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Değerli Tarihi Kentler Birliği üyeleri, sevgili okurlar; pandemiyi 
geride bıraktık ve iki yıldır ara verdiğimiz Anadolu toplantılarımıza 
Haziran ayı itibariyle başlıyoruz. Sizleri, başkanlığını yürüttüğüm 
Kahramanmaraş’ımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. 
Hem ev sahibi hem TKB Başkanı olarak, kentimizde ve çevresinde 
son yıllarda yürütülen, havza boyutuna genişleyen koruma-yaşatma 
çalışmalarını paylaşmayı ve sizlerin de deneyimlerini dinlemeyi 
sabırsızlıkla bekliyorum. 

Müze Özendirme Yarışmamızın 2022 yılı ödüllerini Kahramanmaraş 
Buluşmamızda takdim edeceğiz. Her yıl heyecanla beklediğimiz 
yeni müzelerimizin kuruluşlarını, açılışlarını kutlamış olacağız. Bugün 
geçmişiyle, doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü 
anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren kent müzelerinin sayısı 
289 oldu. Kuruluş çalışmaları devam eden 65 müze de, çok yakın 
zamanda bu toplama eklenecek. Bu verileri, ödül törenini takiben 
güncelleyeceğiz. 

21’inci yılımıza özel yayımladığımız yeni kitabımızı da bu vesileyle sizinle 
paylaşmak isterim: Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri. 
Türkiye, “kent müzeleri” kavramıyla Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı 
ortaklığında sürdürülen çalışmalarla tanıştı. 2011 yılında düzenlenen 
TKB Samsun Buluşmasında ilk kez ifadesini bulan “Her Kente Bir 
Kent Müzesi” sloganı, bir kentin neden müzeye ihtiyaç duyduğu 
sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Kitabımızda TKB’nin müzecilik 
yaklaşımını uzmanların yazılarıyla aktarmayı hedefledik. Katkılarından 
dolayı her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. 

Bu kıymetli dökümü web sitemizden incelemenizi, verilen yoğun 
emeğe tanık olmanızı, gelecek hedeflerimizi bu vesileyle ortaklaştırmayı 
temenni ederim. 

Yerel Kimlik dergisi bu sayıdan itibaren sizlere dijital olarak ulaşacak. 
Aynı ilgiyle izleyeceğiniz, koruma haberlerinizi bizimle paylaşmayı 
sürdüreceğiniz Yerel Kimlik, bu sayısında da tarihi kentlerden koruma 
haberleri ve zengin bir içerikle sizlerle buluşuyor. 
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69’uncu sayıdan itibaren sizlere dergimizi dijital olarak ulaştırıyoruz. Dileriz 
ki aynı beğeniyle izlemeye, paylaşmaya devam edersiniz.

Dergimizde pek çok kez yer verdiğimiz ve Tarihi Kentler Birliğinin 
kurucu üyelerinden olan Ağırnas, Mimar Sinan’ın doğduğu kent. Hem 
Ağırnas’taki koruma çalışmaları hem de Mimar Sinan eserlerinin olduğu 
kentlerden koruma haberleri, 2001 yılından bu yana çıkan Yerel Kimlik 
dergisinin sayfalarında yer aldı. 

Bu kez ise, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinin İstanbul’un Sinan’ı Sanal 
Fotoğraf Sergisi, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Selimiye 
Camisi çevre düzenlemeleri, Mimar Sinan hakkındaki kitaplar ile “Koca 
Sinan”a dergimizde yer verdik. Umarız ki Mimar Sinan’ın simge ismi ve 
eserleri yaşamaya, korunmaya devam eder. 

Bildiğiniz gibi Birgi, sivil mimarlık örnekleri ve Aydınoğlu Beyliği 
döneminden günümüze ulaşan anıtsal yapılarıyla Ege Bölgesinin 
korunan kentlerinden. Bugün Ödemiş’e bağlı bir mahalle statüsünde 
olan tarihi yerleşim, ÇEKÜL Vakfının 7 Bölge 7 Kent projesinin bir parçası. 
Arkeolog, ressam Emin Başaranbilek ÇEKÜL temsilcisi olarak 1990’lardan 
itibaren Birgi’de sürdürülen koruma çalışmalarının yürütülmesindeki 
kilit isimlerden biri. Başaranbilek, kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin 
birlikteliği için emek vererek tüm koruma çalışmalarının takipçisi oldu. 
Bu yoğun emeğin adım adım işleyiş süreci, dergi sayfalarımızda. Birgi, 
belde statüsünde olduğu yıllarda da Tarihi Kentler Birliğinin en aktif 
üyelerindendi. Birgi’deki koruma-yaşatma çalışmaları, yine TKB üyesi 
Ödemiş Belediyesi tarafından yürütülüyor.    
 
İzmir’in Menemen ilçesi Maltepe Mahallesi sınırlarındaki Panaztepe 
arkeolojik sit alanı kazı başkanı Dr. Ümit Çayır, bölgenin tarihsel 
süreçlerine dair önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı çalışmaları özetledi; 
yazısını sayfa 20’de bulabilirsiniz.
 
Altı da üstü de zengin bir kent Maden, Tarihi Kentler Birliğinin çiçeği 
burnunda üyesi. Hem madencilik kültürünü hem de tescilli kültür 
varlıklarından bilgi ve koruma haberlerini Süleyman Deniz Seyrek Yerel 
Kimlik için derledi.  

TKB üyesi kentlerden güncel haberlerle, kültürel mirasın korunması 
alanında verilen emekleri de sizlerle paylaşıyoruz. 

İyi okumalar.  
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Ödemiş’in bir beldesi olan Birgi*, geleneksel mimarlık 
değerleri ve yerleşim dokusuyla ülkemizin önemli tarihsel 
kentlerinden biridir. Tarih boyunca sürekli yaşam kesitleri 
sunan bu kent, korunması gerekli bir değer olduğu için 1996 
yılında doğal dokusuyla birlikte “kentsel sit” ilan edilmiş, 
“var olan değerleriyle birlikte yaşaması” kararı, geç de olsa 
verilmiştir. Nedir Birgi’yi önemli kılan? Kesintisiz yaşam ile 
zenginleştirdiği tarihsel derinliğini somut olarak günümüze 
taşımasıdır. Özellikle Selçuklu Döneminden Osmanlı’ya tarih, 
sanat tarihi, kentsel yapılanma ve mimarlık açısından 
süreklilik göstermesidir.

7 BÖLGE 
7 KENT: BİRGİ 

Emin Başaranbilek 

ÇEKÜL Küçük Menderes Bölge Koordinatörü, 
Arkeolog, Ressam, Yazar

Birgi'ye genel bakış
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Bir kısmı ayakta kalan sur duvarları, 
Aydınoğlu Beyliğinin hâkim olduğu 
dönemden Ulu Cami, medrese ve türbeler; 
Osmanlı’nın bütün dönemlerinden kalan 
mimarlık anıtları arasında yer alan Güdük 
Minare, Dervişağa ve Karaoğlu camileri, 
medreseler, hamamlar, çeşmeler, mezarlıklar; 
Arif Çelebi, Çakırağa ve Sandıkoğlu 
Konağı gibi konaklar; mimarlık açısından 
geleneksel toprak harçlı yapım tekniklerini 
zenginleştiren duvarlar ve derzler; kapılarda 
ve kündekârî tavanlarda özenli ahşap işçiliği; 
geleneksel sokak dokuları ve bunların 
tümünü kucaklayan komşuluğa dayalı, 
topoğrafyaya uyarlanmış yerleşim mahalleri, 
kent mirasının ilk elde sayılacak değerleri 
arasında bulunuyor.

Birgi, benim memleketim. İstanbul Arkeoloji 
Müzelerinden emekli olunca, bir ayağım 
boşta kaldı! Yukarıda aktardığım sürecin 1996 
yılındaki durağında, o yılın hemen başında, 
doğum günümde Birgi Belediye Başkanına 
bir mektup yazarak harekete geçebileceğimi 
belirttim.  Bu arada nisan ayında da Birgi 
için kentsel SİT kararı çıktı. Konuyu değerli 
hocam Prof. Dr. Metin Sözen’e götürdüm. 
Prof. Dr. Metin Sözen’in uzun yıllardan beri 
Birgi’nin korunması ve tanıtılması için 
çalıştığını biliyordum. 1975 yılında Safranbolu 
koruma çalışmaları başlatılırken Birgi’nin de 
eşzamanlı gündeme getirilmesi istenmiş, 
fakat süreç, ÇEKÜL’ün kuruluş tarihi olan 
1990’dan sonraya kalmıştı. Metin Sözen 
Hoca’m, kendisiyle konuşmamızda “Birgi 
bizim göz ağrımızdır!” demişti. Korumanın 

Birgi’de, kentin 7 Bölge 7 Kent projesi kapsamında Ege 
Bölgesini temsilen seçilmesini izleyen süreçte yürütülen koruma 
çalışmaları, koruma literatürüne “Birgi olayı” olarak geçti. Birgi, 

doğal ve kültürel mirasını ayağa kaldırdı.  

Restorasyon öncesi Birgi'den sokak detayı
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duayeninden bu sözü duyunca, işimin 
ne kadar zor olduğunu anladım. Böyle 
bir kentte korumanın orada yaşayanlarla 
birlikte ele alınmadıkça süreklilik 
kazanamayacağını kavradım. ÇEKÜL 
Vakfının burada konuşlanması gerektiği 
düşüncesi ve belediyenin de desteğiyle, 
kent merkezinde bulunan yıkık durumdaki 
Hacı Osman Medresesinden kalan bölümü 
1997 yılında satın alarak onarılmasını 
sağladık ve ÇEKÜL Çevre Kültür Evi olarak 
işlevlendirdik. Burası bilimin, sanatın, 
kültürün merkezi oldu. 

ÇEKÜL Vakfı ile Alınan Yol 
1974 yılında, Birgi’de tespit ve tescil işleri 
yapıldı. Bu tarihi kentte ilk aşamada Cami-i 
Kebir Mahallesi için Kültür Bakanlığı 
tarafından koruma kararı alındı. Daha 
sonra, Birgi Belediye Başkanı Mehmet Hıfzı 
Aslankaraoğlu’nun uzgörüsü ve Belediye 
Meclisinin kararıyla, kentin tümü için, 

çevresindeki doğal dokuyu da kucaklayan 
bir yaklaşımla koruma planının Prof. Dr. 
Cengiz Eruzun ve Ahmet Uzel tarafından 
1990 yılında yapılması büyük bir adım 
oldu. Fakat koruma planlaması sonrasında, 
onay aşamasının gecikerek ancak 1996 
yılında onaylanması, bazı sorunları da 
beraberinde getirdi. Geçiş süreci uygulama 
koşulları belirlenmediği için; kent bu sürede 
onarımsız, bakımsız bir kente dönüştü, 
Birgi halkı, “Bir çivi çaktırmıyorlar” söylemi 
altında başka yollar aramaya başladı. Ve bu 
durum, kenti beton yığınına dönüştürmek 
isteyenlere malzeme oldu... Tam bu 
noktada dönemin Belediye Başkanı 
Mehmet Hıfzı Aslankaraoğlu kararlı tutumu, 
ÇEKÜL Vakfı ile birlikte bir yol haritasının 
çizilmesinin önünü açtı.

ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent” projesinde Ege 
Bölgesini temsilen seçilen Birgi’de; kültür-
sanat günleri, paneller, konferanslar, sergiler, 

Birgi'de doğal ve kültürel miras iç içe
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ÇEKÜL’ün 
Birgi’de 
konuşlanmasının 
büyük katkı 
sunacağı 
düşüncesiyle 
açılan ÇEKÜL 
Birgi Çevre 
Kültür Evi, 
günümüzde 
Birgi’deki koruma 
çalışmalarının 
canlı merkezi.

dinletiler düzenlendi. İstanbul’da ve Paris’te sergiler açıldı. 
1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Tamer Başoğlu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. 
Cengiz Eruzun, Mimar Oktay Ekinci ve TOBAV Vakfı Başkanı Tamer 
Levent’in katılımıyla ÇEKÜL Birgi gönüllülerince bir panel düzenlendi; 
sonrasında yapılan toplantılarda “tarihsel kenti, yaşayan halkını da 
gönendirerek korumak” temelinde çalışmaların yapılması kararı alındı. 
Alınan kararlar doğrultusunda MSGSÜ, 1998 yılından bugüne kesintisiz 
her yaz, “yaz okulu”, yani “çalıştaylar” yapmak ve değişik dallardan 
öğrencilerin öğretimini yerinde sürdürmek için Birgi’ye geliyor. İlk 
birkaç yıl ÇEKÜL Birgi Çevre Kültür Evi, öğretimin merkezi oldu. Kent 
içinde yapılan alan çalışmaları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 
Birgi halkıyla kaynaşmalarını sağladı. Bu değişimle kurulan dostluklar, 
korumaya can suyu oldu. ÇEKÜL Vakfının öncülüğünde üniversitelerin, 
yerel yönetimin, kamunun ve Birgi halkının birlikteliği ve katılımıyla 
gerçekleştirilen bu eylem, koruma literatürüne “Birgi olayı” olarak geçti. 
Bu birliktelik 2007 yılına değin sürdü. Bu tarihten sonra Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Belediye ile yaptığı protokol çerçevesinde, 
belediyenin desteği ile yaz okullarını sürdürüyor.

Birgi ÇEKÜL Evi
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Birgi’de başlayan koruma hareketi, 
kısa sürede Küçük Menderes Havzasını 
kapsar hale geldi; havza boyutunda 
korumanın temelleri atıldı. Bu devinim 
tek bir evden, ÇEKÜL Çevre Kültür 
Evinden meydanlara taştı ve giderek 
Ödemiş, Bademli, Konaklı, Ovakent, 
Gölcük, Bozdağ gibi yerleşim yerlerine, 
yani Küçük Menderes Havzasına yayıldı. 
Çalışmalar tüm havza kentlerine umut 
aşıladı. Birgi’de geliştirilen örnek, Aydın 
Dağlarından Bozdağlara, Selçuk’tan 
Kiraz’a uzanan Küçük Menderes 
Havzasında tarih boyunca oluşan 
kültürel sürekliliğin ve görkemli doğal 
zenginliklerin korunması ve tanıtılması 
çabalarını harekete geçirdi. Nitekim 
ÇEKÜL Birgi Çevre Kültür Evi bünyesinde 
Küçük Menderes Araştırmaları Merkezini 
de açtık ve 2011 yılında, Bozdağlar’dan 
Aydın Dağlarına kadar tüm havzayı karış 
karış çalışmış olan Doç. Dr. Serdar Vardar 
ile birlikte bu merkezin ilk yayını olan 
Küçük Menderes Havzası Araştırmaları 
Makaleler kitabını yayımladık. 

Birgi’de Koruma Çalışmaları
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının yüzde 
10'luk katkı payı yönetmeliği uyarınca 
yapılan katkılar ve belediyenin çabalarıyla 
sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme 
projelerine dayalı, son yıllarda Birgi’de 
de yoğun iyileştirmeler yapıldı. Evlerin 
çatıları, kiremitleri yenilendi. Sokağa 
bakan eskimiş pencereleri ve kapıları 
yapıldı. Sokakları düzenlendi. Çökmüş 
bahçe duvarları onarıldı. Harpuştaları 
değiştirildi. Ana caddelerde elektrik 
ve telefon sistemi yer altına alındı. 
Eksik kanalizasyonları tamamlandı. 
Caddelerine parke, sokaklarına kayrak taş 
döşendi. Kentin en azından fiziki yapısı 
güçlendirildi. Bu eylem için ÇEKÜL Vakfı 
ve Tarihi Kentler Birliği maddi-manevi 
destek verdi.

