesine olanak sağladı. Dönemin 

Talas sulu boya desen: Metin Keskin. 

ÇEKÜL Vakfı, 30 yıl önce başlattığı 7 Kent 7 Bölge Projesi 
ile korumanın yerelde başlamasına güçlü bir zemin hazırladığı 

gibi, Anadolu’nun ortak değerlerine topluca bakmayı da 
mümkün kıldı. 

6 İNCELEME



Midyat Mor Gabriel Manastırı

kaymakamı Feyzullah Özcan bu konulara 
duyarlı bir kimlik olduğu için yapılanların 
düzeyi korunabildi. Öncelikle özgün bir ev 
alınıp onarım, donanım işi tamamlandı. 
Çünkü Midyat’taki yaşamın vurgulanması 
ilk hedefti. Kaymakamlık-Belediye-ÇEKÜL 
Vakfı birlikteliğiyle tüm kentin ele alınması, 
halkın düşüncesini de değiştirdi. Bu arada 
çok zengin mimarlık mirası gittikçe tanınır 
hale geldi. Bunun somut sonucu olarak 
Midyat da çevresiyle birlikte UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Geçici Listeye girdi. 

Orta Anadolu Bölgesinde Talas, Kayseri’ye 
yakın olması nedeniyle birçok çalışmada 
destek aldı. Bu desteklerle çok zengin 
konutların bir bölümü yaşama geçebildi. 
Valiliğin boydan boya bir ana sokağı 
onarması-işlevlendirmesi tam bir işbirliği 
örneğiydi. Talas eski bir eğitim merkezi 
olarak canlılığını yenilemiş oldu. Bugün 
Talas, bütünüyle ele alınmayı bekliyor. 

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi 
kentleri arasında geçmişte tartışmalara 
neden olmuş bir kent. Türkiye’de 
doğal-kültürel miras konusunda bölge 
düzeyinde Kastamonu-Safranbolu 
tartışmasında Safranbolu öncelik 
kazanmıştı. Çünkü kent ortasından akan 
nehrin iki yakası boyunca yüksek binalarla 
zedelenmiş olan Kastamonu, daha 
sonra somut ve somut olmayan mirasın 
önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 
Bu konularda Vali Enis Yeter zamanında 
başlayan atılımlar bugün de gelişerek 
devam ediyor.

Farklı başlıklarda sürdürülen çabalar 
Karadeniz Bölgesi için de olumlu örnekler 
oluşturuyor. Sadettin Tantan’ın İçişleri 
Bakanlığı sırasında Kastamonu’da valiler ve 
belediye başkanlarının katılımıyla koruma 
tarihine güçlü bir adım atılmış, Tarihi 
Kentler Birliğine giden yol açılmıştı.
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Birgül ÇEKÜL Evi / 7 Bölge 7 Kent Afiş tasarımı: Y. Metin Keskin 

Akdeniz Bölgesinde Antalya’ya bağlı Akseki, bir bakıma 
Kemaliye gibi çevre köyleriyle özel bir kültür mirasına sahiptir. 
Antalya kıyı yerleşmelerindeki zorlama ve yıpratmalara karşın 
özgünlüğünü ve farklılığını koruyabildiği için örnek gösterilecek 
bir coğrafyadır. Antalya Mimarlar Odası-ÇEKÜL Vakfı ve yerel 
girişimciler ortak bir hedefte buluşarak bölgenin özgün 
durumunu korumaya çalıştılar; ulusal boyutu da aşan yeni 
ilişkilerin doğmasını sağladılar. Ormana örneğinde olduğu gibi 
birkaç yıldır sürdürülen ikili ilişkiler sonuç vermeye başladı. Bu 
durum çevre ilçelerde de etkisini gösterdi; çeşitli ödüllerin yolunu 
açtı. Temel ilkelerimiz olan doğal ve kültürel mirasın korunması, 
eğitimin-tanıtımın gündemde tutulması Antalya bütünü içinde 
de gündem oluşturdu. 

Batı Anadolu’da Birgi hemen hemen bu başlıkların tümünü 
içeren bir yerleşmedir. Bazı konularda örnek niteliği taşır. 
Meydanların düzenlenmesi, sokak dokularının iyileştirilmesi, 
evlerin özgün kimliklerine kavuşturulması, kentin bölgede tanınır 
hale gelmesini sağladı. Birgi’nin eski okuma odasının onarımı 
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Kastamonu

ÇEKÜL Vakfı tarafından tamamlandıktan 
sonra kent, her kuşak Birgilinin ve 
çevre yerleşmelerinden gelenlerin 
bilgilendirildiği hareketli bir merkeze 
dönüştü. İstanbul’da Mimar Sinan ve 
Yıldız üniversitelerinin mimarlık 
fakültelerinden öğretim üyeleri ve 
öğrencileri; Paris ve Kanada üniversite 
öğrencilerinin de katılımıyla bu temel 
konu çeşitli açılarla gündem oluşturdu. 
Konutların rölöve ve restorasyon 
planları elde edildi. Ev sahiplerine 
kolaylıklar sağlandı. Çeşitli yurt içi ve 
yurt dışı sergilemeler yapıldı. Bugün 
İzmir bölgesine gelenler kültürel 
mirasın korunması evresini kendileri 
de izleyebilirler. ÇEKÜL Vakfı Bölge 
Temsilcisi, arkeolog, ressam Emin 
Başaranbilek yaptığı araştırmaları kitaplara 
dönüştürerek Birgi’nin çok yönlü 
tanıtımını sağladı.

Marmara Bölgesinde denize kıyısı olan 
Mudanya, Bursa’daki değişime koşut 
olarak eş zamanlı atılımlarla tarihsel 
zenginliğini görünür kılmaya, çok yönlü 

başlıklarla süreci diri tutmaya çalıştı. 
Yerel Kimlik dergisinin bu sayısında 
7 Bölge 7 Kent kapsamında Mudanya’ya 
yakından bakan bir yazımız var; bu 
nedenle burada ayrıntılara girmeyeceğim.

30 yıl sonra gelinen nokta dikkate 
alınırsa, ülke bütününde büyük bir 
çeşitliliğin egemen olduğu görülür. Bu 
çeşitlilik zenginliğin işaretidir. Çevresini 
de etkileyen bu değişmeler birçok yeni 
başlığın gündeme gelmesine neden 
olmuş, UNESCO başta olmak üzere dış 
ilişkileri de etkilemiştir. Yurt içinde de 
örnek niteliğinde olan yedi kent, kültür 
mirasının korunması yolunda istenilen 
hedefe ulaşılması açısından özellikle 
TKB üyelerini de etkilemiştir. Kuşkusuz 
burada sürekliliğin büyük rolü olmuştur. 
Artık her kent kullandığı yöntemleri, 
özel koşullardaki durumu kayıt altına 
almayı öncelikli görev olarak bilmelidir. 
Anadolu’da tüm zorluklara rağmen 
yılmadan, inançla, gönülden çalışan 
koruma emekçilerine teşekkür ederim. 
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Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesi, aynı zamanda yedi ayrı 
kültür bölgesidir; çünkü ülkemiz yüzyıllar boyu uygarlıkların 
beşiği olmuş, bu da onun en önemli zenginliği olagelmiştir. 
Ne var ki birçok tarihi kentimizde bu uygarlık izlerini güçlü 
ve etkili bir şekilde göremiyoruz. Bu nedenle, ÇEKÜL Vakfı 
koruma proje uygulamaları için yedi bölgeden kültürel 
kimliğini ve özgünlüğünü koruyabilmiş kentler seçildi. 
Korumanın yerelleşmesi, tek yapı koruma anlayışından 
sokak-mahalle-sivil doku korumasına geçiş bu kentlerde 
denendi. "Kentler Çocuklarındır", yaz okulları, kent müzeleri 
ve daha nice proje ilk olarak bu kentlerde hayata geçirildi, 
kentlerin görünen yüzü temizlendi, toplumsal yapı 
zenginleşti. İşte bu kentlerden biri de Marmara 
Bölgesinden Mudanya'dır.

7 BÖLGE 
7 KENT: 
MUDANYA
Mithat Kırayoğlu 

TKB Danışma Kurulu Üyesi, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı

Dündar Evi
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Myrleia'dan Mudanya'ya
Mudanya, MÖ 7. yüzyılda, "yüce ana tanrıça" 
anlamına gelen Myrleia adıyla Kolofonlular 
tarafından kuruldu. MÖ 3. yüzyılda, Bitinya 
egemenliği döneminde Apameia ismini aldı. 
Roma Dönemini parlak bir koloni kenti olarak 
geçiren Apameia, Bizans Döneminde kültür, 
ticaret ve inanç merkezi olarak varlığını sürdürdü. 
1204 yılında İstanbul'u işgal eden Haçlı Ordusu, 
bu bölgeye,  Montaneia ismini verdi. 

1321 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilerek 
Osmanlı egemenliği altına giren Mudanya, bu 
tarihten sonra başkent Bursa'nın denize açılan 
kapısı oldu. I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı 
İmparatorluğu parçalandı; ülke işgal edildi. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen 
Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı. Ateşkes 
görüşmeleri Mudanya'da yapıldı. 11 Ekim 1922'de 
Mudanya Mütarekesi ile, Mondros Mütarekesinin 
rövanşı alındı. İstanbul ve Trakya savaşmadan 
kazanıldı. Bu onurlu ev sahipliği Mudanya'nın en 
büyük gururudur; Cumhuriyet'e doğru atılan ilk 
adımdır. Mudanya bu nedenle kendisini "barış ve 
kardeşliğin başkenti" olarak tanımlar.

Bereketli Topraklar
Mudanya'da bereketli topraklar, denizin bereketi 
ile birleşir. Zeytiniyle, üzümüyle, inciriyle 
yamaçlardan denize doğru inen coşkulu 
yeşil örtü, denizin mavisine kavuşur. Yeşil ile 
mavinin en güzel buluştuğu kıyıdır Mudanya. 
Bu nedenle, Myrleia'dan Mudanya'ya, her 
zaman bir liman, ticaret ve kültür merkezi 
olmuştur bölge. Bu zenginlik, her dönemde, 
kentin fiziki görünümüne de yansımıştır. Tarih 
boyunca Mudanyalılar kendileri için güzel evler, 

ÇEKÜL Vakfının önemli projeleri arasında bulunan 7 Bölge 
7 Kent Projesinin kentlerinden biri, Mudanya’dır. Kent, Marmara 

Bölgesinden “kimlikli kent” örneği olarak seçilmiştir.

Sulu boya çizim: Y. Metin Keskin
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unutulmamak için anıtsal eserler yaptılar. 
Çok zengin bir sit çeşitliliğini bir uygarlık 
mirası olarak bıraktılar.

Mudanya, Kumyaka ve Tirilye'de çok değerli 
bir kentsel sit dokusu korunmaktadır. Yer altı 
da zengindir; Myrleia ve Germanicus antik 
kentleri, batık limanlar arkeolojik mirasın 
da ortaya çıkarılması için ilgi bekliyor. Eski 
zeytinyağı fabrikası, zeytin imalathaneleri 
ve mağazalarıyla endüstriyel sit varlıkları 
da korumaya alınmış ve projelendirilmiştir. 
Kumyaka'dan Tirilye'ye kadar büyük bir 
bölge doğal sit alanıdır. Mudanya, geleneksel 
yaşam kültürümüzün en özgün örneklerini 
de özenle korumakta ve somut olmayan 
kültür mirası olarak geleceğe taşınmaktadır.

Korumada İlk Adımlar
ÇEKÜL Vakfı 1990 yılında kuruldu, ancak 
mayalanma süreci çok öncesine gider. 
Daha sonra ÇEKÜL Vakfını kuracak olan 
kadrolar, Prof. Dr. Metin Sözen önderliğinde 
Anadolu'nun tarihi kentlerinde çalışmaya 
başlamışlardı. Safranbolu, Bursa, Kütahya, 
Muğla bu öncü kentlerin başında gelir. 
Bursa'da düzenlenen Tarih İçinde Bursa '85 
etkinlikleri ile başlayan bu ilgi, 

1989 yılında Tirilye Koruma Amaçlı 
İmar Planı ile devam etti. ÇEKÜL Vakfı 
kurucular kurulu üyesi Prof. Dr. Cengiz 
Eruzun, o sırada, Tekirdağ ve Kütahya'nın 
koruma amaçlı imar planlarını yapmıştı. 
Cengiz Hoca'nın da katılımıyla Tirilye'de 
başlayan alan çalışmasında ÇEKÜL'ün Bursa 
kadrosu oluştu. Ben ve beraber olduğum 
Osman Ayradilli, Şaziye Sezginer, Saniye Öz, 
Engin Kırayoğlu ve Hüsniye Özatalay, 
Tirilye halkının da aktif katılımıyla planı 
geliştirdik. Meydanlarda, kahvelerde, evlerde 
çok sayıda toplantı yapıldı. 15 hektarlık 
kentsel sit alanının etrafında, daha büyük 
bir alan doğal sit olarak belirlendi. Metin 
Sözen’in başkanlığında yeni oluşturulan 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Bursa Bölge 
Kurulunda plan görüşüldü ve kabul 
edildi. 1992 yılında onaylanan bu plan 
Tirilye'yi koruyarak bu günlere taşıyan esas 
etkendir. Daha sonra Taş Mektep'in Uludağ 
Üniversitesine tahsisi sağlandı. Yaz okulu 
yapılacaktı. Çatısı onarıldı, ödenek bitti ve 
yıllarca öyle kaldı. Tirilyelilerin yemekhane 
dedikleri, 19. yüzyıl yapısı olan Aziz Vasil 
Kilisesi, ÇEKÜL Vakfının hazırladığı proje 
uyarınca restore edildi ve kültür merkezi 
olarak kullanılıyor. 

Tahir Paşa Konağı
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Mudanya'da da ilk önemli hamle, metruk ve harap 
durumdaki eski tren istasyonunun restore edilerek bir butik 
otel haline getirilmesi olmuştur. Bu işin yatırımcısı Fahri 
Esgin, koruma olayını öylesine benimsedi ki Mudanya'nın 
en güzel evini aldı, restore etti ve orada oturmaya başladı. 
1843 yılına tarihlenen Mudanya Ortodoks Kilisesi, 1993 yılında 
Mudanya Belediyesi tarafından restore edildi; Uğur Mumcu 
Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Bursa Valisi Ali Fuat Güven 
döneminde, Kaymakamlık binası ÇEKÜL Vakfının hazırladığı 
proje doğrultusunda restore edildi ve prestijli bir kaymakam 
makamı olarak kullanılıyor. 7 Bölge 7 Kent Projesinde konulan 
hedeflerden bir tanesi, seçilen kentteki en önemli sokak 
dokusunu sağlıklaştırmak ve sokaktaki bir evi, o kentin 
kültür mirasını koruma merkezi haline getirmek olarak 
belirlenmişti. Mudanya'da, Giritli Mahallesinde Şükrü Çavuş 
Sokak seçildi; sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Sokak sakinleri 
de bu çabalara içtenlikle katıldılar; ödüller aldılar. ÇEKÜL Vakfı 
da bir örnek oluşturmak amacıyla bu sokağın başındaki üç 
katlı evi alarak restore etti ve bir merkez haline getirdi. İsmini 
de ÇEKÜL Evi koyduk. Mudanya'nın en güzel evlerinden 
Tahir Paşa Konağı, ailenin de katkılarıyla, kent müzesi olarak 
ziyaretçilerini ağırlıyor.

