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Masallar da korunmalı
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi,

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edildi.

Sözleşmede somut olmayan kültürel miras beş

başlık altında toplanıyor: Sözlü gelenek ve

anlatımlar, gösteri sanatları; kutlama, tören ve

şenlikler ; halk bilgisi ve doğa pratikleri ile el

sanatları. ÇEKÜL Vakfı, uzun süredir bu alanda da,

yerel yönetimler, eğitimciler, sivil toplum

kuruluşları ile işbirliği yaparak bazı program ve

projeler yürütüyor. Envanter çalışmaları, kent

müzeleri, kent atölyelerinin amacı somut olmayan

kültürel mirasa karşı ilgi uyandırmak ve koruma

bilinci yaratmak. ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri

Projesi’nde olduğu gibi eğitim programlarında da

bu konuya özellikle yer veriliyor.

İyi örnekleri paylaşmak için
ÇEKÜL Vakfı, eğitimle ilgili sürdürdüğü program

ve projelerini çeşitli ortamlarda anlatıyor,

paylaşıyor. Bu paylaşım kanallarından biri Eğitim

Reformu Girişimi tarafından düzenlenen

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı…

Öğretmenlerden sivil toplum kuruluşlarına

eğitimin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında

bir araya getiren konferansın 2009 gündeminde,

öğrenme-öğretme etkinlikleri, ölçme ve

değerlendirme, özel eğitim, psikolojik danışmanlık

ve rehberlik, eğitimde katılımcı işbirliği konuları

vardı. 2010’da yedinci kez, eğitimde iyi örnekler

bir araya gelecek. Konferansla ilgili gelişmeler

www.egitimdeiyiornekler.org adresinden 

takip edilebilir. 

Tohumdan Sofraya
ÇEKÜL’ün doğal ve kültürel değerlerin yerelden ülke

bütününe uzanan ölçekte korunması ve yaşatılması

çalışmaları ile Slow Food’un geleneksel tarım ve

yemek kültürleri ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına

yönelik misyonu yeni bir eğitim programında buluştu:

Tohumdan Sofraya-Mevsiminde Sebze Meyve

Tüketimi Eğitimi. Slow Food’un Türkiye

convivium’larından (bölgesel birimlerinden) Yağmur

Böreği ile hazırlanan eğitim, çocukların doğayla

uyumlu tarım yöntemleri, yeme-içme gelenekleri ve

sağlıklı mevsimsel ürünlerle tanışmalarını; tarım, doğal

denge ve beslenme kültürü arasındaki ilişkiyi

kavramalarını amaçlıyor. Tohumdan Sofraya Eğitimi,

farklı oyunlarla ve görsel anlatımlarla

zenginleştirilerek hem çocuklar hem de ebeveynleri

için, bilgilendirici ve ufuk açıcı olduğu kadar eğlenceli

ve kalıcı olma özelliği de taşıyor. 

Eğitimciler de eğitilir
Kültürel Miras Eğitim Programı kapsamında

Anadolu’ya gitmeye hazırlanan gönüllü

eğitimcilerin eğitimi, Ekim 2009’da Şerifler

Yalısı’nda yapıldı. ÇEKÜL Vakfı Eğitim Birimi

uzmanları tarafından hazırlanan ve sunulan

eğitimde ÇEKÜL’ün temel ilkeleri arasında yer

alan “doğa-kültür-insan” kavramı irdelendi,

özellikle “Kültür nedir?” sorusuna cevaplar arandı.

“Kent nedir ve nasıl olmalıdır?” tartışmalarının da

yapıldığı eğitimde, 12 yaş grubu öğrencilerine bu

kavramların nasıl anlatılması gerektiği hakkında

bilgiler verildi, iletişim ve sunum teknikleri

pekiştirildi. Genç gönüllüler, ETİ ÇEKÜL Kültür

Elçileri Projesi’nin yanı sıra vakfın 2010’da da

sürdüreceği Yapıların Diliyle İstanbul, Ağaçların

Diliyle İstanbul eğitimlerine de destek verecekler. 
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Kilittaşı: Kemer, kubbe ve tonozların tepe noktalarına konan, üstüne yukarıdan ve yanlardan binen ağırlığı yastık

taşlarına aktaran taş; anahtar taşı. (Sözcüklerin açıklamaları Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük'ten alınmıştır.)

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
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Kül tü rel mi ras ne dir?

Kül tü rel mi ras, bin ler ce yıl da olu şan ve ya şa yan bir kav ra m… İçin de so mut ve so -

mut ol ma yan de ğer ler ; biz den ön ce ki le rin tec rü be le ri, duy gu la rı, pay la şım la rı var. Bir

za man son ra biz de bu kav ra mın için de ye ri mi zi ala ca ğız. İşin özün de, kül tü rel bi ri ki -

mi nin ko lek tif ola rak ko run ma sı ve ge le ce ğe ta şın ma sı ya tı yor. Bir an tik kent de an -

ne miz den din le di ği miz bir ma sal da or man la rı mız da ye ti şen bir ağaç da kül tü rel mi -

ra sın bi rer par ça sı … Kül tü rel ge li şim le ri ni des tek le mek, ai di yet duy gu la rı nı güç len -

dir mek is ti yor sak ço cuk la rı mı za bu mi ra sı mut la ka ak tar ma mız ge re ki yor. Bu nun en

önem li yo lu ise eği tim: Coğ raf ya mı zın sun du ğu bi ri kim ve zen gin lik, di sip lin ler ara sı

bir yak la şım la te mel eği tim de kul la nıl ma lı.  

“Di sip lin ler ara sı yak la şı m” der ken ne yi kas te di yor su nuz?

Kül tü rel mi ras eği ti mi fark lı di sip lin ler den bes le nir. Mi ma ri, ar ke olo ji, eği tim gi bi … Bir

sa nat ta ri hi uz ma nı, bir ar ke olog, bir bit ki bi lim ci, bir halk oza nı bu eği tim de bu lu şa -

bi lir. Çün kü kül tü rel mi ras eği ti mi bü tün bun la rın bir ara da dü şü nül dü ğü ve ya pı lan -

dı rıl dı ğı, çağ daş bir eği tim an la yı şıy la oluş tu rul muş tur. 

ÇE KÜL bu ko nu da yıl lar dır prog ram ve pro je ler üre ti yor ama eği tim sis te mi kül -

tü rel mi ra sa ne ka dar du yar lı? Tür ki ye ’de baş ka olum lu ör nek ler var mı? 

El bet te. Hem dün ya da ki eği tim içe rik ve yön tem le rin de ki bi rey odak lı yak la şım lar

hem de tek no lo ji nin kül tür le ra ra sı di ya lo gu güç len dir me si, fark lı lık la rın bir ara da var

ola bil me si ne ve do la yı sıy la kül tü rel mi ra sa ve geç mi şe eği tim amaç lı yak la şım la rın art -

ma sı na se bep ol du. Bi rey ol ma nın öne mi; kül tü rel kim li ğin, ai di yet duy gu su nun da

öne mi ni ar tır dı. Çağ daş top lum la rın bi rey ler den oluş tu ğu nu ka bul eder sek, her bi re yin

or tak pay la şı mı olan ev ren sel ve ye rel kül tü rün ne ka dar önem li ol du ğu nu da gör mek

zor ol maz. Tür ki ye ’de hem üni ver si te ler hem de mü ze ler de önem li ça lış ma lar yü rü tü -

lü yor. Sa ban cı Üni ver si te si ’nin Eği tim de İyi Ör nek ler Kon fe ran sı, Bil gi Üni ver si te si ’nin

STK Eği tim ve Araş tır ma Mer ke zi ’nin araş tır ma la rı; Ana do lu Me de ni yet le ri Mü ze si ’nin

et kin lik le ri, Bur sa Kent Mü ze si ’nin ço cuk atöl ye le ri gi bi, fark lı alan lar da kül tü rel mi ras

eği ti miy le il gi li ça lış ma lar ya pı lı yor. Müf re dat ta halk kül tü rü bi li mi seç me li ders le ri ve ri -

li yor.  Ye ni den ya pı lan dır ma cı lık ve iler le me ci lik eği tim akım la rıy la prag ma tik bir yak la -

şım la oluş tu ru lan ye ni müf re dat, öğ ren ci mer kez li ol ma sın dan do la yı öğ ren ci le rin

araş tır ma yap ma sı nı ve pro je ha zır la ma sı nı teş vik edi yor. Müf re dat ta ki de ği şim, kül tü -

rel mi ra sın öğ ren ci nin il gi si ni çe ke cek ha le ge ti ril me si için önem li bir ge liş me. 

Dün ya da du rum ne dir, han gi ül ke-ül ke ler bu ko nu ya cid di yak la şı yor? 

Ba tı da çok ba şa rı lı ör nek ler ler mev cut. Ta ri hi ve kül tü rel zen gin lik ler eği ti min bir par -

ça sı ola rak kul la nı lı yor. Ör ne ğin İn gil te re ta şın maz var lık la rı nı, üni ver si te, li se ve il köğ -

re tim öğ ren ci le ri ne yö ne lik ha zır lan mış çağ daş eği tim prog ram la rı nın uy gu la ma alan -

la rı ola rak kul la nı yor. Ta rih sı nıf ta de ğil ta ri hin geç ti ği me kân lar da öğ re ni li yor. Ko ru -

ma nın te mel le ri eği tim le atıl mış olu yor. Bu ko nu da İn gil te re, Al man ya, İtal ya gi bi ül -

ke ler çok ile ri de ler. 

“Çocukları düşünmeye ve
sorgulamaya teşvik ediyoruz”

ÇEKÜL Vakfı E¤itim Birimi Koordinatörü
Yeflim Dizdaro¤lu: “Geliflimlerini desteklemek,
aidiyet duygularını güçlendirmek için çocuklara
kültürel mirasımızı aktarmamız gerekiyor.”

6
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Bil gi sa yar oyun la rı, TV di zi le riy le bü yü yen ço cuk ve genç le rin dik ka ti ni kül tü rel

mi ras ko nu su na çek mek ko lay olu yor mu?

Bu ko nu da bir kav ram kar ma şa sı ya şa nı yor. Kül tü rel mi ras eği ti mi, tek no lo ji nin

olum suz et ki le ri nin kar şı lı ğı ya da mo der nin kar şı sın da ge le nek çi bir du ruş ola rak

gö rül me me li. Tam ter si ne kül tü rel mi ras eği ti mi as lın da çağ daş ile ti şim araç la rı nın da

kul la nıl dı ğı son de re ce eğ len ce li ve öğ re ti ci bir eği tim de ola bi lir. Bu nun ör nek le ri

mev cut. Kül tü rel yoz laş ma nın ve kü re sel leş me nin en alt bi ri mi olan TV ve in ter net

oyun la rı nın için de kay bo lan ço cuk lar top lum sal, psi ko lo jik ve sos yo lo jik te mel li so -

run la rın bir so nu cu ola rak kar şı mı za çı kı yor. Du rum böy le olun ca ço cuk la rın il gi si ni

çe ke cek içe rik ve gör sel zen gin li ği sa de ce kül tü rel eği tim de de ğil tüm eği tim alan la -

rın da kul lan ma nız ge re ki yor. Kül tü rel mi ras eği ti mi doğ ru içe rik, yön tem ve gör sel

araç lar la ço cuk la rı bil gi sa yar ba şın dan kal dı ra cak zen gin li ğe ve ile ti şim gü cü ne sa hip.

Ta bi i bu nun için ni te lik ön ce lik li ya tı rım la rın ya pıl ma sı, eği tim ala nın da ça lı şan in san -

la rın bi linç len me si ve doğ ru eği tim po li ti ka la rı nın ol ma sı ge re ki yor. 

Yaş gru bu nun se çi mi ve iz le nen yön tem de özel lik le ne le re özen gös te ri li yor? 

11-13 yaş so yut dü şün me ye te ne ği nin ge liş ti ği bir dö nem. Bu dö nem de ço cuk lar

so yut kav ram la rı an la ma ya, yo rum yap ma ya ve ken di le ri ni ifa de et me ye baş lı yor lar.

Eği tim içe ri ği 5, 6 ve 7. sı nıf öğ ren ci le ri ne uy gun ola rak ha zır lan dı. Eği tim de öğ ren ci -

ler sor gu la ma, ana li tik dü şün me ve ken di ni ifa de et me ye teş vik edi li yor lar. Bu nun

ya nı sı ra ve ri len bil gi ler le as lın da dü şün me yi ve di ya lek tik yön tem le man tık sal de -

ğer len dir me ler yap ma yı, dü şün ce ta ri hin den ör nek ler le ve gör sel mal ze me ler le

zen gin leş ti ril miş su num lar eş li ğin de öğ re ni yor lar. Grup ça lış ma la rı, oyun lar ve ısın ma

ça lış ma la rı da kul la nı lan araç lar dan ba zı la rı. 

Eği tim ya pı lan kent ler na sıl be lir le ni yor?

Bü yük ya da kü çük bir kent ol ma sı bi zim için fark et mi yor. En önem li öl çüt, eği ti me

ka tı la cak kent le rin ve okul la rın pro je ye gö nül lü des tek ver me si. 

Ye rel kay nak la rın des te ği ne den çok önem li?

Ye rel ör güt len me önem li çün kü ça lış ma nın sür dü rü le bi lir ol ma sı ge re ki yor. Ye rel de

ka mu-ye rel-si vil-özel bir lik te li ği ol ma dı ğı sü re ce ek ti ği niz to hu mun fi da na dö nüş me -

si çok zor. Bu yüz den uy gu la ma lar da ye rel de ki ör güt len me ve pro je ye des tek ve ren

gö nül lü ka tı lı mı na son de re ce önem ve ri yo ruz. Biz ye rel de ve ri len eme ğin ora ya,

ora nın in san la rı na ait ol du ğu na ina nı yo ruz. Ne ka dar sa hip çı kı lır sa, ya şa tıl ma sı ve

de va mı o ka dar müm kün olu yor. 

Sür dü rü le bi lir lik ko nu sun da ne tür ça lış ma lar ya pı lı yor?

Eği tim uy gu la ma sı ger çek leş ti ri len kent ler de, ön ce lik le be le di ye den va li li ğe, mil li eği -

tim mü dür lü ğün den öğ ret men le re ve ve li le re uza nan, ye rel uz man la rın ve üni ver si -

te le rin bir ara ya gel di ği bir or tam oluş tu ru yo ruz. Ör güt len me nin mer ke zi ne de ço -

cuk la rı yer leş ti ri yo ruz. Eği tim alan ço cuk lar kent le ri nin Kül tür El çi le ri olu yor ve ken -

di ara la rın da gö rev da ğı lı mı ya pı yor lar. Eği tim son ra sı dö nem de okul la rın da su num -

lar, ser gi ler, araş tır ma lar ya pı yor; ta nı tım ça lış ma la rı ve ge zi ler dü zen li yor lar. Baş ka

okul lar dan ye ni kül tür el çi le ri ni ara la rı na ka tı yor, kül tü rel et kin lik ler de gö rev len di-

 ri li yor lar. Ay nı za man da www.kul tu rel ci le ri.org say fa sın dan bir bir le riy le ya zı şı yor ve

ÇE KÜ L’ e yap tık la rı ça lış ma la rı ak ta rı yor lar. 

Bu eği tim ler si zi, ÇE KÜ L’ ü na sıl et ki li yor? 