Afiş: Y. Metin Keskin /  Selvi ve güneş motifli duvar detayı
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Sulu boya: Y. Metin Keskin / Mithat Kırayoğlu ve Prof. Dr. Metin Sözen / Emin Başaranbilek, Birgi’de Günsonu tablosu, 2006 / 
Emin Başaranbilek kitabı / Muazzez İlmiye Çığ ve Emin Başaranbilek Birgi ÇEKÜL Evinde / Gönüllü buluşması
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Yürütülen çalışmalara yapı ve sokak 
ölçeğinden somut örnekler de vermek 
isterim. Bu süreçte Aydınoğlu Mehmet 
Bey Camisi, Dervişağa Camisi, Çakırağa 
Konağı, Aydınoğlu Mehmet Bey 
Medresesi ve 3 tarihi çeşme, 2 su kemeri 
ile 80 evin restorasyonu tamamlandı. 
Onarımı tamamlanan tarihi Ödemiş 
Arastası Şubat 2007’de törenle açıldı. Tarihi 
Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma ve 
Çevre Düzenleme Projesi kapsamında 
yapılan çalışmalar sonunda Ödemiş 
Arastası, tarihi kimliğine yeniden kavuştu. 
Arastanın Büyük Cami, Küçük Cami ile 
Yağ Pazarı Camisi arasında yer alması 
ve bu camilerden ikisinin onarımının 
tamamlanmasıyla kentin zengin tarihi 
dokusu ortaya çıktı. Kimliğine kavuşan 
kentin, yoğun koruma faaliyeti içinde 
bulunduğu bu dönem içinde, biraz 
daha erken bir tarihte, 2004 yılında ise 
bambaşka bir olay yaşandı: ÇEKÜL’ün 
UNESCO’nun desteğiyle hayata geçirdiği 
ve 7 Bölge 7 Kent projesi kapsamındaki 
kentlerde sürdürdüğü Kentler 
Çocuklarındır projesinin Birgi ayağını 

gerçekleştirdik. 3 gün süreyle kentli olma 
bilincini merkeze aldığımız etkinlikler, 
müze gezileri ve söyleşiler düzenledik. 
Çocukları, kentin canlı tarihi olan Birgililerle 
buluşturduk. 

Birgi ve Küçük Menderes Havzasıyla ilgili 
çok disiplinli çalışmaların yapılması ve bu 
çalışmalarla eşgüdüm içinde sonuçlara 
varılması, hem bu tarihsel kentin hem de 
havzanın doğru okunmasını sağlayacak 
bir adımdı. Bu adımla birlikte, bilim-
kültür-sanat ekseninde geleceği somut 
sonuçlarla planlamanın mümkün olduğu 
bir açılım üzerine konuşabilir hale geldik, 
geleceğiz. Bu konuda, değerli hocam 
Prof. Dr. Metin Sözen’in söylemiyle “kamu-
yerel-sivil-özel birlikteliği” başta gelen bir 
gerekliliktir; eğer bunu sağlayamazsanız, 
Rembrantd’ın tablosunu tuval olarak 
kullanırsınız!

* Bu yazıyı yazarken, 2013 yılında düzenlenen Birgi 
Sempozyumu için hazırlamış olduğum “Erken 
Osmanlı Döneminde Birgi” başlıklı makalemden ve 
ÇEKÜL Vakfı ile yürüttüğümüz projelerdeki çalışma  
notlarımdan faydalandım. 

Mehmet Başaranbilek, Gülsün Başaranbilek, Prof. Dr. Metin Sözen ve Emin Başaranbilek  

11YEREL KİMLİK



Su, tüm canlıların hayat kaynağıdır. Bugün içinde 
yaşadığımız medeniyetin köklerinin, bilinen ilk kentlerin 
su kaynaklarının ve akarsuların yanında gelişmiş olması, 
hiç de şaşırtıcı değil. Binyıllar boyunca gelişerek bugün 
yaşadığımız ortamı oluşturan medeniyet ve kültür birikimi, 
insanlık olarak doğanın bize verdikleriyle, doğaya ek olarak 
ürettiklerimizin bütününü temsil ediyor. Kültür kelimesinin 
etimolojik kökenine baktığımızda ilk anlamının tarımla ilişkili 
olması da tam olarak bunu anlatıyor. Doğanın verdiklerini 
işlemeye başladığımızda, bugünkü manada kültürel 
gelişimimiz de başlamış oldu. Kültür/culture kelimesinin 
Fransızca ve İngilizcedeki ilk karşılığı ekip biçme, tarım. 
İkincisi terbiye, eğitim. Ve son olarak, bir toplumun eğitim 
yoluyla elde ettiği töre ve simgeleri ifade etmek için 
kullanılan bir sözcük, kültür. 

KÜLTÜREL 
SINIRLARIN İZİNİ 
SÜRMEK 

Ahmet Onur Altun  

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

Fotoğraf: Şeref Artagan / Bergama Foto Maraton 
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Burada, kelimenin ilk anlamını biraz daha 
düşünmenin verimli sonuçları olacak: Ekip 
biçmek anlamındaki culture, Latincede cultus, 
cultura fiil kökünden geliyor. Bu kök fiille 
karşımıza çıkan tarımsal çağrışım anlamı, 
günümüzde Batı dillerinde hâlâ canlıdır. Ancak 
Türkçede kültürün ilk anlamı olarak akla ekip 
biçmek gelmez. Biz kendi dilimizde, İngilizcedeki 
karşılığı ziraat, tarım ya da çiftçiliğe denk gelen 
“agriculture” kelimesini kullanıyoruz ekip biçme 
hakkında konuşmak istediğimizde. Kültür, bizim 
için ortak töre ve simgeleri ifade ediyor genel 
olarak. Oysa, kültür kelimesinin “ortak töre ve 
simgeler” içeriği, Batı dillerinde görece yakın bir 
tarihte ortaya çıkmıştır. Kelimenin bu anlamının 
ilk kez 19. yüzyılda, Alman akademik söylemde 
yer bulduğu ve yaygınlaştığı bilinmektedir. 

Buradan hareketle baktığımızda ÇEKÜL 
Vakfının “Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı tam da 
kelimenin etimolojisinde yatan bu ayrılmazlığı 
ve bütüncül korumanın önemini vurguluyor. 
Doğa ve kültürün ayrılmaz bir bütün olmasının 
ve birbirine etkilerinin izlerini günümüzde 
hâlâ coğrafi sınırlar üzerinden okuyabiliyoruz. 
Üretim biçimlerinin ve haberleşme araçlarının 
günden güne geliştiği, pek çok ürüne ve ham 
maddeye kolayca ulaşabildiğimiz, bu yüzden 
de gerek yaşam biçimi gerek mimari üslup 
olarak kültürlerin birbiri içine geçtiği günümüz 
dünyasında bu izleri takip edebilmek mümkün. 

Bugün bir kısmı koruma altına alınmış, 
tescil edilmiş, ulusal envanterlere ve dünya 
mirasına kaydedilmiş yerel kültürel değerleri 

Su yolları aracılığıyla kültürel benzerliklerin ve yöresel 
 özelliklerin izlerini sürmek olası. Dünyadaki akarsular, geçtikleri 
bölgeleri besler ve bu coğrafyalara şekil verir. Kültürel farklılıklar 

ve benzerlikler, su havzaları üzerinden okunabilir.

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi
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incelediğimizde, bu yerelliğin ve 
özgünlüğün arkasında aynı coğrafyayı, 
iklimi, bitki örtüsünü paylaşan 
insanlar olduğunu, bu insanların 
ellerindeki ürünleri benzer şekillerde 
değerlendirdiğini ve bu biçimde 
oluşturdukları bir yaşam kültürünün 
bulunduğunu görürüz. Örneğin Karadeniz 
Bölgesinde ahşap konut mimarisinin 
gelişmesinin sebebi, bu bölgedeki orman 
varlığı ile ahşaba ulaşmanın kolaylığı ve 
ahşabın bölge iklimine uygun bir malzeme 
olmasıdır. Aynı şekilde Kapadokya 
Bölgesinde taş yapı mimarisinin gelişmiş 
olması da tamamen bölgedeki doğal 
varlıklar ve iklim şartlarıyla ilgilidir. 
Yalnızca mimari üslup değil, beslenme 
alışkanlıkları, anlatılar, efsaneler, giyim 
kuşam da benzer şekilde içinde bulunulan 
coğrafyanın etkisi altında gelişmiş ve 
yaşam kültürünü oluşturmuştur. 

Suyun İzinde
Doğa ve kültür ilişkisini incelerken yazının 
girişinde bahsettiğimiz gibi, su yolunu 
takip ederek kültürel benzerliklerin 
ve yöresel özelliklerin izlerini sürmek 
olası. Dünyadaki akarsular, geçtikleri 

bölgeleri besler ve bu coğrafyalara şekil 
verir. Bu durumda kültürel farklılıkları 
ve benzerlikleri su havzaları üzerinden 
incelemek mümkündür. Havza; dağ ve 
tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, 
göle veya ırmağa akan bölge anlamına 
gelir. Havzaların su topladığı kısımları 
“yukarı havza”, toplanan suyun kullanıldığı 
kısımları da “aşağı havza” olarak 
adlandırılır. Buradaki farklılıklar da kültürel 
farkların oluşmasında etkilidir. Örnek 
verecek olursak yaklaşık 2800 kilometre 
uzunluğundaki Fırat Nehri, Yukarı Fırat 
Havzası ve Aşağı Fırat Havzası olarak 
iki parçada ele alınır. Fırat Havzasındaki 
kentlerin kültürleri bütüncül olarak 
bakıldığında birbiriyle benzerlik gösterir. 
Yine de bir Yukarı Fırat kenti ile Aşağı Fırat 
kenti arasındaki kültürel farklılıklar göze 
çarpar. 

Kültürel Sınırlar
Siyasi sınırlar kültürel anlamda doğru 
sınırlar değildir. Eğer kültürel anlamda bir 
sınır çekilecek ve farklılıklar gözetilecekse, 
bunu havza boyutunda değerlendirmek 
gerekir. Örneğin Dicle ve Fırat nehirlerinin 
geçtiği Mezopotamya’da siyasi sınırlarla 

Grasshopper Geography tarafından hazırlanan Avrupa Nehir Havzaları Haritası
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bölünen pek çok kentin kültürü, içinde bulunduğu ülkenin 
diğer bölgelerinden oldukça farklıdır. Bu açıdan bakıldığında 
Gaziantep ve Halep gibi kentlerde iki farklı milletten 
insanların yaşam biçimlerinin, mimarilerinin kültürel anlamda 
büyük benzerlik göstermesi hiç de şaşırtıcı değildir. 

Günümüzde yerel ürünlerin özgünlüğünün korunması için 
belirli standartlar oluşturulmuştur. Coğrafi işaret sistemi 
bu standartları sağlayan yöresel ürünlerin belirlenmesi ve 
korunması için geliştirilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere, 
bir ürünün özgünlüğünü yine içinde bulunduğu coğrafya 
belirler. Bir ürünün coğrafi işareti alabilmesi için şu özellikleri 
taşıması gerekir:

- Coğrafi sınırları belirli bir alan içinde yer alması,
- Bu alana ait özellikler sonucunda meydana gelmiş bir ürün 
olması,
- Bir karakteristik özellik taşıması ve bu karakteristik özelliğin 
bulunduğu bölge ile ilişkilendirilmiş olması.

Bahsi geçen kriterleri incelediğimizde bu sınırlamaların 
bizi yine havza kavramına götürdüğünü görebiliriz. 
Örneğin İtalyan Parmigiano Reggiano peyniri (Parmesan), 
başlıca besin kaynağı menşe bölgesinde yetişen otlar 
olan ineklerden elde edilen, kısmen yağı alınmış çiğ 
inek sütünden yapılan, sert, pişirilmiş ve yavaş yavaş 
olgunlaştırılmış bir peynirdir. Coğrafi işaretli bir ürün olan 
bu peynir yalnızca İtalya'nın Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Mantua illeri, Po Nehrinin sağ kıyısı ve Bologna’da, Reno 
Nehrinin sol kıyısında yer alan bölgelerde üretilebilir. Aynı 
yöntemle bu bölge dışında üretilen peynirler özgün ürün 
sertifikası alamazlar. 

Coğrafi işaret konusunda o ürünün belirleyici özelliklerini 
etkileyen coğrafya ve doğal koşulların yanı sıra, o bölgedeki 
geleneksel üretim yöntemleri de bölgenin yaşam kültürü 
için ayırt edici özelliklerdendir ve bu yöntemleri yine coğrafi 
sınırlar belirler. 

Havza Boyutunda Koruma
Kurulduğu günden bu yana ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler 
Birliği bütüncül korumanın önemine vurgu yapıyor ve bu 
yönde çalışmalar yürütüyor. ÇEKÜL’ün Kendini Koruyan 
Kentler projesinin ardından hayata geçirdiği havza birlikleri, 
havzalardaki küçüklü büyüklü yerleşmelerin, ortak doğal 

Kemaliye / Şebinkarahisar / Rumkale / Mardin 
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ve kültürel özellikler çerçevesinde biraraya 
gelmesini ve kalkınma için güç birliği 
yapmasını öngörüyor. Havza birliklerinin 
amacı; doğal ve kültürel birikimler konusunda 
yerel inisiyatiflerin ve yerel yönetimlerin 
harekete geçmesini sağlamak, belirlenen 
öncelikler doğrultusunda “süreklilik” ve yeni 
“dayanışma” ortamları yaratarak planlama 
ve koordinasyonu gerçekleştirmek, havzaya 
özgü değerleri ve gelenekleri de ekonomiye 
kazandırmak, doğal-tarihsel-kültürel 
değerlerin korunmasına bağlı kalkınma 
modelini tüm havzaya yaymak şeklinde 
özetlenebilir. Havza birliklerine yönelik ilk 
adımlar, Antalya’nın Akseki-İbradı yöresinde 
atıldı. Örneğin Türkiye’nin başka hiçbir 
bölgesinde görülmeyen sivil mimari örneği 
düğmeli evler yalnızca bu havzada bulunuyor. 
Küçük Menderes Havzası Koruma Birliği, 
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği, Güneydoğu 
Anadolu Kültürel Miras ve Turizm Kalkınma 
Birliği, Büyük Menderes Havzası Çevre 
Koruma Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği 
gibi havza birlikleri bu çalışmalar kapsamında 
kuruldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 2015 yılında 
Aşağı Fırat Strateji ve Yol Haritası başlıklı 
çalışma hazırlandı. 2019 yılında ise Yukarı 
Fırat’ı da kapsayan bütüncül bir Fırat Havzası 
Stratejik Yol Haritası Tarihi Kentler Birliği, 
ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji ortaklığında 
tamamlandı. Havza ölçeğinde bir koruma 
stratejisi hazırlanması ve kentler arasında 
kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi 
amaçlandı. 