Korumada Yerel Önderlik
ÇEKÜL Vakfının koruma deneyiminde işbirlikleri çok 
değerlidir. Bu ilkeyi "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" olarak 
dillendirdik. Bu ilkeyi benimseyerek yapılan ve özellikle yerel 
yönetim önderliğinde yürütülen projeler her zaman başarılı 
olmuştur. Mudanya'da da özellikle Başkan Hayri Türkyılmaz 
döneminde, bu katılımcı model, bütüncül bir koruma 
anlayışının egemen olmasını sağlamıştır. Mudanya, kültür 
mirasını koruyup yaşatarak, bir kültür ve sanat kenti haline 
gelmiştir. Mütareke Meydanı, Giritli Mahallesi ve kordon 
boyu, dolu dolu kullanılan bir açık kamusal alandır. Her 
yıl tekrarlanan festivaller, kent yaşamının ayrılmaz parçası 
olan kültür-sanat etkinlikleri ve konserler, Mudanya'yı bir 
çekim merkezi haline getirmiştir. Kültür mirasını koruma 
çabaları ise durmaksızın devam ediyor. Giritli Mahallesi Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi hayata geçirildi. Çok değerli iki sivil 
mimarlık örneği eser restore edilmek üzere kamulaştırılıyor. 
Büyükşehir Belediyesince restore edilen Tahir Ağa ve Hasan 
Bey hamamları da kültür merkezi olarak işlevlendirildi. 18-19 
Eylül 2020'de Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı ve Çalıştayı 
Mudanya'da gerçekleştirildi. Mudanya TKB Proje Özendirme 
Yarışmasına katılıyor ve üst üste 4 yıldır ödül alıyor.

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous, Bursa metropoliti Elfidoporos Lambriniadis, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoglu / Aziz Vesil Kilisesi / Tarihi Zeytinyağı Fabrikası / Uğur Mumcu Kültür Merkezi 
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Tirilye
Tirilye, 2000 yılı Temmuz ayında Bursa'da 
kurulan Tarihi Kentler Birliğinin 50 kurucu 
üyesinden biridir. Daha sonra nüfusu 5 binin 
altında kaldığı için Mudanya Belediyesine 
bağlandı. 1992 yılında onaylanan koruma 
amaçlı imar planı doğrultusunda kendini 
koruyarak gelen Tirilye'de, Mudanya 
Belediyesinin de duyarlı yaklaşımıyla, 
koruma çabaları artarak devam etmektedir. 
Bu dönemde yerel yönetimin en 
önemli hamlesi tüm bu değerli çabaları 
Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi Projesi 
çerçevesinde toplamak olmuştur.

Tirilye'de 15 hektarlık kentsel sit alanında 
1026 parsel ve 147'si tescilli olmak üzere 
867 yapı bulunmaktadır. Anıtsal eserler ve 
en değerli sivil mimarlık örneği yapıların 
çoğunluğu, kentin omurgası olarak 
tanımladığımız İskele Caddesi ve Eski Pazar 
Caddesi üzerindedir. Bu iki caddenin mimari 
ölçekte sokak sağlıklaştırma projeleri 
hazırlanmış ve onaylanmıştır. Kültür mirası 
açısından önemli olan sekiz ayrı odak 
noktası, özel proje alanı olarak belirlenmiştir. 
Doğal ve kültürel zenginliği algılamak için 
rotalar düzenlenmiştir. Kentsel tasarım 
rehberi kapsamında geliştirilen çok sayıda 
proje içinde Taş Mektep projesinin öncü 
bir misyonu vardır. Taş Mektep bütün 
bu projeleri ileriye doğru taşıyacak olan 
lokomotif projedir. 1904 yılında Metropolit 
Chrisostomos tarafından yaptırılan Taş 
Mektep, önemli bir kültür varlığı olarak 
Mudanya Belediyesi tarafından nitelikli bir 
şekilde restore edilmiş ve işlevlendirilmiştir. 
Taş Mektep'in zemin ve ilk katı kent müzesi, 
ikinci katı ise yaz okulu ve halk okulu olarak 
tasarlandı.

Taş Mektep önündeki meydan projesi 
de mimari ölçekte hazırlanmış ve Kültür 
Varlıkları Bölge Kurulunca onaylanmıştır. 
Taş Mektep, hemen yanındaki Tirilye Kültür 

Merkezi (Aziz Vasil Kilisesi) ve kamulaştırma 
kararı alınan Dündar Evi (Hagios Ioannes) ile 
birlikte sadece Tirilye'nin değil, Mudanya'nın, 
hatta Bursa'nın önemli bir kültür kompleksi 
olmaya taliptir.

Hayaller ve Gerçekler
ÇEKÜL Vakfı olarak 30 yıldır Mudanya'da 
ve Tirilye'de kültür mirasımızı korumak 
için savaşıyoruz. Bu süreçte, koruma 
mücadelesinin ne denli zor olduğu gerçeğini 
tüm çıplaklığıyla yaşadık. Zaman zaman 
hayal kırıklıklarımız oldu, üzüldük. Ama hiçbir 
zaman vazgeçmedik. Bugün geriye doğru 
baktığımızda emeklerin boşa gitmediğini 
görüyoruz. Esas gerçek de budur ve biz bu 
başarıya hayallerimizden vazgeçmediğimiz 
için ulaştık. Bu ders Metin Hoca'nın ÇEKÜL 
kadrolarına öğrettiğidir.

Bugün artık yeni hayallere yelken açma 
zamanıdır. Antik çağlardan bugüne kadar 
gelen tüm zamanların güzel Tirilyesini, 
bugünkü zamanda yeniden geri kazanmak 
istiyoruz. Tirilye'yi UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesine taşımak istiyoruz. Aslında 
ÇEKÜL'ün yedi bölgeden seçtiği yedi kültür 
kentinin tamamı UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesine girmeye layıktır. Bu hedefe ulaşmak 
için çalışacağız.

Taş Mektep
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Yıl 1976... Bundan tam 45 yıl önce başlayan bir hikâyeden bahsetmek 
istiyorum. Küçük bir kız çocuğunun pırıl pırıl zihninde belki de bu 
tarihten çok daha evvel filizlenmiş bir hikâyeden, bir hayalden. 

Atatürk’ün en yakın doktoru Tabip General Hüseyin Hüsnü Paşa’nın 
kızı küçük Perihan, 1930 yılında, henüz 7 yaşındayken babasını 
kaybeder ve aile, babanın kaybından sonra İstanbul’un Fatih semtine 
yerleşir. Perihan, taşındıkları bu semtin sokaklarında koştururken terk 
edilen, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan ve gün geçtikçe yeni moda 
apartman furyası içinde betona yenik düşerek yok olan eski evleri ve 
sokakları dert edinmeye başlar. Bu, geleneksel mimarinin kültürel 
miras değerine ilişkin çok erken bir farkındalıktır:  

BİR KORUMA 
MÜCADELESİ: 
DEDE EFENDİ EVİ

Uğur Deniz Sökmen 

Türkiye Tarihi Evlerini Koruma Derneği Başkanı, Yüksek Mimar
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“Geleneksel evlerimizin bende bir tutku haline 
gelmesi, çocukluğumuzda Aksaray’da oturduğumuz 
Oruç Gazi Sokağında başladı. 1923 doğumluyum ve 
87 yaşına geldiğim halde o koşturduğum sokakları bir 
türlü unutamadım. Zaman çok çabuk uçup gidiyor 
ve farkına varamıyorsunuz. Sonrasında ise büyük bir 
hasret başlıyor. O sokağın bir tek resmi olsaydı, onları 
yerlerinde bulabilseydim ne kadar mutlu olurdum. Gidip 
bir komşumuzu görebilseydim, her gün bahçesinde 
oynadığımız İsmail Ağa Camisinde Müezzin Tevfik 
Efendi’nin ezan okuyuşunu dinleyebilseydim. Bütün 
mahallenin selamlaşmasını, birbirlerinin derdine 
deva olmalarını, ayağımın bastığı bir kaldırım taşını, 
bahçedeki kuyuyu, tulumbayı, incir ağacını…”

İşte böyle anlatır tarihi evlerimize olan tutkusunun 
nasıl başladığını Perihan Balcı. Mimari mirasımızın 
korunmasına ve yaşatılmasına öncülük edecek ve yıllar 
sonra 1976’da Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneğinin 
kurulmasına kadar uzanacak olan macerasına 20’li 
yaşlarda genç bir fotoğrafçı olarak başlar. Çocukluğunun 
geçtiği sokakların, eski evlerin, yıkılmaya yüz tutmuş 
yapıların, yalıların, köşklerin fotoğraflarını çeker. 
Kendi deyimiyle, “1950’li yıllar kadının eline fotoğraf 
makinesinin yakıştırılmadığı” yıllardır. Çok tepki alır ama 
asla vazgeçmez. 

Elinde biriken fotoğraflarla bir sergi açmaya karar 
verdiğinde kendisine yardım elini uzatan ilk kişi, 
mimar Doğan Kuban olur. Fotoğraflarını paylaştığı 
Kuban’dan, açacağı sergi için bir yazı yazmasını rica 
eder. Kuban, bu ilk sergiye yazı yazmakla kalmaz, 
ilerleyen yıllarda Perihan Balcı’nın öncülüğünde 
kurulacak olan Tarihi Evleri Koruma Derneğinin de 
kurucu üyeleri arasındaki yerini alır. Perihan Balcı, 
geleneksel evlerimizle ilgili ilk sergisini 1967 yılında 
İstiklal Caddesindeki Şehir Galerisinde açar. Bunu 1975 

Perihan Balcı 7 yaşındayken ağabeyi ile birlike, 1930 
Perihan Balcı, eşi Muzaffer Balcı ve Prof. Dr. Doğan Kuban ile Şehir Galerisi Sergisinde, 1972 

Çalışmalarına ‘80’li yılların başında başlanan ve 20 yılı aşkın 
bir süre, türlü zorluklarla mücadelenin eşlik ettiği bir ‘ayağa 

kaldırma’ hareketi olan Dede Efendi Evinin korunması hikâyesi, 
belli bir açıdan, günümüzde de devam ediyor. 
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Perihan Balcı, Prof. Dr. Süheyl Ünver ve Prof. Dr. Feridun Akozan ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sergisinde.
Dede Efendi Konağının restorasyon öncesi

yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde açılan 
sergi izler. Bir ev kadınının tarihi kent dokusu ve 
kimliğinin korunmasına olan duyarlılığı, basında ve 
mesleki çevrelerde ilgi çekmeye başlamıştır. Bu ilgi 
ve ardından yaşananlar, Perihan Balcı’nın duyarlılığı, 
yaklaşımı ve çabası üzerine kayda değer fikirler 
verir. Balcı’nın fotoğraf sergilerinin başarısı, nihayet, 
Avrupa’ya giden yolları da açar. 1975 yılında Paris’te 
“Eski İstanbul Evleri ve Boğaziçi Yalıları” konulu 
fotoğraf sergisi açılır. Bu sergiye Europa Nostra 
Başkanı Lord Duncan Sandys de katılır ve Perihan 
Balcı’ya çalışmalarını bir sivil toplum kuruluşu çatısı 
altında sürdürmesini önerir; “Bir dernek kurarsanız 
sizi de aramıza alırız,” der. Paris’te düzenlenen 
bu ilk uluslararası sergiyi birbiri ardı sıra İngiltere, 
İsviçre, Hollanda ve Almanya’da açılan sergiler izler; 
geleneksel Türk evlerinin, Balcı’nın gözünden tüm 
dünyaya tanıtılacağı verimli bir döneme girilir. 

Perihan Balcı, Türkiye’ye döner dönmez 
İstanbul’da bir dernek kurma çalışmalarına başlar. 
Prof. Doğan Kuban, Ord. Prof. Süheyl Ünver, 
Prof. Nezih Eldem gibi önemli bilim insanları, 
sanatçılar ve akademisyenlerinden oluşan Kurucular 
Kurulu ile 17 Mayıs 1976’da Tarihi Evleri Koruma 
Derneği kurulur. Dernek, Paris’te vadedildiği gibi, 
1978’de Avrupa Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma 
Birliği Uluslararası Federasyonu Europa Nostra’ya 
üye olarak kabul edilir. Ertesi yıl, Bakanlar Kurulu 
kararıyla “Kamu Yararına Dernek” ilan edilir ve başına 
“Türkiye” ibaresi ilave edilerek Türkiye Tarihi Evleri 
Koruma Derneği adını alır. Dernek çatısı altında, 
geleneksel evlerimizin tanıtılıp korunması için sergiler, 
konferanslar, Tarihi Türk Evleri Haftaları düzenlenir; 
çalışmalar toplumun hemen her kesiminden destek 
görür. Artık tarihi evlerimizin, korunması gereken bir 
kültür mirası olduğu bilinci oluşmaya başlamıştır.

Sıra Türk Müziği ve müze geleneğine en kalıcı 
armağanlardan birini kazandırmaya gelir. 1978 yılında 
Cankurtaran Akbıyık semtinde büyük bestekârımız 
Hamamizade İsmail Dede Efendi’nin 28 yıl yaşadığı 
evini tespit eden Perihan Balcı, binanın yeniden ayağa 
kaldırılması için dernek adına talip olur. 6 yıllık uğraş 
sonrasında yıkıntı halindeki binanın 1984 tarihinde 
Kültür Bakanlığı tarafından 33 yıllığına Türkiye Tarihi 
Evleri Koruma Derneğine tahsisatı gerçekleşir. 
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Perihan Balcı, İlhan Evliyaoğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu, İmar ve İskan Bakanı Nurettin Ok, Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman ve Kütüphaneler Genel Müdürü ile Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, 1975. / Restorasyon sonrası

Perihan Balcı, Dede Efendi Evi’ni neden seçtiğini şöyle anlatıyor: 

“Orayı seçmemin sebebi, büyük bestekâr Dede Efendi’nin evi 
olduğu içindir. 1774’te yapılmış eski bir İstanbul evi. Ancak bütün 
değerlerimize sahip çıkmadığımız gibi onu da terk etmişiz; 
yalnızlığa, boşluğa ve yıkılmaya bırakmışız.” 

Bu tarihten sonra klasik Türk müziğinin ve kültürünün çok önemli 
bir temsilcisi olan Hamamizade İsmail Dede Efendi’nin anılarının 
yaşatılması için yıllarca sürecek bir mücadele başlar.