Bi zi kent le re bağ la yan anı la rı mız var. 2007’de Şan -

lı ur fa ’da eği tim yap mış tık. Zor şart lar da oku yan

öğ ren ci le ri miz var dı. Kız öğ ren ci le ri miz den bir ta -

ne si ai le si izin ver me di ği için son gün eği ti me ka tı -

la ma mış tı. Ai le yi ik na et mek için ev le ri ne git tik.

Sof ra la rı na mi sa fir ol duk, çay la rı nı iç tik. Bi zi o ka -

dar sev di ler ki kız la rı nın eği ti me de vam et me si ne

izin ver di ler... Her yıl tüm kent ler den ge len Kül tür

El çi le ri İs tan bu l’ da bu lu şu yor. Yıl bo yu sü ren ça lış -

ma la rın so nuç la rı nı al tı gün lük İs tan bul bu luş ma la -

rın da gö rü yo ruz. Ço cuk lar la bir lik te se vi ni yor, ağ lı -

yor, gü lü yo ruz. Biz ler on lar dan her se fe rin de çok şey öğ re ni yo ruz. On lar la ge le ce -

ğe da ha umut la ba kı yo ruz, on lar ise biz den al dık la rı gü ven le ken di le ri ni ifa de et me -

nin, gü zel bir ge le cek için bir lik te ha re ket ede bil me nin mut lu lu ğu nu ya şı yor lar. On -

la ra ör nek ol ma ya ça lı şır ken ken di mi zi de sor gu lu yor ve sor gu la tı yo ruz. Ço cuk lar la

ge le ce ği kur mak için ça lış mak, biz le rin ve çev re miz de ki le rin şu anı nı an lam lı kı lı yo r...

Kül tü rel Mi ras Eği tim Prog ra mı bun dan son ra han gi yo lu iz le ye cek? 

ETİ ÇE KÜL Kül tür El çi le ri Pro je si kap sa mın da 2012 yı lı na ka dar 77 ken te ulaş mış

ola ca ğız. Bu nun dı şın da fark lı eği tim içe rik le ri oluş tur mak ta ve uy gu la mak ta yız. Ya pı -

la rın Di liy le İs tan bul, Ağaç la rın Di liy le İs tan bul'un ya nı sı ra eği tim ci le rin eği ti miy le

üni ver si te öğ ren ci le ri ne yö ne lik ça lış ma la rı mı za de vam edi yo ruz. 2010'da mü ze

eği tim le ri ve kül tü rel mi ras eği tim se ti gi bi içe rik ça lış ma la rı nın alt ya pı sı nı oluş tu ra -

ca ğız. Ay rı ca öğ ret men le r için se mi ner ler ger çek leş tir me yi plan lı yo ruz. _______________

Yıl boyu 
süren
çal›flmaların
sonuçlarını
�stanbul
Buluflması’nda
görüyoruz.
Çocuklarla
birlikte seviniyor,
a¤lıyoruz.

9
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Kül tür El çi le ri Pro je si, ilk adım la rı nı yıl lar ön ce at tı,

ar tık bir ço cuk ener ji siy le yo lun da iler li yor. ÇE -

KÜL Vak fı, 12 yaş ço cuk la rı na yö ne lik kül tü rel mi -

ras eği tim prog ra mı nı Kent ler Ço cuk la rın dır adıy -

la, 2003 yı lın da ge liş tir di. Prog ram 2003-2004’te,

UNES CO ’nun des te ğiy le 7 Böl ge 7 Kent Pro je si

kap sa mın da ki kent ler de uy gu lan dı. Ak se ki, Ta las,

Mid yat, Ke ma li ye, Kas ta mo nu, Mu dan ya ve Bir gi -

’den 105 ço cuk eği tim le re ka tıl dı. 2006-2007’de

Ta ri hi Kent ler Bir li ği ’ne üye kent ler den ba zı la rın -

da yü rü tül dü pro je: Muğ la, Şan lı ur fa, Kay se ri,

Amas ya, Di yar ba kır, Mid yat ve Kars lı ço cuk lar

kül tü rel mi ra sın ne de mek ol du ğu nu öğ ren di ler. 2007-2008 eği tim yı lın da ETİ ile iş -

bir li ği ne gi dil di ve ETİ ÇE KÜL Kül tür El çi le ri Pro je si doğ du. Pro je Ku şa da sı, Kü tah ya,

Ko ca eli, Ça nak ka le, De niz li, Nik sar, Or du, Bey pa za rı, Ga zi an tep, Ma lat ya ve Ak şe hi r’ li

ço cuk la ra ulaş tı. Bir son ra ki yıl uğ ra dı ğı kent ler ise Te kir dağ, Ber ga ma, Saf ran bo lu,

Alan ya, Si nop, Ava nos, Adı ya man, Ta şu cu, Si vas, Gi re sun, Trab zon, Ah lat, Os man ga zi

ve Va n’ dı. 2009-2010 ro ta sı da şöy le: İz mir, Mi las, Ür güp, Kır şe hir, Div ri ği, Ela zığ, Ço -

rum, Yoz gat, Ki lis, Ke mah, Ereğ li, Bur dur, Nev şe hir, Sam sun, Es ki şe hir ve Ha tay. Kül tür

El çi le ri'nin sa yı sı her ge çen yıl ar tı yor ; do ğa sı na, kül tü rü ne, ta ri hi ne sa hip çı kan ye ni

bir ku şak ye ti şi yor. Tür ki ye'nin ge le cek umu du güç le ni yor.

Gö re rek, de ne ye rek,
eğ le ne rek öğ ren diler

kü
l tü

r 
el

 çi
 le

 ri
ET� ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, 2008-2009

e¤itim yılında yine Türkiye’nin dört bir yanını
dolafltı; çocuklara do¤ayı, tarihi, kültürü anlatt›.
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Ber ga ma: Par şö men kâ ğı dı
Bil mek en bü yük ha zi ne dir... 20 Ka sı m’ da es ki be le di ye bi na sın da bu lu şan Ber ga ma lı

ço cuk lar bil me nin öne min den söz eden bir hi kâ yey le baş la dı lar gü ne. Ar dın dan da

gez me ye çık tı lar. Ak ro pol, Kı zıl Ki li se, Ask le pi on’ a ku lak ver di ler. Dik bir ya maç üze -

ri ne ku ru lu Ak ro pol, şap lan mış de ri den el yaz ma la rı nın bu lun du ğu Ber ga ma Kü -

tüp ha ne si ço cuk la rı he ye can lan dır dı. Sağ lık mer ke zi Ask le pi on’ da ki ti yat ro nun has -

ta la rı te da vi et mek için kul la nıl dı ğı nı öğ ren dik le rin de ise şa şır dı lar. He men ar dın dan

ge len ar ke olo ji ve et nog raf ya mü ze le ri zi ya ret le ri gör dük le ri ni da ha iyi an la ma la rı -

na yar dım cı ol du. Kent te bu lu nan Par şö men Atöl ye si ’ne git ti ler son ra sın da. Par şö -

men kâ ğı dı nın Ber ga ma ’da na sıl keş fe dil di ği ni din le yip bu kâ ğıt la ya pı lan eser le ri in -

ce le di ler. Yö re hal kı nın “de li ça m” de -

me yi sev di ği kı zıl çam la rın da bu lun du -

ğu Ko zak Yay la sı; Ber ga ma Ulu Ca mi,

Küp lü Ha mam, Ta ri hi Aras ta, Çu kur

Han, Mes ci tal tı Mes ci di (Baş mak çı),

Be des ten, ta ri hi köp rü ler, kent sel sit

ala nı olan Ta lat pa şa Ma hal le si ge zi le ri

ya pıl dı. Bir öğ ren ci nin de yi miy le “e ser -

le rin yav ru suy muş gi bi ha yal ede re k”

üre ti len se ra mik ler, ka ri ka tür ve re sim -

ler le des tek le nen çev re su nu mu, ge ri

dö nü şüm üze ri ne ya pı lan tar tış ma da

Kül tür El çi le ri için ufuk açı cı ol du.

Alan ya: Kar de len ler 
Kar de len ve ka le: İlk söz cük Alan ya ’nın do ğa sı nı, ikin ci si geç mi şi an la mak açı sın dan

önem li. Kar de len ge nel de 800 m. do lay la rın da ye ti şen bir çi çek ama Tür ki ye'de sa -

de ce Alan ya'da ken di ni 220 m.de gös te ri yor. Alan ya Ka le si ’nin ise ken tin UNES CO

Dün ya Kül tür Mi ra sı Lis te si ’ne alın ma sı nı sağ la ya cak özel lik le ri bu lu nu yor. Alan ya

Be le di ye si, bu güç lü geç mi şe da ya na rak bir sü re ön ce ka le hak kın da ki dos ya yı ta -

mam la yıp UNES CO ’ya baş vu ru su nu yap tı. Kül tür El çi le ri, 18-21 Ara lı k’ ta ya pı lan

eği tim son ra sın da kar de le ne de ka le ye de ar tık hi ka ye le ri ni bi le rek ba kı yor lar ;

yö re de ye ti şen bit ki ler den, ken tin ta ri hin den ha ber dar lar... Ço cuk lar ay rı ca “Se yir

Te ra sı ”n dan ken te “hâ kim ol du la r”, çay üze rin de ya pı mı sü ren ba ra jın et ki le ri ni dü -

şü ne rek Dim Va di si ’ni adım la dı lar. Alan ya ’nın en ta nı nan su ka ba ğı iş le me ci si Ümit

Çağ la r’ la soh bet et mek, Top ha ne Ma hal le si muh ta rı nın evin de yö re sel ye mek le rin

ta dı na var mak da Kül tür El çi le ri ’ni mut lu et ti. Ai le le ri ni ser ti fi ka tö re ni ne ken di el le -

riy le ha zır la dık la rı da ve ti ye ler le ça ğı ran ço cuk lar, bir et kin lik te den di ği gi bi “zi hin

göz le ri açı k” ola rak eği ti mi kent le rin den gu rur du ya rak ta mam la dı lar.

Ta şu cu:  Amforalar
“Bah çe le rin, bos tan la rın, ba ğın var/Sa hil le rin, or -

man la rın, da ğın var/Se vi le cek, bir kör pe cik ça ğın

var/Ya zın şi fa, kı şın se fa Ta şu cum...” Ken tin ço cuk lar

bu şii ri, ya şam kül tü rü nü an la tan Yük sel Bü tü n’ den

din le di ler ve duy gu lu an lar ya şa dı lar. Saz ho ro zu,

sa kar me ke, gri ba lık çıl, fla min go gi bi kuş tür le ri; yıl -

da üç kez, 60'ın üze rin de ta rım ürü nü ve ren top -

rak la rıy la Gök su Del ta sı, sı nır la rı için de bu lu nan Ta -

şu-cu’ na be re ket ve ri yor. Bu zen gin li ği öğ ren mek,

del ta yı ge zip kuş göz lem le mek Kül tür El çi le ri'ni şa -

şırt tı ve eğ len dir di. Ay rı ca or ga nik ta rı mın özel lik le -

ri ni din le di ler, Ak göl ve Pa ra deni z’ i bağ la yan Ak ya pı

ka na lın da ku zu luk sis te miy le ba lık av la ma yön te mi -

ni ye rin de gör dü ler. Si lif ke Mü ze si, Ata türk Evi;

ken ger yap ra ğın dan il ham alı na rak ya pı lan Ko rinth

sü tu nu nun da bu lun du ğu Ze us Ta pı na ğı, Hı ris ti yan -

lı ğın ya sak ol du ğu dö nem ler de kul la nı lan Aya tek la

Ye ral tı Ki li se si ge zi le ri ise ta ri hi ve ar ke olo jik de -

ğer le ri an la ma la rı na ola nak ver di. Am fo ra lar ara -

TaflucuAlanya

Bergama
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Türkülerin hikâyesi...
Kentin yerel sanatçılarından

Ahmet Met'in bağlaması

Giresunlu çocukları

neşelendirdi. Yörenin

türkülerinin kaynağını, sazın 

nasıl yapıldığını da anlatan 

Met'in çaldığı hareketli 

türkülere Kültür Elçileri

oyunlarıyla eşlik ettiler.

Aralarından bazıları 

bağlama çalmayı denedi.
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sın da bir yol cu lu ğa da çık tı Ta şu cu lu ço cuk lar : Am fo ra Mü ze si'nde, alt ta ra fı da ha siv ri

olan am fo ra la rın ti ca ret te, düz le rin gün lük ha yat ta kul la nıl dı ğı bil gi si ni def ter le ri ne yaz -

dı lar. Dol gu ta şı he lik ve taş la rı ya pış tır mak için kul la nı lan fu ga yı öğ re nen Kül tür El çi le -

ri, Ha cı Pa şa Ko na ğı, Güm rük Bi na sı, Ha li li ye Ca mi si zi ya ret le ri ile mi ma ri bil gi le ri ni

pe kiş tir di ler. Bez be bek ya pı mı da eği ti min ne şe li an la rın dan bi riy di.   

Os man ga zi: İlk çift çi top lu luk la rı
İlk çift çi top lu luk la rı nın or ta ya çı kı şı ve Ana do lu'dan Av ru pa'ya ya yı lı mın da önem li

olan es ki bir yer le şim ala nı: Ak top rak lık. Bur sa sı nır la rın da bu lu nan, ar ke olo jik ka zı la -

rın de vam et ti ği Ak top rak lık, Os man ga zi li ço cuk la rın prog ra mın da ha liy le ken di ni

gös ter di. Ço cuk lar ka zı ala nı nı gez di ler, hö yük te ki ka lın tı lar la il gi li yo rum yap tı lar.

602 ya şın da ki ta ri hi çı nar, İn ka ya'da çık tı kar şı la rı na, ağaç la rın ya şı nın na sıl he sap lan -

dı ğı nı öğ ren di ler. Bur sa'da ya şa mış Os man lı pa di şah la rı ve bu pa di şah la rın ken di ad -

la rı na yap tır dık la rı kül li ye le ri il giy le din le yen ço cuk lar, ta ri hin iz le ri ni II. Mu rad Ca mi -

si'ni, I. Ah med ve II. Mu rad tür be le ri ni, Han lar Böl ge si'ni ge ze rek de sür dü ler. Kent

mer ke zin de ya pı lan yol cu lu ğun en il gi çe ken me kâ nı, dük kân la rı nın gü zel lik le ri ne

hay ran ol duk la rı Ay na lı Çar şı idi. Ka le mi kâ ğı dı el le ri ne alıp kent ha ri ta sı için he ye -

can la bu çar şı yı res met ti ler. Bur sa Kent Mü ze si'ne ya pı lan zi ya ret ço cuk la rın nal -

bant, se mer ci, ye me ni ci, ke çe ci, se pet çi gi bi ye rel za na at la rı bil gi da ğar cık la rı na ek le -

me le ri ni sağ la dı. Ken di ev le rin den ge tir dik le ri ma ne vi açı dan de ğer li eş ya lar ve bu

eş ya la rın hi kâ ye le ri her ke se duy gu lu an lar ya şat tı.    