Havza ölçeğinde yürütülen koruma ve 
bilinçlendirme çalışmalarının önemini yakın 
zamanda yeniden acı bir şekilde hatırladık. 
Uzun yıllardır çözülemeyen Ergene Nehrinin 
kirliliği tüm Ergene Havzasındaki yaşamı 
ve Marmara Denizini tehdit ederken, 
Şebinkarahisar’da patlayan bir maden atık 
havuzundan sızan atıklar yalnızca bulunduğu 

alanı değil tüm Kelkit Havzasını kirlilik 
tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Yine geçtiğimiz 
yıllarda çalışılan Yukarı Fırat Havzasında 
Kemaliye ve İliç’te bulunan maden sahalarında 
bulunan ve su toplama havzasında yer alan 
atık havuzlarının büyütülmesi gündemde. 
Tüm Fırat Havzası için bir tehdit oluşturan bu 
alanlar yalnızca doğayı değil tüm havzanın 
kültürel yapısını da etkileyebilecek potansiyele 
sahip. 

Suyu takip ederek yaşamın ve kültürün izlerini 
sürebileceğimiz gibi, bu bölgelerdeki doğal 
dengeyi değiştirmemiz halinde, yaşamın ve 
kültürün; var olan tüm izlerin silinmesi de çok 
mümkün, hatta işten bile değil. 

Kelkit Nehri, Tokat
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ÇEKÜL Bilgi Merkezi 
Arşivi Havza Koleksiyonu 
ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları bünyesinde 
yer alan Bilgi Belge Merkezi, Türkiye'nin 
doğa, tarih, mimarlık ve kültür alanında 
uzmanlaşmış arşiv, kütüphane, araştırma, 
eğitim ve yayın birimi. Arşivcilik, 
kütüphanecilik ve bibliyografik danışma 
hizmetleri ile çevre ve kültür alanında 
yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin önde 
gelen başvuru merkezlerinden olan Bilgi 
Belge Merkezi, TKB üyesi belediyelerden 
gelen yayınlarla her geçen gün zenginleşiyor. 
Türkiye’deki koruma tarihinin de arşiv 
merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

ÇEKÜL Vakfı Koleksiyonu, Sinan’a Saygı 
Kitaplığı, Anadolu Kent Arşivi ve Prof. Dr. 
Metin Sözen Özel Arşivi olmak üzere 4 
bölümden oluşan Bilgi Belge Merkezinde, 
sayısı 56 bine ulaşan materyal bulunuyor. 

Bu yazıya özel bir arşiv taraması yaparak 
“havza” konulu kitap, dergi ve afişlere ulaştık.  

Katalog tarama programını kullanarak sizde 
istediğiniz materyalle ulaşabilirsiniz: 
http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/ 

Kitaplar:
• Yukarı Küçükmenderes Havzası'nın Mitoloji, 
Efsane Ve Masalları, Behiç Galip Yavuz
• Elmalı'nın Canları: XVI-XVIII: Asırlarda Elmalı 
Havzasında Yaşayan Halvetiler, Mustafa Tatçı
• Ödemiş Küçükmenderes Havzası Doğa, 
Kültür Ve Turizm Rehberi / Odemis Nature, 
Culture And Tourism Guide
• Sivas-Divriği Kültür Havzası Koruma 
Çalışmaları: 1999-2010, İhsan Çalapverdi
• Küçük Menderes Araştırmaları: Küçük 
Menderes Havzasında Coğrafi Yaklaşımla 
Doğa ve Kültür, Emin Başaranbilek
• Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş 
Yolu
• Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş 

Atlası / Omerli Watershed Ecological Assets 
and Bird Atlas
• Fırat 2023: Vizyon ve Eylem Planı, Haz.: 
Göksu, A. F., Akalp, S., Irani, S. Ve Arslan H. 
(2019). İstanbul, Tarihi Kentler Birliği

Dergiler:
• Kelkit Havzası dergisi

Afişler:
• Küçük Menderes Havzası Çevre Kültür 
Günleri: 3-5 Eylül 1999
• Kelkit nereden doğuyor kimler için akıyor: 
Işıltı yeri Kelkit Havzasının bereketi için 
toplanıyoruz, 30-31 Ağustos 2003
• Uygarlıklar Deltası Meandros
• Taksim Etkinlikleri: Giresun - Gümüşhane 
- Sivas - Tokat: Kelkit Havzası Kalkınma 
Birliği: 17-18-19 Ekim, 2008, Beyoğlu / Taksim 
Meydanı, İstanbul
• Kelkit nereden doğuyor, kimler için akıyor: 
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği İstanbul 
Buluşması, 21 Ocak 2006
• Tarihi kentlerde Ortak Geleceğimiz: Göller 
havzası Yalvaç buluşması, 23-26 Ekim 2003
• Küçük Menderes Havzası geleceğini 
hazırlıyor
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İzmir ve çevresi, Neolitik Dönemden itibaren tüm tarihsel süreç 
boyunca önemini korumuş bir bölgedir. Kazı çalışmalarından elde 
edilen veriler, bölgenin bir taraftan Ege Denizi aracılığıyla Ege 
kültürleriyle; diğer taraftan vadi geçitleri aracılığıyla Anadolu’nun 
içleriyle iletişim halinde olduğunu göstermektedir. Dönemler 
boyunca farklı seviyelerde gerçekleşen bu çok yönlü iletişimle 
birlikte bölgede bulunan yerleşimler kendi iç dinamikleri ile 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik anlamda yerel kültürlerini 
oluşturmuşlardır. Panaztepe özellikle MÖ 2. binyılda, Doğu Akdeniz 
ve Batı Ege, hatta Kafkaslar’a uzanan bağlantılarıyla bölge için özgün 
merkezlerden biri olduğunu kanıtlamıştır. Ege dünyasında MÖ 14. 
ve 13. yüzyıl, Yunanistan kökenli Miken etkinliğinin en yoğun olduğu 
zaman dilimidir. Aynı dönemlerde Anadolu’nun merkezinde Hitit 
İmparatorluğunun en parlak dönemleri yaşanmıştır. Böyle bir siyasi 
ve sosyal tabloda iki farklı bölgesel kültürün kesişim noktasındaki 
konumuyla Batı Anadolu Bölgesi yerleşimleri, kültürel ilişkilerin 
boyutlarının anlaşılmasında oldukça önemlidir. Panaztepe de(1) bu 
yerleşimlerden biridir.

PANAZTEPE 
KAZILARI

Dr. Ümit Çayır 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
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Panaztepe; İzmir ili, Menemen ilçesinin 13 kilometre 
batısında yer almaktadır. Doğal bir yükselti 
olan Panaztepe’nin tepe ve yamaçlarında farklı 
dönemlere ait yerleşim ve mezarlık alanları açığa 
çıkarılmıştır. 1982 yılında Manisa Müzesine getirilen 
bir grup eserin, Panaztepe’de yapılan kaçak kazılar 
sonucunda ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bölgede 
gerçekleştirilen araştırmalar sonrasında 1985 yılında 
Prof. Dr. Armağan Erkanal(2) başkanlığında bilimsel kazı 
statüsünde çalışmalara başlanmış ve bu çalışmalar 
2020 yılına kadar sürdürülmüştür. 2020 yılında İzmir 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün başkanlığında 
gerçekleştirilen kazılara, 2021 yılından itibaren tarafımca 
sürdürülmektedir. 

Bugün kıyıdan 10 kilometre içeride yer alan tepenin, 
tarih öncesi dönemlerde İzmir Körfezinin kuzey 
kesiminde stratejik bir konuma sahip bir ada olduğu 
ve dönemler boyunca yerleşim ve mezarlık alanı olarak 
tercih edildiği anlaşılmıştır. Yerleşim, bazı kesintilerle 
birlikte Erken Tunç Çağından Osmanlı Dönemine kadar 
iskân görmüştür.

1985-2019 yılları arasında, Panaztepe’nin Akropol, Liman 
Kent, Batı ve Kuzey Mezarlık Alanı ile Atölyeler Mahallesi 
olarak tanımlanan alanlarında olmak üzere, farklı 
kesimlerinde kazı çalışmaları sürdürülmüş ve önemli 
neticelere ulaşılmıştır.

2020-2021 yıllarında bu alanlara bir yenisi eklenmiştir. 
Yeni Kazı Alanı, Akropol’ün 2 kilometre kuzeybatısında 
yer almaktadır. Bu alanda 2 yıldır sürdürdüğümüz kazı 
çalışmalarında en az üç farklı döneme ait yerleşime 
dair kanıtlara ulaşılmıştır. Akropol ve yamaçlarından 
elde edilen verilerle birlikte Yeni Kazı Alanında açığa 
çıkarılmaya başlanan sonuçlar, bölgenin tarihsel 
sürecine yeni bir boyut kazandırmaktadır.   

İzmir’in Menemen ilçe merkezine yakın konumdaki 
Panaztepe, Yeditepeler olarak da anılan bölgenin tepe ve 

yamaçlarına yayılmış yerleşim ve mezarlık alanıdır.
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Panaztepe’de Tunç Çağları
 
Erken Tunç Çağı 
Günümüze kadar yapılan çalışmalar Panaztepe’de 
en eski yerleşim tabakasının Erken Tunç Çağına ait 
olduğunu göstermektedir. Bu dönem yapı katları hem 
Yeni Kazı Alanında hem de önceki yıllarda yapılan kazı 
çalışmalarında Panaztepe’nin Akropol, Liman Kent(3) ve 
Batı Mezarlık Alanı(4) olmak üzere üç farklı kesiminde 
tespit edilmiştir.

Yeni Kazı Alanında bu döneme ait kalıntılara, Gediz 
Nehrinin zaman içinde biriktirdiği taşkınların 
oluşturduğu kalın bir alüvyon dolgunun altında 
ulaşılmıştır. Arkeolojik bulgular ve bölgenin tarih öncesi 
dönem coğrafyasını anlamak adına yapılmakta olan 
jeoarkeoloji çalışmaları ilk değerlendirmelerimize 
göre, bu dönemde bir Liman Kent ile karşı karşıya 
olduğumuza işaret etmektedir. Balık ağı ağırlığı 
olarak tanımladığımız bir grup taş ağırlık bu 
görüşü destekleyen bulguların ilk örnekleri olarak 
değerlendirilebilir. Henüz kısıtlı bir alanda çalışılmasına 
rağmen Erken Tunç Çağının ilk yarısından sonlarına 
kadar süren bir yerleşimin bu alanda devam ettiğini 
söylemek mümkündür. 

Orta Tunç Çağı
Orta Tunç Çağı, Panaztepe’de farklı ve geniş alanlarda 
araştırılmış bir dönem olup, oldukça önemli verilere 
ulaşılmıştır. Yukarı ve aşağı şehirden oluşan yerleşim 
dokusu ile bu döneme ait mimari kalıntılar Akropol, 
Liman Kent ve Atölyeler Mahallesi olarak tanımlanan 
alanlarda açığa çıkarılmıştır(5). Orta Tunç Çağına ait 
karakteristik kap formlarının dışında önemli buluntular 
arasında bir kült/sunu kabı dikkat çekici örneklerden 
biridir(6). Aynı döneme tarihlendirilen bir diğer önemli 
buluntu ise üzerinde çizgisel işaretler bulunan kurşun 
bir külçedir(7). Her iki buluntu da döneme ait diğer 
materyallerle birlikte yerleşimin karakteri hakkında bilgi 
vermekte; güçlü bir Orta Tunç Çağı yerleşimi olduğunu 
göstermektedir.

Geç Tunç Çağı
Geç Tunç Çağı Panaztepe’nin hem yerleşim hem 
de mezarlık alanı ile en geniş kapsamlı araştırılan 
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dönemidir. Kuzey ve Batı Mezarlığı olarak adlandırılan iki farklı 
kesimde ölü gömme gelenekleriyle ilgili dikkat çekici veriler sunan 
mezarlar açığa çıkarılmıştır(8). MÖ 2. binyılın ortalarından sonlarına 
kadar kullanılmış olan mezarlar iki ana evreye ayrılmaktadır(9): 
Birinci evrede bir taş platform ile parsellere ayrılan alanın 
içerisine pithos mezarlar yerleştirilmiştir. Bu parselleme sistemi 
Panaztepe’ye özgüdür ve Anadolu için üniktir(10). Bu evrede pithos 
mezarların dışında çömlek mezarlar, urneler, taş sanduka, basit 
toprak ile kompozit mezar tipleri de görülmektedir(11).  

İkinci evrede ise çeşitli formlarda tholos mezarlar ön plana 
çıkmaktadır. Batı Anadolu’da bu tip mezarlar Kolophon ve Kömür 
Burnu olmak üzere iki merkezden daha bilinmektedir.   

Hem tholos hem de pithos mezarlarında zengin mezar eşyaları 
bulunmuştur. Yerel ve ithal kaplar, scarebeler, mühürler, metal 
eserler, cam ve fayanstan süs eşyaları başlıca buluntulardır. 
Bronzdan yapılmış eserler arasında levha biçimli bir iğne üniktir ve 
en yakın paraleli Kafkaslar’da bulunmaktadır(12).

Mezarlardan ele geçen bronz ve camdan yapılmış çeşitli buluntular 
prestij malzemeleridir ve bulunduğu bir merkezin toplumsal 
düzeyi hakkında önemli veriler olarak değerlendirilir. Panaztepe’de 
de bu malzemelerden yapılmış farklı materyallerin bulunması elit 
bir toplumsal sınıfın göstergesidir.

MÖ 2. binyıl Anadolu’da tarihsel sürecin yazılı belgeler aracılığıyla 
da takip edilebildiği bir zaman dilimidir. Hitit ve Mısır yazılı 
belgelerinde geçen Arzawa topraklarının Batı Anadolu Bölgesini 
tanımladığı kabul edilmektedir. Metinlerde adları geçen Seha 
Nehir Ülkesi ve Mira Krallıklarının, Arzawa olarak tanımlanan 
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bölgede yer aldığı anlaşılmaktadır. Seha Nehri 
değerlendirmelere göre genellikle Gediz Nehri 
olarak kabul edilir. Yazılı belgelerde geçen 
ifadelerden kuzeyde Seha Nehir Ülkesi, güneyde 
Arzawa-Mira krallıklarının hâkim olduğu 
anlaşılmaktadır. Panaztepe’nin söz konusu 
dönemlerdeki adı henüz bilinmese de, yazılı 
belgelerde adı geçen Arzawa bölgesinde yer 
alan merkezlerden biri olduğunu söylemek 
mümkündür. Bununla birlikte Panaz kelimesinin 
etimolojik kökeni üzerine iki kaynak üzerinden 
öngörüde bulunulabilir ve MÖ 2. bine kadar 
takip edilebilir. Hitit yazılı belgelerinde, başka 
kent adlarıyla birlikte Paniša adı da geçmektedir. 
Bunun yanı sıra Paniša adı, 20. yüzyılın başlarında 
A. Philippson’un hazırladığı jeoloji haritasında 
geçmekte ve günümüz Panaztepe’nin 
bulunduğu alanı göstermektedir(13). Bu veriler 
doğrultusunda MÖ 2. binyılda Panaztepe’nin 
adının Paniša olma olasılığı yüksektir(14). Bu 
durumun netlik kazanabilmesi için daha fazla 
arkeolojik veriye ve dilbilimcilerin çalışmalarının 
sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Panazatepe’de Geç Tunç Çağı sonundan Karanlık 
Çağ olarak tanımlanan geçiş evresine ilişkin de 
önemli ipuçlarına ulaşılmıştır. Bu dönemlerin 
dışında Protogeometrik ve Geometrik Dönem, 
Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve 
Osmanlı Dönemine uzanan bir tarihsel süreci 
izlemek mümkündür. 