Dede Efendi’nin 1818 yılından 1846 yılında Mekke’de vefatına kadar 
28 yıl yaşadığı ve ölümsüz eserlerini bestelediği evinin inşasına, 
derneğin 15 milyon liralık kısıtlı bütçesiyle başlanır. Prof. Dr. Cengiz 
Eruzun, hiçbir karşılık almadan rölöve ve restitüsyon projelerini 
hazırlar. Eruzun 2006 yılında derneğin Perihan Hanım’dan sonraki 
başkanlığını da üstlenecektir. Gerekli bütçeyi tamamlayabilmek 
için defileler, kermesler, yemekler, konserler düzenlenir; bağış 
duyuruları yapılır; iğneyle kuyu kazar gibi para toplanmaya çalışılır. 

Tam 19 yıl süren bu zorlu süreçte Dede Efendi Evinin Türk Müziği 
Müzesi olarak ayağa kaldırılması için yapılan tüm duyurulara ve 
yardım isteklerine rağmen ne yetkili makamlardan ne de (çok 
şaşırtıcı olsa da) müzik camiasından ses çıkar. Müzik camiasındaki 
sessizliğin istisnası, biri Prof. Dr. Nevzat Atlığ yönetimindeki Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu tarafından, diğeri ise derneğimiz üyesi 
İncila Bertuğ tarafından düzenlenen ve bir avuç müzisyenin 
bireysel olarak katıldığı iki konserle evin yapımı için bir miktar 
destek toplanmasıdır.

Büyük çabalar sonucu Dede Efendi Evinin inşası 1996 yılında 
tamamlanır. Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneğinin 21’inci 
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Dede Efendi Evinde yapılan etkinliklerden biri.  

kuruluş yıl dönümü olan 17 Mayıs 1997 
tarihinde Türkiye’nin ilk Türk Müziği Müzesi 
olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
tarafından açılışı yapılır. Açılış sırasında 
bu heyecan verici hizmetin unutulmaz 
övgüsü, dönemin cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından şöyle 
dillendirilir: “Perihan Balcı Hanımefendi’nin 
hizmetleri ödeşilmez. Dileklerini karşılamak 
görevimizdir.” 

6 Ağustos 2017 tarihinde Dede Efendi 
Evinin bina olarak bedelsiz irtifak hakkı sona 
erer. Önce Milli Emlak Dairesi sonra Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne devrolan binanın 
tahsisatı tüm görüşmelerimize rağmen 
maalesef bugün de hâlâ yenilenmiş değil. 
Derneğimiz yönetimi Perihan Balcı’nın 
vasiyeti doğrultusunda Türkiye Tarihi 
Evleri Koruma Derneği ve Dede Efendi 
Evini ayrılmaz bir bütün olarak muhafaza 
etmek, binanın tahsisatının yenilenmesini 
sağlamak doğrultusundaki mücadelesine, 
kurulduğu tarihten bu yana mimarlık 
mirasımızı koruma bilincine eşsiz katkılarda 
bulunmuş ve büyük bestekârımızın 
evini yok olmaktan kurtarmış olmanın 
verdiği gurur, güç ve ümitle hukuki ve 
sosyal platformlarda kararlılıkla devam 
ediyor. Hepimizin dünyanın en büyük 
bestekârlarından biri olan Dede Efendi’ye 
ve ömrünü geleneksel mimarimizi 

korumaya adamış olan Perihan Balcı’ya 
vefa borcu vardır.

Derneğimizin çok değerli üyelerinden, 
hocam merhum Oktay Ekinci, Perihan 
Balcı’nın vefatı dolayısıyla yazdığı bir 
yazıda şöyle diyor: “Korumanın kraliçesi o 
gün Edirnekapı Şehitliğine uğurlanırken 
aramızda ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen de vardı. ‘Mutluydu,’ dedi Perihan 
Hanım için ve ekledi: 'Toplum artık eski 
evlerimize değer veriyorsa, buna eşsiz 
katkısını günbegün yaşayarak veda etti.' ”

Evet, mutluydu. Bize düşen görev ise 
Perihan Hanımın, Prof. Dr. Cengiz Eruzun’un 
ve emeği geçen tüm değerli TÜRKEV 
üyeleri ve dostlarımızın bize emaneti 
olan Dede Efendi Müze Evini yaşatmak, 
geliştirmek, aklın ve bilimin ışığında 
saygın bir kurum olarak kültürel ve mimari 
mirasımızı korumaya devam etmektir. Ne 
mutlu ki her geçen gün aramıza katılan 
yeni dostlarımızın da desteğiyle çok daha 
güçlenerek ülkemize olan hizmetimizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Devletimizin, 
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ve 
Dede Efendi Müzesinin kuruluşunda 
gösterdiği en üst düzeyde desteği 
bugün de sürdürmesini ve binamızın 
tahsisatı konusundaki sorunların ivedilikle 
çözülmesini umutla bekliyoruz.
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Divriği evleri Anadolu’nun geleneksel konut mimarlığında, 
özgün plan düzeni, cephe kuruluşu, mimari unsurları ve yerleşim 
dokusuyla tarihsel öneme sahiptir. Selçuklu yapı geleneğine 
kadar uzanan etkiler, evlerin plan düzeninden özgün mimari 
unsurlara kadar bütün değerleriyle izlenir. Evlerin gelişme 
süreci içerisinde, biçimlenişinde ve plan kurgusunda 20. yüzyıla 
gelinceye kadar kırsal yaşam biçiminin önemli etkisi vardır. 
Yüksek avlu duvarlarının arkasında müştemilatı, tandırı, kuyusu, 
ahırı, bostanı, meyve ağaçları ile birlikte planlanan evler, içe 
dönük günlük yaşamı geçerli kılmıştır. Geleneklerin içe dönük 
yaşamı şekillendirdiği, kırsal etkinin evlerin kullanımına yansıdığı 
dönemlerde, avluları birbirinden ayıran komşu bahçe duvarları 
üzerinde açılan “komşu kapıları”, ortak yaşamsal ilişkilerin 
mimarideki yansımasıdır.

DİVRİĞİ’DE 
BİR KONAK: 
AYAN AĞA KONAĞI

Y. Metin Keskin
 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksek Mimar 

Çizim ve fotoğraflar: Y. Metin Keskin 
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Ayan Ağa Konağı, 
dönemin yerel mimari 
üslubunu günümüze 
taşımasının yanında, 
Divriği'de hüküm 
sürmüş bir derebeyinin 
kimliğinde gelenekleri 
ve anıları da yaşatan 
bir konaktır.

Geleneksel Divriği evlerinin önemli örneklerinin başında 
gelen Ayan Ağa Konağı, bütünlüğünü koruyamamış, 
özgün özelliklerini bir ölçüde yitirmiş olsa da, dönemin yerel 
mimari üslubunu günümüze taşıması açısından özenle 
incelenmesi, bütünlüğünü yansıtacak ölçekte korunması 
ve yaşatılması gereken mimari değerdir. Konağın Anadolu 
konut mimarisi kapsamında yalnızca bir mimari miras olarak 
değerlendirilmemesi gerekir. Ayan Ağa Konağı, dönemin 
Divriği’de hüküm sürmüş bir derebeyinin kimliğinde, 
yaşamsal özellikleri, gelenekleri, anıları yaşatır, hikâyeleri 
gizler. Ayan Mehmed Ağa için bugün bile anlatılan hikâyeler, 
konağın her köşesinde, kimi zaman heybetle yükselen 
başodanın zengin mimarisinde, kimi zaman gizli, karanlık, 
penceresiz hücrelerin feodal kimliğiyle karşınıza çıkar. Hâlâ 
geleneksel dokusunu koruyan sokak boyunca mütevazi 
Divriği evlerinin arasından yükselen Ayan Ağa Konağının 
görkemli ölçeğiyle vurgulanan etki, aynı zamanda Ayan 
Mehmed Ağa’nın zengin ve kudretli kimliğinin mimariye 
yansıyan biçimidir. 

Ayan Ağa Konağı günümüzde her biri birbirinden ayrılmış, 
özgün kullanımında ise birbirleriyle mekânsal ilişkileri bulunan 
bir yapılar bütünüdür. Yapısal birimler incelendiğinde bu 
yapılar topluluğunun ana bölümler olarak selamlık, mabeyn 
dairesi, harem dairesinden oluştuğu, zemin katın ise ahır, 
samanlık, mutfak, kiler ve depo gibi servis birimlerine ayrıldığı 
görülür. Divriği evlerinin özgün mekânı olan toyhane de 
harem dairesinde, zemin katta yer almaktadır. Selamlık ve 
mabeyn dairesi arasında kalan, altta samanlık ve ahırın, 
üstte selamlık bölümünün devamı olan divanhanenin 
bulunduğu bölüm yıkılmıştır. Üst kat plan şemasının özgün 
durumu değerlendirildiğinde yapılar bütününün bir ucundan 
diğerine sofalarla, hayatlarla ilişkilendirilmiş uzun bir koridor 
ile ulaştığı izlenir. Necdet Sakaoğlu, Divriği evleri için çok 
değerli bir kaynak olan Divriği’de Ev Mimarisi adlı kitabının 
bir bölümünde bu konuya evin en yaşlı torunu olan Sabriye 
Ayanoğlu’nun sözleriyle  açıklık getirmiştir: “Çocukluğumuzda 
bir baştan girer, öbür baştan çıkardık. Ama, uzun yollardan, 
karanlık merdivenlerden, sayısız kapıdan geçerek. Bu 
bize, komşuya gitmiş kadar zevk verir, öbür taraftaki aile 
yakınlarımıza kavuşur, bir süre sonra tekrar aynı yollardan 
dönerdik. Sonraları, amcamlar, ayrı ayrı bozdular. Herbiri 
kendi hissesini ayırdı”. Günümüzde konağın ana parçalarını 
oluşturan bölümler mülkiyet kavramı çerçevesinde duvarlar 
örülerek birbirlerinden ayrılmıştır. 
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Ayan Ağa Konağının selamlık dairesi, 
bazı mekânlarına müdahale edilmiş, 
mabeyn dairesi ile arasında kalan 
bölüm yıkılmış olsa da, başodası ve 
yaz odası ile iyi korunmuş durumdadır. 
Yakın geçmişte onarılmış olan selamlık 
dairesinin, başodası ve geçmişte ahır 
olarak kullanılan bölümü, konakla ilgili 
fotoğrafların ve konağa ait yapısal 
unsurların sergilendiği bir mekân olarak 
düzenlenmiştir. Selamlık bölümünden 
günümüze, alt katta ahır, üst katında ise 
sofasından geriye kalan bölümü, başodası, 
yaz odası ve kahve ocağı kalmıştır. 
Sofaya çıkıştaki ahşap merdiven ve yerel 
deyişle ayakcakbaşı, yapının onarımdan 
geçirildiği dönemde bozulmuştur, özgün 
değildir. Başoda selamlık bölümünün 
en görkemli odasıdır. Bir cephesiyle 
avluya, diğer cephesiyle sokağa açılır. 
Başodaya girişte, aşağı sekide, bitkisel 
motiflerle donatılmış, tavana kadar 
yükselen, gösterişli bir çiçeklik nişi ve 
çiçekliğin iki yanında kavukluk dizisi yer 
alır. İşlevsel bir plan kurgusu, başodasını 
küçük bir kapıyla kahve ocağına bağlar. 
Başodanın çıkmalarla sokağa taşınan 
görkemli etkisi odanın içinde de kendini 

gösterir. Kuşkusuz bu etkinin en önemli 
unsurlarından biri, mekânı bütünüyle 
örten, özenle işlenmiş, ahşap bezemeli, 
ortasında büyük bir göbek bulunan 
ahşap tavandır. Mekânı çepeçevre saran 
sedirin üst sınırında, birbirlerine yakın 
olarak sıralanan bir dizi kapaklı pencere, 
odayı sokak ve avluya taşır. Pencerelerin 
kapakları örtüldüğünde, revzenlerin 
rengarenk camlarından süzülen gün ışığı, 
loş odayı renklerin çeşitliliğiyle boyar. 

Kapsamlı bir mekânsal değişimden 
geçirilen mabeyn dairesinin özgün plan 
düzeni bozulmuştur. Geniş cephesiyle 
avluya, dar cephesiyle ahşap payandalar 
üzerinde taşınarak sokağa açılan yaz odası, 
onarılmış olan tavanı dışında, alçı süslemeli 
ocağıyla özgün mekânsal çizgisini 
korumaktadır. Zemin katın özgününde 
ambar olan mekânı avluya açılan bir 
kapıyla odaya dönüştürülmüş, üst kat ile 
bağlantı kurulmuştur. 

Harem dairesinin mabeyn arkasında kalan 
bölümü ara sokaktan sağır, cüsseli bir 
duvarla ayrılır. Sokağa kapanan duvarın 
arkasında ise yarı açık hayat, bahçe 
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cephesinden taşan çokgen planlı köşküyle doğaya, 
yeşilin bütün tonlarını taşıyan geniş bahçeye açılır. Geçmişte 
belki de konağın en canlı mekânı olan hayatın zarif çizgili, 
ahşap sütunçeli, parmaklıklı, pencere üstleri kemerli köşkü 
bugün harap durumdadır. Harem dairesinin doğu ucu ile 
mabeyn arasındaki bölümünün üst katı yakın zamanda 
çökmüştür. Bu bölümde üst kat yarı açık hayat ve odalara 
ayrılmış, alt kata ise odalar, toyhane, mutfak ve ambar 
yerleştirilmiştir. 

Hayat bölümünün hemen altında, geçmişi yüzyıllar 
öncesine uzanan geleneğin devamı olan toyhane, tavanının 
bir bölümü çökmesine karşın mekânsal olarak 
iyi korunmuş durumdadır. Divriği evlerinin çoğunda 
bulunan “toyhane” geleneği, Selçuklu Döneminden 
günümüze uzanan mekânsal sürekliliğin mimari 
yansımasıdır. Ayan Ağa Konağında incelikle işlenmiş 
kapakların örttüğü yüklük içindeki gizli geçidiyle gizemli 
hikâyeleri hayal ettiren toyhane, bölümlerini sınırlayan 
sekizgen sütunçeleri, alçak ahşap parmaklıkları, ay-
yıldızlı çiçeklik nişi ve orta göbekli ahşap tavanları ile 
günümüze ulaşabilmiş özgün toyhane örneklerinin başında 
gelmektedir.

Harem dairesinin doğu ucundaki bölümü ise alt ve üst 
katıyla konut olarak planlanmıştır. Alt katın bir bölümünde 
çalışanlara ait odaların olması gerekir. Harem dairesinin en 
ilgi çekici bölümlerinden biri ise bugün tümüyle yıkılmış 
olan ev hamamıdır. Divriği evlerindeki benzer örnekler ve 
konakta yaşayanların anlattıkları doğrultusunda, cepheden 
taşkın yapan tek hücreli ev hamamına geçilen oda, 
klasik hamam kullanımındaki camekân bölümü yerine 
geçmekteydi. 