Te kir dağ: Kra lın ta cı 
İlaç ku tu la rı, yün eğir me ta şı, şa rap süz ge ci, sü ra hi ler ; Af ro dit'in, Ki be le ’nin, Ero s’ un

hey kel le ri...15-18 Ocak 2009'da pro je ye ko nuk olan Te kir dağ lı ço cuk lar Ar ke olo ji ve

Et nog raf ya Mü ze si'ni me rak la gez di ler. Ha re ket te pe tü mü lü sün den çı ka rı lan is ke let ten

oluş tu ru lan Ker sob lep tes hey ke lin de ki saç ve er gu van renk li ipek el bi se, öğ ren ci le ri

çok et ki le di. Se ra mik ça lış ma sın da mü ze de gör dük le ri am fo ra, kal kan ve kra lın ta cı na

yo rum la rı nı kat tı lar. Es ki Te kir dağ ya pı la rı nı ise Me ser ret So ka ğı'nı, Ra koz ci Mü ze si'ni,

Sa rı Ko nak'ı, Rüs tem pa şa Kül li ye si'ni ge ze rek ye rin de keş fet ti ler. Ha zır la dık la rı Ye mek

Ta ri fi, Yö re sel Şi fa ve Kent Ku ru su pa no la rın da, ken tin meş hur köf te si, pey nir hel va sı

gi bi tat lar ; bi ber, pat lı can gi bi seb ze le rin ye re se ri le rek ku ru tul du ğu bil gi le ri yer al dı.

Gi re sun: Be nek li se men der
Gi re sun lu ço cuk lar 19 Mart'ta baş la yan eği ti min ilk gü nün de Gön lüm Çi çek Aç tı

ad lı et kin lik ile bir bir le ri ni ta nı dı. Coğ ra fi su num bo yun ca şaş kın dı lar çün kü sü lün, ye -

di uyur, be nek li se men der gi bi hay van la rın Gi re sun'un do ğa sı nın bir par ça sı ol du ğu -

nu öğ ren di ler.  Ar ke olo ji su nu mu İkiz te pe tü mü lü sü ne; Gi re sun, Ti re bo lu, Es pi ye, An -

doz, Şe bin ka ra hi sar, Med ra ma ve Ey ne sil ka le le ri ne gö tür dü ço cuk la rı... 7 ka le nin 7'si -

nin de res to re edil di ğin den söz edil di. Bu ka le le rin en bü yü ğü olan Gi re sun Ka le si'nin

ya nı sı ra Ar ke olo ji ve Et nog raf ya Mü ze si, Şe hit ler Abi de si'ni zi ya ret et ti ler. Zey tin lik

Ma hal le si'nde ki ge le nek sel ko nut lar ise kent le ri nin mi ma ri si hak kın da fi kir ver di.

Osmangazi

Giresun
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Saf ran bo lu: 14 tü mü lüs
“Çok gü zel ev le ri miz var/Çok gü zel ye mek -

le ri miz var/Çok gü zel lo ku mu muz var/Sen

tek sin Saf ran bo lu... ” Şi ir Ya zı yo ruz et kin li ğin -

de Saf ran bo lu lu ço cuk lar böy le an lat tı lar

kent le ri ni... UNES CO ’nun Dün ya Kül tür Mi -

ra sı Lis te si ’n de yer alan ken tin so kak la rın da

ge zer ken bir kez da ha gu rur duy du lar. Saf -

ran bo lu ’nun do ğal ya şa mı, bit ki ve hay van

tür le ri hak kın da bil gi ve ri len ço cuk lar la Bu -

lak Men ci lis Ma ğa ra sı ve İn ce ka ya Su Ke me -

ri ’ne gi dil di. Afiş Ça lış ma sı ’n da çev re ve kü -

re sel ısın ma su num la rın dan öğ ren dik le riy le

ya ra tı cı iş ler or ta ya koy du lar. Hü kü met Ko -

na ğı ve Kay ma kam lar Evi ’n de ar ke olo jik ka -

lın tı lar la ta nış tı lar. Ka zıl ma yı bek le yen 14 tü -

mü lüs ten bi ri ni in ce le mek, tü mü lü sün al tın -

da ne ler ola bi le ce ği hak kın da tah min yü rüt -

mek ço cuk la ra he ye can ver di. 

Trab zon: Ah şap ev ler
19-22 Mar t’ ta pro je ye da hil olan Trab zon lu

ço cuk lar kent le rin de ki ge le nek sel ev le rin,

gü neş ışı ğın dan da ha çok ya rar lan mak için

ba sit ke mer li in şa edil di ği ni öğ ren di ler. İç

Ka le, Or ta Hi sar ve Aşa ğı Hi sar böl ge le ri ne

ya pı lan ge zi ler le bil gi le ri pe kiş ti. Ba zı ge zi ler ise ken di le ri ne ve çev re le ri ne ye ni so -

ru lar sor ma la rı nı sağ la dı: Kent li ma nı nın gö rül dü ğü Boz te pe ’ye çık tık la rın da ha va

kir li li ği ve çar pık kent leş me yi, Sü me la Ma nas tı rı ’n da fresk le rin üze ri ne ya zı ya zıl ma -

sı nı, Uzun gö l’ de in şa edi len du va rın olum suz yön le ri ni tar tış tı lar. Trab zon Halk

Oyun la rı Eki bi ’y le ho ron hü ner le ri ni ser gi le di ler. Sev gi Bom bar dı ma nı et kin li ğin de

sı ra bir bir le ri hak kın da ki olum lu dü şün ce le ri ni sö ze dök me le ri ne gel miş ti.

Trabzonlu çocu¤un neflesi yerinde... Mıhlamanın yapımına

yardım etti, biraz sonra da tadına bakacak.

Trabzon

Safranbolu
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Ava nos: Çöm lek çi lik 
“Pers di lin de Kat pa tuk-Gü zel At lar Ül ke si

an la mı na ge len Ka pa dok ya, 60 mil yon yıl

ön ce Er ci yes, Ha san da ğı ve Gül lü da ğ’ ın

püs kürt tü ğü lav ve kül le rin oluş tur du ğu yu -

mu şak ta ba ka la rın, mil yon lar ca yıl bo yun ca

yağ mur ve rüz gâr ta ra fın dan aşın dı rıl ma sıy la

or ta ya çık tı.” Böl ge le rin de ki do ğal olu şum -

lar bu söz ler le ak ta rıl dı Ava nos lu ço cuk la -

ra … Zel ve Ören Ye ri ve Gö re me Açık Ha -

va Mü ze si ’ni gez di ler. Kent için de yap tık la rı yol cu luk, ge le nek sel Ava nos ev le rin de ki

ka pı mo tif le ri nin, ah şap ya pı süs le ri nin far kı na var ma la rı nı sağ la dı. Çöm lek çi li ğin sır la -

rı na ise İkiz ler Se ra mik Atöl ye si ’n de or tak ol du lar. Bu zi ya ret sı ra sın da se ra mik yap -

ma ola na ğı da bul du lar. Örüm cek Ağı ad lı et kin li ğin ama cı ço cuk la ra “iş bir li ği için de

ça lış ma nın öne mi ”ni an lat mak tı. Bir lik te üret me nin de ğe ri ni kav ra dık la rı nı Ti yat ro Ya -

zı yo ruz et kin li ğin de ka nıt la dı lar. Oyun la rın pro va la rı nı yap mak da on la rı eğ len dir di.

Si vas: Âşık kül tü rü
16-19 Ni san 2009’da pro je ye ka tı lan Si vas lı ço cuk lar dan bi ri, Eğ ri Köp rü ’yü gör dük -

ten son ra şöy le yaz mış gün lü ğü ne: “Köp rü nün ya pı sı çok sü per di. Köp rü nün al tın -

dan ge çen su lar yö nü nü de ğiş ti ri yor. Bu olay be ni dü şün dür dü... ” Si va s’ ta ki an tik

kent Sa ris sa ’nın hi kâ ye si de dü şün dür dü ço cuk la rı. Ka deş Ant laş ma sı ’na Sa ris sa ’nın

fır tı na tan rı sı Te şu p’ un şa hit lik et ti ği ni öğ ren di ler. Si vas Ko ru ma Ku ru lu ’nu zi ya ret le ri

sı ra sın da ye tiş kin le ri şa şır tan so ru lar gel di Kül tür El çi le ri ’n den: “Si va s’ ta 14 med re se

var mış, şu an 4 med re se gö re bi li yo ruz. Bu nun ne de ni ne dir?” Bu ru ci ye, Çif te Mi na -

re med re se le ri, Ata türk Et nog raf ya Mü ze si de ço cuk la rın me rak lı göz le rin den pa yı -

nı al dı. Ya şam kül tü rü soh be tin de ise âşık lık kül tü rü ve ken tin en önem li âşık la rın dan

Âşık Vey sel an la tıl dı, tür kü le ri söy len di.

Si nop: Sik ke de ki kar tal 
Pro je nin 30 Ni san-3 Ma yıs 2009 ta rih le rin de ki du ra ğı Si nop ol du. Sa rı ku m’ da alan

ge zi si ne çı kan ço cuk la rın, dür bün le kuş göz ler ken ya şa dık la rı coş ku gö rül me ye de -

ğer di. Ar ke olo ji Mü ze si ’n de bu lu nan Si nop sik ke le ri ye ni şey ler an lat tı ço cuk la ra:

Sik ke le rin bir yü zün de ki Si no pe ’nin ba ğım sız lı ğı; di ğer yü zün de ki yu nu sun Ka ra de ni -

z’ in be re ke ti ni, kar ta lın ise güç ve gu ru ru tem sil et ti ği ni öğ ren di ler. Ba lat lar Ki li se si,

Si nop Ka le si, Et nog raf ya Mü ze si, Öğ ret men Evi, Ala ad din Ca mi si, Per va ne Med re se -

si ve ün lü Si nop Ce za evi de Kül tür El çi le ri ’nin ro ta sın da bu lu nan me kân lar dı. Ge mi

mo de li ya pı mı hak kın da bil gi edin mek için Do ğan Ül ge n’ i atöl ye sin de zi ya ret et ti ler.

Ül ge n’ in he di ye et ti ği kü çük ge mi le ri he ves le bo ya dı lar.

Ah lat: Taş iş çi li ği
“Kül tü rü mü zü da ha iyi ta nı mak ve ta nıt mak.” Ah lat Kül tür El çi le ri, ilk gün ya pı lan

Grup Söz leş me si et kin li ğin de bu no tu da düş tü ler. Ar ke olog Cem Hay da roğ lu ’nu

so ru la rı ile ter le ten ço cuk lar, Ah lat Ar ke olo ji Mü ze si, Ha ra be Şe hir ve Sel çuk lu Me -

zar lı ğı ’nı ge zer ken de me rak ve he ye can la rı nı kay bet me di ler. Çif te Ha mam, Sel çuk lu

Ha ma mı, Ya vuz Sul tan Se lim Ka le si, Ka dı Mah mut ve İs ken der Pa şa ca mi le rin de ken -

di le ri ni et ki le yen özel lik le ri, kent ha ri ta sı için yap tık la rı es kiz ler de kul lan dı lar. Bit lis

Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Hüs nü Işık gör ço cuk la rı ge le nek sel ya şam kül tü rün de yol -

cu lu ğa çı kar dı. Gü ven Yü rü yü şü et kin li ği sa ye sin de ise tüm du yu or gan la rıy la al gı la -

ma nın ve öğ ren me nin öne mi ni an la dı lar. 

Kufl gözlemek hoşlarına gitti.

Avanos

Sivas

Sinop
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Van: Kurt ku la ğı
Adıy la anı lan ke di si, yı la nı, mar tı sı ve in ci ke fa li; im pa ra tor ke le be ği,

bo dur la le si, pey gam ber çi çe ği, sü se ni, or ki de si, kurt ku la ğı var.  Van lı

Kül tür El çi le ri yö re nin coğ raf ya sı nı, yö re ye öz gü hay van ve bit ki le ri

ön ce din le di, son ra gör dü. “Ben da ha ön ce Van ke di si gör me miş tim.

Çok şa şır dı m” di yen ler ol du, ba zı la rı da bü yü teç le kurt ku la ğı in ce -

le me yi il ginç bul du. Ha li me Ha tun Küm be ti ’ni zi ya ret için git tik le ri

Ge va ş’ ta ise so rum lu bi rey ler ola cak la rı nı ka nıt la dı lar. Ge va ş’ ta,

küm be tin ya nı na ya pı lan bir bi na dan duy duk la rı ra hat sız lı ğı ÇE KÜL

Vak fı ’na mek tup ya za rak di le ge ti ren Yah ya Ke mal Be yat lı İl köğ re tim

Oku lu öğ ren ci le ri ile ta nış tı lar. Oku lu kar deş okul ilan ede rek, ça lış -

ma lar da bir lik te ha re ket et me sö zü ver di ler. 

Adı ya man: Mor Petrus
Kül tür El çi le ri ’nin ka tıl dı ğı et kin lik ler den bi ri: Zu zay lı lar. Bu et kin lik te

ar ke olo jik eser le rin biz ler için bi rer sır ol du ğu, ar ke olog la rın ba zı şif -

re ler kul la na rak bu sır la rı çöz dü ğü ak ta rı lır. Adı ya ma n’ da da ço cuk lar bu et kin li ğe

zevk le ka tıl dı lar. Adı ya man Ar ke olo ji Mü ze si ve Per re An tik Ken ti ’n de bu kez ken di le -

ri sır la rın pe şi ne düş tü ler. Ulu, Mu sal la, Kab ca mi le ri; Mor Pet rus ve Mor Pev lus ki li se -

le ri; Tuz Ha nı, De ğir men li Ev, Adı ya man Ka le si gi bi ya pı la rı zi ya ret et me le ri, kent mi -

ma ri si su nu mun da an la tı lan la rı da ha iyi kav ra ma la rı nı sağ la dı. Zey Kö yü ’n de ya şa yan -

lar la yap tık la rı soh bet ler, Kül tür El çi le ri ’nin ge le nek sel ya şam kül tü rü hak kın da bil gi le -

ri ni ar tır dı. Yaptıkları resim, ayraç gibi işlerin bulunduğu sergi ve 24 Mayıs 2009'daki

sertifika töreni ise diğer tüm kentlerde olduğu gibi çocukları gururlandırdı._____________

Ahlat

Ad›yaman

Etkinlikler çok güzeldi
İki gündür yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlattım ve hepsi benim 

yerimde olmak istiyor. Bugün yaptığımız etkinlikler de çok güzeldi. 

Ayrıca İstanbul’a gideceğimiz için de çok heyecanlıyım. 

ÇEKÜL’e her şey için çok teşekkür ederim.              

Serap Eliş/Van

Ben daha önce Van Kalesi’ni görmemiştim. Bugün gittiğimde çok şaşırdım.

Ayrıca bugün kazıbilimi demek olan arkeoloji ile ilgili bilgi edindik. 

Abidin Akbulut/Van
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ETİ ÇE KÜL Kül tür El çi le ri Pro je si'nin yıl

so nu et kin li ği: İs tan bul Bu luş ma sı. 2008-

2009 bo yun ca kent le rin de ya pı lan eği -

tim le re ka tı lan ço cuk lar, Tem muz 2009'da

İs tan bul'da bir ara ya gel di. Pro je nin ru hu

İs tan bul Bu luş ma sı'na da yan sı dı: Ço cuk -

lar yi ne “eğ le ne rek, ya pa rak, ge ze re k” öğ -

ren di ler. Ye ni bir ken ti, ba zı la rı nın ilk kez gel di ği ve “çok bü yük, çok ka rı -

şı k” bul du ğu İs tan bul'u ta nı dı lar. Ken di ya şa dık la rı yer ler den ge tir dik le ri

ve ge le nek sel ya şam kül tü rü nü yan sı tan eş ya ve ob je ler le, re sim ler le

bir bir le ri ne kent le ri ni an lat tı lar.