DİPNOTLAR 
1 Panaztepe Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir 
Büyük Şehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve İzmir Serbest 
Bölge (İZBAŞ) tarafından desteklenmektedir.
2 Prof.Dr. Armağan Erkanal büyük bir özveri ile Panaztepe 
Kazısını gerçekleştirmiş, yurt içi ve yurt dışında tanıtımını 
yapmıştır. Değerli hocamıza çalışmaları ve destekleri için 
teşekkürü bir borç bilirim.
3 Erkanal, 1999: 373-374.
4 Erkanal-Öktü ve Çınardalı-Karaaslan, 2005: 26.
5 Erkanal, 2015: 192-193.
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Anadolu topraklarında birçok maden kenti
bulunmaktadır. Bu madenler yüzyıllardır insanlar
 tarafından çıkarılarak kullanılmaktadır. 18. yüzyılın 
ortalarında başlayan Sanayi Devrimi ile madenlerin önemi 
daha da artmıştır. Madenlere olan ihtiyacın artması ile 
ülkelerin statüsü sahip olduğu yer altı kaynaklarına göre 
belirlenmiş, güçlü olan devletler madenlere ulaşmak için 
politikalar izlemiştir. Ülkelerde bu zenginliklerinin farkına 
vararak yer altı kaynaklarının bulunduğu yerleşim yerlerine 
önem vermiştir. Bu yerleşimlerden birisi de bugün Elazığ’a 
bağlı bir ilçe olan Maden’dir. Kent ismiyle müsemma, 
madenleriyle önemli Türkiye’nin, özelde Elazığ ilinin sembol 
yerleşim yeridir. Tabii bizler için yer altı kaynaklarından ziyade, 
yüzyıllar içinde oluşan kültürel hafıza önem taşımaktadır. 

Süleyman Deniz Seyrek 
 
Bakır Maden-DER (Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma 
ve Dayanışma Derneği) Başkanı

SANAYİ 
DEVRİMİNİN 
ANADOLU'YA 
YANSIMASI: 
MADEN

Camiikebir Mahallesi
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Güneydoğu Toroslar 
tarafından doğal bir şekilde 
koruma altına alınmış olan 
Maden; stratejik konumu, 
ismiyle müsemma yer altı 
kaynakları, kültür ve tabiat 
varlıklarıyla bölgenin önemli 
kentleri arasında bulunuyor.

Maden, Mezopotamya’nın en kuzey noktası, 
kadim Dicle Nehrinin başlangıcı, Güneydoğu 
Toroslar tarafından doğal bir şekilde koruma 
altına alınmış, Dicle Nehrinin iki ana kolundan biri 
olan Maden Çayı ve Mihrap Deresi vadilerinde 
kurulmuş, Elazığ-Diyarbakır kara ve demiryolunun 
tam ortasında, Elazığ’ın Diyarbakır sınırında 
bulunan bir yerleşim yeridir. Kısacası stratejik 
konumu, yer altı kaynakları ve ele alacağımız kültür 
ve tabiat varlıkları ile bölgenin maalesef göz ardı 
edildiğini söyleyebileceğimiz önemli bir yerleşimi.

Kente kuş uçuşu 20 kilometre uzaklıkta bulunan 
Çayönü yerleşim yeri (Ergani/Diyarbakır) ile insan 
varlığının tarihlendirildiği ilçede, MÖ 7500’den 
beri insanların varlığını sürdürdüğü ve bölgeye 
hâkimiyet kuran devletlerin yer altı kaynaklarını 
kullandığı belirtiliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığında yapılan araştırmalarda madencilik 
faaliyetinin 16. yüzyılda bir süre durduğunu, 18. 
yüzyılda Sanayi Devriminin başladığı tarihle eş 
zamanlı olarak yeniden aktifleştiğini ve kentin bu 
dönemden itibaren kapsamlı olarak imar edildiğini 
görüyoruz. Arşivlerde yer alan 2500’ü aşkın vesika 
ve harita incelendiğinde, bir maden kentinin 
nasıl oluştuğunu dönemler halinde görmek 
mümkün. Bu süreç, kentin ekonomisinden 
imarına, kültüründen sosyal yaşamına, idaresinden 
demografik yapısına kadar birçok özelliğin de 
değişim ve gelişimine sebep olmuştur. Bu konulara 
kısaca değinerek net bir tablo çizmekte fayda var.

İdare şekli: İlçenin idaresi genellikle madenciliğin 
en verimli şekilde yönetilmesine bağlı olarak 
belirlenmiştir. Bu idare şekillerinden en önemli 
olanı Ergani (Maden) ve Keban yöresinin özel 
bir statüyle yönetilmesidir. Osmanlı Devleti 
topraklarında bulunan birçok maden yerleşimine 
verilmeyen statü, bu bölgeye verilmiştir. Bölge 
“Ma’âdin- i Hümâyûn Emâneti” (Padişah Madenleri 
Emaneti) olarak belirlenmiş, ayrı bir önem 
verilmiştir. Bu özel yönetim modeli dahi, bölgenin 
önemini ortaya koymaktadır. Zaman içinde 

İstasyon Lojmanı
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eminlik, sancak, liva ve vilayet statüleri 
kazandırılmıştır. Osmanlı Devletinin ilk 
belediye teşkilatlarından birinin Maden 
Belediyesi olduğu belirtilmekte, Devlet 
Arşivlerinde Maden Belediyesi ile ilgili elde 
edilen en erken tarihli belgenin ise 1887 
tarihli olduğu görülmektedir.

Kültür ve sosyal yaşam: Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır Seferi sonrasında Osmanlı 
Devleti topraklarına bölgenin dâhil 
olması ve bölgeye Laurium Rumlarının 
yerleştirilmesiyle başlayan, 19. yüzyılda 
bölgede Alman asıllı şirketlerin madencilik 
yapmasıyla devam eden, Cumhuriyet 
Dönemiyle birlikte modern dünyanın 
imkânlarının getirilmesiyle birlikte 
yeni dünyayı yakalayan bir kentleşme 
süreci başlamıştır. Bu süreçte kent tam 
anlamıyla kozmopolit bir yapı kazanmış, 
bünyesinde ülkemizin yansıması bir 
mozaik oluşmuştur. Örneğin, bugün 
ilçe merkezinin batısında bulunan 
bir bölge halk arasında “Vays” olarak 
anılmaktadır. Bu kelimenin anlamı ve 
sebebi bilinmezken, içeriği, yapılan arşiv 
araştırılmasında netleşmiştir. 

Hicri 1304 (1887) tarihli, Tubini ve 
Daleggio isimli kişiler tarafından, 
Fransızca çizilen kent haritasında bu 
bölge “By. Weiß tarafından kullanılan 
mevduatlar” olarak geçmektedir. O 
dönem bölgede çalışan bir Alman 
mühendisin adının o alanda halkın 
diline yerleştiği ve bugüne kadar ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Bunun gibi sosyal ve 
kültürel yapıyı şekillendiren birçok hadise, 
madencilik sürecinde yaşanmıştır.

Ekonomi ve demografi: Yıllar 
geçtikçe daha fazla insana iş imkânı 
sağlayan madencilik faaliyeti sebebiyle 
Erzurum’dan Mardin’e, Gümüşhane’den 
Diyarbakır’a, Tunceli’den Şanlıurfa’ya 
kadar başta bölge il ve ilçeleri olmak üzere 
birçok kentten insan Maden’e gelmiştir. 
Geçmişin farklı etnik kimliklere sahip 
insanlarından gelen birikimin üstüne, bu 
kentlerden gelen kimlikler de eklenince, 
tam bir kültürler mozaiği olmuştur. Yer 
altı kaynaklarına ulaşmak adına, çevresine 
kıyasla daha erken elde edilen imkânlar da 
başka yerlerde yaşayan insanların kente 
gelmesinin bir sebebidir.

Çifte Köprü
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İmar: 18. yüzyılla birlikte hızlı bir imar faaliyeti 
başlamıştır. Bu imar faaliyetlerinden kalan 
çoğu miras bugüne ulaşmış ve kentin 
günümüzdeki kültür varlığını oluşturmuştur.

Maden’in ilçe merkezinde 13, kırsalda 12 
olmak üzere toplamda 25 kültür varlığı 
bulunmaktadır. Bu sayının artması, kentin 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
adına çalışma yürüten Bakır Maden Kültür, 
Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği 
(Bakır Maden-DER) 14 çınar ağacı ve birçok 
geleneksel Maden evi hakkında rapor 
hazırladı; Kültür ve Turizm Bakanlığının 
merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve bölge 
kuruluyla görüşmeler yapmak üzere 
çalışmalar yürüttü. Fırat Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi ile yürütülen saha çalışması ise 
devam etmektedir. Kentteki kültür ve tabiat 
varlıklarının sayısının kısa zamanda artması 
öngörülüyor.

Tescilli Kültür Varlıklarına biraz yakından 
bakalım:

Maden Hükümet Konağı (19. yüzyıl): Arşiv 
belgelerinde, alanda daha önce Maden 
Eminliği Sarayı bulunduğu, zaman içinde 
kullanılmaz hale gelen yapının yerine 
mevcut binanın inşa edildiği belirtilmektedir. 
İlçe, statüsüne bağlı olarak her dönem 
yönetim merkezi olmuştur. Yapı, döneminin 
Hükümet Konağı mimarisine uygun inşa 
edilmiştir. Maden Hükümet Konağı, Elazığ’da 
bulunan en eski ve en büyük tarihi mülki 
idare binasıdır. Yapının restorasyonu devam 
etmektedir.

Maden Saat Kulesi (1899): İlçe halkının 
maddi desteğiyle Padişah 2. Abdülhamid’in 
tahta çıkışının 25’nci yılına binaen inşa 
edilmiştir. Yapı 25’er sıra bakır cüruf taşı ve 
düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. İlçeye 
hâkim bir noktada Maden Hükümet Konağı 
yanında bulunan eser, Doğu ve Güneydoğu 

Maden Hükümet Konağı / Maden Saat Kulesi
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Anadolu Bölgesinden günümüze ulaşan 
en eski saat kulesidir.

Cami-i Kebir (18. yüzyıl): 18. yüzyılda 
Mihrap Deresinin güney yamacına 
inşa edilmiştir. İlçe çarşısının merkezi 
konumunda bulunan cami, uzun süre 
minaresiz kullanılmıştır. 1899 yılında 
minaresi inşa edilmiştir. Cami-i Kebir'i 
eşsiz kılan yönü de minaresidir. Sekizgen 
biçimde tek şerefeli inşa edilen minare, 
Elazığ'ın çokgen formda inşa edilmiş ilk 
minaresidir.

Maden Köprüsü (-): Yapım tarihi kesin 
olarak bilinmeyen yapının KGM. - Tarihi 
Köprüler Envanterinde Selçuklu Dönemi 
eseri olduğu belirtilmektedir. Maden 
Köprüsü, Dicle Nehrinin iki ana kolundan 
biri olan Maden Çayı üzerine iki kemerli 
olarak inşa edilmiştir. 2014 yılından itibaren 
başlayan doğal olmayan heyelan olayı 

sebebiyle 2015 yılından itibaren Maden 
Köprüsü tahribata uğramıştır. 5 yıllık 
sürede yavaş yavaş yıkılmaya başlayan 
tarihi köprünün büyük kemeri, 30 Ekim 
2019’ da yıkılmıştır.

Ağa Puhar (Pınarı) Çeşmesi: 19. yüzyıl 
tarihli haritalarda gösterilmiş olan çeşme, 
özgün mimarisiyle günümüze ulaşmış 
nadir eserlerdendir.

Kavasbaşı Evi: Mimarisi sebebiyle 19. 
yüzyıl eseri olduğu tahmin edilmektedir. 
Doğu-batı yönünde eğimli bir arazi 
üzerinde konumlanan yapı, kot farkı 
nedeniyle doğudan iki, batıdan tek 
katlı olarak gözlemlenmektedir. Yapının 
doğuya bakan ön cephesi ve cephe 
köşeleri açık ve koyu tondaki düzgün 
kesme taş malzemeyle; kuzey, güney ve 
batı cepheleri ise aralarda ahşap hatıllara 
yer verilen moloz taş örgü duvar tekniğiyle 

 Koşik Bölgesi ve eski fabrika sahası / Cami-i Kebir / Kavasbaşı Evi
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örülmüştür. Yapının üzeri sac malzeme ile 
kırma çatı olarak örtülmüştür. Yapıya giriş biri batıda, 
biri doğuda olan çift kanatlı ahşap kapılardan 
sağlanmaktadır. Doğu cephedeki ahşap kapının 
hemen üzerinde dairesel formlu bir ışıklık penceresine 
yer verilmiştir. Bu pencerenin üzerinde daha önce 
cumba veya balkona ait olduğu düşünülen ve ahşap 
bingilerle doğu cepheden çıkıntı yapan bir taban 
döşemesi bulunmaktadır. Birinci katta dikdörtgen 
planlı giriş sofası ile bunun sağ ve solunda dikdörtgen 
planlı birer odaya yer verilmiştir. Bu odaların gerisinde 
de mutfak ve ıslak hacimlere yer verilmiştir. Sofanın 
sağ ve solundaki odaların dıştan dikdörtgen formlu 
olan pencere açıklıkları içten yüksek tutulmuş 
yuvarlak kemer formlu ve dikdörtgen formlu duvar 
nişlerine yer verilmiştir. Günümüzde birinci ve ikinci 
katları iki ayrı konut şeklinde kullanılmaktadır. Üst 
kata, kot farkı nedeniyle tek katlı düzenlenen batı 
cephedeki iki kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. 
Yapıya girişin sağlandığı her iki kapıda özgünlüğünü 
korumaktadır.

Maden’in en önemli değerleri geleneksel evleridir. 
Kentin hafızası olan dar sokaklarla birbirine bağlanan 
kâgir evler, yörenin yerel malzemesiyle inşa edilmiştir. 
Kendilerine has mimari özellikler taşıyan geleneksel 
Maden evleri, topoğrafyanın dağlık olması nedeniyle 
vadi yamacına yayılmıştır, yerleşim de burada 
oluşmuştur.

Bölge insanı gündüz ve gece görünümü sebebiyle, 
“Gündüz al, gece sat Maden” diyerek kentin gece 
oluşan eşsiz görüntüsüne dikkat çeker. Evler 
konusunda kapsamlı incelemeler yürütülerek 
envanter çalışması yapılmaktadır. Bir yandan da 

Arşivler, kentte madencilik faaliyetinin Sanayi Devrimi 
ile eş zamanlı olarak yoğunlaştığını gösteriyor. Bu dönem üzerine 

yapılan çalışmalar, bir maden kentinin nasıl oluştuğunu da 
aşama aşama görmeyi mümkün kılıyor. 