1960’lara kadar harem dairesinin orta sofası çıkma yaparak 
cepheden taşar, yüksek kemerli pencereleriyle geniş 
avluya açılırdı. Haremin odaları ve sofası, rengârenk camlı 
tepe pencereleri, göbekli, çarkıfelekli ahşap tavanları, alçı 
çiçeklikleri, bezemeli, yaşmaklı ocakları ile selamlık ile 
yarışan güzellikteydi. Bir cephesiyle avluya, diğer cephesiyle 
sokağa cephe veren yaz odası ise, çarkıfelekli tavanıyla 
harem dairesinin en gözde mekânıydı. Günümüzde 
mekânsal boyutlar korunmasına karşın, sofanın ve odaların 
özgün tavanları yok olmuş ya da yenileriyle değiştirilmiş, 
yaşamsal incelikler taşıyan mimari detaylar kaybolmuştur.    
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Ayan Ağa Konağının Geleceğe 
Taşınması Hakkında
Ayan Ağa Konağının yıkılmış bölümlerinin 
tamamlanması, yıkılmakta olan 
bölümlerin onarılarak restitüsyon önerisi 
doğrultusunda ve restorasyon ilkelerine 
bağlı kalınarak ayağa kaldırılması, her 
boyuttaki kapsamlı çalışmaların odak 
noktasını oluşturmaktadır. Konağın çok 
parçalı yapılar bütününün bozulmuş olan 
birlikteliğinin yeniden kurularak, özgün 
mimarisiyle bir konaklama kompleksi 
olarak işlevlendirilmesi öngörülmüştür. 
Bu kapsamda üst katların konaklama 
birimlerine, zemin kattaki mekânların 
servis birimlerine ve ortak kullanıma 
ayrılması, anı mekânlarının özenle 
korunması projenin işlevsel boyuttaki 
kararlarıdır. Konağın selamlık başodası 
ve özgün toyhanesi anı mekânları olarak 
korunacaktır.  

Ayan Ağa Konağının çok kapsamlı bir 
konaklama kompleksi olarak geleceğe 
taşınması çerçevesinde, komşu parselde 
konağın konaklama işlevine destek olacak 
toplantı, gösteri, sergi işlevlerini üstlenen, 
çağdaş çizgide, tek katlı bir oditoryum 

yapısı planlanmıştır. Konağın bir dönem 
endemik bitkiler ve meyve ağaçlarıyla 
donatılmış bahçesinden ve bostanından 
geriye kalan meyve ağaçları konağın çevre 
verileriyle birlikte korunması gereken 
doğal varlıklarıdır.   

Küçük bir not;
Ayan Ağa Konağının yaşatılması ve Divriği 
konut mimarlığının bir dönemi anılarıyla 
birlikte koruyan en değerli örneklerinden 
biri olarak geleceğe taşıması kapsamında 
yapılan çalışmalar, yıllar öncesinde Prof. 
Dr. Metin Sözen önderliğinde başlayan, 
ÇEKÜL Vakfı bünyesinde gelişen ve 
bir bölümü yaşama geçirilen Sivas ve 
Divriği’deki koruma çalışmalarının önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır. Konağın 
yaşatılması kapsamında Prof. Dr. Mahir 
Tevrüz’ün çok değerli çabaları, Necdet 
Sakaoğlu’nun yıllardır süren çalışmaları ve 
yayınları, Dünya Mirası Divriği Mengücek 
Vakfının ve duyarlı Divriğililerin yereldeki 
katkıları, bu çerçevede gerçekleştirilen 
proje çalışmalarıyla birlikte konağın 
korunmasına yönelik umutları canlı 
tutmaktadır.   
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İlkokul öğretmenlerine yönelik hazırlanan ve bütüncül bir bakış 
açısıyla doğa-kültür-insan arasındaki ayrılmaz ilişkiyi temel alan 
Kentimin Öyküsü Eğitim Programı, çocukların, yaşadıkları kentin 
kültürel ve doğal mirasını tanımalarını ve koruma bilincini yaşayarak 
öğrenmelerini amaçlıyor.

Farklı kentlerde uygulanabilir esnek bir yapıya sahip program 
2016-2017 yılları arasında Payas ve Ödemiş belediyelerinin katkılarıyla 
Payas’ta 66 öğretmen 1466 öğrenciye; Ödemiş’te ise 43 öğretmen 
920 öğrenciye ulaştı. 2020 yılında güncellenen program, ilkokul 
öğretmenlerine yönelik 4 ana bölüm ve 20 etkinlikten oluşan çevrimiçi 
bir kılavuz haline getirildi ve Türkiye’nin her yerine gönderilebilecek 
şekilde yapılandırıldı. 

Kentimin Öyküsü 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara, Bursa, 
Düzce Çanakkale, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş olmak üzere 
7 farklı kentte, birbirinden özverili ve çalışkan öğretmenler tarafından 
uygulandı. Programı bizzat uygulayan öğretmenlerden dinledik 
Öğretmenler, program içindeki etkinliklerden birine odaklanarak, 
Kentimin Öyküsü ile nasıl ilişki kurduklarını, programın öğrencileri 
üzerindeki etkilerini anlattı. 

ÖĞRETMENLERİN 
ANLATILARIYLA 
KENTİMİN ÖYKÜSÜ 

Özge Öney – Gülşen Hazal Çatalbaş

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Sorumluları  

Şehit Öğretmen Nesrin Unugur İlkokulu 
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Pandemi koşullarında da özverili öğretmenler 
eliyle uygulanan Kentimin Öyküsü Eğitim Programını, 

6 öğretmenden dinledik.

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: ANKARA 
Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu, 
Öğretmen Özlem Özağaç Fenkci
3 yıldır Mamak’ta çalışıyorum. Gerek kendi mesleki 
gelişimime gerekse öğrencilerimin farklı öğrenme 
alanlarına hitap eden etkinliklerle mesleğimi yapmaya 
devam ediyorum. Kentimin Öyküsü, çalışmalarımda  
nitelikli bir kılavuz olarak bana yol gösterdi; hem eğitim 
zamanlarımız renklendi hem de ortaya çıkan çalışmalarla 
öğrencilerim motive oldu.
 
Motiflerdeki Doğa 
Öğrenciler “Motiflerdeki Doğa” etkinliğimiz için minik 
gergilerde kilim dokudu. Dokuma süreci çok keyifliydi. 
İçinde bulunduğumuz salgın dönemi etkinlikler için 
fiziksel buluşmaları, gezileri ne yazık ki engelledi. Buna 
rağmen çevrimiçi ortamda buluşarak bir konu ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunmak bana ve öğrencilerime 
farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bu buluşmaların olumlu 
özelliklerinden bir diğeri ailelerin çocukları ile birlikte, 
sürece ortak olmalarıydı. Biz sınıf olarak çok büyük keyif 
aldık. Her fırsatta bahsettiğim bir program.

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: BURSA 
Ziya Gökalp İlkokulu, Öğretmen Yasemin Coşar
Öğretmenlikte 18’inci yılım. Cumhuriyet’i, Atatürk ilke ve 
değerlerini benimsemiş; ülkesini, doğayı, hayvanları seven 
ve bu bilinçle yaşamaya çalışan, öğrencilerine de bu bilinci 
kazandırmaya amaçlayan bir öğretmen ve anneyim. 
Eğitim öğretimin sadece derslerde öğrenilenlerle sınırlı 
kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle 
öğrencilerime farklı alanlarda, farklı bakış açıları 
kazandıracak eğitimler arayışındaydım. Kentimin Öyküsü 
Eğitim Programına da çocukların yaşadıkları kenti çok 
yönlü tanımaları ve yeni bir bakış açısı kazanmaları için 
katılmak istedim. Eğitime ilk başladığımızda çocukların 
kentlerini yeterince tanımadıklarını, kentle ailelerin ilgisi 

Şehit Öğretmen Nesrin Unugur İlkokulu 

30 İNCELEME



ölçüsünce ilişki kurduklarını fark 
ettim. Program sayesinde çocuklar 
derslere daha motive oldu, etkinlik 
saatini beklemek onlara heyecan 
verdi. Program kapsamındaki 
eğitimlerin her biri hem eğlenceli 
hem de faydalıydı. 

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: ÇANAKKALE  
Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu, 
Öğretmen Sevil Yıldız
İstanbul doğumluyum. 17 yıllık 
öğretmenim ve 3 çocuk annesiyim. 
Çocuklarımın yaşadıkları kenti iyi 
tanımaları gerektiği düşüncesiyle 
bu programa dâhil olmak istedim. 
Yaşadıkları kenti tanıdıkça başkalarına 
anlatma ve farklı kentlerin öykülerini 
dinleme istekleri artacak ve güzel 
yurdumuz hakkında eğlenerek birçok 
bilgiye sahip olacaklar.

Sofralarımızdaki Miras 
Etkinliğin ilk aşamasında 
ülkemizin her yöresinin ayrı 
ayrı lezzetleri olduğu hakkında 
konuştuk. Bu lezzetleri bize tattıran 
büyüklerimizden yemeklerin nasıl 
yapıldığını öğrenmemiz gerektiğini, 
bizzat işin içinde olarak bu yemekleri 
yapmamız gerektiğini konuştuk. 

Sonra öğrencilerim 
büyüklerinden öğrenerek kendi 
yörelerine ait yemekleri yaptı. 
“Sofralarımızdaki Miras” çalışma 
kâğıdını da doldurup resimleyerek 
bana bolca fotoğraf attılar. Uzaktan 
eğitim sürecinde bu etkinlikler bize 
çok iyi geldi. Program, bilgisayar 
başında geçen 6 ders saatini 
eğlenceli, renkli ve ilginç hale getirdi. 
Anlatım ve dinleme becerileri 
arttı. Artık dikkatlerini daha iyi 
toplayabiliyorlar. Kendi açımdan 
baktığımda ülkemin farklı yerlerinden 
farklı şeyleri öğrenmiş oluyorum. 
Seneye 1’inci sınıf öğretmeni 
olacağım, yaparak-yaşayarak 
öğrenme ve oyunlarla öğretim bu 
seviye için de çok önemli. Kentimin 
Öyküsü bunun için biçilmiş kaftan. 

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: HATAY
Çırtıman İlkokulu, 
Öğretmen Seher Çörtük
İskenderun’da Çırtıman 
İlkokulunda görev yapıyorum. 
18 yıllık sınıf öğretmeniyim. 
Programın, öğrencilerimin 
sosyalliği ve farklı yönlerini 
keşfetmelerine yardımcı olacağını 
düşündüm; gerçekten öyle de oldu. 

Ziya Gökalp İlkokulu / Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu
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Mânilerimiz 
Çocuklar “Mânilerimiz” 
etkinliğini ayrı sevdi. Ramazan 
ayına denk gelmesi ve 
kültürümüzde kaybolmaya yüz 
tutmuş, Ramazan davulcusu 
motifiyle manileri uyguladık; 
şahane örnekler çıktı ortaya. 
Aileler çocuklarının evde davul 
çalıp mâni söylediklerini anlattı. 
Unutulmuş bir geleneğimizi 
günün anlam ve önemine binaen 
öğrenmiş ve uygulamış oldular. 
Öğrencilerim farklı deneyimleri 
ve yeni bilgileri eğlenceyle 
harmanladı. 

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: İSTANBUL 
Kadriye Faik Koparan İlkokulu, 
Öğretmen Melike Özer 
Küçükdevlet
2000 yılında göreve başladım. 
“Yaşam boyu öğrenme 
yolculuğu” temel felsefem. 
Eğitimde alternatif ve öğrenci 
merkezli yöntemlerin gücüne 
inanıyorum. Önce kendini 
bilmek diye sevdiğim bir söz var. 

Yaşadıkları kenti, ülkeyi, doğayı, 
kültürel ögeleri tanımanın 
bireyi zenginleştireceğini, 
hayata bakış açısını çok yönlü 
kılacağını düşünüyorum. 
Programda yer alan, yaparak 
yaşayarak öğrenmeyi 
destekleyen etkinliklerin, 
müfredatla ilişkilendirilmiş olması 
etkileyiciydi.

Geçmişten Öğreniyorum ve 
Müzede Bir Gün 
Programdaki tüm bölüm 
başlıklarının ayrı bir önemi 
ve etkisi vardı. Öğretmen 
olarak müze sevgisinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
çabamı “Geçmişten 
Öğreniyorum” ve “Müzede Bir 
Gün” etkinlikleri destekledi. 
Öğrencilerim açısından en 
etkili ve eğlenceli olanlar ise 
“Yaşam Kültürü” bölümündeydi. 
Mânilerle tanışıp Ramazan 
davulcusu oldular; türkülerle 
neşelenip kendi kentlerinin 
türküsünü yazıp söylediler; tören 

ÇEKÜL Bilgi 
Ağacının 2016'da 
başladığı Kentimin 
Öyküsü Eğitim 
Programı 2020'de 
güncellenerek 
çevrimiçi bir 
kılavuz haline 
getirildi.
Kadriye Faik Koparan İlkokulu / Âşık Veysel İlkokulu 
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kutlama ve ritüellerle daha önce hiç 
bilmedikleri kültürel ögelerimizle tanışıp 
bunu canlandırdılar. Programın en önemli 
katkısı öğrencilerin dinledikleri haberden 
yürüdükleri yola kadar farkındalık 
kazanmaları ve farklı kültürleri öğrenmeye 
karşı merak uyandırmasıydı. Yolda 
yürürken ağaç, çiçek veya kuş görüyorlardı 
ama şimdi türlerinin adını öğrenmeye 
başladılar. Yaşadıkları kentin tarihi yerlerini 
tanıdılar. Ülke ve bölge kavramlarıyla 
tanışarak farklılıklarla güzel bir kültürümüz 
olduğunu gördüler. Sadece öğrencilerim 
değil, ben de kendimi geliştirmeye 
katkı sunan bu programı uygulamaktan 
mutluluk duydum. 

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: İSTANBUL 
İstanbul Bağcılar Fatih İlkokulu, 
Öğretmen Serpil Akgül
Fatih İlkokulunda 4’üncü yılım. Gelişmeye 
açık, doğayı seven bir kişiliğe sahibim. 
Eğitimin sadece tahta başında veya 
kitapta yazılanları okuyarak olmayacağını 
gündelik hayata yansımasıyla 
tamamlanacağını düşünüyorum. Bu 
programa, içeriğinin kaliteli, eğitici ve 
müfredatımıza uygun olduğunu görünce, 

çocuklarımla güzel bir maceraya atılmak 
ve bakış açımızı genişletmek için katıldım.

Kendimi, Kentimi Anlatıyorum ve 
Yaşayan İnsan Hazineleri 
Programın en etkileyici etkinliklerden 
biri “Kendimi, Kentimi Anlatıyorum”du. 
Nedenine gelince; çocuklar küçük 
yaşlarda yaşadıkları kente ayrıntısıyla 
hâkim oluyorlar, bu da kendilerini daha 
erken bulmalarını sağlıyor. Böylece ilk 
ve çok önemli basamağı ustaca geçmiş 
oluyorlar. Aksi durumda binlerce öğrenci 
yaşadığı kenti, üniversiteye gittiğinde veya 
iş hayatına başladığında keşfediyor ancak. 
Bunların olmaması adına bu etkinliğin 
özellikle faydalı olduğuna inanıyorum. 
Program sayesinde birbiriyle bağlantılı 
çok güzel çalışmaları yapıp özgüvenimizi 
doğru şekilde kullanmayı öğrendik. 
Örneğin çocuklarımın tiyatroya müthiş 
yetenekleri olduğunu gördüm. “Yaşayan 
İnsan Hazineleri” etkinliğini yaparken 
hepsinin gerçekten birer esnaf olduklarına 
inandım. Çok ikna ediciydiler; bazen komik 
bazen ise bilgilendirici olabileceklerini 
gördüm. Programı ulaşabildiğim
herkese öneririm.  