Da rüş şa fa ka Eği tim Ku rum la rı, İs tan bul Bu luş ma sı için cö mert lik le Kül tür

El çi le ri'ne ka pı la rı nı aç tı. Ku ru mun mo dern do na nım lı yer leş ke si nin ya -

tak ha ne sin de uyu du lar, spor sa lo nun da re sim ler çi zip dans et ti ler, ye -

mek ha ne sin de ka rın la rı nı do yur du lar. İs tan bul gün le ri bo yun ca ÇE KÜL

Vak fı ça lı şan la rı ve vak fın her yaş tan gö nül lü sü ço cuk la rın ya nın day dı.

Kent le ri nin özel lik le ri ni ta şı yan re sim le rin ha zır lı ğın da, Dre am De sign

Fac tory'den Ar han Ka yar ve min ya tür sa nat çı sı Sa bi ne Buch mann da

ço cuk la ra yol gös ter di ler. 

İs tan bul Bu luş ma sı'nın bu yıl ki te ma sı Ge le nek sel Ya şam Kül tü rü ve Yö -

re sel Mü zik ola rak be lir len miş ti. Te ma, bu luş ma bo yun ca ken di ni his set -

tir di. Spor sa lo nun da ki ta nış ma et kin li ğin de no ta la rı ve sol anah ta rıy la

tam bir mü zik por te si ol du lar. Oku lun mü zik oda sın da yö re le ri nin tür -

kü le ri ni pro va et ti ler. Her ke si duy gu lan dı ran an lar ise bu luş ma nın dör -

dün cü gü nün de ya şan dı. Sa bah sa at le rin de Ga la ta sa ray Li se si'nin bah -

çe sin de kent le ri ni an la tan eş ya ve ob je ler le stant la rı nı kur du ço cuk lar.

Bo ğaz o ka dar ma viy di ki!

Ellerinde tefler, davullar, kaflıklarla �stiklal Caddesi'nde yürüyen
300 çocuk... ‹stanbul Buluflması'na katılan Kültür Elçileri önce
Candan Erçetin'le türküler söyledi, sonra “gürültü” yaparak
yetiflkinlerin dikkatini geleneksel yaflam kültürüne çekti. 
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Ar dın dan Si nop'un he le sa ge le ne ği ni, Ava nos'un çöm lek çi li ği ni sah ne ye ta şı dı lar.

He men son ra sın da Kül tür El çi le ri Ko ro su sah ne ye çık tı ve Can dan Er çe tin'le yö -

re le ri nin ez gi le ri ni ta şı yan tür kü ler söy le di. İz le yi ci ler de mü zi ğin coş ku su nu ya şa dı,

ki mi le ri tür kü le ri mı rıl da na rak ki mi le ri al kış la rıy la on la ra eş lik et ti. Li se nin bah çe sin -

den Kül tür Yü rü yü şü için İs tik lal Cad de si'ne çı kan 300 ço cuk, gö rül me ye ve du yul -

ma ya de ğer di. El le rin de ki tef le ri, da vul la rı, ma ra kas la rı, zil le ri, ka şık la rı ça lan ço cuk -

lar bir yan dan da ha zır la dık la rı bil dir ge yi cad de den ge çen ye tiş kin le re da ğıt tı lar.

Yü rü yüş Tak sim Mey da nı'nda Ata türk hey ke li ne çe lenk bı ra kı la rak son bul du. Bir

Kül tür El çi si de ge le nek sel ya şam kül tü rü ve yö re sel mü zik üze ri ne ha zır la dık la rı

İs tan bul Bil dir ge si'ni oku du.

Bu luş ma da, İs tan bul'un hak kı da ve ril di. Reh ber eş li ğin de tek ney le ya pı lan Bo ğaz

tu ru nu, Aya soy fa ve Ar ke olo ji Mü ze si'nin de bu lun du ğu İs tan bul ge zi si ni ço cuk lar

fark lı yo rum lar la gün lük le ri ne ak tar dı lar : Adı ya man'dan M. Ali De mir “İs tan bul'da

tek kat lı ev gö re me di ği ”n den şi ka yet çiy di, yi ne ay nı kent ten Sev gi Ak man “Bo ğaz o

ka dar ma viy di ki, ren gin den ken di mi zi ala ma dı k” di ye yaz dı, Van'dan Nec la Te kin ise

İs tan bul'un ha va sı nı te miz ve se rin bul du. Kent le ri nin renk le ri ni İs tan bul'a ta şı yan

Kül tür El çi le ri, ye ni bil gi ler le ev le ri ne dön dü ler. Yaz dık la rı, söy le dik le ri ka dar ay rı lır -

ken dök tük le ri tat lı göz yaş la rı da pro je nin ba şa rı ya ulaş tı ğı nın gös ter ge si gi biy di. 

Ço cuk lar kent le ri ni da ha iyi ta nı dık ça sa de ce İs tan bul'da de ğil  tüm Tür ki ye'de gü -

zel bu luş ma lar ola cak: Ta rih le, kül tür le, do ğay la; dün, bu gün ve ge le cek ara sın da...___

Kül tür El çi le ri İs tan bul Bil dir ge si 2009
• Do ğup bü yü dü ğü müz ken ti ve kül tü rü nü ta nı dık, kim ol du ğu mu zu 

an la dık, ko ru ma nın ne ol du ğu nu öğ ren dik.

• Ül ke mi zin zen gin li ği olan kül tü rel ve do ğal var lık la ra sa hip 

çık ma mız ge rek ti ği nin far kı na var dık. 

• Yok olan var lık la rı mı zı öğ ren dik çe, ya şa ta bil dik le ri mi zin de ğe ri ni an la dık.

• An ne-ba ba la rı mız dan din le di ği miz, on la rın da ken di 

an ne-ba ba la rın dan din le di ği nin ni le rin, tür kü le rin; us ta dan çı ra ğa 

ak ta rı lan el sa nat la rı nın, evi miz de pi şen ye mek le rin kül tü rü mü zün 

bir par ça sı ol du ğu nu ve bu na ge le nek sel ya şam kül tü rü den di ği ni öğ ren dik.

• Ar tık ya şam kül tü rü mü zün de ül ke mi zin zen gin li ği ol du ğu nu bi li yo ruz. 

Bu zen gin lik ko run ma lı, de de den to ru na ak ta rıl ma lı.

Biz Kül tür El çi le ri ola rak di yo ruz ki; ge le nek sel ya şam kül tü rü mü zü 

ko ru ya lım ve ge le cek ku şak la ra ak ta ra lım.Ye ni tür kü ler 

söy le ye bil mek için tür kü le ri mi zi bir lik te ya şa ta lım!

ETİ ÇE KÜL Kül tür El çi le ri Prog ra mı 2008–2009 ka tı lım cı la rı: 

Ber ga ma, Alan ya, Ta şu cu, Os man ga zi, Te kir dağ, Saf ran bo lu, 

Gi re sun, Trab zon, Ava nos, Si vas, Si nop, Ah lat, Van, Adı ya man.
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Ku ka oy na mak, an ne an ne den ma sal lar din le mek, hıd rel lez de ma ni ler oku mak, ra ma zan -

lar da “Sa ya sa ya sa ya dan, su lar akar ka ya dan...” di ye rek “sa ya ”ya çık ma k… Bun lar be nim

ço cuk lu ğu ma da ir ha tır la dık la rım. Za ma ne ço cuk la rı nın ise yir mi yıl son ra ha tır la ya cak la -

rı bil gi sa yar oyun la rı, te le viz yon di zi le ri ve ani mas yon film le ri var. ÇE KÜL Vak fı ’nın kül tü -

rel mi ras eği tim prog ra mı nın ay rıl maz bir par ça sı olan, ken tin ge le nek sel ya şam kül tü rü -

ne da ir pay la şım lar, ço cuk la rın yü zü nü kent le ri ne dön me le ri ni sağ la yan bir do ku nuş; bü -

yü dük le rin de kent le ri ne ait de ğer le ri ha tır la ma la rı ve ya şat ma la rı içi n… 

Bit ki ler, ye mek ler, tür kü ler, ma ni ler, kut la ma lar gi bi ge le nek sel ya şam kül tü rü nü oluş tu ran

yö re sel de ğer ler, kent le rin kim li ği nin ge le ce ğe ak ta rıl ma sı için ko run ma sı ge re ken le rin

ba şın da ge li yor. Ko ru ma bi lin ci, ye rel uz man lar ta ra fın dan eği tim ler de öğ ren ci le re ak ta -

rı lı yor ; ma hal le den baş la ya rak, hav za-böl ge-ül ke öl çe ğin de kül tü rel et ki le şi min na sıl ya -

şan dı ğı ve kent le rin öz gün de ğer le ri nin öne mi pay la şı lı yor.  

“Bir ge mim var çift di rek li/Tay fa sı as lan yü rek li/Fi li ka sı çif te kü rek li/he le sa ye le sa/He ye -

mo la yu sa hop...” Ge çen yıl ya pı lan Si nop Kül tür El çi le ri eği ti min de, ye rel araş tır ma cı la -

rın kat kı la rıy la ak ta rı lan ya şam kül tü rü bil gi le ri ara sın da, He la sa da yer al mış tı. Sı nıf ta ki

pek çok öğ ren ci ra ma zan ayı nın 15’in den son ra ya pı lan bu ge le ne ği ilk de fa duy muş tu.

He le sa nın or ta ya çı kış hi kâ ye si ni din le dik le rin de, Ka ra de ni z’ in çır pı nan su la rı nın kı yı sın da

ya şa dık la rı nı; ta ka la rı, ge mi ci le ri, ba lık çı la rı, pay la şı mı, da ya nış ma yı ha tır la dı lar. As lın da her

gün bun la rı gö rü yor lar dı ama ilk de fa ya şa dık la rı ken tin hi kâ ye si ne ken di le ri ni bu ka dar

ya kın his set miş ler di. Ne fes alan bir ken tin ço cuk la rıy dı hep si … Sa de ce ne re de ya şa dık -

la rı nı, kent için de ğer li olan la rı fark et me le ri ge re ki yor du. 

Sı nav la ra ha zır lan mak için çöz mek zo run da bı ra kıl dık la rı yüz ler ce test so ru sun dan, dört

gün de ol sa uzak la şa rak yüz le ri ni kent le ri ne dön dü ler. Öğ ren ci ler, eği ti min ar dın dan yö -

re sel de ğer le ri nin öne mi ni, bir ken tin kim li ği nin ne den ko run ma sı ge rek ti ği ni ar tık bi li yor.

“Ken ti mi zin bez be be ği ”, “ken di mü ze mi zi ku ru yo ru z”, “kent ku ru su ” et kin lik le rin de üre -

ti len ler de bil gi yi so mut ola rak el le rin de tut ma la rı na ve pay laş ma la rı na yar dım cı olu yor. __

Sinop Kültür Elçileri, ‹stanbul Buluflması’nda helesa

gelene¤ini canlandırdı. Berkay, bu gelene¤i ilk kez

duymufl ama belli ki çok hufluna gitmifl: “Ramazanda,

arkadafllarımla elimize denizci feneri alarak mahallede

bu tekerlemeyi söylemeyi dört gözle bekliyorum.” 

Sivas Kültür Elçisi Mehmet,

“Babaannemden kalan bu

deri kılıflı tahta kaflığın

önemini fark ettim. Hem

ailem hem Sivas için önemli

olan bu de¤eri ben de

korumaya devam

edece¤im” diyor.

Osmangazili Emre de

geleneksel yaflam kültürünü

ö¤renmek için kendi planını

flöyle anlatıyor: “fiimdi

yafllılarla konuflmanın

önemini daha iyi anladım.

Yaz geldi¤inde hemen köye

gidip dedeme çocukken

yafladıklarını soraca¤ım.”

“Sa ya sa ya sa ya dan, 
su lar akar ka ya dan...”

Ço cuk lar he le sanın hi kâ ye si ni din le dik le rin de ta ka la rı, 
ge mi ci le ri, ba lık çı la rı, pay laflımı, da ya nıflma yı ha tır la dı lar.

fiirin S›ng›n YIL MAZ
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1998 yı lı baş la rıy dı … Tür ki ye ’de he nüz ne yaz oku lu ne de çev re eği ti mi ör nek le ri -

ne pek sık rast lan mı yor du. Çok tan dır dün ya gün de mi nin ön sı ra la rın da yer alan çev -

re so run la rı nı da top lum ola rak faz la cid di ye al mı yor duk. Çev re du yar lı lı ğı nın er ken

yaş lar da ka za nıl ma sı nın ge rek li li ği ni göz önü ne alan ÇE KÜL Vak fı, ço cuk la rı ve genç -

le ri he def alan bir prog ram la Şi le ’de bir çev re yaz oku lu dü zen le me ye ka rar ver di.   

Er ken yi tir di ği miz de ğer li bi lim ada mı, Or man Fa kül te si öğ re tim üye si Prof. Dr. Uç -

kun Ge ra y’ ın gö nül den kat kı la rıy la, kı sa sü re de dört haf ta lık bir eği tim prog ra mı

oluş tu. Be le di ye Baş ka nı ’nın des te ği, Mil li Eği tim Mü dür lü ğü ’nün ona yı ile il çe mer -

ke zin de, Cum hu ri ye tin ku ru luş yıl la rı nın ta nık la rın dan, 1927’de ya pıl mış de ni ze na -

zır bir il ko kul eği tim me kâ nı ola rak be lir len di; öğ ren ci ve ve li le re du yu ru ya pıl dı. 

İlk gü nün sa ba hı okul bah çe sin de bi ri ken öğ ren ci ve ve li ka la ba lı ğı, ÇE KÜL eki bi ne

tat lı bir şaş kın lık ya şat tı. 12-14 yaş ara sı öğ ren ci le re çağ rı yap mış, ama 7’den 16’ya

ka dar uza nan bir yaş gru bu ile kar şı laş mış tık. “Lüt fen be nim ço cu ğu mu da ka bul

edi n” ri ca la rı na, il çe nin yet ki li ki şi le rin den ge ti ri len re fe rans la ra, hat ta ken di si de

eği ti me ka tıl mak is te yen ve li le re kar şı koy mak ko lay ol ma dı. So nuç ola rak 40 öğ -

ren ciy le eği ti me baş la dık. 

6 Tem muz-31 Tem muz ara sın da ya pı lan dört haf ta lık eği ti min her gü nü, fark lı bir

ko nu baş lı ğı na ay rıl mış tı. Prog ram da ki ko nu la rı sun ma yı üst le nen uz man lar ; Prof.

Dr. Uç kun Ge ray baş ta ol mak üze re, Prof. Dr. Do ğan Ka tır cı oğ lu, Prof. Dr. Se dat

Aya noğ lu, Prof. Dr. Yah ya Ayaş lı gil, Prof. Dr. Gü nay Ko ca soy, kuş göz lem ci si Asaf Er -

tan, ke le bek ko lek si yon cu su Gö nül Ça kır, mi mar Yıl maz Ku yum cu, halk sağ lı ğı uz -

ma nı Dr. Emel Çöl ge çen ve genç araş tır ma gö rev li le ri, ola ğa nüs tü bir he ye can ve

is tek le her gün Şi le ’ye ta şın dı lar. AI ESE C’ in ulus la ra ra sı staj prog ra mıy la Tür ki ye ’de

bu lu nan Chris ti na Pe der son, ders ara la rın da İn gi liz ce eği ti mi ver di. Sı nıf içi ve sı nıf

dı şı et kin lik le rin de, ÇE KÜL eği tim ci eki bi gö zet men ola rak gö rev al dı. Us ta bel ge -

sel ci Sa vaş Gü vez ne ta ra fın dan çe ki len fil me Volk swa gen fir ma sı des tek ver di. 