Ağa Puhar Çeşmesi / Beş Kardeş Rum Evleri 
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evlerin tescil süreci yürütülmektedir. Aynı 
şekilde ilçenin geçmişteki sosyal hayatının 
göstergesi sinemalar konusu da ayrı öneme 
sahiptir. 4 sinemadan günümüze ulaşan 
en iyi durumdaki, 1953 yılında inşa edilen 
Engin Sinemasının tescillenmesi için 
girişimler devam etmektedir. Tarihi Kral 
Yolunun Maden ilçesi sınırlarından geçen 
25 kilometrelik hattının büyük bölümünü 
yürüyerek inceleyen Bakır Maden-DER 
gönüllüleri 26 köprü ve menfez tespit ederek 
koruma altına alınması için gerekli başvuruyu 
yapmıştır. Devlet Arşivlerinde yapılan 
araştırmada güzergâhın Harput-Diyarbakır 
yolu olduğu görülmüştür. Cumhuriyet’in 
kurduğu ilk sanayi tesislerinden biri olan 
Ergani Bakır TAŞ. tarafından inşa edilen 
ve endüstri mirasımız olan yapılardan 
günümüze ulaşan taşınmazların da 
koruma altına alınması için gerekli çalışma 

yapılmış, yetkililer tarafından karar alınması 
beklenmektedir.

Kentin ismi, geçmişten gelen birikimi ve 
madencilik tarihindeki yeriyle şehir turizme 
kazandırılması gereken bir değerimizdir. 
Kentin kısa tarihsel sürecinde görüldüğü gibi, 
turizm şeklinin maden yaşanmışlığı üzerine 
bir çerçevede ele alınması en doğru olandır. 
Özellikle Sanayi Devrimi ve Cumhuriyet ile 
gelen ve günümüze ulaşan miras, korunarak 
gelecek kuşaklara taşınmalıdır.

Özetle Maden ilçesi, “altı cevher, üstü 
mücevher” şehridir.

Kaynakça:
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde 
Madencilik, Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, Prof. Dr. 
İlber ORTAYLI

Koçoğlu Köprüsü / Saray Camisi Haziresi / Kantarmalı Ev
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Ceyda Bakbaşa Bosson

ÇEKÜL İş Geliştirme Koordinatörü, Şehir Plancısı

Fotoğraflar: Hakan Hatay

Mimar Sinan Büyükçekmece (Sultan Süleyman) Köprüsü

ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bu yana ülkemizdeki kültürel mirasın 
korunması, insan ve kültür arasındaki uyumun önemi üzerine farkındalık 
yaratmak adına küçük yerleşmelerden büyük kentlere kadar birçok bölgede 
farklı içeriklerde projeler yürütüyor. Mimar Sinan’ın bu projelerde farklı bir önemi 
ve rolü bulunuyor. Sinan mirasına dönük toplumsal bilinç uyandırmak, adına 
ve eserlerine olan saygıyı Anadolu’nun her köşesine yaymak üzere Ağırnas’ta 
başlayan yolculuk, o günden bu güne, Sinan’ın izini birçok kentte sürmeye 
devam etti. Anadolu’da, Trakya’da ve Sinan’ın imzasını taşıyan başka birçok 
kentte hayata geçirilen projeler, disiplinler arası işbirlikleri Sinan’a Saygı başlığı 
altında büyüdü ve önemli bir bellek oluşturdu. Günümüzde, bu görsel ve 
yazılı bilgi birikimleri ve deneyimleri ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Sinan’a Saygı 
Koleksiyonunu yarattı. İstanbul’un Sinan’ı Sanal Fotoğraf Sergisi bu bellekle 
temellenen, vakfın kültürel miras değerlerini koruma üzerine kurulu bütüncül 
yaklaşımın devamı niteliğinde olan bir proje olarak düşünülebilir. 

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Sinan’a Saygı 
Koleksiyonunun temel oluşturduğu İstanbul’un 
Sinan’ı Sanal Fotoğraf Sergisi, Sinan’ın 
İstanbul’daki eserlerini 4 farklı rotada aktarıyor. 
Sergide 35 eser, 47 fotoğrafla yer alıyor. 

İSTANBUL’UN SİNAN’I 
SERGİSİNDEN NOTLAR 
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İstanbul’un Sinan’ı sergisi, Sinan’a 
Saygı Koleksiyonunda yer alan Sinan’ın 
İstanbul’daki eserlerinden bir seçki ile 
hazırlandı. ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü Hakan 
Hatay’ın 2014-2015 yıllarında çektiği 
fotoğraflardan oluşan bu seçki, Sinan 
eserlerinin kentle kurduğu ilişkiyi izlemeyi 
mümkün kılıyor. Serginin önemli bir 
özelliği, günümüze kadar Metaverse dijital 
dünyasında yapılmış ilk Mimar Sinan 
fotoğraf sergisi olmasıdır. 

Dijital Ortamda Sinan 
Mekân kavramının, sosyal paylaşımın ve 
kentsel aidiyet duygusunun kavramsal ve 
yapısal değişimlere uğradığı günümüzde 
dijital ortamda bir Mimar Sinan sergisi 
yapmanın önemli farklıdır. Osmanlı 
İmparatorluğunun sayısız kentine 
eserleriyle imzasını atmış olan Mimar 

Sinan, anıtsal eserlerinin büyüklükleri ve 
simgesel rollerine rağmen bulundukları 
topoğrafya ile uyumlanmalarını sağlayan 
ve kent dokusuyla mekânsal, sosyal ve 
ekonomik bağlamda organik bir bağ 
oluşturan kurgusuyla, kültürel mirasımızın 
en önemli isimlerinden biridir. Hele ki yedi 
tepenin özgün silüeti, deniz kıyısının yedi 
tepeyi destekler biçimde kurgulanmış 
eserleri söz konusu olduğunda, Sinan’ın 
İstanbul silüetindeki yeri bambaşkadır. 
Metaverse dünyasını bir aktarım aracı 
olarak kullanan bu sergi, Mimar Sinan’ın 
kültürel mirasımızdaki önemini aktarırken, 
izleyenleri, Sinan’ın inşa ettiği anıtsal 
yapıların kentle olan etkileşimi bağlamında 
mekânsal aidiyet ve mekânsal kimlik 
konuları hakkında düşünmeye davet 
ediyor.  Bu bağlamda serginin kentle 
kurduğu bağ hem kurgusal hem de 

Şemsi Ahmet Paşa Camisi
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içeriksel olarak özellikle dikkate değer:
Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinin 
4 farklı rotada anlatıldığı sergide dijital 
platform aracılığıyla mekânsal bir deneyim 
yaratılması amaçlandı; İstanbul silüetinde 
ve kentin gelişim sürecinde öneme sahip 
35 eser, toplam 47 fotoğrafla anlatıldı. 

Sinan Rotaları
Serginin ilk rotası, kentin deniz kıyısındaki 
Sinan silüetine odaklanarak, Beşiktaş’tan 
başlayıp Üsküdar’a kadar uzanıyor. 
Bu rota, ziyaretçileri, Hüsrev Kethüda 
Hamamının fil gözleri ile sağlanan doğal 
aydınlatma detaylarından başlayarak, 
Beşiktaş Meydanında bulunan ve Sinan’ın 
ilk mezar yapısı olan, Osmanlı Donanması 
için sembolik öneme sahip Barbaros 
Hayrettin Paşa Türbesine doğru yolculuğa 
çıkarıyor. Kılıç Ali Paşa Camisinin Ayasofya 

ile benzer unsurlarına değiniyor ve 
Tophane bölgesinin Tophane-i Amire’nin 
kuruluşuyla birlikte yaşadığı değişim 
süreci hakkındaki bilgilerle sonlanıyor.

İkinci rota, tarihi yarımadadaki Sinan 
eserlerinden başlayarak Azapkapı’ya 
doğru yol alıyor. Bu rotada Rüstem 
Paşa Camisinin Tahtakale’nin kalabalık 
sokaklarındaki uyumu vurgulanırken, 
Süleymaniye medreselerinin Haliç 
kıyılarındaki topoğrafyayla bütünleşik 
tasarımına değiniliyor. Azapkapıda’ki 
Sokollu Mehmet Paşa Camisinin müstakil 
bir yapı elemanı olarak inşa edilmiş 
minaresine dikkat çekilirken, Ayasofya’nın 
Sultan II. Selim döneminde yapılmış 
minarelerinin hikâyesi anlatılıyor. 

Serginin üçüncü rotası, izleyenleri, Mimar 

Sultan Süleyman Medresesi kubbeleri ve İstanbul 
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ÇEKÜL gönüllüsü Hakan 
Hatay’ın objektifinden 
fotoğraflarla, ziyaretçisine 
dijital platformda mekânsal bir 
deneyim yaşatmayı amaçlayan 
sergi, Mateverse dünyasındaki ilk 
Mimar Sinan sergisi.

Sinan’ın eserlerini Haliç kıyılarından 
okumaya davet ediyor. Osmanlı 
İmparatorluğunun protokol yolu olan 
divan yolunun Edirne’ye açılan kapısı 
olarak nitelendirilen Edirnekapı’daki 
Mihrimah Sultan Külliyesinin kent 
dokusuyla kurduğu bağ, sanki 
İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecini 
anlatan bir pencere. Sulukule’nin 
kentsel dönüşümle farklılaşan 
dokusunun yanında, İstanbul kara 
surlarının atıl yapısını, tarihî kent 
merkezi silüetini etkileyen yol arterlerini 
bu pencereden algılamak mümkün. 
Piyale Paşa Camisinde, Paşa’nın denizci 
kimliğiyle mimarinin nasıl uyumlandığı 
gösterilirken, Zal Mahmut Paşa 
Külliyesinin heybeti Haliç kıyılarından 
aktarılıyor. 

Son rota ise Mimar Sinan’ın eserlerini 
suyun iziyle birlikte sürüyor. Bu 
rota, İstanbul’u su ile buluşturan 
kemerlerini, kenti ticaret yollarına 
bağlayan köprülerini anlatıyor. Roma 
Döneminden kalan kemer kalıntılarının 
onarılmasıyla İstanbul’un su ihtiyacını 
yüzyıllar boyunca karşılayabilmiş su 
kemerlerinin farklı açılardan çekilmiş 
fotoğrafları, ziyaretçilere farklı bir izleme 
deneyimi yaşatıyor. Su kemerleri kentin 
sadece suyla buluşmasına değil, aynı 
zamanda Mimar Sinan’ın, eserlerini 
doğa ile uyumlayarak tasarlayabilme 
becerisine de vurgu yapıyor. Aşağıdan 
yukarıya doğru piramidal bir kurgu ile 
yapıların stabilitesini arttıran su kemeri 
çözümleri, Sinan’ın kubbeli taşıyıcı 
sistemler konusundaki uzmanlığı kadar, 
farklı işlev ve boyutlardaki eserlerde 
de aynı anıtsallık ve mühendislik 
kapasitesini aktarabildiğini gösteriyor. 

İstanbul’un Sinan’ı sergisinin bir 
başka amacı, Metaverse dünyasına 

Piyalepaşa Camisi
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rağmen, ziyaretçi ile Sinan’ın eserleri arasındaki bağı birçok 
duyuya hitap ederek güçlendirmek ve zenginleştirmek. 
ÇEKÜL gönüllümüz Alp Özgen’in seslendirdiği metinlerle 
beraber, ziyaretçiler Mimar Sinan’ın eserlerini izlemenin 
ötesine geçerek, mimari özellikleri, tarihsel anektodları ve 
kentle kurduğu ilişki hakkında pek çok ipucunu dinleme 
yoluyla öğrenebiliyor ve günümüzdeki kullanım fonksiyonları 
hakkında bilgi edinebiliyor.

Mimar Sinan’ı Anma Günü olan 9 Nisan’da açılan sergi 
9 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak https://www.cekulvakfi.org.
tr/proje/istanbulun-sinani-sanal-fotograf-sergisi adresinden 
ziyaret edilebilecek. Yanı sıra, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinin 
koleksiyonunun gelişmesine katkı sağlamak isteyen 
ziyaretçiler www.cekuldukkan.org sayfasından serginin 
posterlerini alabilecek.  Bir diğer önemli ayrıntı da, sergi 
süresince ÇEKÜL Vakfı bünyesinde Sinan’a Saygı serüveninin 
anlatıldığı söyleşilerin düzenlenecek olması. 

ÇEKÜL’ün “Doğa ve Kültürle Varız!” sloganını destekleyen 
İstanbul’un Sinan’ını görerek ve duyarak keşfedebileceğiniz 
bu sergide güzel vakit geçirmenizi diliyoruz. 

Ayasofya Camisi / Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi 
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Buca Göç ve Mübadele Anı Evi
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Kentli kimliği ve kentli bilinci 
kavramlarının oluşmasında etkin rol alan 
kent müzeleri, Tarihi Kentler Birliğinin Tarihi 
Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri 
kitabıyla ele alınıyor. Kitap, uzmanların 
kaleminden tarihi kent müzelerine 
yakından bakıyor.

Kenti ‘o kent’ yapan tarihsel serüveni canlı tutmak, tarihsel dokusuyla, 
mekânlarıyla, adap erkânıyla, ilişki biçimleriyle tanıdık hale getirmek, 
geçmişle bugünü birbirine bağlayıp geleceğe uzanmak, kent müzeleri 
ve arşivlerini, kent kimliğinin yapılanmasında belirleyici bir konuma 
taşıyor. Kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve 
kentli bilincine sahip hemşeriler yaratan kent müzeleri, Tarihi Kentler 
Birliğinin titizlikle üzerinde çalıştığı konu başlıklarından biri. 

TARİHİ KENTLERİN 
HAFIZASI MÜZELER

41YEREL KİMLİK



İlk örneklerini 1990'lı yılların sonunda görmeye 
başladığımız kent müzeleri, sivil tarihin inşasında 

etkin rol oynar.

Kentliyi ortamından 
koparan ve geçmişine 
yabancılaştıran dönüşümün 
yıkıcı etkisini gideren kent 
müzeleri farklı insanları ortak 
bir kimlikte buluşturmaya, 
kaynaştırmaya ve kentleriyle 
barıştırmaya hizmet eder. 
Bu yapılardaki tarih, sivil 
ve yerel bir tarihtir. Kent 
müzesi, kavram olarak, 
bir kentte yaşanan yerel 
sivil tarihin belgelenmesi, 
biraraya getirilmesi ve 
sergilenmesine karşılık gelir.

TKB'nin ve ÇEKÜL'ün 
Müzecilik Yaklaşımı
Kendini korumaya çalışan 
kentler, el yordamıyla da 
olsa ilk müze örneklerini 
'90’lı yılların hemen 
sonunda vermeye başladı. 
Bu konudaki ilk adım, 
1999 yılında Erzincan’ın 
Kemaliye ilçesinde belediye, 
kaymakamlık ve ÇEKÜL 
gönüllülerinin girişimiyle 
atıldı. Kısa süre sonra, 
2002 yılında, Kastamonu 
Valiliğinin çabasıyla, 
Cumhuriyet Döneminin ilk 
usta mimarlarından Vedat 
Tek’in eseri olan Kastamonu 
Hükümet Konağında halkın 
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bağışladığı belge ve objelerle 
Kastamonu Kent Tarihi Müzesi kuruldu. 
Onları, 2004 yılında İzmir’de onarılan 
eski İtfaiye Binasında oluşturulan, ileri 
teknolojiyle desteklenmiş Kent Arşivi ve 
Müzesi (APİKAM) izledi. Aynı yıl Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların yoğun 
desteğiyle, yine eski bir yapı olan Adliye 
Binasında Bursa Kent Müzesini hayata 
geçirdi. 