Âşık Veysel İlkokulu
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KENTİMİN ÖYKÜSÜ / İSTANBUL 
Âşık Veysel İlkokulu, 
Öğretmen Yıldız Paldar
2005 yılında Van’ın Muradiye
ilçesinde başladığım öğretmenlik 
serüvenim daha sonrasında Giresun/
Bulancak’ta, ardından da hâlâ devam 
ettiğim büyülü şehir İstanbul’da Âşık 
Veysel İlkokulunda devam ediyor. 
Eğitimin sadece dört duvardan ibaret 
olmadığı ilkesiyle, öğrencilerimin 
yararına olan her çalışmada yer 
almaktan mutluluk duyuyorum. 

Derslerimi işlerken öğrencilerime 
farklı bakış açıları kazandıracak, 
onların ilgisini ve merak duygusunu 
uyandıracak, araştırmaya yönlendirecek 
ve keşfetmelerini sağlayacak konularla 
ilgili sık sık araştırma yapıp ona göre 
derslerimi planlamaya çalışırım. ÇEKÜL 
Vakfıyla da tanışmam böyle bir arayış 
içindeyken oldu. ÇEKÜL Vakfının 
hazırladığı Geçmişten Öğreniyorum 
Atölyesi öğrencilerim için o kadar keyifli 
ve verimli geçmişti ki devamında neler 
olabileceğini merak etmiştim. Tam da 

istediğim farkındalığı öğrencilerime 
kazandırabileceğim bu programa 
katıldım sonra. Program, derslerle ve 
kazanımlarla o kadar uyumlu hale 
getirilmiş ve o kadar iyi planlanmış ki çok 
iyi bir yol gösterici olmuş. Bunun yanı 
sıra benim de kentlere karşı bakışımı 
değiştirdi. Bilmediğimiz ne çok şey 
olduğunu fark ettim. Öğrencilerimle 
birlikte sanal müze gezilerimizde, 
yörelerine ait türküler dinlediğimizde, 
gelenek göreneklerimize göz attığımızda 
gördük ki farklı yaşamlar, farklı 
kültürlerle güzel bir mozaik, bir bütün 
oluşturuyormuşuz. 

Beni Bul 
İstanbul’da yaşayan öğrenciler için yeşil 
alanlarda vakit geçirebilmek maalesef 
başka şehirlerimize göre daha kısıtlı. 
Bu etkinlik için doğadaki canlıları 
keşfetmemiz gerekiyordu. Bunun için 
okulumuzun yakınında bulunan parka 
gitmeye karar verdik. Çocuklar ders 
saatlerinde parka gideceklerini duyunca 
zaten büyük bir heyecan duydu. Bulmaca 
listemizi elimize aldık. Çocuklar parka 

Âşık Veysel İlkokulu / 12 Şubat İlkokulu
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varınca doğayı incelemeye koyuldular. 

Heyecanla oradan oraya koşarak, “Aaa 
çiçek! Aaa bu salyangoz!” sesleriyle 
etkinliği sürdürdüler. Her defasında daha 
fazla şaşırdılar. Okula geliş gidişlerde 
parkı kullanan öğrencilerimden 
“Öğretmenim sürekli buradan 
geliyorum ama bu kadar çok çiçeğin, 
farklı canlıların yaşadığını ilk kez fark 
ediyorum,” cümlesini duymak beni çok 
etkiledi. Çocuklar doğaya bakmakla 
görmek arasındaki farkı kavramıştı. 
Öğrencilerimizle birlikte bizlerde 
çevremizi daha yakından tanırken, 
unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri 
görenekleri yaşatıp, kültürel öğelerimizi 
yeniden keşfetmiş oluyoruz. Katılmaktan 
keyif aldığım bu çalışmanın başka 
öğretmenlere de rehber olmasını isterim.

KENTİMİN ÖYKÜSÜ: KAHRAMANMARAŞ 
12 Şubat İlkokulu, 
Öğretmen Leyla Aksak
21 yıldır sınıf öğretmenliği görevimi aynı 
şevkle yapıyorum. Yeni bilgiler
edinmeyi, ilgi alanlarımı genişletmeyi 

seviyorum. Bu programa, yaşadığım 
yerin kültürünü korumak, sahip çıkmak 
ve gelecek nesillere aktarabilmek için 
dâhil olmak istedim. Program bana 
öğrencilerimin kültürlerini daha iyi 
öğrenip sahip çıkacaklarını,  sorumluluk 
bilinçlerinin artacağını düşündürdü.

Evimiz Dünya 
İlk yaptığımız “Evimiz Dünya”
etkinliğinden itibaren öğrencilerimin 
dünyaya ve çevresine bakış açısının 
değiştiğini düşünüyorum. Sadece 
yaşadıkları yerin evleri olmadığını, aslında 
dünyanın evleri olduğunu ve bunu 
koruyup gelecek nesillere daha güzel bir 
şekilde taşımaları gerektiğini öğrendiler. 
Öğrencilerimin her etkinlikte farklı bir 
bakış açısı kazandığını, eğlendiğini 
gördüm. Heyecanlarına ve meraklarına 
ortak oldum.

12 Şubat İlkokulu 
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Çocuk kütüphaneleri, hitap ettikleri kesime göre 
değerlendirildiğinde literatür dilinde “kütüphanelerin beşiği” 
olarak tanımlanabilir. “Çocuk kütüphanesi” kavramı henüz 
doğmadan ve hayata geçirilmeden önce halk kütüphanelerinin 
içinde çocuk kitaplıkları vardı. Çocuk kütüphanelerinin ayrı bir 
yapılanma ve kavram olarak ortaya çıkışına ilk kez 19. yüzyıl 
sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde rastlanıyor. Türkiye’de 
ise ilk çocuk kütüphanesi 1925 yılında Türk Ocakları tarafından 
Akhisar’da kuruluyor. Günümüzde de hâlâ çocuk kütüphaneleri 
ayrı kurumlar olarak ele alınsa da halk kütüphaneleri içinde 
faaliyet göstermeye devam eden çocuk kütüphanelerinin sayısı 
hiç az değil. 

KENTİNİZDE 
ÇOCUK 
KÜTÜPHANESİ 
VAR MI?

AYŞEN KILIÇ ÖZARSLANTÜRK 
 
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü

Çankaya Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
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Çocuk
kütüphaneleri
atölye çalışmaları,
oyun alanları
ve buluşma
mekânlarını
bünyelerinde
bulundurarak
fırsat eşitliğini
gözetir. 

Çocuk kütüphanelerinin ilk hedefi, okuma alışkanlığının kazandırılması; 
görsel ekipman ve çeşitli teknolojik oyunların desteğiyle zevkli ve 
çekici hale getirilmesidir. Birçok akademik araştırma sonucunda ortaya 
çıkan eğitim raporları, çocuk kütüphanelerinin okuma alışkanlığının 
kazandırılmasında oynadığı rolün önemini bize gösteriyor. Bu 
kütüphanelerde çocuklara ve ebeveynlere, kütüphanelerden en etkili 
biçimde nasıl yararlanabileceklerinin yanında, elektronik ve yazılı medya 
kullanım becerilerini de nasıl geliştirebilecekleri öğretilir. Erken yaşlardan 
itibaren kütüphane kullanımı konusunda desteklenen çocuklar, 
araştırmalar gösteriyor ki, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da kütüphane 
kullanıcısı olmaya devam eder. (Halk Kütüphanesi Hizmetleri-Gelişim 
İçin IFLA/UNESCO İlkeleri, 2001)

Bakanlığa bağlı olanlar dışında özellikle il ve ilçe belediyelerinde bilinç, 
sorumluluk ve okuryazar düzeyini temelden kontrol altına alabilmek 
ve halkı buna teşvik etmek amaçlı oldukça güzel çocuk kütüphanesi 
projeleri gün gün hayata geçiriliyor. Böylece halk kütüphanelerinde 
bağımsız bir yapı olarak çocuk kütüphanelerinin sayısı artmaya başlıyor. 
Okuma yazma salonlarına ilaveten özellikle küçük yaş gruplarına da 
hitap edebilmek ve daha öğretici olabilmek amacıyla atölye alanları, 
oyun yerleri, görsel-işitsel bölümleri yoğun olan mekânlar tasarlanıyor. 
Böylece kütüphanelerin, çocukların sadece kitap ödünç alma alışkanlığı 
ve okuma kültürü kazanacakları merkezler değil, aynı zamanda 
eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri gözde 
adreslerinden biri de olabileceği vurgulanıyor; okuma-yazma, bilgi ve 
merak etrafında buluşma hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.  Çocuk 
kütüphaneleri bu sayede, çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve 
yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını teşvik etmek için gereken zamanı 
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kazanmış oluyor. Diğer önemli etkisi ise, 
çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini 
giderebilmek. Kütüphaneler, kitaba ve 
eğitici materyale ücretsiz ulaşabilmeyi 
mümkün kılan neredeyse tek kurum olma 
özelliği taşıyor.
  
Görme Engelli Çocuklar 
Müstakil çocuk kütüphanelerine 
iyi örnek olarak gösterebileceğimiz 
kentlerin başında Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi geliyor. Merkez Çocuk 
Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk 
Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Millet 
Bahçesi Çocuk Kütüphanesi olmak 
üzere çocuk kütüphanesi sayılarını 3’e 
çıkardılar. Tamamen çocuklar düşünülerek 
tasarlanan ve 0-12 yaş aralığındaki 
çocukların rahat edeceği, verimli 
zaman geçirebilecekleri birer mekân 
olan kütüphaneler birçok etkinliği de 
bünyesinde barındırıyor. Koleksiyonunda 
110 binden fazla çocuk kitabı bulunan 
kütüphanelere vatandaş kimliğinizle üye 
olup, kitap ödünç kitap alabiliyorsunuz. 
Ayrıca görme engelli çocuklar, kendileri 
için özel olarak oluşturulan alanlarda sesli 
kitaplara ulaşabiliyor, masal dinleyebiliyor, 

kabartma kitaplardan istedikleri 
kitapları okuyabiliyor ve birbirinden 
farklı aktivitelere katılma imkânı elde 
edebiliyorlar. Çeşitli atölyelerin yanı sıra 
aile hikâye zamanı, geleneksel çocuk 
oyunları, meslek tanıtımları, yaratıcı 
yazarlık çalışmaları, masal geceleri, okuma 
şenliği, festivaller gibi birçok aktivite ile 
eğitici ve öğretici uygulamalarla gelişimleri 
destekleniyor. Ayrıca her ay bir çocuk 
kitapları yazarı “Çocuklar Yazarlar ile 
Buluşuyor” etkinliği kapsamında çocuklar 
ile biraraya gelip kitaplar hakkında tartışıp, 
kitaplarını imzalıyor. Bu yaklaşım, çocukları 
geleceğe hazırlamaya yönelik geliştirilmiş 
ve yapılandırılmış olması nedeniyle 
özellikle önemli. 

Okul Gezilerinin Uğrak Noktası 
Doğu Anadolu’nun diğer iyi örneklerinden 
biri de Erzurum Büyükşehir Belediyesine 
ait. Kütüphanede yaş sınırı olmamasına 
rağmen derme ağırlıklı olarak okul 
öncesi ya da ilk ve ortaokul seviyesindeki 
çocuklara hitap ediyor. Kütüphane, 
okullar için gezilecek yerler listesinde 
yer almaya başlamış durumda. Diğer bir 
örnek ise, Diyarbakır’da yazar Esma Ocak 

Selçuklu Belediyesi KOP (Konya Ovası Projesi,  Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı) Çocuk Kütüphanesi 
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anısına kurulmuş ve başarılı bir şekilde işlev 
gören Esma Ocak Çocuk Kütüphanesi. Bu 
kütüphane de yazar-çocuk buluşmaları, 
masal atölyeleri, okul gezileri, atölye ve 
çeşitli öğretici oyunları ile çocukların ilgisini 
çekmeyi başarabilen örneklerden birisi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi de 
kütüphaneler bakımından oldukça zengin 
durumda. Çocuk kütüphanesi sayısında 
da yine ilk sıralardalar. Nilüfer Çocuk 
Kütüphanesi, Misi Köyünde meraklı kitap 
okurlarına ev sahipliği yapıyor. Her yaştan 
çocukların ilgisini çekebilecek kitapların yanı 
sıra yetişkinlere yönelik belli sayıda kitapla 
her yaştan gruba hitap edebiliyor. Ayrıca 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler 
Şube Müdürlüğü; Ceza İnfaz Kurumu ve 
Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki 
çocuk kütüphanelerini UNICEF’in “Çocuk 
Dostu Şehirler Programı” için örnek olarak 
sunmuşlar. Başarılı bir uygulama örneği 
modeli olarak kabul edilebilir.

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk 
Kütüphanesi, 4-10 yaş grubu çocuklar 
için gerçekleştirilen, çocukların, kendi yaş 
gruplarına uygun arkadaş ortamlarının 
sağlandığı nitelikli bir proje örneği. 
Çocukların küçük yaşta kütüphane ve 

kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik 
mekânlar oluşturulmuş. Çocuk Kütüphanesi 
kapsamında; geleneksel Türk oyunları, 
bireysel okuma alanları, drama, resim, 
müzik, boyama ve masal anlatıcılığı 
etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal 
eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin 
elektronik ortamda ve canlı olarak masal 
dinleyebilecekleri bir mekân olarak 
planlanmış. Çocukların birlikte ve bireysel 
zekâ oyun alanları, ebeveyn ve öğretmenler 
için sosyal yaşam alanı tasarlanmış.

Çanakkale Belediyesinin Çocuk Kültür Evi 
olarak açtığı merkez; 5-15 yaş aralığındaki 
çocuk ve gençlere interaktif kütüphane 
hizmetinden sanat atölyelerine ve çocuk 
seminerlerine kadar geniş bir yelpazede 
programlar geliştiriyor. Örneklerini 
verdiğimiz diğer merkezlerden daha farklı 
bir yapıya sahip olduklarını yıllık olarak 
hazırladıkları Atölye ve Etkinlik programları 
ile anlayabiliriz.

İlk örneklerden biri sayılan diğer çocuk 
kütüphanesi de Çankaya’da bulunan Ali Dayı 
Çocuk Kütüphanesi. Ali Dayı Kütüphanesi bir 
bağış kütüphanesidir ve Ankara’nın ilk örnek 
çocuk kütüphanesidir. 0-9 ve 9-16 yaş arası 

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi
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çocuklar ve gençlere hitap eden 
kütüphane, özellikle bahçesi ve binasıyla 
örnek teşkil ediyor. Müstakil bahçesi içinde 
iki katlı olan bina, sahibi emekli vali merhum 
Hamdullah Şükrü Kenanoğlu tarafından 
özellikle çocuk kütüphanesi yapılması için 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanmıştır.