Eği tim prog ram akı şı
Çev re ile il gi li ko nu baş lık la rı, sa bah 9’da okul da top la nan öğ ren ci le re uz man eği -

tim ci ler ta ra fın dan ak ta rı lı yor, sı nıf için de kü çük et kin lik ler ya pı lı yor du. Ke le bek ko -

lek si yon la rı bü yü teç ve mik ros kop al tın da in ce le ni yor, her öğ ren ci seç ti ği bir ke le -

be ğin res mi ni ya pı yor du. Mi mar lık ve ya pı tür le riy le il gi li bir su num dan son ra, yi ne

se çi len bir ya pı tü rü nün so ğuk se ra mik ten bir rep li ka sı oluş tu ru lu yor du. Öğ le sa at -

le rin de ÇE KÜL eki bin ha zır lat tı ğı pik nik mal ze me siy le bir lik te, be le di ye nin sağ la dı ğı

mi ni büs le ala na çı kı yor duk. Gü nün ko nu su su kay nak la rı ise de re ke na rın da pik nik

ya pı yor, il çe de ki su arıt ma te si si uz man eği tim ciy le bir lik te in ce li yor duk. Şi le sa hi li ne

ini yor, kum sal da mın tı ka te miz li ği ya pı yor, çöp top lu yor duk. Or man ve ağaç la rın ele

alın dı ğı eği tim den son ra gi di len ko ru da, öğ ren ci ler da ha ön ce sı nıf ta ta nı tı lan ağaç -

lar dan bi ri ni se çe rek can lan dı rı yor, or man lar ku ru yor, da ha son ra ko ru da pik nik ya -

pı yor lar dı. Kuş lar la il gi li su num dan son ra dür bün ler le alan da kuş göz le ni yor du; ke -

le bek le ri ta nı dık tan son ra kep çe el de, ke le bek ara nı yor du (ço cuk lar çok en der

rast la nan bir ke le bek tü rü bul duk la rın da, on bin ler ce ke le bek ten olu şan bir ko lek si -

yo nun sa hi bi olan eği tim ci miz umul ma dık bir he ye can ya şı yor du). 

On yıl ön ce Şi le ’de... Günün konusu su kaynakları ise dere kenarında piknik
yapıyor, su arıtma tesisini inceliyorduk. Deniz kıyısına
iniyor, kumsalda mıntıka temizli¤i yapıyorduk...

Han dan DE DE HA YIR
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Eği tim içe ri ği 
Prog ram içe ri ği nin çev re ko nu su nu bü tün cül bir an la yış la ele al ma sı na özen gös -

ter miş tik: Eko sis tem kav ra mın dan bit ki le rin dün ya sı na, bi yo lo jik çe şit li lik ten kuş la -

ra ve ke le bek le re, su lar dan sağ lık çev re iliş ki le ri ne, kül tü rel çev re den kent leş me -

ye, çev re so run la rın dan çev re ah la kı na, ge ri ka za nım tek no lo ji le rin den do ğa yı ko -

ru ma sis tem le ri ne ka dar uza nan bir yel pa ze de ana baş lık lar yer alı yor du. 

• Ço cuk la rı çev re bi li mi nin te mel kav ram la rıy la ta nış tır mak,

• Çok di sip lin li bir yak la şım la çev re yi bü tün sel li ği için de ele al mak,

• Çev re yi do ğal or ta mın da ya şa ma de ne yi mi ka zan dır mak,

• Bil gi yi ya şan tı ile iliş ki len dir mek, ye ni bil gi ve de ğer le ri ha ya ta ge çir mek, 

• Er ken yaş lar da ko ru ma cı dü şün ce, de ğer ve dav ra nış lar ka zan dı ra rak, bun la rı

bir ya şam bi çi mi ne dö nüş tür mek is te dik.

Eği tim yön te mi
Gö ze ti len ön ce lik ler den bi ri de, prog ra mın çağ daş eği tim il ke le ri ne da yan ma sıy dı.

Eği tim sü re cin de çev re hak kın da ye ni bil gi ve de ğer le ri ak ta rır ken, bu il ke le ri ha -

ya ta ge çir me ye ça ba gös ter dik. 

Me rak uyan dır ma: Ha zır ve ke sin ya nıt lar sun mak ye ri ne, ye rin de göz lem, de ney,

film, oyun, can lan dır ma gi bi yön tem ler le il gi ve öğ ren me is te ği uyan dır mak is te dik. 

Ka tı lım cı öğ ren me: Öğ ren ci ye, ki şi li ği ne de ğer ve ril di ği ni ve say gı du yul du ğu nu

gös ter mek, duy gu, dü şün ce ve bil gi nin öz gür ce pay la şıl ma sı nı sağ la mak is te dik. Ye -

ni kav ram la rın özüm sen me si ve ye ni du rum la ra uyar lan ma sı için dü şü nen, sor gu -

la yan ve tar tı şan öğ ren ci ler he def le dik.

Et ki le şim li öğ re tim: Bil gi ak ta ran, “öğ re te n” de ğil, odak la yı cı, ir de le yi ci ve des tek -

le yi ci so ru lar la tar tış ma ya ve ka tı lı ma özen di ren, doğ ru kav ram la ra yön len di ren,

bil gi nin pay la şıl ma sı nı ve üre til me si ni sağ la yan eği tim ci ler ol ma yı amaç la dık. Pa sif

alı cı lar de ğil, ko nu la rı ir de le yen, sor gu la yan, ara la rın da iliş ki ku ran, ana liz ya pa bi -

len ak tif öğ ren ci ler ol sun is te dik.

Bu gü ne dö ner se k…
On yıl ön ce Şi le ’de, coş ku lu bir he ye can la oluş tur du ğu muz eği tim mo de li, özen -

le ha ya ta ge çir di ği miz eği tim il ke le ri ve yön tem le ri, 2003 yı lın dan bu ya na fark lı

bir içe rik le tüm Ana do lu ’ya ya yıl mış bu lu nu yor. Kent ler Ço cuk la rın dır Kül tü rel

Mi ras Eği ti mi kap sa mın da ETİ ÇE KÜL Kül tür El çi le ri pro je si, bu gü ne ka dar 50

Ana do lu ken tin de uy gu lan dı. 2009-2010 eği tim dö ne min de 17 ken tin ek len me -

siy le yay gın lık art ma ya de vam ede cek, ile ri de ki yıl lar da tüm ül ke yi kap sa ya cak. 

On yıl ön ce te mel le ri ni at tı ğı mız eği tim mo de li, her gün ka za nı lan ye ni de ne yim -

ler le bi raz da ha ge li şe rek ve in cel ti le rek mü kem mel lik yo lun da iler li yor. Prog ram,

ÇE KÜL Vak fı ’nın ka mu-ye rel-si vil-özel bir lik te lik il ke sin den ha re ket le, kent ler de

va li lik le rin/kay ma kam lık la rın, mil li eği tim mü dür lük le ri nin, be le di ye le rin, üni ver si -

te le rin, mi mar lar oda la rı nın, ye rel STK’ la rın kat kı la rıy la, ÇE KÜL eğit men le ri nin

gö ze ti min de yü rü tü lü yor. 

Prog ra mın ilk yıl la rın da ye rel yö ne tim ler ik na edi le rek uy gu la nan eği tim le re, ar tık

kent ler ken di le ri ıs rar la ta lip olu yor lar. Tüm ül ke yi sa ran bir “Kül tür El çi le ri Ağı ”

olu şu yor. Bu ağın kat la na rak bü yü me si di le ğiy le..._______________________________________

Düşünen öğrenciler görmeyi amaçlıyorduk
İrdeleyici ve eleştirel bir bakışla çevresini gözlemleyen, sorunlara

çözümleyici yaklaşan, sorumlu davranışlar geliştiren, kendini ifade

etmekten çekinmeyen özgür düşünceli bir genç kuşak hedefiyle yola

çıkmıştık. Çocukların erken yaşlardan itibaren, ilgi duydukları alanları 

ve yeteneklerini tanımalarını istiyorduk. Düşünen ve düşüncesini 

ifade edebilen, dinlemesini de bilen, farklılıklara saygı gösteren, ortak

değerlerde buluşabilen ve paylaşabilen öğrenciler görmeyi amaçlıyorduk.
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/def te r
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12 yaş ile bir lik te ço cuk “Ben ne yim, di -

ğer le ri ara sın da ne re de yim ve ya şa mım la

il gi li ola rak ne ya pa ca ğım?” gi bi so ru la rın

so rul du ğu bir dö ne me gir mek te dir. Bu

dö nem er gen le rin cin sel ve top lum sal

kim lik le ri ni ye ni den be lir le me le ri ne, ye ni

bi çim de dü şün me le ri ne ve amaç la rı nı ye -

ni bir de rin lik te de ğer len dir me le ri ne, ya -

şam la rı üze rin de ye ni so rum lu luk ve öz -

gür lük ka zan ma la rı na yol açar. Bu dö nem -

de ve ri len ka rar lar, bi rey le rin ye tiş kin li ğe

ge çiş yol la rı nı güç lü bi çim de et ki ler. 12 yaş

be den sel ge li şi min yo ğun ya şan dı ğı bir ev -

re dir. Bu ev re de boy uza ma sı, ki lo ar tı şı, iç

or gan lar da ge liş me ve bun la ra bağ lı fi zik -

sel ka pa si te ar tı şı gö rü lür. Bi liş sel ge liş me

so nu cu so mut dü şün ce nin ye ri ni so yut

dü şün ce nin al ma sı ve ye tiş kin lik te ki cin si -

yet özel lik le ri nin ka za nıl ma sı da bu ev re -

nin baş lı ca ge li şim sel özel lik le rin den dir.

So yut iş lem ler dö ne mi nin baş lı ca ni te lik le -

ri şun lar dır : 

1. Nes ne ve olay lar göz önün de 

ol ma dı ğı hal de so yut dü şü ne bi lir. 

2. Hi po tez ler va sı ta sıy la dü şü ne bi lir ler.

(Eğer X .... ise, o za man Y ... olur)

3. Ana liz, sen tez, de ğer len dir me dü ze yin -

de so yut la ma lar ya pa bi lir.

4. So yut prob lem ler sis te ma tik ola rak sı -

na na bi lir. 

5. Ula şı lan so nuç lar hak kın da ge nel le me -

ler ya pı la bi lir. 

Bu dö nem de ki ço cuk lar man tık sal dü şün -

me açı sın dan ye tiş kin dü ze yi ne ula şır lar.

100 yıl son ra; 

giy di¤im el bi se le rin, 

için de yafladı¤ım evin, 

kul lan dı¤ım ara ba nın 

mar ka sı nın 

hiç bir öne mi ol ma ya cak. 

An cak; bir ço cu¤un 

ha ya tı nı et ki le mem den 

do la yı dün ya de¤iflebi lir.

Ano nim

12 yafl ile baflla yan dö nem, ço cuk la rın kül tü rel 
de¤er le ri ka zan ma la rın da ve bu de¤er le ri ko ru ma ya
ça lıflma yı ö¤ren me le rin de te mel yıl la rı dır.

“Ben kimim?” dönemi...
Yrd. Doç. Dr. Ha ti ce Er gin

‹.Ü. Ha san Ali Yü cel E¤itim Fak. Reh ber lik ve Psi ko lo jik Dan›flmanl›k Ana bi lim Dal›

So yut iş lem ler dö ne min de ki bir ki şi tü me -

va rım ve tüm den ge lim yön tem le riy le dü -

şün ce yü rü te bi lir. Prob lem le ri çöz mek için

so mut laş tır ma ya ge rek yok tur. Do la yı sı ile

bu dö nem, ço cuk la rın kül tü rel de ğer le ri

ka zan ma la rın da ve bu de ğer le ri ko ru ma ya

ça lış ma yı öğ ren me le rin de te mel yıl la rı dır.

Bu dö nem de öğ ren ci le ri. ken di bil gi le ri ni

top lum sal ya rar açı sın dan na sıl kul la na bi le -

cek le ri ni ser gi le ye bi le cek le ri tar tış ma la ra

yön len dir mek ve bu ama ca yö ne lik pro je -

ler ge liş tir me ye özen dir mek, bu dö ne me

öz gü ah la ki yar gı la rın sağ lık lı bir bi çim de

ge liş ti ri le bil me si ni ko lay laş tı ra bi lir. Bu yıl lar -

da sal gı la nan çe şit li hor mon la ra bağ lı ola -

rak, vü cut ta önem li de ği şik lik ler ol mak ta

ve ço cuk luk tan ye tiş kin li ğe ge çil mek te dir.

Ço cuk vü cu du ye tiş kin vü cu du na dö nü -

şür ken, ço cuk rol le ri nin de ye tiş kin rol le ri -

ne dö nüş me si bek len mek te dir. Fa kat er -

ge nin kim li ği ni ka zan ma sı o ka dar ko lay

ol ma mak ta dır. Çün kü ço cuk kim li ğin den

ye tiş kin kim li ği ne geçr nek be ra be rin de

bir çok so rum lu lu ğu ve prob le mi de ge tir -

mek te dir. Bu dö nem de bir kim lik kri zi or -

ta ya çı ka bil mek te dir.  Bu dö nem de ki genç

"Ben ki mim?" so ru su na ce vap ara mak ta ve

da ha ön ce ki dö nem ler de ka zan dı ğı ge çi ci

kim lik ler ye ri ne, dai mi bir kim lik ka zan ma

uğ ra şı için de dir. Kim lik ka zan ma ha yat bo -

yu de vam eden bir sü reç ol ma sı na rağ -

men bu dö nem de da ha çok önem ta şı -

mak ta dır. Ken di kim li ği ni bul mak için baş -

ka la rı nın kim li ği ne mü ra ca at et mek te ve

ken di si için mo del ler ara mak ta dır. Bu ne -

den le çe şit li ki şi ve grup la rı ken di si ne ör -

nek ala rak öz de şim kur mak ta dır. Bu yıl lar -

da ço cuk la rın doğ ru öz de şim mo del le ri ni

ör nek al ma la rı nı sağ la mak he pi mi zin top -

lum sal so rum lu lu ğu dur. Bu top lum sal so -

rum lu lu ğu ye ri ne ge tir mek için ça ba har -

ca yan ku ru luş lar, pro je ler ve yi ne bu

amaç la ya pı lan di ğer ça lış ma lar des tek len -

me li ve sa yı la rı ar tı rıl ma lı dır.___________________

Sel çuk, Zi ya (2000). Ge li şim ve Öğ ren me. 

An ka ra: No bel Ya yın Da ğı tım.

Ya vu zer, Ha luk (2005). Genç le ri An la mak. 

İs tan bul: Rem zi Ki ta be vi.

Ye şil yap rak, Bin nur (2007). Eği tim Psi ko lo ji si. 