ÇEKÜL ve TKB’nin çağrısıyla açılan 
başarılı ilk örneklerin ardından TKB 
üye belediyeleri müze çalışmalarını 
hızlandırdı. Böylelikle ÇEKÜL Vakfının 
önemli kavramlarından biri olan kent 

müzeleri, Tarihi Kentler Birliğinin 
kuruluşuyla önemli ivme kazandı. 2011 
yılına gelindiğinde Samsun’da yapılan TKB 
toplantısında alınan “her kente bir kent 
müzesi” kararıyla kent müzeleri, artan 
uygulama örneklerinin nitelikleriyle de 
başka bir boyut kazandı. 2012 yılında 360’ı 
aşkın üyeye sahip olan TKB’de, belediye 
başkanlarının konuya gönüllü yaklaşımları 
ve çalışmaları sayesinde yaygınlaşan kent 
müzeleri ile kent envanteri, kent arşivi, 
kent belleği giderek daha büyük bir 
bilinç ve çalışma disipliniyle ele alınır oldu.  
Bugün Tarihi Kentler Birliğine üye 
460 belediyenin 289’unda müze açıldı; 
65 müzeninse kuruluş çalışmaları sürüyor. 

Simav Kent Müzesi 
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Uzmanların Bakışıyla Kent Müzesi
Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri 
ve Müzeleri, alanın uzmanları tarafından 
yazılan makaleleri biraraya getiren, farklı 
kentlerden müze fotoğraflarının da 
eşlik ettiği zengin bir kitap. Tarihi Kentler 
Birliğinin müze yaklaşımını “aidiyet” 
kavramı üzerinden ele alan kitapta Ahmet 
Ömer Erdönmez “TKB’nin Türkiye’de 
Müzeciliğe Katkısı”, Ahmet Onur Altun 
“Kırsal Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri”, 
Kibele Eren “Tarihi Kentler Birliği Müze 
Eğitimleri”, S. Yeşim Dizdaroğlu “Eğitim 
Mekânı Olarak Kent Müzeleri”, Ayşen 
Kılıç Özarslantürk “Koruma Politikaları 
ve Kent Yaşamında Müzeler” ve Doç. 
Dr. Nevra Ertürk “Müzelerde Risklere 
Hazırlık” başlıklı yazılarıyla kent müzelerine 
farklı perspektiflerden bakıyor. Kitap, 
son bölümünde TKB’nin 2016 yılından 
bu yana düzenlediği Müze Özendirme 

Yarışmasına odaklanarak, yarışmanın 
içeriğine ve işleyişine dair bilgileri aktarıyor; 
başlangıcından bugüne, yarışmaya 
katılan tüm kent ve müzeleri fotoğraflarıyla 
birlikte yansıtıyor. Tarihi Kentlerin Hafızası: 
Kent Arşivleri ve Müzeleri kitabı, kapanışı 
Tarihi Kentler Birliği Müze Envanteri ile 
yapıyor. Envanter, sayıları her geçen gün 
artan müzelerle birlikte, sürekli olarak 
güncelleniyor. 

Anadolu’nun farklı ölçekte tarihi 
kentlerinde müzelerin gelişimi ve 
niteliğinden eğitim ve korumaya, 
doğal afetlerin doğal ve kültürel mirasa 
etkisinden müze yapısının kent ve kentliyle 
etkileşimine müzeciliği geniş bir çerçevede 
ele alan kitap, belediyeler ve alanın 
uzmanları için önemli bir referans 
niteliği taşıyor.  

Ankara Müzesi
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Samsun Kent Müzesi / Seyhan Belediyesi Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi / Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi /
Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesi / Dulkadiroğlu Belediyesi Tematik Mutfak Müzesi
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Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkentlik yapan Edirne, 
Mimar Sinan’ın 80’li yaşlarında inşa ettiği ve “ustalık eserim” diye 
nitelendirdiği Selimiye Camisine ev sahipliği yapan, kültür mirası zengin 
bir kent. 

Edirne Selimiye Camisi Külliyesi, 2011’de UNESCO Dünya Mirası 
Listesine alındı. UNESCO, Dünya Mirası Listesinde bulunan varlıkların 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülecek 
çalışmalarda, kültür varlığının bulunduğu çevreyle bir bütün olarak ele 
alınmasını şart koşar. Bu koşulu sağlamak amacıyla TKB’nin kurucu 
üyelerinden olan Edirne Belediyesi tarafından 2009 yılında Selimiye 
Camisi Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması düzenlendi.

Edirne Belediyesinin Selimiye Camisi 
Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, 
Mimar Sinan’ın ünlü eserini, Mimar 
Sinan’ın kentle kurduğu ilişki kapsamında 
ele alması açısından önem taşıyor. 

KENTLE İLİŞKİSİ 
SÜREKLİ BİR YAPI: 
SELİMİYE CAMİSİ 
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Yarışmaya başvuran 
projeler Prof. Dr. Zeynep 
Ahunbay başkanlığında 
Prof. Dr. İlgi Yüce Aşkun, Prof. 
Dr. Nevzat İlhan, Doç. Dr. Yegân 
Kâhya Sayar, Dr. Turgay Ateş, 
Dr. Oktan Nalbantoğlu ve Yeşim 
Hatırlı’dan oluşan jüri tarafından 
değerlendirildi. Yarışma 
sonucunda, tasarımını mimar 
Beril Serbes’in yaptığı proje 
birinci seçilerek Edirne Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu onayına sunuldu. 
ICOMOS’un da uygunluk görüşü 
alındı. Süreç, Koruma Bölge 
Kurulunun incelemesi, “1976 
yılında tescili yapılmış olan ve 
uygulanması planlanan proje 
alanı içinde yer aldığı tarihi 
kaynaklardan bilinen Yemiş 
Kapanının sondaj kazısının 
yapılmasına” dair 2013 tarihli 
kararı, Edirne Belediyesinin 
finansman desteği ve Müze 
Müdürlüğü denetiminde 
yapılmasıyla adım adım ilerledi.

Sondaj Kazısından 
Kurtarma Kazısına 
Kazı sonucunda ortaya çıkan 
kalıntıların değerlendirildiği 
kurul toplantısı ile birlikte 
Yemiş Kapanındaki kalıntıların 
tamamen açığa çıkarılması 
amacıyla sondaj kazısı, kurtarma 
kazısına evrildi. Edirne Belediyesi 
ve Edirne Valiliğinin finansıyla, 
proje sınırlarında kalan alanda 
Müze Müdürlüğü tarafından 
Şubat 2015 ve Haziran 2016 
tarihleri arasında bir kurtarma 
kazısı yapıldı. Bu kazıyla 
eşzamanlı olarak Selimiye Camisi 
Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Projesi de revize edilerek Koruma 
Bölge Kurulu onayına sunuldu. 
Protokollerin imzalanmasıyla 
birlikte de Çevre Şehircilik ve 
İklim Bakanlığınca hazırlanan 
Selimiye Camisi Çevresi Kentsel 
Tasarım Projesine Dayalı Revize 
Uygulama Projeleri ile Rölöve 
Planları çizildi ve hızla uygulama 
aşamasına geçildi. 

ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar Metin Keskin'in duvar tasarımı. 
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Kentle İlişki Kuran Eserler
Mimar Sinan eserlerinin önemli 
özelliklerinden biri, yapıların kent ve 
topoğrafyayla kurduğu doğal ilişki. Mimar 
Sinan'ın eserleri sadece uzman bakışıyla 
değil, kentlilerin gündelik yaşamda da 
rahatlıkla fark edebileceği bir açıklıkla, 
kentin doğrudan parçasıdır. Eserleri, 
çevresiyle birlikte düşünen ve canlı kent 
ortamına dâhil eden bu anlayış, Sinan’ın 
yapılarında hemen karşımıza çıkar. 
Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım 
ve Peyzaj Projesi, bu yaklaşımın izinden 
gidiyor. Selimiye Camisinin çevresiyle 
bir bütün olarak ele alınması ve kentle 
ilişkisinin kurgulanması; kentsel buluşma 
mekânı oluşturulması; kent merkezinde 
görsel-fiziksel kalitenin arttırılarak kent 
imgesine ve yaşamına olumlu katkı 
sağlayacak mekânlar yaratılması; alanın 
kullanımının çağdaş koruma ilkeleri 
doğrultusunda ele alınmasıyla alanın 
iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin, 
estetik, işlevsel, ekonomik ve çağdaş 
çözümlerin, dönüşüm modelleriyle 
ortaya konulması hedefleri, projenin 
hattını ve ilkesini belirliyor.  Bu hedefler 

doğrultusunda kazı alanındaki kalıntılar peyzaj 
düzenlemesine dâhil edilerek cami çevresindeki 
tarihsel kurgu yeniden ortaya çıkarıldı.  Tarihi 
yapıların her açıdan kamusal hayatla buluşması, 
onlara ev sahipliği yapan kentler ve kentliler için 
ayrıca anlam taşıyor; mirasın sürekliliğine önemli 
bir katkı sağlıyor. 

Selimiye Camisinin bu kapsamda ele alındığı 
proje, pek çok ödüle değer bulundu: Marmara 
Belediyeler Birliğinin “Altın Karınca” ile Tarihi 
Kentler Birliğinin “Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması Proje Ödülü” sadece ikisi. 
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Ahmet Onur Altun 

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı

Enerji Müzesi

ÇEKÜL Akademinin bahar dönemi eğitimleri, Bursa ve Kahramanmaraş’ta 
yapıldı. Bursa’da Osmangazi Belediyesi Müze Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler Müdürlüğü desteğiyle KEMEP eğitiminin ikinci modülü 
gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ta ise Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlenen “Kent Bütününde Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: 
Kahramanmaraş Örneği”, ÇEKÜL Akademinin Alanda Eğitim Programının bu 
dönemdeki ilk eğitimi oldu. 

KEMEP Bursa’da 
Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programının ikinci modülü 
“Kent Müzeleri ve Sergileme Yöntemleri” başlığıyla 23- 25 Mart 2022 tarihleri 
arasında, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde uygulandı. Kültür sektöründe 

Aktopraklık kazıları ile, Bursa’da, yaşamın ilk 
izlerinin 8 bin 500 yıl öncesine uzandığı biliniyor. 
Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan kent, Osmanlı egemenliğine girdiği 
dönem hızla gelişti. UNESCO Dünya Mirası 
Listesindeki Bursa, tarihi zenginliğini müzelere 
taşıyan kentlerden biri.

MÜZELER KENTİ 
BURSA 
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güçlenerek ziyaretçilerle bütünleşen ve değer 
üreten müzelerin yerel yönetimler tarafından 
planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamalarının 
anlatılması ile çağdaş müzecilik anlayışı 
çerçevesinde sergileme, tasarım ve koleksiyon 
yönetimi konularında katılımcıların donanım ve 
becerilerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla 
düzenlenen eğitime farklı belediyelerden 13 uzman 
katıldı. Müzede gerçekleşen sunumların ardından, 
katılımcı grup Osmangazi Belediyesi ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeleri ziyaret etti, 
bu müzelerle ilgili bilgi aldı. 

Aktopraklık kazıları ile, Bursa’da, yaşamın ilk 
izlerinin 8500 yıl öncesine uzandığı biliniyor. 
Bursa’nın kent olarak ortaya çıkışı ve çevresinin 
surlarla çevrilmesi ise Bitinya Krallığı dönemini 
bulur. Bu dönemden itibaren, sırasıyla Roma 
ve Bizans imparatorluklarının egemenliğine 
giren kent, 1326 yılında Orhan Bey tarafından 
fethedilerek Osmanlı hakimiyetine girene 
kadar, sur içinde küçük bir yerleşimdi. Osmanlı 
yönetimiyle birlikte başkent statüsüne ulaşan 
kent, bu dönemde hızlı bir şekilde gelişti. Bursa, 
günümüzde Türkiye’nin en büyük kentleri 
arasında bulunuyor; tarihi ve kültürel mirasıyla 
dikkat çekiyor. “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğunun Doğuşu” isimli adaylık 
dosyasıyla yaptığı başvuru sonucunda Hanlar 
Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan 
Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) 
ve Cumalıkızık Köyü alanları ile 2014 yılında 
UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen Bursa, 
tarihi zenginliğini müzelere taşıyan kentlerden biri.

Panorama Müzesi: Bir Kente Panoramik Bakmak
ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin yapıldığı Osmangazi 
Belediyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 
2018 yılında açıldı. Panoramik müze 360 derece 
dairesel döngü içinde Bursa’nın beylikten 
imparatorluğa uzanan yolculuğunu anlatıyor, 
fetih gününü resmediyor. Müzede Bursa’da 
defnedilmiş 6 Osmanlı padişahı ile dönemlerindeki 
sosyal hayatı anlatan 16 adet tablo da yer alıyor. 
Ana tema canlandırma salonu, sergi salonları, 

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi / Karagöz Müzesi 
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toplantı salonları, kafeterya ve idari 
bölümlerden oluşan ve ekolojik mimarlık 
anlayışına uygun olarak, enerji verimliliği 
ilkesine göre Yeşil Bina formunda inşa 
edilen müze, Bursa’nın tarihi merkezinin 
doğusunda, tarihi dokuya bağlanan 
bir konumda bulunuyor. Yeşil Cami, 
Yeşil Türbe ve dünyanın 3 tarihi çarşılı 
köprüsünden biri olan Irgandı Köprüsü ile 
hanlar bölgesine de yürüme mesafesinde 
olan müze, bir kültür aksını tamamlar 
nitelikte. 

Bursa Kent Müzesi
Eğitimlerin bir diğer odak noktası, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
Bursa Kent Müzesi oldu. Hanlar Bölgesi ve 
Ulu Caminin hemen yakınında, Bursa’nın 
en merkezi noktası olan Heykel’de yer 
alan Kent Müzesi, Türkiye’de açılan ilk 
kent müzelerinden biri. Müze, eski Adliye 
Binasının yeniden işlevlendirilmesiyle 

2004 yılında ziyarete açıldı. Hemen 
karşısında bulunan ve restore edilerek 
müzeye eklenen eski defterdarlık 
binası, hâlihazırda alttan bir tünelle 
yapıyla bağlantılı. Bursa Kent Müzesinin 
genişletilmesi için çalışmalar devam 
ediyor. Kent Müzesinin koleksiyonu, 
açılışından sonra gelen bağışlarla 
zenginleşti; bu sayede, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kent müzesinden 
doğan, farklı başlıklarda pek çok müze 
açıldı. Günümüzde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler Müdürlüğüne bağlı 
16 müze bulunuyor. Bu müzelerin bir 
kısmı tarihi kent merkezinde kentsel 
doku içinde dağılmış halde, sivil mimari 
yapılarda ve Bursa Kalesi içindeyken, bir 
kısmı ise eski Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayi Dokuma Fabrikasının yeniden 
işlevlendirilmesiyle oluşturulan Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki 
Müzeler Kompleksinde yer alıyor. 

Panorama, Merinos ve Kent Müzesi inceleme gezisi. 
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ÇEKÜL Akademinin Dulkadiroğlu Belediyesi 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği eğitim ile katılımcılar, anıtsal 
ve sivil mimarlık eserlerinin restorasyon uygulamalarını 

yakından inceledi. 