STK Kütüphaneleri 
Yerel yönetimlere verdiğimiz 
örnekleri kentlerdeki sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerin girişimleri 
de desteklemekte ve ortak projeler 
yürütülebilmektedir. Örneğin; ÇEKÜL 
Vakfının İstanbul’daki merkezinde bulunan 
Bilgi-Belge Merkezinin dışında İzmir-
Ödemiş’te bulunan Birgi ÇEKÜL Evinde 
de bir kütüphane ve bünyesinde çocuk 
kitaplığı bulunuyor. Özellikle okulların kapalı 
olduğu yaz döneminde bir nevi yaz okulu 
düşüncesiyle çeşitli atölyelere, okuma 
saatlerine, masal etkinliklerine yer veren 
Birgi ÇEKÜL Evinde çocuklar kitap ödünç 
alabiliyor. En çok okuyan öğrencinin 
ödüllendirilmesi gibi eğlenceli 
kütüphane saatleri de düzenleyen 
Birgi ÇEKÜL Evi Kütüphanesi sosyal
bir eğitim tekniği olarak geliştiriyor 
ve kullanıyor. 

Dünyadan Örnekler 
Meraklılarına dünyadan başarılı birkaç 
örnek de vermek gerekiyor. Amerika’da 
bulunan Brentwood Çocuk Kütüphanesi, kök 
salmış ağaç dekorlarının altındaki dev kitap 
okuma köşeleriyle, ormanda bir yolculuk 
yapıyormuşçasına büyülü mekân tasarımıyla 
dikkat çekiyor. Tayland’da bulunan Soneva 
Kiri Kütüphanesi, ağaçların üzerine kurulmuş 
masal diyarı örneklerinden. Singapur’da 
bulunan Yeşil Kütüphane, dünyanın çocuklar 
için yapılmış ilk yeşil kütüphanesi. My Tree 
House Kütüphanesi diye geçen mekân, 
sadece geri dönüşüm materyallerden 
yapılmış, çok başarılı bir doğaya saygı örneği.

Çocuk kütüphaneleri koleksiyon içeriğinin 
yanı sıra mekân tasarımı olarak da özgün 
orijinal bir hale getirildiğinde çocuklar için 
doğallıkla bir uğrak noktası halini alacak. Bu, 
hem ebeveynlerin hem kurumların hedef 
kitle olarak gözettiği çocukların gelişimine 
büyük bir katkı anlamına geleceği gibi, 
çocukların da kendilerini daha değerli 
hissetmelerine, bu noktada karşılarına 
çıkan en önemli eşik noktasını atlamalarına 
yardımcı olacaktır.  Birlikte daha mutlu 
hissedecek çocuklara, değerli yarınlara 
ulaşmak en büyük ümidimiz…

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi
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İSTANBUL
BULUŞMA
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TKB Birlik Meclisi 2021 Yılı Olağan I. Toplantısı 
İstanbul’da yapıldı. “Pandemi Koşullarında Koruma ve 
Müzeler” başlığıyla İstanbul’da biraraya gelen tarihi 
kentler, yeni yaşam pratikleri içinde yeni yaklaşımları 
tartıştı, Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni yapıldı.

MÜZE ÖDÜLLERİ 
İSTANBUL'DA VERİLDİ 

Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisi 2021 Yılı Olağan I. Toplantısını “Pandemi Koşullarında 
Koruma ve Müzeler” başlığıyla İstanbul’da gerçekleştirdi. 26 Haziran Cumartesi 
günü The Green Park Hotel Pendik’te düzenlenen toplantı, TKB Müze Özendirme 
Yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Yarışmaya bu yıl 19 belediyeden farklı ölçeklerde 
22 müze katıldı. 

TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın moderasyonunu yürüttüğü İstanbul Buluşması, 
Meclis Toplantısı ile başladı. Yılın ilk Meclis Toplantısı, Divan Başkanı Hayrettin Güngör 
tarafından yönetildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör’ün yeniden başkan olarak seçildiği toplantıda yeni üyeler de açıklandı. Buna 
göre Manisa’ya bağlı Yunusemre Belediyesi ile Niğde’ye bağlı Bahçeli Belediyesi, 
Belediye Meclis Kararıyla üyelikten ayrılırken Tekirdağ’a bağlı Hayrabolu, Denizli’ye 
bağlı Çivril ile Elazığ’a bağlı Maden belediyeleri, Birliğin yeni üyeleri oldu; TKB üye sayısı 
461 olarak güncellendi. TKB Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmasının ardından 
ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren ve ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları 
Koordinatörü Ahmet Onur Altun, birer sunum yaptı. 
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Hayrettin Güngör

TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Meclis toplantımızda yeniden başkan 
seçilmenin gururunu yaşıyorum. Bu 
sorumluluğu, Encümen üyelerimizle birlikte 
taşımaya devam edeceğiz.  Bugünkü 
toplantının konu başlığı olan kent müzelerini 
son derece önemsiyorum. TKB’nin destek 
ve teşvikleri bu noktada da çok önemlidir ve 
kent müzelerini yaygınlaştırmak esastır. Örnek 
müzelerimiz var ancak bununla birlikte belli bir 
döneme sıkışmış ve sadece objelerle donatılmış 
müzelerimiz de var. Biz, bize bırakılmış tarihi 
mirası kronolojik olarak ve açıklamalarıyla 
anlatmalı; gelecek kuşaklara dünü, bugünü 
ve yarını emanet ettiğimizi unutmamalıyız. 
TKB’nin kuruluşundan bugüne, emek vermiş 
tüm başkanlara tekrar teşekkür ediyorum. 
Birlikteliğimiz ve tecrübe paylaşımımız çok 
önemli. Birbirimizden öğreniyoruz; birbirimizin 
müzelerinden de öğreniyoruz. Özellikle 
panorama müzelerini anmak isterim; Bursa 
Panorama Müzesini, İstanbul 1453 Panorama 
Müzesini görme fırsatım da oldu… Keza Genel 
Sekreterimiz Sezer Cihan da Gaziantep 25 
Aralık Savunması Kahramanlık Panoraması ve 
Müzesini aktardı. Biz de Kurtuluş Mücadelesinin 
öncü kentlerinden Kahramanmaraş’a böyle bir 
müze kazandırmak arzusundayız. 

Güngör Yeniden Başkan

Germanicia Arkeoparkı, Kahramanmaraş 
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Kibele Eren, “Küresel Salgın Döneminde 
Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar ve ÇEKÜL 
Akademi Müze Eğitimi” konulu 
sunumunda uluslararası verileri paylaştı. 
UNESCO’nun hazırladığı 2020 Yılında 
Dünya Müzeleri Raporuna göre; müzeler, 
pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında 
155 gün kapalı kaldı. Ziyaretçi sayısı 2019 
yılına kıyasla yüzde 70 oranında düştü. 
Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un 
verilerine göre yüzde 30 oranında 
istihdam kaybı yaşandı; yüzde 6’sı bir daha 
açılmamak üzere kapandı. Kibele Eren, 
yapılan çalışmalara referansla, pandemi 
koşullarında müze envanterlerinin 
dijitalleşmesine yönelik çalışmaların 
önem ve hız kazandığını hatırlattı; zorlayıcı 
koşulların “çevrimiçi ziyaret” yaklaşımını 
destekler tutum ve politikaların önünü 
açtığını belirtti. ÇEKÜL Akademinin 
alanda büyük bir boşluğu kapatan Kentler 
ve Müzeleri; Kurulumundan İşletmeye 
Müzeler Eğitim Programı (KEMEP) da 
bu süreçte “yeni normal” kavramını 
bünyesine katarak içeriğini zenginleştirdi.

Ahmet Onur Altun “Pandemi Koşullarında 
TKB Müze Özendirme Yarışmasına Bakış” 
başlıklı sunumunda; TKB Meclisinin 

2002 yılında aldığı, üye belediyelerin müze 
çalışmalarının desteklenmesi kararını ve 
2011 yılında Samsun’da düzenlenen TKB 
Buluşmasında ilan edilen “Her kente 
bir kent müzesi” yaklaşımını hatırlattı: 
“TKB, kentlerde kurulacak müzelerin 
öncülüğünde her kentin doğal ve kültürel 
envanterinin çıkarılmasını, kent arşivlerinin 
oluşturulmasını/geliştirilmesini, tarihi 
yapıların kültür altyapısını destekleyecek 
şekilde işlevlendirilmesini amaçladı. 
Koruma çalışmalarının sürekliliği ve kentte 
koruma bilincinin oluşturulmasında 
müzeler çok önemli. Bu nedenle TKB 
üyeleri hedeflerini büyüttü; ihtisas 
müzeleriyle temaları özelleşmeye başladı. 
Müzelerin koruma politikalarındaki yerinin 
önem kazanmasıyla kentlilik bilincine 
yansımaları da giderek artıyor.

Müzeler insan odaklı kurumlar oldukları 
için pandemi sürecinden en çok 
etkilenenlerin başında geldi. Ziyaretçi 
sayısı düştü; sergileme alanları atıl kaldı ve 
pek çok başka sorunla mücadele edildi.
TKB üyeleri, Müze Özendirme Yarışmasına 
bu koşullarda hazırlandı, emek verdi, 
tebrik ederiz.”

Pandemi ve “Yeni Normal” 
Hattında Müzeler ve Müzecilik 

ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren
ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü Ahmet Onur Altun 
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Meclis Toplantısı ve sunumların 
ardından Müze Özendirme Yarışması 
Ödül Törenine geçildi. TKB Müze 
Özendirme Yarışması Jüri Başkanı 
Ahmet Erdönmez’in sunuculuğunda 
düzenlenen ödül töreni bu yıl 5’inci kez 
düzenlendi. 

Tarihi kentlerde müze sayısını artırmayı; 
kent müzeleri aracılığıyla kentlilerin 
yaşadıkları coğrafyanın tarihini, 
kültürünü, yaşamın çeşitli alanlarına 
sızmış inceliklerini öğrenmelerini 
sağlamayı; kentlinin kentiyle ilişkisini 
pekiştirmeyi amaçlayarak ilk kez 2016 
yılında düzenlediği Müze Özendirme 
Yarışmasına bu yıl 19 belediyeden, farklı 
ölçeklerde 22 müze katıldı. 7 Mayıs 2021 

tarihinde, internet üzerinden 
toplanan Seçici Kurul, projeleri 
değerlendirdi; müzelerin başarılı 
ve geliştirilmeye açık yönleriyle 
ilgili görüşlerini belirterek ödüllerin 
dağılımına karar verdi. Ahmet Erdönmez 
başkanlığında toplanan Seçici Kurul Aziz 
Elbas, Kibele Eren, Sezer Cihan,
S. Yeşim Dizdaroğlu ve Y. Metin 
Keskin’den; Danışma Kurulu ise Prof. Dr. 
Metin Sözen, Ahmet Onur Altun ve Alp 
Arısoy’dan oluştu. Değerlendirmede 
6 temel kriter gözetildi: Mekân kalitesi; 
arşiv ve araştırma çalışmaları; sergileme 
kurgusu; sosyal gücü; kentle ilişki ve 
süreç yönetimi. Her müze kendi bağlamı 
içinde değerlendirildi. Ödüller 
7 farklı kategoride toplandı: 

Müzeler Çeşitleniyor

Cihad’ül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi
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Altındağ Belediyesi AHBV Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi  • Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Antalya Oyuncak Müzesi • Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi • Dulkadiroğlu 
Belediyesi Tematik Mutfak Müzesi • Hatay Büyükşehir Belediyesi Vakıflı Köyü Musadağ Müzesi • Yeşilyurt 
Belediyesi Kahve Konağı Müzesi

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ

Manavgat Belediyesi Manavgat Kent Müzesi 
Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Müzesi

KENT MÜZELERİ 
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Hatay Büyükşehir Belediyesi 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 
Germanicia Antik Kenti Ören Yeri 

DOĞA TARİHİ MÜZESİ ARKEOPARK 

Odunpazarı Belediyesi Ahşap 
Eserler Müzesi • Odunpazarı 
Belediyesi Cam Sanatları Merkezi
• Sivrihisar Belediyesi Sivrihisar 
Uygulamalı Kilim Müzesi

EL SANATLARI 
VE ZANAAT MÜZELERİ 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi • Niksar Belediyesi Cihad’ül Ekber Danişmendliler 
Müzesi

KENT TARİHİ MÜZELERİ 

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi
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• İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi 
• Kepez Belediyesi Nostaljik Araçlar 
Müzesi • Konak Belediyesi Necdet 
Alpar Mask Müzesi • Odunpazarı 
Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo 
Müzesi • Seyhan Belediyesi Prof. 
Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği 
Müzesi • Karşıyaka Belediyesi 
Hamza Rüstem Fotoğraf Evi 

KOLEKSİYON VE 
ARŞİV MÜZELERİ

EL SANATLARI 
VE ZANAAT MÜZELERİ 

Kepez Belediyesi Nostaljik Araçlar Müzesi
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ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğu ve ÇEKÜL Vakfı 
Çarşamba Uzmanı, mimar Alp Arısoy 30 Mart 2021 tarihinde Mihalıççık’a 
bir saha ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Saha ziyaretinin 
ardından ilçede yürütülen çalışmaları aktarmak ve yapılacak işlerle ilgili fikir 
alışverişinde bulunmak üzere Mihalıççık Belediyesi ve alanda çalışmalar yürüten 
Tohumluk Vakfı nisan ayında Çarşamba Kent Toplantısının konuğu oldu. 

Mihalıççık İç Anadolu Bölgesinde Eskişehir Ankara sınırında yer alan 
Eskişehir’e bağlı 8 bin 500 nüfuslu bir yerleşim. İlçe genellikle dağlık ve ormanlık 
arazilerden oluşuyor. Arazi yapısı ve ulaşım yollarına uzak olmasının da etkisiyle 
sosyal imkânların kısıtlı olması, ilçenin dışa göç vermesine sebep oluyor. İlçe 
merkezi, dokusunu yitirmemiş tipik bir Anadolu kasabası olarak varlığını 
sürdürüyor. Kentte, TCDD'ye ait olan, günümüzde kullanılmayan, Cumhuriyet 
Dönemi modern mimari örneği gar yapıları bulunuyor. 

Eskişehir’e bağlı Mihalıççık, ÇEKÜL 
uzmanlarını misafir etti ve ardından yapılan 
toplantı ile yürütülen koruma çalışmaları  
değerlendirildi.

DOKUSU 
KAYBOLMAMIŞ BİR 
ANADOLU KASABASI: 
MİHALIÇÇIK 

Ahmet Onur Altun

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı
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Kuzeyinde Sündiken dağları uzanan kentten 
Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı da geçiyor. Sakarya 
nehri üzerinde bulunan Sarıyar ve Gökçekaya 
barajları ve elektrik santralleri de Mihalıççık ilçesi 
sınırlarında. Bu sayede sulu tarım yapılabiliyor. 
Kentte hayvan varlığı oldukça fazla. Temel geçim 
kaynakları tarım ve hayvancılık olan kent, kirazı 
ve sorkun çömleği ile meşhur. Her yıl Temmuz 
ayında Kiraz Festivali düzenleniyor. 