An ka ra: Pe ge mA Ya yın cı lık 

KILITTASI DERGI:Layout 1  12/11/09  2:15 AM  Page 17



/kül tür el çi le ri
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Seramik, bez bebek, kent haritası, resim… Kültür 

Elçileri’nin e¤itim boyunca ortaya çıkard›¤ı ifllerden bazıları… 
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İs tan bul dün ya üs tün de pek az ken te na sip olan coğ ra fi ve ta rih sel bir öz gün lü ğe

sa hip. Bu öz gün lük ve ken tin bin yıl la ra ya yı lan öy kü sü eği tim açı sın dan da önem

ta şı yor. Çün kü kül tü rel mi ra sı ko ru ma ve ya şat ma nın yo lu, kent le ri mi zin ar ke olo jik

ve mi ma ri özel lik le ri ni ta nı mak tan; ya pı la rı nı, o ya pı la rın öy kü le ri ni, mi mar la rı nı

bil mek ten de ge çi yor. İs tan bu l’ u, ör ne ğin bir Mi mar Si na n’ dan söz et me den an la -

mak ve an lat mak müm kün de ğil dir. Mi mar lık ya şa mı nın bü yük kıs mın da İs tan bu l’ da

ça lı şan, ya pıt la rı nın ço ğu bu kent te in şa edi len Si nan, 300'ün üs tün de ese ri ile İs -

tan bu l’ un pa no ra ma sı nı ve ki şi li ği ni şe kil len dir di. 16. yüz yıl İs tan bu l’ unun do ku su

kay be dil miş ol ma sı na rağ men, ya pı la rı nın kent si lu eti ile bü tün le şen gö rün tü le ri hâ -

lâ et ki le yi ci li ği ni ko ru yor. Do la yı sıy la İs tan bul'un geç mi şi ile bu gü nü nü ba rış tır ma

ça ba sı bu bü yük us ta nın ve el bet te bu ken te iz le ri ni bı ra kan di ğer mi mar la rın ya -

pıt la rı nı ve öy kü le ri ni oku ma yı, ço cuk ve genç le re bu di li öğ ret me yi ge rek ti ri yor.     ya
p›

la
r›n

 d
i liy

 le
‹stan bu l’ u an la ma nın yo lu ya pı la rı nı, mi mar la rı nı, 
ar ke olo jik de¤er le ri ni ya ni Yı lan lı Tafl’›, Aya sof ya Mü ze si ’ni,
Mi mar Si na n’ ı, Bal yan ai le si ni ta nı mak tan da ge çi yor.

An lat ba na
Aya sof ya

37

Se val AY DIN
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/yap›lar›n di liy le
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ÇE KÜL Vak fı ’nın 2009'da ki pi lot ça lış ma ların dan bi ri bu fi kir ler ışı ğın da ha yat bul du.

Ya pı la rın Di liy le İs tan bul adı ve ri len eği ti min ama cı, Si na n’ ın sim ge is min den yo la çı -

ka rak İs tan bu l’ un ar ke olo jik geç mi şi ni, mi mar la rı nı ve üs lup la rı nı genç ku şak la ra ak -

tar mak, kül tü rel mi ras ko nu sun da du yar lı lı ğın ar tı rıl ma sı ve kent li lik bi lin ci nin ya ra -

tıl ma sı yo lun da bir adım da ha at mak tı. Da rüş şa fa ka Eği tim Ku rum la rı'nın 9. ve

11. sı nıf la rın dan 16 öğ ren ci, Şu bat 2009'da ya pı lan ve al tı gün sü ren eği tim bo yun -

ca öy kü ler, es kiz ler, ge zi ler le İs tan bul'u ye ni bir ba kış açı sıy la ta nı dı lar. ÇE KÜL eği -

tim ci le ri nin ya nı sı ra vak fın ku ru cu la rın dan Prof. Dr. Ne ca ti İn ce oğ lu, “Mi mar la rın

Di li/Te mel Kav ram lar : Es ki z” ve Si na n’ a Say gı Pro je si Ko or di na tö rü Ah met Sez gin

de “Ya pı lar, Söz cük le r” bö lüm le riy le öğ ren ci le re eş lik et ti . 

“Kör ler ve ezik ler ül ke si”
Öğ ren ci ler, İs tan bu l’ un ne re sin de ya şa dık la rı, bu ken te ne re den gel dik le ri, anı la rı,

sev dik le ri/sev me dik le ri yer ler, or tak pay laş tık la rı alan lar, mey dan lar gi bi ko nu lar la

il gi li so ru la rı, ken di le ri ne ve bir bir le ri ne so ra rak baş la dı lar İs tan bu l’ u ta nı ma ya…

Ve ken di İs tan bul la rı nı yaz ma dan ön ce baş ka bir öy kü ye yer ver di ler zi hin le rin de:

Bo ğa z’ ın öy kü sü nü din le di ler. Ze us'un İo'ya olan aş kı nı, He ra'nın kıs kanç lık la İo'yu

inek ha li ne ge tir me si ni, Bosp ho ros'un İnek Ge çi di an la mı na gel di ği ni... Ar dın dan da

Me ga ra lı lar ara sın da, “kör ler ve ezik ler ül ke si ” Khal ke don'da ge zin di ler. Bir tür bel lek

des tek le yi ci si olan öy kü ler kar ma şık, zih ni yo ran bil gi le rin, im ge ler sa ye sin de ko lay

ha tır lan ma sı nı sağ lar. Eği tim bo yun ca bu öy kü le rin hiç unu tul ma ma sı bir kez da ha

öy kü le rin gü cü nü ka nıt la dı. Öğ ren ci ler ay nı gün İs tan bul'un im pa ra tor luk lar la bir lik -

te de ği şen yü zü nü ha ri ta lar üze rin den de ta nım la ma ya ça lış tı. Sur la rı, mey dan la rı

ha ri ta dan oku ma ya, keş fet me ye ça lı şıp gü nü müz de öne mi ni ko ru yan Sul ta nah met

Mey da nı ’n da ge zi ler ön ce si kı sa bir bil gi yol cu ğu na çık tı lar : M.Ö. 5. yüz yıl da Pers le ri

ye nen Yu nan lı la rın yap tır dı ğı Yı lan lı Ta ş’ ı, I. The odo si us'un Mı sır'dan ge tirt ti ği Obe lisk'i

ön ce ya zı lı kay nak lar dan ta nı dı lar.  “Ya pı la ra yük le nen an lam lar fark lı dö nem ler ve

kül tür ler le bir lik te de ği şim gös te rir. Bu fark lı laş ma lar mi mar lık mi ra sı için de ki zen gin -

li ğin kay na ğı dı r” dü şün ce sin den ha re ket le ha zır la nan, “Ya pı lar, Söz cük le r” bö lü mün -

de ise mi mar kim li ği, mi ma rın so rum lu luk la rı, ta sa rım ve uy gu la ma yön te mi, mi mar -

lık ta ta rih sel sü reç ve üs lup hak kın da bil gi ve ril di. Ya ra tı cı dü şün me be ce ri si ni ge liş -

tir mek adı na eği ti min mer ke zin de yer alan “es kiz ça lış ma la rı ” ile de bu bö lüm de ta -

nış tı öğ ren ci ler. “İn sa nın ken di siy le ile ti şim kur du ğu et kin li k” olan es kiz, öğ ren ci le re

ken di le ri/kent le ri hak kın da ki sır lar dan ba zı la rı nı çöz me ce sa re ti ver di. 

Da rüflfla faka 

Li se si ö¤ren ci le ri,

ken di le ri nin 

de yi miy le 

DAÇ KA ’lı lar ta ri hi 

ya rı ma da yı da gez di.
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İkin ci eği tim gü nü ne “si hir li öy kü kart la rı ”y la baş lan dı ve bir yan da ya pı es kiz le ri, bir

yan da kar ma şık şe kil de di zi len ke li me le ri kul la na rak öy kü ler oluş tu rul ma ya ça lı şıl dı.

Öğ ren ci ler İs tan bu l’ un fark lı yer le rin den se çi len bu ya pı la rın han gi le ri ol du ğu me -

ra kıy la işe baş la dı lar. Önem li olan “ke li me le ri ipe diz me k” de ğil, doğ ru çağ rı şım lar

kur mak tı. Kart lar da sul tan, tuğ ra, mü ze, renk li, kut sal, an tik, bil ge lik gi bi bir çok ke li -

me var dı. Aya sof ya Mü ze si, Kı lıç Ali Pa şa Ca mi si, Rüs tem Pa şa Ca mi si ve Şeh za de

Ca mi si ise kart lar da öy kü le ri giz li olan ya pı lar dı. 

“Mi mar lık mi ra sı sa de ce fi zik sel bir var lık de ğil dir, yüz yıl la ra ya yı lan bir öy kü yü an la -

tır. Ya pı la rın fi zik sel var lık la rı nı ko ru du ğu muz gi bi hi kâ ye le ri ni de ko rur sak mi mar lık

mi ra sı nı ko ru ya bi li riz...” Çı kış nok ta sı bu cüm le ler olan “Ya pı lar, Öy kü ler : Aya sof ya ”,

in şa edil di ği dö nem de “dün ya nın en bü yük ka pa lı hac mi ola n”, “pek çok de ne me -

nin ya pıl dı ğı risk li ya pı ” Aya soy fa hak kın day dı. Bi zans İm pa ra to ru Jüs tin yen ta ra fın -

dan (527-565) iki ma te ma tik çi ye, Tral le s’ li (Ay dın lı) Ant he mi os ile Mi le to s’ lu İsi do -

ros'a yap tı rı lan ün lü Aya soy fa... 

Eği ti min üçün cü gü nü bul ma ca ile baş la dı. Öğ ren ci ler fark lı dö nem le rin sü tun la rı nın

yer al dı ğı es kiz yap boz la rı nı ta mam la ma ya ça lış tı lar. Sü tun baş lık la rı nı bir ara ya ge tir -

dik le rin de “Ya pı lar de tay la rın dan kent için de ki ko num la rı na ka dar, için de bu lun duk -

la rı kül tü rü bü tün cül ola rak yan sı tır lar. Mi mar lık mi ra sı nın ko run ma sı, bir bi ri ile ör tü -

şen fark lı kat man la rı içe ri r” dü şün ce si ni or ta ya çı kar mış ol du lar. Ar dın dan “Ya pı lar,

His set mek, do kun mak
Teo rik bil gi nin pra ti ğe dö nüş me si için öğ ren ci le rin ki tap lar dan, 

re sim ler den, bil gi kü me le rin den ay rı lıp üç bo yut lu gör sel li ğe ih ti yaç duy du ğu,

ala nı his se dip ya pı la ra, de tay la ra do kun mak is te dik le ri gö rül mek te dir. 

Bel le ğin bil gi yi ka lı cı şe kil de de po la ma sı için bir kaç du yu nun gir di si 

ge rek mek te dir. Ya pı la rın Di liy le İs tan bul kap sa mın da ki Aya sof ya Mü ze si, 

Sul ta nah met Mey da nı ge zi le ri öğ ren ci le rin bu ih ti yaç la rı na ya nıt ver di.

An la tı lan la rı ye rin de gör dü ler.
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Ken di ni ifa de et me
“Di ğe ri ” ile kar şı laş tı rıl ma kor ku su ya şa ma dan 

ka tıl dı ğı her et kin lik in san da, ken di ni ifa de et me 

be ce ri si nin or ta ya çık ma sı nı des tek ler; ki şi ken di si

için he def be lir ler, ken di ge li şi mi içe ri sin de ken di si ni

de ğer len di rir... Ya pı la rın Di liy le İs tan bul eği ti min de 

öğ ren ci ler üs lup yap boz la rı, gra vür-ha ri ta bul ma ca la rı,

es kiz ler yo luy la ken di le ri ni ye ni yol lar la ifa de et ti ler.

43

İn san lar : Si na n” ve “Ya pı lar, Öy kü ler : Si na n” baş lık la rı al tın da Mi mar Si na n’ ın dül ger -

lik ten baş mi mar lı ğa uza nan ya şam öy kü sü nü ve hâ lâ de ha sıy la dik kat çek en eser le -

ri ni öğ ren di ler. 50 yıl baş mi mar ola rak gö rev yap tı ğı nı, 363 ese ri nin bu lun du ğu nu il -

giy le din le di ler. Şeh za de ve Sü ley ma ni ye ca mi le ri ge zi le ri de bil gi le ri ni pe kiş tir di.

Taşa gönülden bir şey koymazsan...
Dör dün cü gün, “Kül tür ler ara sın da ya pı lar ara cı lı ğıy la ger çek le şen et ki le şim ler, zen -

gin ve öz gün so nuç lar do ğu ru r” fik ri ni yol gös te ri ci ya pa rak öğ ren ci ler den yap boz -

lar şek lin de ve ri len kar ton par ça la rı na düş le dik le ri ken ti çiz me le ri is ten di. “Kent

Düş le ri 'Mey da n’ a Gel di ” adı ve ri len ça lış ma da ken tin öy kü sü, gö rü nü şü, ol maz sa

ol maz la rı, mey da nı, şii ri, lo go su, slo ga nı ya şa yan la rın dü şün ce le ri/ifa de le ri yer al dı.

Eğitimin “Yapılar, Hayaller” bölümünün konuğu ise ulusal mimarlık akımını başlatan

isimlerden biri olarak kabul edilen Mimar Kemaleddin'di. “Taşa gönülden bir şey

koymazsan heykel olmaz, yapıya tarihin içinden bakmazsan eser olmaz” diyen

Mimar Kemaleddin, Ahmed Cevat Paşa Türbesi’ni, Bebek Camisi'ni İstanbul'a

kazandırdı... Ve eser le riy le İs tan bul pa no ra ma sı na kat kı da bu lu nan bir Er me ni ai le:

Kri kor Ami ra Bal yan, Se ne ke rim Bal yan, Ga ra bet Ami ra Bal yan, Ni go gos Bal yan,

Sar kis Bal yan ve Agop Bal yan. “Ya pı lar, Öy kü ler : Et ki le şi m” de, ba tı lı laş ma et ki si ni

Os man lı dö ne mi mi ma ri sin de gös te ren Bal yan lar in ce len di. Ai le üye le ri nin Nus re ti -

ye Ca mi si, Çı ra ğan Sa ra yı, Per tev ni yal Va li de Sul tan Ca mi si gi bi ya pı la ra im za at tık la -

rı nı din le yen öğ ren ci ler şaş kın lık la rı nı giz le ye me di ler.

/yap›lar›n di liy le
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Ye ni, ta ri he say gı ile yak laş ma lı
Be şin ci gün, “Tüm Za man lar Baş ken ti İs tan bu l” et kin li ği ile baş la dı. Öğ ren ci ler İs tan -

bu l’ da en sev dik le ri ya pı la rın es kiz le ri ni kul la na rak sa at ler ta sar la dı lar. Her za man

di li mi için bir ya pı be lir le yen öğ ren ci ler böy le ce ya pı-za man iliş ki si kur du. Ya ra tı cı

dü şün me, iliş ki len dir me ve yo rum la ma be ce ri le ri ge li şen öğ ren ci ler, or ta ya çı kar -

dık la rı ürün le ri be ğe niy le iz le di.

“Öy kü le ri Oku mak, Ya pı la rı Ko ru mak” bö lü mü nün çı kış nok ta sı, “Kent sü rek li bir

dö nü şüm ve ge li şim için de dir. Ye ni ya pı laş ma ta rih sel do ku ya say gı ile yak laş ma lı dı r”

ol du. Bu bö lüm de, kent te ih ti ya ca yö ne lik ek le nen her ya pı nın do ku ya uyum lu ol -

ma sı nın ge rek li li ği ne dik kat çe kil di ve bu gö rü şe pa ra lel -Zey rek Sos yal Si gor ta lar

Ku ru mu bi na sı gi bi- ya pı ör nek le ri nin mi ma ri Se dad Hak kı El de m’ e yer ve ril di.