Bir Endüstri Mirası: Merinos Fabrikası
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, 
ölümünden kısa bir süre önce bizzat Atatürk tarafından 
açıldı. Uzun yıllar boyunca Bursa kent kültürünün ve 
ekonomisinin önemli bir parçası olan fabrika, erken 
Cumhuriyet Döneminde pek çok üretim tesisinde olduğu 
gibi kentin soysal ve ekonomik yönden gelişmesine 
öncülük etti ve halkın sosyal yaşamın değişik yönleriyle 
tanışmasına da aracı oldu. 2004 yılında özelleştirilen 
fabrikada, bugün üretim durmuş durumda. Fabrika, 2007 
yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine alındı ve 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi adıyla yeniden 
işlevlendirildi. Yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin de 
en önemli endüstri mirası yapılarından biri olan fabrika, 
başarılı bir koruma örneği olarak ön plana çıkıyor. Merinos 
Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Müzesi, Bursa Göç Tarihi 
Müzesi ve Bursa Vakıf Kültürü Müzesi bu kompleks içinde 
yer alıyor. 

Eğitim sürecinde ziyaret edilen müzelerden biri de 
Karagöz Müzesi oldu. Müzede, UNESCO Dünya Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesinde bulunan Karagöz 
gölge oyununa ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. Müze, 
geleneksel gölge oyunu ve Karagöz sanatını yarınlara 
ulaştırabilmek için açtığı çıraklık ve ustalık kurslarıyla, 
düzenlediği etkinlik ve gösterileriyle bu kültürü yaşatıyor. 

Tarihi kent merkezindeki önemli eserlerin başında Bursa 
surları gelir. Kentin sivil mimari dokusunun önemli bir 
kısmı bu surların içinde bulunuyor. MÖ 2. yüzyılda Bitinya 
Krallığı tarafından inşa edilen ve Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde de kullanılan surların büyük kısmı günümüze 
ulaşamadı. Surların hâlâ ayakta olan bazı kısımları ise 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak 
restore edildi. Bursa surlarının 6 kapısından biri olan 

Merinos ve Zindankapı Güncel Sanat Galerisi
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ve surun güneybatı ucunda bulunan 
Zindan Kapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilerek, 2021 yılında 
sanat galerisi olarak işlevlendirildi. 
Zindan Kapıda Bursa surlarının tarihsel 
süreçleri teknoloji ve interaktif alanlarla 
ziyaretçiye sunuluyor. Çağdaş sanata ev 
sahipliği yapan mekânda süreli sergiler 
düzenleniyor. 

Bursa, Osmanlı başkenti ilan edildiği 
günden bu yana Anadolu topraklarındaki 
en önemli kentlerden biri olma özelliğini 
istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başardı. 
1326 yılından bugüne kadar geçen süreçte 
kentin kültüründe yer eden Osmanlı 
kültürü, Cumhuriyet Dönemi modern 
mirası ve somut olmayan kültürel miras 
değerleri bugün Bursa’da günümüzde 
de gündelik hayatın parçası. Bu kültürü 
müzeleriyle de destekleyen kent, bugüne 
kadar yürütülen tüm çalışmalara rağmen, 
bünyesinde, hâlâ açığa çıkmayı bekleyen 
çok önemli bir kültürel potansiyeli 
barındırıyor. 

Tarihi Yolların Kesişiminde Bir Kent: 
Kahramanmaraş
Anadolu uygarlık tarihinin önemli 
duraklarından biri olan İpek Yolu ve 

Baharat Yolu üzerinde kurulmuş, tarihi 16 
bin yıl öncesine dayanan Kahramanmaraş, 
pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. 
ÇEKÜL Akademi, 16-18 Mart tarihleri 
arasında Kahramanmaraş’ta düzenlediği 
eğitimle, kentin kültürel mirası ve yerel 
kimliğini yaşatma çalışmaları ile elde ettiği 
deneyim ve birikimi, katılımcılarla paylaştı. 
2022 yılının bu ilk Alanda Eğitim Programı, 
Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. 
Farklı kentlerden 13 uzmanın katıldığı 
eğitim kapsamında Germanicia Antik 
Kenti ve Taban Mozaikleri alanı ziyaret 
edildi. 2007 yılında yapılan bir kaçak kazı 
ihbarı sonunda yapılan kazı çalışmalarıyla 
açığa çıkarılan Germenicia Antik Kentinde 
kazılar devam ediyor. Alan, ziyarete de açık. 

Dulkadiroğlu’ndu bulunan eski eser 
ve restorasyon proje ve uygulamaları 
hakkında bilgi alınması ve örneklerin 
yerinde incelenmesi için gerçekleştirilen 
eğitim süresince, 2019 yılında ziyarete 
açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, 
endemik bitki örtüsüne sahip Ahır Dağı, 
Mutfak Müzesi, Dondurma Müzesi, 
Bakırcılar Çarşısı ziyaret edildi; Taş Medrese 
ve Türbe, Semerciler, Mazman, Saraçhane, 
Bezirgan ve Kafaflar çarşıları hakkında 
bilgi alındı. 

Dulkadiroğlu alan gezisi, Kahramanmaraş

55YEREL KİMLİK



Geçtiğimiz yaz aylarında 
yaşanan ve orman varlığında 
büyük kayıplara yol açan 
orman yangınları, hem insan 
etkisi hem de iklim değişikliği 
nedeniyle gündemimizin 
üst sıralarında yer almayı 
sürdürüyor. Orman varlığını 
korumak, olası yangınların 
önüne geçmek ve yangın 
öncesinde, yangın esnasında, 
yangın sonrasında yapılması 
gerekenleri bilimsel ölçütlere 
göre öğrenerek uygulamaya 
geçirecek donanımda olmak, 
en büyük öncelik. Bu öncelik 
sağlanmadıkça, yaşanması 
beklenen orman yangınlarının 
önüne geçmek mümkün değil. 
ÇEKÜL Vakfı, yaşanan orman 
yangınlarıyla birlikte tüm 
iletişim kanallarını kullanarak 
doğru bilgiyi yaygınlaştırmak 
üzere harekete geçmiş, başta 
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İÜ Cerrahpaşa Orman 
Fakültesi Orman Botaniği 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Akkemik olmak üzere, 
bilim insanlarının konuya 
ilişkin tespit, öneri ve uyarılarını 
paylaşmıştı. Ormanlarımız, 
içindeki zengin yaşam varlığıyla 
birlikte bugün de yangın 
tehdidiyle karşı karşıya. 

Canlı ve dinamik bir ekosistem 
olan orman, pek azımızın 

yakından tanıdığı bir varlık. 
Ülkemizin orman varlığı, Orman 
Genel Müdürlüğü verilerine 
göre 23,1 milyon hektar. Yani 
ülke topraklarının yüzde 
29,2’sini ormanlar oluşturuyor. 
Bu ormanların da 5,2 milyon 
ha alanı kadarını kızılçam ağacı 
kaplıyor. Kızılçam da dâhil 
olmak üzere, günümüzde 
ormanların yaklaşık yüzde 65’i 
yangın riskiyle karşı karşıya.

Orman yangınları Akdeniz 
Havzasındaki özellikle kızılçam, 
sahil çamı ve Halep çamı 
gibi çam türlerinden oluşan 
ormanlarda kaçınılmaz bir 
doğa olayıdır. Bu nedenle 
yangın öncesi, yangın 
esnasında ve yangın sonrasında 
yapılacaklar önemlidir. 
Yangın öncesinde; tüm yasal 
mevzuatta, doğal ormanların 
korunmasına öncelik vermeli, 
kasıtlı yangınların çıkmasını 
en aza indirecek şekilde 
caydırıcı hükümler içermelidir. 
Personel ve ekipmanlar ile 
eğitimler yapılarak yangına 
hazır olunmalıdır. Yangın 
esnasında; başta uçaklar 
olmak üzere tüm teknolojik 
olanaklardan ve insan 
gücünden yararlanılmalıdır 
ve yangın söndürme ihale 
usulleriyle değil devletin 
olanaklarıyla yapılmalıdır. 

Yangın sonrasında; yanan 
sahalar tekniğine uygun 
bir şekilde yeniden 
ormanlaştırılmalıdır.

Ormancılık; bir ekosistem 
yönetimidir. Ekoloji, biyoloji, 
ekonomi ve politik bilimlerin 
bileşkesinden oluşur. Dolayısıyla 
plansız ağaç dikimi, bilimsel 
bir yaklaşım değildir. Yangın 
geçiren kızılçam 
alanlarında hemen fidan 
dikilmemelidir. Yapılan bilimsel 
çalışmalar otsu flora ve maki 
elemanlarının da yangından 
birkaç sonra sahaya gelmeye 
başladığını göstermiştir. O 
nedenle öncelikli olarak 
ekolojik restorasyonun 
doğal yollarla başlaması ve 
devamında da tamamlama 
yapılması gereklidir. 

Orman Yangınları Azaltılabilir
Orman yangınları, milyonlarca 
yıldan bu yana devam eden 

Yaz Mevsiminden 
Korkmamak: Ormanlar 
Yanmasın
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bir doğa olayıdır. İnsan faktörü devreye 
girince yangınların sayısı ve sıklığında 
belirgin bir artış olmuştur. Yaz aylarında 
sıcaklık 40°C sınırını aştığında ve nispi 
nem yüzde 30’un altına düştüğünde 
ormanın daha yanıcı hale geldiği biliniyor. 
Ancak bir hatırlatma: Resmi rakamlar 10 
yangının 9’unun insan kaynaklı olduğunu 
gösteriyor. Oysa yangınları azaltmak 
mümkün. Bunun bir yolu yangın öncesinde, 
toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına 
çok daha fazla ağırlık verilmesidir. Orman 
yangınlarıyla mücadele; sadece yangınlarını 
söndürme değil, topyekûn ormanı koruma, 
orman emekçilerinin haklarını koruma, 
iklim değişikliyle mücadele ve toplumsal 
bilinçlenmeden geçmektedir.

Ülke genelinde HES, RES, taş-kum ve 
maden ocağı, aşırı odun üretimi, kamu 
yatırımları, çöp depoları ve enerji nakil 
hatlarının önemli bir bölümü orman 
içinde bulunuyor. Bu olumsuzluklara iklim 
değişikliğinden kaynaklanan ve sıklaşmaya, 
süresi uzamaya başlayan sıcak dalgaları 
da eklenince, yangınlar artıyor. Yapılması 
gerekenlerin başında orman varlığımızın 
tümüyle korunmaya alınması, izinlerin 
durdurulması ve kızılçam ormanlarındaki 
yanıcı madde yükünün azaltılması 
geliyor. Gerekli çalışmaların yapılması, 
bilinçlenmenin sağlanması halinde, 
orman yangınları azaltılabilir; yaz mevsimi, 
bildiğimiz hafifliğine yeniden kavuşabilir! 

Tarihi Yukarı Hamam 
Restorasyonu 
Tamamlandı

Akşehir Turizm Vadisi Projesi içinde yer alan ve 
2019 yılında restorasyonuna başlanan; Gavur 
Hamamı adıyla da bilinen Tarihi Yukarı Hamamın 
restorasyonu tamamlandı. Yapı, kentin turizm 
ivmesine katkı sunmak üzere restoran olarak 
işlevlendirildi ve hizmete açıldı. Akşehir Turizm 
Vadisi, kentin sahip olduğu turizm potansiyelini 
açığa çıkarmak üzere dönemin belediye başkanı 
Abdülkadir Oğul’un öncülüğünde, 2013 yılında 
çalışmalarına başlanan bir proje. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya döneminde de çalışmalar  
devam etti. Restorasyon projesi 2019 yılında Tarihi 
Kentler Birliğinin düzenlediği Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışmasında Uygulama Ödülüne değer 
bulunmuştu. Akşehir’deki önemli tarihi yapılardan 
biri olan Yukarı Hamam, Ermeni cemaat tarafından 
1895 tarihinde Mıgırdıç Kalfa’ya inşa ettirilmiş. 
Hamam, 
dış havuzu 
ve kendine 
özgü ısıtma 
sistemi ile tipik 
hamamlardan 
farklı bir yapıya 
sahip. 
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Doğal ve kültürel mirası ve zengin tarihiyle 
bir turizm kenti olan Buldan’da turizmi 
çeşitlendirebilmek ve sürdürülebilir hale 
getirmek için çalışmalar devam ediyor. Buldan 
Belediye Başkanı Şevik Buldan, kamuoyuna 
yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi’nin içliğinin, 
Barbaros’un şalının, Genç Osman’ın gömleğinin 
dokunduğu Buldan’ın kültürüne, tarihi 
değerlerine sahip çıktıklarını hatırlattı. Çalışmalar 
kapsamında 18 ve 19. yüzyıl Selçuklu ve Osmanlı 
kent dokusunu günümüze yansıtan 200’ün 
üzerinde yapı ile 32 sokak restore edildi. Bu 
sokaklardan 7’si ise, turizme açıldı. Buldan 
Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon 
uygulamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Buldan 

Kaymakamlığının desteği ile yürütüldü. 
Buldan Belediyesi 2007 yılında Adalet 
Bakanlığından devralınan cezaevini restore 
etmiş, el sanatları müzesi olarak kent turizmine 
kazandırmıştı. Beylerevi Restorasyonu ve Semerci 
Sokak Sağlıklaştırması ile 2021 yılında Tarihi 
Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında 
En İyi Uygulama Ödülüne değer bulunan 
Buldan, Pamukkale-Laodikya-Tripolis-Buldan 
ve Süleymanlı Yayla Gölünü içine alan Kral Yolu 
hattında çalışmayı sürdürüyor. Buldan Belediye 
Başkanı Şevik, Kral Yolu Projesi ile bu hat 
üzerinde organik tarım uygulaması yapılacağını, 
bu yolla kentin agro-turizm hedefinin de 
gerçekleştirileceğini belirtti. 

Buldan’da Kültürel ve 
Doğal Miras Çalışmaları Birarada
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ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi 2022 
başından bu yana yayınladığı aylık 
bültenleriyle hem koleksiyonunu 
tanıtıyor hem Türkiye’den ve dünyadan 
ilgi çekici kütüphanelere yakından 
bakıyor hem de dermesinden yaptığı 
seçkiyle kitapseverlere kitaplar 
öneriyor. Prof. Dr. Metin Sözen 
Arşivi, Sinan’a Saygı Koleksiyonu 
ve TKB Orta Doğu Kartpostalları 
Koleksiyonunun anlatıldığı ilk üç 
bültende yer alan kütüphaneler 
ise yayın sırasına göre şöyle: Beitou 
Halk Kütüphanesi (Tayvan, Beitou), 
Bergama Kütüphanesi, Admont Abbey 
Kütüphanesi (Avusturya, Admont), 
Atatürk Kitaplığı, Bursa Kütüphaneleri 
ve Japon Resim Kitapları Kütüphanesi 
(Japonya, Iwaki). Bültenlerin her 
birinde 3 kitap tanıtılıyor ve arşivden 
fotoğraflara yer veriliyor. 