Milahlıççık’ın en ayırt edici özelliği ise sınırları 
içinde Yunus Emre’nin türbesinin bulunması. 
Yusun Emre'nin 16 farklı yerde türbesi bulunsa 
da resmi olarak kabul edilen, kazı yapılan 
ve etkinlikler düzenlenen tek yer Mihalıççık. 
2021’in Yunus Emre’nin ölümünün 700’üncü yılı 
olması nedeniyle UNESCO Anma ve Kutlama 
Yıl Dönümleri Programına alındı. Bu kapsamda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
tarafından etkinliklik yapılacak. Yunus Emre’nin 
türbesinin içinde bulunduğu Sarı Köyünün bir 
kültür köyü haline getirilmesi amacıyla bakanlık 
tarafından uluslararası bir yarışma açılması da 
planlanıyor. 

Halihazırda alandan geçen hızlı tren hattı ve 
eski demiryolu arasında bulunan Sarı Köyü ve 
Yunus Emre Türbesinin içinde bulunduğu alanın 
yeniden düzenlenmesi amacıyla Mihalıççık 
Belediyesi bir öneri proje hazırlattı. Türbe ve 
festival alanının yeniden planlanması ve istasyon 
binalarının yeniden işlevlendirilerek kent ile 
ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir proje bu.

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Kültür Sanat 
ve Eğitim Vakfı ise 2021’in anma programına 
dâhil edilmesinden sonra belediye ile birlikte 
etkinlikler yapmaya başladı. Kentte yerel üretimin, 
hayvancılığın ve pazarlama kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten vakıf, 
burada keçe sanatı ile ilgili eğitimler veriyor. 
Tohumluk Vakfı bu eğitimleri bir modele 
dönüştürmeyi ve  Anadolu’nun farklı yerlerinde 
yerel üretimin desteklenmesine katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.
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Yapılan çevrimiçi toplantıda bahsi geçen 
projeler aktarıldıktan sonra ÇEKÜL 
Vakfı uzmanları konuyla ilgili görüşlerini 
bildirdi. Alanda yapılan projelerde birçok 
soruya cevap aranarak ölçeğe duyarlı 
bir yaklaşım geliştirildiği, aks üzerine 
yerleştirilen canlandırıcı mekânların uzun 
vadede kentin dinamik alanlarından biri 
olabileceği vurgulandı. Bununla birlikte 
kentteki aidiyet duygusunun artırılması 
ve döngüsel bir ekonomi oluşturularak 
gençlerin ilçede tutulmasına yönelik 
çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. 
Ayrıca ilçenin coğrafi konumu gereği 
Nallıhan’dan bu alana uzanan jeolojik miras, 
somut olmayan kültürel miras gibi bölgesel 
ölçekte düşünülmesi gereken pek çok 

konu olduğuna vurgu yapıldı ve bunların 
tamamının değerlendirileceği bütüncül bir 
proje yapılması gerekliliği söylendi. Kentin 
dokusu ne kadar iyi korunmuş olsa da 
Mihalıççık’ın boşalmakta olduğu ve bu alana 
müdahale edilerek kentin canlandırılmasının 
gerektiği  belirtildi. Toplantı sonunda 
ise yürütülecek çalışmaları daha ileriye 
taşımak adına işbirliği yapılmasına ve salgın 
şartlarının el verdiği ilk fırsatta daha kalabalık 
bir uzman ekibiyle bir saha ziyareti yapılarak 
bütüncül çalışmaların başlatılmasına 
karar verildi. Kentin koruma projeleri için 
hibe desteği alabilmesi ve yarışmalara 
katılabilmesi için de Tarihi Kentler Birliği 
üyesi olması için başvuru yapması 
hedeflendi. 
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İstanbul’un tarihi semti Balat'a, geçmişte 
Ege’nin balıkçı kasabası olan Ayvalık’a ve 
Karadeniz’in mimarisi zengin kenti Ordu’ya 
yakından bakan eğitimlerde, sahadan 
örnekler önemli bir yer tutu. 

ÇEKÜL Akademi Bahar Dönemi Eğitim Programına Anadolu 
kentlerinde düzenlenen eğitimler ve sahadan güncel uygulamalarla 
devam ediyor. Akademi uzmanları haziran ayında Ayvalık ve Balat’ta, 
temmuz ayında ise Ordu’da alandaydı. 

Ayvalık’ta UNESCO Hazırlıkları 
UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programının 
3’üncü modülü Yaşagül Ekinci Danışan ve Namık Kemal 
Döleneken’in eğitim sunumları; Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya 
Mirası ve Alan Yönetimi Birimi üyeleri Birgül Özcam, Fatih Kurunaz, 
Yalın Tüzmen ve Naz Öykü Güren ile jeofizik yüksek mühendisi 
Nurten Şişman Dersan, Dr. Öğretim Üyesi Erdal Gümüş ve Dr. Berrin 
Akın’ın konuşmaları eşliğinde Ayvalık’ta düzenlendi. 

ÇEKÜL AKADEMİ 
ANADOLU 
KENTLERİNDE  

Fener Rum Erkek Lisesi, Balat
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesinde bulunan ve kalıcı listeye 
geçmek için çalışmalarını yürüten 
Ayvalık’taki koruma alanlarının incelendiği 
eğitimin, benzer süreçleri planlayan 
kentler için örnek oluşturması amaçlandı. 
Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kültür 
Merkezinde sunum ve konuşmaların 
dinlendiği eğitimde Ayvalık ve Cunda 
Kentsel SİT alanları da incelendi. Ayvalık’ın 
simgelerinden olan Saatli Cami (eski 
Agia Ianni Kilisesi), Çınarlı Cami (eski Aya 
Yorgi Kilisesi), Hayrettin Paşa Camisi (eski 
Kato Panaya), Taksiyarhis Kilisesi Anıt 
Müzesi, Ayazma Şifalı Sular, Rahmi M. Koç 
Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından 
2007 yılında restore edilen ve restorasyon 
sonrasında Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı 
olarak işlevlendirilen Aya Yanni Kilisesi ve 
yel değirmeni, 19. yüzyılda II. Abdülhamid 
tarafından yaptırılan Hamidiye Camisi, 
1850 yılına tarihlenen Panaya Kilisesi ile 
2011 yılında Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi 
olarak işevlendirilen Taksiyarhis Kilisesi 
ziyaret edilen başlıca noktalar oldu. Eğitim 
programı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi 
Soner Büyükdemirel’nin katılımcılara 
sertifikalarını takdim etmesiyle sonlandı. 

Balat’ın Kültür Çeşitliliği 
Rehberler Odası ile ikinci kez düzenlenen 
ve kentin en eski semtlerinden biri olan 
Ayvansaray’dan Balat’a, Yedikule’den 
Samatya’ya somut mimarlık örneklerini 
odağına alan “Kültürel Çeşitliliği ve Mirası 
ile İstanbul” eğitimi, tarihi kenti kültürel 
çeşitliliğin hâkim olduğu kent dokusu 
üzerinden okumaya açık bir imkân 
niteliğinde.

Rehber ve sanat tarihçisi Dr. Ayşe Nursel 
Tuncay’ın rehberliğinde sur içinde yapılan 
alan gezisi, 1950’li yıllardan itibaren 
değişen çehreyle birlikte değişen estetik 
değerlere de ışık tuttu. Kilise, ayazma 
ve sivil mimarlık örneklerinin yakından 
incelendiği alan gezisi kapsamında 
Blachernea Kilisesi ve Ayazması, 
Yanbol Sinagogu, Balat Surp Hreşdagabet 
Ermeni Kilisesi, Mucizeler Kilisesi olarak 
da bilinen Hreşdagabet Kilisesi, Svefi 
Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi, Moğolların 
Meryemi Kilisesi, Fener Rum Erkek Lisesi, 
Rum Ortodoks Patrikhanesi 
ve Aya Yorgi Kilisesi, Yedikule Hisarı, 
İmrahor İlyas Bey Camisi (eski Studion 
Manastırı Kilisesi), Samatya Çarşısı, Surp 
Kevork Kilisesi ve Surp Kevork Kilisesi 

Ayvalık sokak dokusu / Taksiyarhis Kilisesi, Ayvalık
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ile Sümbül Efendi Camisi (eski Andreas 
Kilisesi) görüldü. Alan gezisi üçüncü 
gününde Boğaz turu ile tamamlandı. 
Tarihi kenti kültürlerin birarada yaşadığı 
ve yaşamı paylaştığı bir doku içinde 
izlemeye, okumaya çalışmak edebiyattan 
gastronomiye, mimariden sosyolojiye 
farklı pek çok disiplinin ilgi alanına giriyor.  
ÇEKÜL Akademinin bu eğitimi, birbiriyle 
temas halinde olan uzmanlıkları da biraraya 
getiriyor.  

Ordu’da Koruma Örnekleri 
Yerinde İncelendi
ÇEKÜL Akademinin Ordu’da düzenlediği 
“Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri ve Yapım 
Önerileri” başlıklı eğitimi, restorasyon 
uzmanı A. Nüvit Bayar’ın sunumuyla 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz 
Tiyatrosunda başladı. Tarihi yapıyı kavrama 
ve durumunu tespit etme esaslarının yanı 
sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek 

koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme 
bilgilerini pekiştirmenin, restorasyon 
çalışmalarının niteliğini artırdığı bilgisinden 
hareketle verilen eğitim kapsamında Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama 
ve Denetim Bürosu Müdürü Neşe Şensoy 
da bir sunum yaptı. 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 2012 yılında tescil 
edilerek koruma altına alınan ve Ordu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilmesi planlanan Cevat Bey Konağı, 
Ordu’nun en büyük konaklarından 
biri olarak eğitimin yerinde incelenen 
yapılarından biri oldu. Çaybaşı Çayır Camisi 
ile Ünye’nin 2 kilometre batısında yer 
alan  ve küçük bir balıkçı köyü olan Aya 
Nikola Adasında bulunan Ayanikola Rum-
Ordodoks Kilisesi de yerinde incelenen 
yapılar arasında yer aldı. 

Akademi eğitimcisi Ayşe Nuvit Bayer ve katılımcılar Cevat Bey Konağında. 
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ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
belgesel sinemacı, şair Hasan Özgen, 
Milas’ta doğduğu konağın bahçesinde, 
yönetmen Hakan Aytekin’in kamerasına bir 
zamanların Milas’ını, mahalleyi, komşuluğu, 
esnafı ve çocukluk döneminin gözleriyle 
izlediği hayatı anlatıyor. Adını, Özgen’in 
şiirinden alan Masumiyet belgeseli, 
ÇEKÜL Evi Etkinlikleri kapsamında, 
ÇEKÜL Vakfının YouTube kanalından 
ve zoom hesabından belgesel sinema 
izleyicileriyle buluştu. ÇEKÜL Vakfı Anadolu 
Araştırmaları Koordinatörü, şehir plancısı 
Ahmet Onur Altun ve ÇEKÜL Bilgi Ağacı 

Hasan Özgen ile 
Geçmişe Yolculuk

Mimar Sinan'ın İzmit’teki eseri Pertev Mehmet 
Paşa Camisi restorasyonu tamamlandı. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 
çalışmalar, yaklaşık 3 buçuk yıldır devam ediyordu. 
1579 yılına tarihlenen cami, aslına uygun restore edildi. 
Halk arasında "Yeni Cuma Camisi" olarak da anılan 
Pertev Mehmet Paşa Camisi, vasiyeti üzerine Sultan 

II. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına yaptırılmış. Mimar Sinan'ın 436 eserinden biri olan cami, 
Pertev Mehmet Paşa Külliyesine ait bulunuyor. İnşaatında kesme taş malzemesi kullanılan, avlu içinde 
cami giriş aksı hizasında onikigen şadırvan bulunan tek kubbeli ve tek minareli caminin restorasyonu ile 
yapı, eklentilerinden kurtarıldı; bezeme, eski ahşap ve kurşun işçiliklerini de tamamlandı; taşıyıcı niteliğini 
yitirmiş minare sökülerek yeniden aslına uygun yapıldı; şadırvanda bulunan beton imalatlar kaldırılarak 
aslına uygun hale getirildi; cami kubbesindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan orijinal kalem işleri 
canlandırıldı.

Pertev Mehmet Paşa 
Camisi Restorasyonu 
Tamamlandı

Eğitim Danışmanı Özge Öney’in moderasyonu ile 
düzenlenen etkinlik, film gösterimini takip eden 
söyleşiyle devam etti. Sahada yolları sık sık kesişen 
iki yönetmen, Masumiyet filmiyle biraraya gelerek 
kültürel mirasın izini kişisel yaşamlar üzerinden 
sürerken, bu yaşamların ÇEKÜL Vakfıyla nasıl 
buluştuğunu ve ÇEKÜL’ün yönetmen gözlerini nasıl 
şekillendirdiğini de anlattı. 
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Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. 
Osman Özsoy ve çalışma ekibi tarafından 
geliştirilen ve tarihi yapıların rüzgâr, 
yağmur gibi aşındırıcı dış etkenlerden 
korunmasını amaçlayan solüsyon, deneme 
uygulamalarında olumlu sonuç verdi. 
Yaklaşık 7 ay süren çalışmalar sonucu 
üretilen solüsyon taş, beton ve kerpiç 
gibi yapıların kar, yağmur, güneş ve 
rüzgâr gibi dış etkenlerden korunmasını 
sağlıyor. “Koruma noktasındaki en 
büyük dezavantajımız coğrafya ve 
iklim gibi faktörler. Kültepe Höyüğü ve 
Koramaz Vadisi gibi güzellikleri bulunan 
memleketimizde, en büyük sorun 
kerpiç yapıların koruması,” diyen Özsoy, 
geliştirdikleri solüsyonun Kapadokya'da 
peribacalarının korunmasında da 
kullanılabileceğini aktardı. Solüsyonun 
malzeme üzerindeki etkisini ölçmek 
üzere yapıla test çalışmaları devam ediyor. 
Binlerce yıl toprak altında kalan kültür 
varlıklarının hava ve ışıkla temasının 
tahrip edici etkisini de azaltması beklenen 
solüsyon, koruma çalışmalarında umut 
verici yeni bir gelişme olarak nitelendiriliyor. 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine Türkiye’den 
iki kültür varlığı daha eklendi. Erzincan Kemaliye 
tarihi kenti ile Mardin Midyat çevresi (Tur Abdin) Geç 
Antik ve Ortaçağ Kilise Manastırları, Geçici Listeye 
giren kültür varlıkları oldu. Bu iki kültür varlığının 
eklenmesiyle Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listede yer alan kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi. İpek 
ve Kervan yolları üzerinde bulunan Kemaliye kent 
dokusu, mimarisi ve özgün evleriyle öne çıkan bir 
kent. Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören 
bir anlayışla topoğrafyaya oturan yerleşimin üzerinde. 
Fırat Nehrinin etkisi büyük 35 kilometre uzunluğundaki 
Karanlık Kanyon; içindeki sert kayalara oyularak inşa 
edilmiş olan 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol ve 
merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 
Dilli Vadi, kente kimliğini kazandıran önemli unsurlar. 
Hristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun 
imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken 
örneklerini sunan Tur Abdin bölgesi ise, tarih boyunca 
Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve 
kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık 
etti. Bölge çeşitli dönemlere ait yaklaşık 80 köy ve 70 
manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip. 
Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara 
tarihlendirilen bu yapılar, bölgenin karakterinin bir 
bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı 
üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici 
bir peyzaj oluşturuyor. Türkiye'deki farklı inançlara ait 
zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.