Eği tim bo yun ca araş tır ma yap ma ko nu sun da yol gös te ri ci bir çok su num din le yen

öğ ren ci ler, İs tan bul için bu yön te mi kul lan dı lar. Üç ay rı grup oluş tu rup Çı ra ğan Sa -

ra yı, İnö nü Sta dı, Sü ley ma ni ye Kül li ye si ile il gi li bil gi ha zi ne le ri ni zen gin leş tir di ler.

Araş tır ma dan son ra ye ni bir ipu cuy la da ha kar şı la şan öğ ren ci ler kent le riy le il gi li ha -

zır la nan gi zem li ha ri ta la rı me rak la in ce le di ler. İs tan bul ge zi si ön ce si, be lir li semt ler -

den se çil miş ya pı la rın gra vür le ri ve ha ri ta üze rin de ki yer le ri ara sın da ki bağ lan tı yı

ku rup işa ret li ala nın ne re si ol du ğu nu bul ma ya ça lış tı lar. Da ha son ra öğ ren ci ler le Ye -

ni Ca mi, Rüs tem Pa şa Ca mi si, Kı lıç Ali Pa şa Ca mi si, Nus re ti ye Ca mi si, Top ha ne

Çeş me si ge zil di. Ga la ta Köp rü sü ’n de so luk la nıp Ga la ta ve Emi nö nü kı yı la rın da ki ya -

pı laş ma ile il gi li tar tış ma ya pıl dı. Tar tış ma ile şe kil le nen fi kir ler çiz gi ler le so mut ha le

dön dü ve öğ ren ci le rin es kiz le ri ne yan sı dı. 

Egitimin son gününde ise Çı ra ğan Sa ra yı, İnö nü Sta dı, Sü ley ma ni ye Kül li ye si es kiz le -

riy le be zen miş plan lar hazırlandı. Eği tim, öğ ren ci le rin yap tık la rı es kiz ler den oluş tu ru -

lan ko laj ça lış ma sı na, tüm ka tı lım cı la rın im za atıp duy gu ve dü şün ce le ri ni yaz ma sı ile

son bul du. Ser ti fi ka la rı nı alan öğ ren ci le rin duy gu ve dü şün ce le ri her ke se umut ver di.

Ya ra tı cı dü şün me, yo rum la ma, bil gi yi pra tik le iliş ki len dir me, kar şı laş tır ma, çı ka rım da

bu lun ma, ken di le ri ni ifa de et me gi bi be ce ri le ri ni es kiz, üs lup yap boz la rı, gra vür-ha ri -

ta bul ma ca la rıy la ge liş ti ren öğ ren ci ler, kent kül tü rü ve ta ri hi ni öğ ren me nin eğ len ce li

ola bi le ce ği ni fark et ti ler, İs tan bul'u ya şam la rı nın bir par ça sı ha li ne ge tir di ler. 

ÇE KÜL Vak fı, Ya pı la rın Di liy le İs tan bul eği ti mi ni 2010'da da sür dü re cek. Bu eği ti min

uzun va de de gö rü le bi le cek en önem li so nu cu, ken tin bir bü tün ha lin de ele alın -

ması ve geç mi şiy le ge le cek ku şak lar ara sın da ki ba ğın ku rul ma sı ola cak.________________

Ob jek tif de ğer len dir me
Ke li me-es kiz-öy kü eş le me le riy le 

yo rum la ma be ce ri si ni ge liş ti ren öğ ren ci ler

es kiz uy gu la ma la rı da yap tı. İn san yüz 

ve vü cu du nun çi zil me si için kü çük

ipuç la rı nın kul la nıl dı ğı de ne me ler,

ya şa ya rak öğ ren me nin öne mi ni vur gu la yan 

so nuç lar or ta ya koy du. Ge ri bil di rim 

al mak, öğ ren ci le rin ça lış ma la rıy la il gi li 

ob jek tif de ğer len dir me ler yap ma

be ce ri si ni edin me le ri ni de sağ la dı.
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Eskiz: Çizerek düşünmek
Prof. Dr. Ne ca ti ‹nce o¤lu

İstanbul’la tanıştım
Tu¤ba Gür göl

Özel Da rüflflafa ka Li se si ö¤ren ci si

Ço¤u eskiz bir aray›fltır... Anlatımın ucu
açıktır; geliflmeye uygundurlar, düflünce
ürünüdürler, düflündürürler.

/def te r

Ya pı la rın Di liy le İs tan bul eği ti mi, ben de

ye ni ufuk la rın açıl ma sın da et kin bir rol oy -

na dı. ÇE KÜL Vak fı ile ilk kez ta nış mış tım fa -

kat san ki uzun za man dır ta nı yor mu şum gi bi

his set mek ten alı ko ya ma dım ken di mi. Eğit -

men le rin sı cak kan lı lı ğı, bil dik le ri ni biz ler le

ko şul suz pay laş ma se vin ci he pi miz de olum -

lu bir et ki ya rat mış tı. Eği tim bo yun ca iz le -

nen yol ol duk ça öğ re ti ciy di. Ge ze ce ği miz

yer hak kın da ön ce den ÇE KÜ L’ ün ta ri hi ve

gü zel bi na sın da eği tim alıp, son ra yo la çı kı -

yor duk. Böy le lik le ge zi sı ra sın da öğ ren di ği -

miz bil gi le rin tek ra rı nı yap mak ve bil gi nin

ka lı cı lı ğı nın key fi ni sür mek dü şü yor du biz le -

re. Mi mar Si nan odak lıy dı gü zer gâ hı mız

ge nel ola ra k… Bir çok ese ri ni gez dik ve

gez di ği miz şa he ser le ri nin es ki zi ni yap ma -

mız is ten di biz den. Ön ce den çi zi me il gim

var dı fa kat es kiz bam baş ka gel di ba na. Es -

kiz yap mak sa de ce çiz mek de ğil çi ze rek

not al mak, her şey den ön ce de çiz di ği niz

ya pı yı ay rın tı la rıy la özüm se mek ti. Çi zer ken

ken di mi ya pı nın mi ma rı nın ye ri ne koy mak,

bir ne vi ya pı be nim ese rim miş gi bi his set -

mek, keş fet ti ğim en gü zel duy guy du bu

eği tim de. Bu duy gu be ni öy le et ki si al tı na

al mış tı ki, eği tim bi tip oku la ge ri dön dü ğü -

müz de ken di mi çi zim ya par ken bul ma ya

baş la dım. Eği tim de bi ze he di ye edi len çi -

zim ka le mi ve def ter hiç yal nız kal ma dı. Bit -

me ye yüz tu tun ca, ken di me ye ni bir def ter

edin dim. Çiz me ye içim den gel di ği sü re ce

de vam et tim ve edi yo rum. Gü zel bir eser

gör dü ğüm de o an mü sa it de ğil sem fo toğ -

ra fı nı çe ki yo rum ve eve gel di ğim de çiz me -

ye baş lı yo rum ya pı yı... Bu eği tim le bir bi rin -

den de ğer li in san lar la da ta nış tık. En önem -

li siy se ya şa dı ğım kent le, İs tan bu l’ la ta nış tım;

İs tan bu l’ u fark et me yi öğ ren dim. Es ki nin

gü zel, gör kem li İs tan bu l’ u gö züm de tek rar

an lam ka zan ma ya baş la dı. Bu na di de ken ti -

mi zi ta nı ma gi ri şi mi ni biz le re ya şat tı ğı için

ÇE KÜL Vak fı ’na son suz te şek kür le ri mi su -

nu yo rum. İyi ki var sı nız._______________________

Eskinin güzel, görkemli
kentini fark ettim.  

Es kiz ler ta sa rım sü re ci nin, dü şün ce si nin ve

çev re al gı la ma sı nın be lir li ke sit ler de gör -

sel leş ti ril miş so mut ürün le ri dir. Rö ne sans

dün ya sı sa nat ve ta sa rım da es kiz yap ma

kar şı lı ğı ola rak “pen si eri ” söz cü ğü nü kul la -

nır dı. Bu nun an la mı dü şün ce ler dir. Ger -

çek te es ki zi en iyi an la tan söz cük dü şün -

ce ler dir. Ben zer şe kil de es kiz yap ma çi ze -

rek dü şün me dir. Bu an lam da es kiz le rin iki

iş le vi var dır. Bi rin ci si zi hin de bu lu nan im -

ge le ri gör sel leş tir mek; imaj la rı kay de dil -

mek, ile til mek üze re dış laş tır mak, ikin ci si

im ge le rin üre til me si ne yar dım cı ol mak tır.

Es ki zin bu yö nü öğ re ni le bi len bir hü ner dir,

es kiz ler yo luy la dü şün me tek nik le ri ge li şir.

Es kiz bir ta sa rım dü şün ce si nin ya da so mut

bir ob je nin, ör ne ğin bir so ka ğın, bir bi na nın

gör sel-gra fik ola rak an la tıl mış ilk ör ne ği dir.

Bu an lam da bir so mut laş tır ma, dış laş tır ma

ey le mi dir. So mut laş tı rıl mış ve dış laş tı rıl mış

her ol gu gi bi es kiz ler de üze rin de tar tı şı la -

bi le cek “gör sel bir ile ti şim ara cı ve sem bo -

lik bir işa ret sis te mi, bir kod la ma dır.”  Bu

ne den le ya zı gi bi ki şi ye bağ lı dır, o ki şi nin

özel tar zı nı, da ha önem li si çev re ye ba kış ve

al gı la ma sı nı yan sı tır. Es ki zin di ğer bir özel li ği

bir kim se nin bu es kiz ler de çi zi li olan dan

da ha faz la sı nı bu la bil me si, oku ya bil me si dir.

Es kiz ler iç le rin de, bi çim ler ara sın da ye ni ve

bek len me yen iliş ki ler ile ya rar lı bil gi ler

üret me ye ya ra ya cak fi kir ler ba rın dı rır lar.

Es kiz yap ma çiz gi sel not al ma alış kan lı ğı ka -

zan mak tır. Bu yol la im za mız gi bi ken di mi ze

öz gü bir tek nik ge liş ti re bi li riz. Es kiz sü re cin -

de en çok kul la nı lan yol lar dan bi ri akıl yü -

rüt me dir ; sat ranç ta ki gi bi her ye ni du rum

için ye ni bir ka rar ve çö züm üret me ye

ben zer.  Yap tı ğı mız atöl ye ça lış ma sın da çev -

re al gı la ma sın da ve yo rum lan ma sın da es ki -

zin ro lü in ce len di. Ga ze te ci le rin ka yıt tut -

ma sı gi bi öğ ren ci le rin çev re yi kay da ge çir -

me ye ha zır bir ob je gi bi gör me alış kan lı ğı

edin me le ri ne ça lı şıl dı. Bu on la ra çev re le ri ni

da ha ko lay al gı la ma, ay rın tı lar da ki gü zel lik -

le ri fark et me ve ha yal güç le ri ni ge liş tir me

ola na ğı sağ la ya cak tır. Ço ğu es kiz bir ara yış -

tır... An la tı mın ucu her za man açık tır ; ge liş -

me ye uy gun dur lar, dü şün ce ürü nü dür ler,

dü şün dü rür ler. Tar tış ma ya el ve riş li bir ze -

min ha zır lar lar. Atöl ye ça lış ma sın da bu

özel li ğe, ob jek tif ve sor gu la yan bir ba kış

açı sı nın öne mi ne vur gu ya pıl dı._______________
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"STK'lar devlet okullarında
daha aktif çalışmalı"

/sorumuz var
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Da rüş şa fa ka Eği tim Ku rum la rı ’n da Tür ki ye ’nin her ye rin den ço cuk eği tim

gö rü yor. Sı nıf la ra, ders le re, ak ti vi te le re kı sa ca okul at mos fe ri ne bu zen gin lik

na sıl yan sı yor?

Da rüş şa fa ka uzun bir geç mi şe sa hip kök lü bir okul. Okul or ta mın da da bu ta rih,

ge le nek ler ve ku rum kül tü rü his se dil mek te dir. Ku şak tan ku şa ğa ak ta rı lan bu kül -

tür, okul or ta mı na ve öğ ren ci le ri mi zin ge li şi mi ne zen gin lik ka tar. De ğiş ti ri len sı nav

sis te mi ile son 2 yıl dır ara mı za Ana do lu ’dan ka tı lan öğ ren ci ora nın da bü yük de ği -

şim ol du. 2007-2008 eği tim-öğ re tim yı lın da Ana do lu ’dan 4. sı nı fa ka yıt yap tı ran

öğ ren ci ora nı mız %39 iken, 2009-2010'da bu oran %71 ol du. Da rüş şa fa ka top -

lum sal so rum lu luk bi lin ciy le Tür ki ye ’nin do ğu sun dan ba tı sı na, ku ze yin den gü ne yi -

ne her böl ge den fark lı im kan lar la ya şa ma ha zır lan ma ya ça lı şan genç le ri he nüz il -

köğ re tim sı ra la rın day ken ya şam la rın da bü yük de ği şim le ri ya şa ya cak la rı okul la rı ile

ta nış tır mak ta. Bu yıl Tür ki ye ’nin 70 ilin den 842 öğ ren ci miz biz ler le bir lik te... Fark lı

il ler den, fark lı kül tür ler den, fark lı eği tim geç mi şi ile Da rüş şa fa ka ’ya ge len öğ ren ci -

le ri mi zin ya şam la rı okul or ta mın da aka de mik ve sos yal ge li şim le ri için ken di le ri ne

su nu lan ola nak lar la ve yü rüt tük le ri ça lış ma lar la ve al dık la rı eği tim le de ğiş mek te.

Okul or ta mın da oluş tu ru lan et ki le şim ile kül tü rel far kın da lık ve fark lı lık la ra say gı

duy ma ger çek leş mek te... 

Bu eği tim yı lın da ye ni he def le ri niz, bek len ti le ri niz var mı? 

2007-2008 eği tim-öğ re tim yı lı ba şın da oluş tur du ğu muz 5 yıl lık stra te jik plan da öğ -

ren ci le ri mi zin aka de mik, bi rey sel ve sos yal ge li şim le ri ile il gi li yük sek he def le ri miz

yer al mak ta dır. Öğ ren ci le ri mi zin po tan si yel le ri çok yük sek. Her bi ri fark lı özel lik le re

ve ye te nek le re sa hip. Önem li olan bu ye te nek le ri doğ ru be lir le mek ve bu alan lar da

de rin leş me le ri ni ve uz man laş ma la rı nı sağ la mak. Öğ ren ci le ri miz il gi ve ye te nek le ri

doğ rul tu sun da ya şam la rı nı zen gin leş ti ren et kin lik le rin için de yer al mak ta dır. Okul da

yü rü tü len pro je ça lış ma la rı na öğ ren ci le ri miz is tek li ve gö nül lü ola rak ka tıl mak ta ve

seç tik le ri ko nu lar da so rum lu luk ala rak ve ekip ola rak ça lı şa rak üret mek te dir ler. Öğ -

ren ci le ri miz den aka de mik ba şa rı ya nı sı ra en az iki top lum sal pro je için de yer al ma -

la rı nı bek le mek te yiz. 146 yıl dır sun du ğu ka li te li eği tim le var lı ğı nı de vam et ti ren Da -

rüş şa fa ka, ge le ce ğin li der le ri ola rak dün yay la en teg re ola bi le cek ve dün ya da ki ra kip -

le riy le ya rı şa bi le cek güç te genç ler ye tiş tir me yi he def le mek te dir. De ği şi min sü rek li li ği

ve hı zı eği tim ku rum la rın da ka zan dı rı lan bil gi ve be ce ri le rin za man için de zen gin leş -

ti ril me si ni ve uy gu la nan prog ram la rın sü rek li ge liş ti ril me si ni ge rek li kıl mak ta. Eleş ti rel

ve hız lı dü şü ne bi len, de ği şi me açık, söz lü ve ya zı lı ifa de be ce ri si ne sa hip, gi ri şim ci,

risk ala bi len, me rak ve ha yal gü cü ge liş miş bi rey ler ye tiş tir mek 21. yüz yı lın bek len ti si.