ÇEKÜL VAKFI 
Suriye temsilcisi 
ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Dr. Mahmut 
Zeynel Abidin’in 
yürütücülüğünü 
yaptığı “Halep: Dün, 
Bugün ve Yarın”  
projesi, İtalya'da 

Halep Projesine 
İtalya’dan Ödül 

TKB 
Ortadoğu 
Kartpostalları 
ÇEKÜL Bilgi 
Belge Merkezi 
Bülteninde

Fondazione Santagata  
mansiyon ödülü kazandı. Bilimsel Komite, Roma’daki 
Klasik Sanat Müzesi ve Sapienza Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın ödül gerekçesinde 
projenin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü 
bir şekilde odaklandığına vurgu yaptı. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve 
Araştırma Merkezin katkılarıyla sürdürülen projede 
26 mimarlık öğrencisi ve 6 Suriyeli mimar görev aldı. 
Yanı sıra, Zeynel Abidin, Halep üzerine yürüttüğü 
çalışmalara son dönemde bir de yayın ekledi: Halep 
Kenti ve Geleneksel Evleri. Kitap, Osmanlı Döneminde 
inşa edilen geleneksel Halep evlerinin karakteristiğini 
ele alıyor. Kitapta, Türk evlerinin Halep evleriyle ilişkisi 
inceleniyor; Halep geleneksel ev mimarisinin, Anadolu 
konut mimarisinin devamı olup olmadığı araştırılıyor. 
Özellikle Gaziantep-Hatay kentleri ile karşılaştırmaların 
yer aldığı kitap, aynı zamanda bugüne dek Halep'in 
geleneksel evleriyle ilgili yapılmış fakat gün yüzüne 
çıkmamış çalışmaları da biraraya getiriyor. Yapı türleri, 
konut planları, cephe düzeni, taşıyıcı sistemi, mimari 
işçilik ve süsleme tipolojisinin ele alındığı kitap, 
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı desteğiyle Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olarak basıldı. 
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Cittaslow International Başkanlık Konseyi 
Toplantısı 26 Mart Cumartesi günü çevrim 
içi olarak gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve Cittaslow Uluslararası Birliği 
koordinasyonuyla yürütülen Cittaslow 
Metropol İzmir Projesi ile ilgili son 
gelişmelerin de aktarıldığı toplantıda, 
Kemaliye Türkiye’nin Cittaslow’a üye 21’inci 
kenti ilan edildi. Kemaliye, eski adıyla Eğin; 
Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Sivas illeri 
arasında yer alan, Erzincan’a bağlı bir ilçedir. 
Adını, 1922 yılında Kurtuluş Savaşında Kuva-
yi Milliye güçlerine verdiği destek nedeniyle 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından alan 
Kemaliye, ÇEKÜL Vakfının 7 Bölge 7 Kent 
projesinin de yürütüldüğü kentler arasında 
yer alıyor. Tarihi Kentler Birliğinin kurucu üyesi 
olan Kemaliye, daha önce de Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi (TÖYB) olarak 
seçildi. Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer 
alan, geçmişten bugüne birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan, geleneksel mimarisiyle 
Anadolu'nun kültürel mirasının örneklerini 
yansıtan Kemaliye, UNESCO Dünya Geçici 
Miras Listesinde bulunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin 
en büyük uluslararası sinema etkinliği olan 
İstanbul Film Festivali, pandemi sürecinde 
verilen aradan sonra bu yıl yeniden sinema 
salonlarında yapıldı. 41’inci kez düzenlenen 
festivalin mekânlarından biri de, Kadıköy 
Belediyesi Sinematek/Sinema Evi oldu. 2019 TKB 
Koruma Özendirme Yarışması Proje Ödüllü yapı, 
festival süresince sinefilleri ağırladı. Bundan 41 yıl 
önce Onat Kutlar’ın kurduğu Kadıköy Sinematek, 
İKSV Uluslararası İstanbul Film Festivali ile aynı 
tarihte, yeniden canlı günler yaşadı. İçinde 160 
kişilik bir sinema salonu ve film kütüphanesi 
bulunan Sinematek, 1980’deki kapanışından 
sonra ilk kez TKB Üyesi Kadıköy Belediyesinin 
restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla Kasım 
2021 yılında faaliyetlerine başlamıştı. 

Cittaslow Kenti 
Kemaliye 

Kadıköy Sinematek 
Film Festivaline 
Ev Sahipliği Yaptı 
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ÇEKÜL Bilgi Ağacı ve 
Gezegenin Eşikleri Eğitimi 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC)’nin 6’ncı Değerlendirme Raporu, iklim 
değişikliğinin yaygın şekilde görüldüğü ve 
artarak hızla ilerlediğini bir kez daha gözler 
önüne sermişti. Rapora göre; özellikle Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler 
arasında yer almakta. İçinde bulunduğumuz 
ekolojik durum, hepimizin gezegenin sınırlarına 
saygılı ve ekolojik okuryazar bireyler olmamız 
gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda özellikle 
yerel yönetimlerin halkı bilgilendirmek için 
açık eğitim ve toplantılar düzenlemesi gittikçe 
önem kazanıyor. TKB üyesi Kadıköy Belediyesi, 
bu bilinçle Orman Haftasında ilçenin farklı 
bölgelerinde yaptığı fidan dikim etkinliklerinin 
yanı sıra ÇEKÜL Bilgi Ağacı ile işbirliği yaparak 

“Gezegenin Eşikleri” eğitimini 23 Mart 2022’de 
Erenköy Kız Lisesinin 500 öğrencisi ile 
paylaşılmasını sağladı. Okul bahçesinde öğrenci, 
öğretmen ve Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil 
Dara Odabaşı'nın da katılımıyla gerçekleşen 
fidan dikimi sonrasında ÇEKÜL Bilgi Ağacı 
Eğitim Uzmanları tarafından okulun konferans 
salonunda yapılan sunumda, öğrencilerle 
iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak 
ve su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunlar ile 
üretim ve tüketim biçimlerimiz ele alındı. 
Etkinliğin sonunda küresel olarak yaşadığımız 
ekolojik sorunların günlük yaşamda yaptığımız 
seçimlerle olan bağlantıları hakkında farkındalık 
yaratmak ve doğaya olan ayak izimizi nasıl 
küçültebileceğimiz üzerine beraberce tartışıldı. 
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Editörlüğünü Prof. 
Dr. Selçuk Mülayim’in 
üstlendiği kitapta 
Süleymaniye 
Külliyesinden, “dünya 
kültür başkentinin tek taş pırlantasıdır,” diye 
bahsediliyor. Topoğrafya ve kent dokusuyla 
bütünleşen külliye, farklı yapı tiplerini 
birarada planlayan geleneksel külliye 
kavramının ilk örneklerindendir. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın isteğiyle ve onun 
adına inşa edilen külliye için Mimar Sinan 
“Kalfalık eserim,” demiştir. Alanında uzman, 
akademisyen, sanatçı ve tasarımcıların 
desteğiyle hazırlanan eserde, meraklılarının 
ilgiyle inceleyeceği çok sayıda fotoğraf ve 
çizim de yer alıyor. Anlatımın belgelerle de 
desteklendiği kitap, İstanbul’un kent ve 
mimarlık tarihi üzerine çalışanlar için önemli 
bir kaynak niteliğinde. Kitap, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı yayınıdır.

Bir Şaheser 
Süleymaniye 
Külliyesi

Türkiye’de sanat tarihi 
alanındaki ilk doktora tezini 
yazan ve üç kez Ağa Han 
Mimarlık Ödülü almış olan 
Turgut Cansever, yaşamı 
boyuncu mimarlık ve kent 
sorunları üzerine mücadele 
verdi, alanında önemli 
yazılar yazdı, makaleler yayımladı. Cansever’in, 
Mimar Sinan adlı kitabında, "İslam Mimarisi 
Üzerine Düşünceler", "İslam Mimari Eserlerine 
Genel Bakış", "Mimar Sinan'ın Dayandığı 
Mimarlık Birikimi" ile "Mimar Sinan'ın Çağı" 
başlıklı yazıları birarada bulunuyor.  Yazar, kitabı 
hazırlama amacını giriş bölümünde şöyle 
açıklıyor: "Çabamız, Mimar Sinan'ın eserlerini, ait 
oldukları çağa ve topluma ilişkin asli özellikleriyle 
kavramaya yöneliktir. Onun hakkında 
yazılanların çoğunda olduğu gibi, eserlerin tarih 
ve tasvirlerin teknolojik meseleleri ile yetinmek 
veya mimarlık faaliyeti çerçevesindeki sosyal 
ilişkilerini ele almak yerine doğrudan eserlerinin 
taşıdığı sanat kalitesiyle temas kurmaya özen 
gösterdik." Kitap, 2005'te Albaraka Türk Yayınları 
tarafından yayımlandı.

Mimar Sinan

Harvard Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümünde, Ağa Han İslam 
Sanatı Kürsüsü Program Direktörü olan Prof. Dr Gülru Necipoğlu’nun kaleme 
aldığı Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür kitabı, Mimar 
Sinan’ın hayatına ve eserlerine ışık tutuyor. Sinan’ı ve eserlerini Osmanlı 
toplumunun sosyo- ekonomik, dinsel ve zihinsel bağlamları içinde ele alan 
yazar, kitabının bir bölümünde Mimar Sinan döneminde Rönesans İtalya’sı ile 
ilişkilere de yer veriyor. Hazırlanması 10 yıl süren kitapta, yazarın bir önceki kitabı 
Topkapı referans alınmış. Ağırlık olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinden yararlanılan kitap, Mimar 
Sinan’la ilgili hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri. Tarih ve mimarlık alanında çalışanlar ile  
sanatseverlerin ilgisini çekecek olan Sinan Çağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınıdır.

Sinan Çağı / Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Mimari Kültür 
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Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu 
16. Yüzyıl Teknolojisi

İstanbul’un 2010 
Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmesi nedeniyle 
başlatılan “İstanbul’un 
Yüzleri” serisi;  tarih, 
kültür, bilim, sanat, edebiyat gibi 
pek çok sahada İstanbul’u tanıtıyor. 
İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri, bu 
proje çerçevesinde hazırlanan yayınlardan 
biri.  Kitap, İstanbul’daki Sinan eserlerini 
biraraya getiriyor ve 16. yüzyılın başlıca 
karakterlerini sahneye çıkarıyor; yanından 
belki de kayıtsızca geçtiğimiz Sinan 
yapılarını yakından tanıma imkânı veriyor. 
Başak Oğuz Ural tarafından hazırlanan 
kitap, İstanbul’u ve Sinan’ı bir bütün 
olarak görmeyi, sokaklarında bu bilinçle 
dolaşmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
yayınlanan kitap, tarih, sanat ve mimarlık 
alanında önemli bir kaynak niteliğinde.

İstanbul’un su tarihini Osmanlı’dan günümüze ele alan merhum Kazım 
Çeçen’in son kitabı yayımlandığından bu yana büyük ilgi görüyor. Kitap, 
16. yüzyılda Osmanlı teknolojisinin ulaştığı düzeyi yansıtmakla beraber bu 
devirdeki su tesisleri, su yollarında ölçme tertibatı, su maksemleri, köprüler, 
menzilhaneler ve haberleşme teşkilatı, tersane ve gemi teknolojisi, haritacılık, 
kent kavramı ve şehircilik anlayışı, camcılık, çinicilik, mimaride kubbeli Sinan 
yapılarında uygulama teknolojileri gibi çeşitli konu alanlarında değerli bilgileri 
içeriyor. Osmanlı İmparatorluğunun en parlak devrindeki teknoloji hakkında geniş bilgi veren kitap, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yayınıdır.

İstanbul’un 
100 Mimar 
Sinan Eseri Türkiye Turing ve Otomobil 

Kurumu (TURİNG), T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ortaklığı ve İstanbul 
Kalkınma Ajansının 
finansal desteğiyle 
gerçekleşen “Yeni Bir 
Turizm Rotası: Büyük 
Usta Mimar Sinan Projesi”, 
Büyük Usta Mimar Sinan adıyla kitaplaştırıldı. 
İstanbul ve Mimar Sinan’a ilişkin bilginin, algının 
güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
başlatılan projeyle Mimar Sinan eserlerinin 
görünürlüğünün dünya çapında artması 
hedeflendi.  Proje kapsamında Mimar Sinan’ın 
İstanbul’ da bulunan 200’den fazla eserine 
ait envanter bilgileri gözden geçirildi, Mimar 
Sinan Gezi Rotaları oluşturuldu ve eserlerle 
ilgili eğitim müfredatı hazırlandı. Türkiye’nin 
kamu yararına çalışan ilk derneği olan Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu yayını olan kitap, 
özellikle mimarlık ve İstanbul meraklısı olanların 
dikkatini çekecek nitelikte.

Büyük Usta 
Mimar Sinan
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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu; İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile 
“Yeni Bir Turizm Rotası: Büyük Usta Mimar Sinan” projesi kapsamında 
çeşitli kitaplar, broşürler, haritalar, web siteleri hazırladı; geziler ve eğitimler 
düzenlendi. Yayımlanan son kitaplardan biri de Mimar Sinan’ın İstanbul’u 
adını taşıyor. Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa edilen 200’den fazla eserinden 
günümüze ulaşan ve özgün halini koruyan eserlerini biraraya getiren kitap,  
kültürel miras değeri Mimar Sinan eserlerinin az veya yanlış bilinen yönlerine 
ışık tutuyor; detaylara odaklanarak önemli bir eksikliği gideriyor. Kitaba zengin 
görsel materyal de eşlik ediyor. 

Mimar Sinan’ın İstanbul’u

Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan kitabı, Prof. Dr. Metin Sözen’in 
sorumluluğunda ve mimarlık alanında uzman kişilerin çalışmalarının 
sonucu olarak hazırlandı. Sözen, bu ortak çalışmanın amacını, Türk mimarisi 
konusunda toplu fikir vermek, yeni araştırmalara olanak sağlamak şeklinde 
ifade ediyor. Beş ana bölümden oluşan kitapta Anadolu öncesi kaynak 
niteliğindeki gelişmeler, Anadolu’da ve Osmanlı İmparatorluğunun geniş 
toprakları üzerindeki oluşumlar ile Sinan öncesi, Sinan ve Sinan sonrası 
gelişimler yer alıyor. Siyah beyaz ve renkli fotoğraflarla desteklenen kitapta 
her bölümün arkasında o bölümle ilgili ayrıntılı bibliyografya da bulunuyor. 
Katalog bölümünde ise Mimar Sinan’la ilgili risalelerde adı geçen yapıtların dökümü yer alıyor. Başta 
Rüçhan Arık, Kozan Asova, Aygen Bilge, Engin Özden ve Mete Tapan olmak üzere, alanda önemli 
çalışmaları olan pek çok isimin destek verdiği kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınıdır.

Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan

Sinan'ın genç dostu Sâi Mustafa Çelebi'nin kaleme aldığı Yapılar Kitabı, 
Sinan'la yapılan bir sohbetle oluştuğu belirtilen otobiyografik iki el yazmasının, 
Tezkiretü'l - Bünyan ve Tezkiretü'l - Ebniye'nin birarada ve ilk eleştirel basımıdır. 
Kitap, Doğan Kuban’ın önsözü, Hayati Develi’nin çeviri yazı ve notlarından 
oluşan kapsamlı bir araştırmayı içeriyor. Üç ana bölümle kurgulanan kitabın 
ilk bölümünde her iki yazmanın günümüz diline aktarılmış versiyonları, ikinci 
bölümde çeviri yazı halleri ve son bölümde ise tıpkıbasımları bulunuyor. 
Hem düzyazı hem de şiirsel bölümleri olan metinlerde, Sinan'ın anıları kendi 
ağzından anlatılıyor. Koçbank tarafından yayımlanan kitap, mimarlık tarihine ve özel olarak da 
Osmanlı mimarisine ilgi duyanların ilgisini çekecek türden.

Yapılar Kitabı Tezkiretü'l-Bünyan ve 
Tezkiretü'l-Ebniye (Mimar Sinan'ın Anıları)
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Kitabın dijitaline www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.  

Tarihi Kentler Birliğinin
Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri

kitabı çıktı!