UNESCO Geçici Listede 
Yeni Kültür Varlıkları

Tarihi Yapılarda 
Koruma için 
Solüsyon
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Avrupa Müze Forumu tarafından 
her yıl verilen Avrupa Müze Ödülleri 
(EMYA-Europan Museum of the Year 
Award), pandemi koşulları nedeniyle 
2020 yılında verilmemiş, planlanan 
tören iptal edilmişti. Bu yıl 2020 ve 2021 
yılının kazananları, YouTube üzerinden 
yapılan yayınla açıklandı. Buna göre 
Çanakkale Troya Müzesi 2020 Avrupa 
Yılın Müzesi Ödülüne değer bulundu. 
Troya Müzesi, Troya Ören Yerinde, 
yaklaşık 11 bin metrekarelik bir kapalı alan 
üzerine inşa edildi ve 2018 Troya Yılında 
ziyarete açıldı. Avrupa Müze Ödülleri 
kapsamında 2021 yılı ödülünün kazananı 
ise Eskişehir Odunpazarı Modern Müze 
oldu. Odunpazarı Modern Müze, ulusal ve 
uluslararası sanatçıların çağdaş eserlerini 
buluşturma amacıyla 2019 yılında 
kuruldu. Bayburt Beşpınar Köyünde 
bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 
ise 2021 Silletto Ödülünü kazandı. 15 bin 
metrekarelik bir alana yayılan müze, 
köylerden toplanan taş ve ahşaplar ile 
yapılan 25 farklı mekândan oluşuyor. 

Tescillenmiş bir endüstri mirası olan Hasanpaşa 
Gazhanesi, İstanbul’un Anadolu Yakasında bulunan 
önemli endüstri yapılarından biri. Kadıköy’ün en 
eski sanayi tesislerinden ve Osmanlı endüstriyel 
mirasının erken örneklerinden olan Gazhane, 
1800’lü yıllarda Anadolu Yakasında ortaya çıkan 
gaz talebini karşılamak üzere kurulmuş. İşletmesi 
1945’te İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay Tünel 
İdaresi’ne (İETT) bağlanan Gazhane’ye kuruluşunu 
izleyen dönemlerde, zaman içinde yeni fırınlar 
eklendi, yüksek oranda üretim sağlandı. Gazhane, 
1993 yılında talep azalması nedeniyle faaliyetine son 
verdi. İstanbul’da türünün son örneği olan Hasanpaşa 
Gazhanesi, 1994’de SİT alanı ilan edilerek koruma 
altına alındı. Restorasyonu İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan Gazhane, 25 adet tarihi 
endüstri binasından oluşuyor. Yapının kısa süre içinde 
ziyarete açılması bekleniyor. Kalıcı sergiler, atölye ve 
dönemsel etkinlikler için mekânlar ile kafe, restoran, 
tiyatro ve kütüphanesi de iklim müzesi konseptine 
uygun olarak yapılandırılan Gazhane’nin uzun vadeli 
planları arasında yerli tohumdan üretilen bitki, sebze 
ve meyvelerin satışa sunulacağı geçici pazar alanları 
kurulması da bulunuyor. 

Müzelere 
Avrupa’dan 
Ödüller 

Hasanpaşa Gazhanesi
İklim Müzesi Oluyor 
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Türkiye’deki doğal, tarihsel 
ve kültürel mirasın önemine uygun 
korunması, değerlendirilmesi ve 
tanıtılması amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Prof. Dr. Metin Sözen’in 
bugüne kadar basılı 37 kitabı 
yayımlandı. Babasının mesleği 
gereği Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde bulunan, birbirinden 
ilginç yerleşme yerlerini farklı 
dönemlerde, farklı açılardan 
inceleme fırsatı bulan Sözen’in 
çalışmalarının çoğu Anadolu 
kentlerine yöneliktir. Çalışmaları; 
“geleneksel konutlar”, “sanat tarihi”, 
“mimarlık tarihi” gibi konular 
üzerine yoğunlaşır. Türk evleri, Cumhuriyet Dönemi sivil mimarisi, 
saraylar, medreseler, Kapadokya ve Mimar Sinan hakkındaki 
çalışmaları, alana önemli katkılarıdır. Araştırma ve yayınları arasında 
en sıklıkla atıfta bulunulan kitaplarından Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mimarlığı, Sözen’in Cumhuriyet’in 60’ıncı yılına armağanıdır. 
Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, 4 bine yakın kavramı içeren ve 

Prof. Dr. Metin Sözen Kitapları

10’uncu baskısını yapmış olan 
önemli bir referans kitabıdır. 
Metin Sözen’in Diyarbakır 
araştırmaları için başucu kaynağı 
niteliğindeki kitabı Diyarbakır’da 
Türk Mimarisi ve çalışmalarının 
önemli bir bölümünü oluşturan 
Anadolu kentlerine yakından 
baktığı Anadolu Kentleri 
kitapları da Metin Sözen’in 
sıklıkla atıfta bulunulan 
çalışmaları arasında bulunuyor. 
Metin Sözen yaşamı boyunca 
kültürel mirasın saptanması, 
korunması, değerlendirilmesi ve 
önemine uygun tanıtılmasına 
dönük yürüttüğü çalışmalarını 
sürdürüyor; geçmişle gelecek 
arasında köprü kuruyor.
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Hiyeroglif ve çizi 
yazısındaki uzmanlığı 
ile bilinen, Türkiye’nin ilk 
kadın arkeologlarından 
biridir Muhibbe Darga. 
Kazı karavanasının iyi 
ve doyurucu olması gerektiğine inanır ve 
kazılardan sonra yenilen güzel yemeklerin 
ve yapılan hoş sohbetlerin gençleri mutlu 
ettiğini; heveslerini arttırdığını söylerdi. Bu 
yüzden çalıştığı ve başkanlık ettiği birçok 
kazıda öğrencilere ve işçilere yemekler 
hazırlar, çevre köylerden topladığı yemek 
tariflerine kişiliğinden de bir şeyler katarak 
eşe dosta ikram ederdi. Kazı Başkanının 
Karavanası: Arkeolojinin Delikanlısından 
Yemek Tarifleri kitabı, yemek tariflerinin 
yanında Muhibbe Darga’nın anılarına 
da yer veriyor. Can Yayınlarının Kırk 
Merak dizisinden çıkan kitap, arkeoloji 
meraklılarının ve yemek yapmayı sevenlerin 
ilgisini çekecek türden. 

Kazı 
Başkanının 
Karavanası

Farklı medeniyetlere 
ait kalıntılarla tarihin 
derinliklerden izler 
taşır Çorum. Bu 
kültürel mirasın örneklerini kentin her 
bölgesinde görmek mümkün. Eserler 
ağırlıklı olarak Türk-İslam kültürünün 
özelliklerini yansıtır. “Çorum İçin Projem 
Var” projesi kapsamında hazırlanan Çorum 
Camilerinde Ahşap Sanat Eserleri: Beylikler 
ve Osmanlı Dönemine Ait Ahşap Minberler, 
Vaaz Kürsüleri ve Kapılar kitabı, Hanife 
Nuran Hakyemez tarafından kaleme alındı. 
Kitap, kentlerdeki camilerde geleceğe 
taşınması gereken eserlerin tarihsel 
sürecini ve yapım tekniğini anlatıyor. Sanat 
eserlerini koruma altına alma ve gelecek 
kuşaklarla buluşturma çabasıyla hazırlanan 
kitap, Çorum Kültür ve Turizm yayınıdır.

Çorum 
Camilerinde 
Ahşap Sanat 
Eserleri

Cumhuriyet’in önemli eğitim kurumlarından biri Köy Enstitüleridir. 
Kepirtepe Köy Enstitüsü, Trakya’daki pek çok yoksul gence umut olmuştur. 
Köy Enstitülerinin 73’üncü kuruluş kutlamaları kapsamında düzenlenen 
“Trakya’daki Işık: Kepirtepe Köy Enstitüsü” konulu çalıştay, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüler Derneği ve Lüleburgaz Belediyesinin ortaklığında gerçekleştirildi. 
Çalıştayda çağdaş, demokratik ve bilimsel eğitim merkezleri olarak köy 
enstitüleri incelendi. Çalıştayın çıktısı olan kitap Kemal Kocabaş tarafından 
kaleme alındı. “Köy Enstitüleri ve Kepirtepe Köy Enstitüsü Tarihi”; “Kepirtepeliler 
Anlatıyor”; “Çalıştay Bildirileri”; “Yeniden İmece ve Basında Kepirtepe Köy Enstitüsü” bölümlerden 
oluşan kitapta enstitüye ait fotoğraflar da bulunuyor. Tıpkı Köy Enstitüleri gibi, kendisi de imeceyle 
hazırlanan kitap, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği tarafından yayımlandı.

Trakya’daki Işık: Kepirtepe Enstitüsü

62 KİTAPLIK



Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Birgi

Bulgaristan ve 
Sırbistan krallıklarının 
Balkanlar’daki yayılmacı 
politikası Balkanlar’da toprağı olan 
Osmanlı Devleti için savaşı kaçınılmaz 
kılar ve bu savaşta Lüleburgaz 8 ay 24 
gün işgal altında kalır. Yakın tarihimizde 
yaşanan bu savaşın ve yaşananların geçen 
zaman sonunda yeniden yorumlanması 
ve yerel tarihin bilimsel olarak ele alınması 
düşüncesinden yola çıkarak düzenlenen 
“90. Yılında Balkan Savaşları ve 
Lüleburgaz Muharebeleri Sempozyumu”, 
kitabın da temelini ve içeriğini oluşturuyor. 
Lüleburgaz Kültür Yayınları tarafından 
yayımlanan kitap Hüseyin Salman 
ve Ali Arslan‘ın imzasını taşıyor. Kitap 
Lüleburgaz’ın yerel tarihine ışık tutuyor, 
muharebe günlerine yakından bakıyor. 

Antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, bugün tarihi 
dokusu ve geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor. Evleri, konakları, camileri, 
türbeleri, hanları, hamamları ve daha birçok sanat eseriyle Batı Anadolu’nun 
kendini koruyabilen nadir kentlerinden biri, Birgi. 2012’de UNESCO tarafından 
Dünya Mirası Geçici Listesine dâhil edilen Birgi, Kentsel Sit Alanı ilan edilerek 
koruma altına alındı. Bu kitap, Ödemiş Belediyesinin ev sahipliğinde; Kâtip 
Çelebi Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Ödemiş Kaymakamlığının işbirliğiyle 
18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Yörük Obasından Ödemiş Ovası’na 
Uluslararası Birgi Sempozyumu”nun ürünüdür. Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent 
Arşivi ve Müzesi Yayınlarından çıkan kitap; tarih, kültür, sanat, mimarlık, turizm, 
siyaset ve ziraata kadar uzanan geniş bir alana yoğunlaşıyor. Kitabın editörlüğünü Turan Gökçe ve 
Özer Küpeli üstlenmiştir.

90. Yılında 
Balkan 
Savaşları ve 
Lüleburgaz 
Muharebeleri

Boğaziçi’nin en 
çekici yerleşim 
merkezlerinden 
biridir Kandilli. Eşsiz 
doğası, huzur veren 
sokakları ve tarihe 
ayna tutan evleri 
içimizi huzurla doldurur. Bu güzel semte dair 
maalesef yeterli kaynak bulunmamaktadır. 
Kandilli sevdalısı yazar M. Celalettin Atasoy 
tarafından kaleme alınan kitap, Kandilli’yi yurt 
edinmiş Türkler ve burada yaşayan İngiliz, 
Fransız, İtalyan, Belçikalı ve Hollandalı birçok 
yabancının adlarını ve yaşamları konu alıyor. 
Eski Kandillilerin anılarından yararlanılarak 
hazırlanan kitap, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu tarafından yayımlandı. Boğaziçi 
tarihine ışık tutan Kandilli’de Tarih, Boğaziçi 
araştırmaları için de önemli bir kaynak 
niteliğinde.

Kandilli’de 
Tarih
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Sulak ve bereketli topraklar üzerindeki konumuyla Tokat, tarihin her 
döneminde medeniyetler için önemli bir kent olmuştur. Yazar Nurcan 
Boşdurmaz, bu kadim kentin iki kültürel mirasına odaklanıyor: Dokumacılık 
ve bakırcılık. Tokat üzerinden Anadolu tekstil ve metalurji tarihinin anlatıldığı 
kitap, bir kentin üretim zenginliğini gözler önüne seriyor. 3 yıla yakın titiz bir 
çalışmanın ürünü olan kitap, Tokat Belediyesi Kültür yayınıdır. Kenti yakından 
tanımak isteyen, dokuma ve bakırcılık başta olmak üzere, zanaat hakkında bilgi 
almak isteyen okurlar için ilgi çekici bir çalışma.

İpek Yolunda Bir Şehir / Tokat

Kitap, Anadolu kültür mozaiğinin önemli şehri olan Maraş’ın son 
100-150 yılının resmedildiği albüm çalışmasıdır. Çalışma, Maraş’ta 
son 200 yılda yaşanan gelişmeleri ve değişimi gözler önüne seriyor. 
Damdan konağa, konaktan betona geçişin serüvenini, milli-dini 
giyimden sanayi devrimi ile modern giyime geçişi; yani geçmişi 
anlatıyor. Zengin görsel malzemeyle tarihin perdesini aralıyor ve 
okuruna dünü, bugün gibi yeniden yaşatıyor. Geçmiş ve gelecek 
kuşak arasında köprü kurması açışından da oldukça önemli bir kaynak niteliğindeki kitap Yaşar 
Alparslan ve Metin Kuşcuoğlu editörlüğünce hazırlanmış. Kitap, Dulkadiroğlu Belediyesi yayınıdır.

Resimlerle Eski Maraş

Tarihi, kültürel ve sosyal anlamda Anadolu’nun en zengin kentlerinden 
olan Bursa bu kez kütüphaneleriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle Orhan Gazi 
döneminde eğitim ve kültür alanındaki gelişmeler medreselerin ve bilim 
insanlarının sayısını arttırmış, bunun doğal sonucu olarak da özel ve vakıf 
kütüphaneleri hızla çoğalmış. Ali İhsan Karataş tarafından hazırlanan kitap, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Bursa’da bulunan kütüphaneler 
hakkında bilgiler veriyor; dahası, ayrıntılı anlatımıyla okuru adeta Bursa 
kütüphanelerine seyahate çıkarıyor. Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler 
Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi ve Bursa’nın 
kütüphanecilik anlayışını sergileyen daha nice kütüphanenin yer aldığı kitap, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınıdır.

Bursa Kütüphaneleri
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