Bu bek len ti ye ya nıt ver mek Da rüş şa fa ka ola rak bi zim ön ce lik li he de fi miz... 

Darüflflafaka E¤itim Kurumları 
Genel Müdürü Nilgün Akalın:
“Ö¤rencilere STK’larla ortak projeler
gelifltirebilecekleri ortamlar sa¤lanmalı.”
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Si zin de söy le di ği niz gi bi ku rum ola rak öğ ren ci le ri ni zin sos yal so rum lu luk pro -

je le rin de yer al ma la rı nı önem si yor su nuz. 

Da rüş şa fa ka, Tür ki ye ’nin eği tim ala nın da ki en kök lü si vil top lum ha re ke ti. Eği tim de

fır sat eşit li ği sağ la mak ama cıy la ül ke nin en üc ra kö şe sin de ki ola nak la rı kı sıt lı olan

ço cuk la rı eği ti yor ve bir li der ola rak top lu ma ka zan dı rı yor. Böy le bir mis yon la bir

bu çuk asır dır var olan bir ku ru mun sos yal so rum lu luk bi lin ci ni öğ ren ci le ri ne aşı la -

mak en te mel gö re vi ol ma lı dır di ye dü şü nü yo rum. Biz ön ce lik le ço cuk la rı mı za, bir

si vil top lum ku ru lu şu nun ola nak la rıy la ya şa mı de ği şen öğ ren ci le ri mi ze, ken di gö -

rev ve so rum lu luk la rı nı öğ re ti yor, ha tır la tı yo ruz. İle ri de Da rüş şa fa ka ’ya ve top lu ma

na sıl fay da sağ la ya bi le cek le ri ko nu sun da far kın da lık ya rat mak ama cıy la on la rı me -

zun la rı mız la bu luş tu ru yo ruz. Bu gün, hem Da rüş şa fa ka ’ya hem de top lu mun pek

çok ke si min den ih ti yaç sa hi bi kim se le re du yar lı lı ğı nı gös te ren pek çok me zu nu -

muz bu lu nu yor. Ağa bey ve ab la la rı nın izin den yü rü ye cek olan öğ ren ci le ri miz çe şit -

li ku ru luş lar la iş bir li ği içe ri sin de yü rüt tü ğü müz sos yal so rum lu luk pro je le rin de ak tif

rol ala rak he nüz okul yıl la rın da top lu ma fay da sağ la ma ya baş lı yor lar.

Ge çen yıl, Ya pı la rın Di liy le İs tan bul eği ti mi için ÇE KÜL Vak fı ’na ka pı la rı nı zı aç tı -

nız, öğ ren ci le ri niz bu eği ti me ka tıl dı. Siz ku ru mu nuz da Ana do lu ’dan ge len ço -

cuk la rın İs tan bu l’ u ta nı ma la rı, bi linç li bir iliş ki kur ma la rı için ne tür ça lış ma lar

ya pı yor su nuz?

Da rüş şa fa ka ola rak öğ ren ci le rin aka de mik ge li şi mi nin ya nı sı ra sos yal alan da ge liş -

me le ri ne de bü yük önem ve ri yo ruz. Oku la ye ni ge len öğ ren ci le ri he nüz or yan -

tas yon sü re cin de iken ya şa dık la rı kent ile ta nış tı ra cak ak ti vi te ler dü zen li yo ruz.

Tüm öğ ren ci ler için yıl bo yun ca İs tan bu l’ un ta ri hi ve kül tü rel de ğer le ri ni ta nı ya -

cak la rı ge zi ler dü zen le ni yor. Her öğ ren ci Da rüş şa fa ka ’da ge çir di ği yıl lar bo yun ca

fark lı me kân lar la İs tan bu l’ u öğ re ni yor. Haf ta içi öğ ren ci le rin aka de mik fa ali yet le ri -

ne ağır lık ve ri lir ken haf ta son la rı on la rı pek çok sos yal fa ali yet le bu luş tu ru yo ruz.

Me zun la rı mız, ve li le ri miz, ça lı şan la rı mız ve hat ta Yö ne tim Ku ru lu üye le ri miz öğ -

ren ci le ri miz le çe şit li ge zi le re ka tı lı yor, on la ra İs tan bul de ne yim le ri ni ak ta rı yor lar.

ÇE KÜ L’ ün yü rüt tü ğü Kül tü rel Mi ras Eği tim Prog ra mı hak kın da ne dü şü nü yor -

su nuz? Bu prog ram yay gın eği tim sis te mi ile na sıl bu luş tu ru la bi lir?

Çağ daş ül ke le re bak tı ğı mız da bi rey le rin ken di de ğer le ri ne ve kül tür le ri ne na sıl bir

bağ lı lık la sa hip çık tı ğı nı göz lem li yo ruz. Bir ül ke nin ta ri hi ve kül tü rü onu ge le ce ğe

ta şı yan en kök lü de ğer dir. Ge rek ta ri hi eser le re sa hip çı kan ve ge rek se ya şa dı ğı

gün de çev re si ne du yar lı dav ra nan ne sil ler ye tiş tir mek he pi mi zin gö re vi. ÇE KÜL,

yap tı ğı ça lış ma lar la bu ko nu da bü yük bir du yar lı lık ör ne ği gös te ri yor. Ge le cek ne -

sil le re, gör mek is te di ği miz bi linç li ve çağ daş an la yı şı ka zan dır mak için ha zır la dı ğı

prog ram lar bi li yo rum ki bir çok eği tim ci nin ve du yar lı va tan da şın tak di ri ni ka zan dı.

Ül ke ça pın da yay gın laş tı rıl ma sı için ya pı lan ça lış ma la rın yay gın laş ma sı çok önem li.

ÇE KÜL gi bi eği ti me kat kı sağ la yan STK’ la rın dev let okul la rın da da ha ak tif ça lış ma -

sı, Mil li Eği ti m’ in de iş bir li ği ni yay gın laş tır mak için des tek ol ma sı ge re ki yor. İl köğ re -

tim müf re da tın da ar tık si vil top lum ku ru luş la rı na da yer ve ri li yor ve öğ ren ci le ri bu

sek tör de ki ki şi ler le bu luş tu ra cak ak ti vi te ler ya pı lı yor. Bu önem li bir ge liş me fa kat

öğ ren ci ler sa de ce STK’ la rı ta nı mak la kal ma ma lı, on la ra or tak pro je ler ge liş ti re bi le -

cek le ri or tam lar sağ lan ma lı. Bu doğ rul tu da ge liş ti ri le cek pro je ler le öğ ren ci le rin

sos yal bi lim ler ala nın da öğ ren dik le ri ko nu lar ÇE KÜL gi bi ku rum la rın prog ram la -

rıy la des tek le ne rek da ha ka lı cı bir öğ ren me sağ la na bi lir ve öğ ren ci le re sos yal so -

rum lu luk bi lin ci aşı la nır.__________________________________________________________________________

/sorumuz var

50 51

Mezunlarımız, velilerimiz, çal›flanlarımız
ö¤rencilerimizle çeflitli gezilere katılıyor, onlara
‹stanbul deneyimlerini aktarıyorlar. 
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Pa pat ya la rın, ge lin cik le rin bol ol du ğu İs tan bu l’ da ar tık do ğal

or tam da ye ti şen çi çek le ri gö re me di ği mi zin far kın da mı yız?

Çev re miz de ki “ye şi l” ya şa mın her gün da ha da azal dı ğı nın?

Kent le ri mi zin sa de ce mi ma ri si, plan la ma sı, sos yo lo jik ya pı sı

de ğiş mi yor. Da ha de rin bir de ği şim ken di ni eko lo jik sis tem -

de gös te ri yor, bu de ği şik lik de do ğal ola rak in sa nı, in sa nın

üret ti ği kül tü rü et ki li yor.

Bu kay gı lar la ha zır la nan Ağaç la rın Di liy le İs tan bul eği ti min de,

il köğ re tim dü ze yin de ki öğ ren ci le rin ya şa dık la rı ken tin do ğal

mi ra sı nı, ya şam kay nak la rı nı ta nı ma sı ve kent li lik bi lin ci edin -

me si amaç lan dı. Ken ti ya şa yan bir or ga niz ma ola rak ele alan

eği tim de, do ğa-in san-me kan iliş ki si nin sağ lık lı ku rul ma sı nın

ge rek li li ği ve kent le rin eko lo jik özel lik le ri nin ko run ma sı nın

öne mi vur gu lan dı. İs tan bu l’ a öz gü do ğal mi ra sı ta nıt mak ve

çev re ye du yar lı ol ma bi lin ci ni ka zan dır mak için; ço cuk la rına¤
aç

 la
r›n

 d
i liy

 le

‹l kö¤ re tim ö¤ ren ci le ri Bo¤az'da 
ta ri hi bir ya lı da bu luflup ‹s tan bu l’ un
“do¤a ”sı nı ta nı dı lar. A¤aç hal ka la rı nı 
in ce le yip sin cap la rı göz lem le di ler.

Emirgan
Korusu
neşelendi
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do ğa da ki de ği şim le ri gö re bil me le ri ni, kent kül tü rü nün olu şu mun da eko lo ji nin et -

ki si ni kav ra ma la rı nı he def le yen, ya ra tı cı dü şün ce be ce ri le ri ni ge liş ti ren, iş bir li ği ne

da ya lı öğ ren me yön tem le ri kul la nıl dı. ÇE KÜL Vak fı ’nın 2009’da ki pi lot eği tim ça lış -

ma la rın dan Ağaç la rın Di liy le İs tan bul eği ti mi, 8 Ma yıs 2009 ta ri hin de Eyüp Mer kez

ile Ha lit Der viş İb ra him il köğ re tim okul la rın dan, 5 Ha zi ran 2009 Çev re Gü nü ’n de

ise Emir gan İl köğ re tim Oku lu ’n dan ikin ci ka de me dü ze yin de ki öğ ren ci ler le ger -

çek leş ti ril di. Teo rik ve uy gu la ma şek lin de iki bö lüm ola rak ha zır la nan eği tim ler de

me kân ola rak, Emir ga n’ da ki ta ri hi Şe rif ler Ya lı sı kul la nıl dı. ÇE KÜL Vak fı'nın eğit -

men le ri sü reç bo yun ca ço cuk la rın “do ğa l” ne şe si ne ara cı ol du lar. İs tan bul Üni ver -

si te si Or man Fa kül te si'nden Prof. Dr. Ünal Ak ke mik ve ay nı bö lü mün öğ ren ci le -

rin den Su zan Çe tin de eği ti me kat kı da bu lun du .   

Ha zi ne san dı ğın dan çı kan la r…
Eği tim de ön ce lik le ta nış ma et kin li ği ne yer ve ri le rek “g rup di na mi ği ” oluş tu rul du.

Da ha ön ce den bir bir le ri ni ta nı yan öğ ren ci ler bu kez en sev dik le ri bit ki yi, hay va nı,

İs tan bu l’ u sev me ne den le ri ni pay la şa rak iç le rin de ki ka pı la rı ara la dı lar. La le, gül,

me nek şe, ni lü fer, zam bak, tav şan, kap lum ba ğa, kö pek, ke di ço cuk la rın sö zü nü et ti ği

bit ki ve hay van lar ara sın day dı. Ta ri hi, do ğal, kül tü rel özel lik le riy le İs tan bul da ta nış -

ma da ye ri ni al dı. Bir son ra ki aşa ma da “ha zi ne san dı ğı nı n” ka pa ğı açıl dı ve je olo jik

za man lar ; ok ya nus la rın, ka ra la rın ve bit ki le rin olu şu mu; iğ ne yap rak lı ağaç la rın gü -

Ağaç hal ka la rı bi ze... 
Geç miş yüz yıl lar da ki ku rak ve ya ğış lı yıl la rı, bir bi na nın 

ne za man ya pıl dı ğı nı ve ne za man ona rım ge çir di ği ni, çok es ki

bir ke ma nın üre tim ta ri hi ni söy ler...

Etkinlikler çocukların yüzünü güldürdü.
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Yap boz:  An lam lı bü tün
Yap boz sa ye sin de ço cuk lar, kar ma şık ve an lam sız 

par ça la rı bir ara ya ge ti rip an lam lı bü tün ler oluş tu rur.  

Bu et kin lik te gös ter dik le ri ça ba, dik kat top la ma 

be ce ri le ri ni ge liş ti rir.  Ağaç la rın Di liy le İs tan bul'da 

ço cuk la rın yap tı ğı yap boz kar şı la rı na kent te ye ti şen 

ağaç la rı ya ni çı nar, ka vak, er gu van ve çam ağaç la rı nı çı kar dı.

/a¤aç lar›n di liy le
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nü mü ze ka dar ge çir di ği de ği şim, Tür ki ye ’nin olu şu mu ve or man la rın öne mi gi bi bil -

gi ler pay la şıl dı. Yu na nis tan ve Tür ki ye ’nin es ki den tek ka ra par ça sı ha lin de ol ma sı;

ağaç la rın, kök le ri ara cı lı ğıy la ih ti ya cı olan su yu ve mi ne ral le ri al ma sı, göv de le rin de ki

yo sun laş ma du ru mu na ba ka rak yön bu lu na bil me si; Mar ma ray ka zı la rıy la or ta ya çı -

kan tek ne le rin ya pı mın da han gi ağaç la rın kul la nıl dı ğı gi bi ay rın tı lar öğ ren ci ler için

pa ha bi çil mez de ğer dey di. Geç miş ile ara mız da ki ile ti şi min do ğay la ku rul du ğu, ge -

le ce ği miz için de do ğa ya, sa hip ol du ğu muz de ğer le re sa hip çık tı ğı mız tak dir de bu

ile ti şi mi sür dü re bi le ce ği miz ger çe ği, öğ ren ci ler için eği ti mi ha yat la rın da kul lan ma la -

rı nı sağ la ya cak anah tar ni te li ğin dey di.

Öğ re ni len bil gi le rin gör sel öğe ler le eş leş ti ril di ği, zih nin dü şün me ve çö züm bul ma

özel lik le ri ni ha re ke te ge çi ren grup et kin li ği için dört gru ba ay rı lan öğ ren ci ler et kin -

li ğin için de ki sır la rı çöz mek, or ta ya çı ka cak ağaç la rın ne ler ol du ğu nu bul mak için ça -

ba har ca dı. Grup et kin lik le ri ara sın da ko nu ya uy gun ola rak ha zır la nan yap boz da

var dı. Tüm dik kat le ri ni yap bo zu ta mam la ma ya yö nel ten ço cuk lar kı sa sü re de çı nar,

ka vak, er gu van ve çam ağaç la rıy la ta nış tı lar. Ko ru ma bi lin ci ni gün lük ha ya ta dâ hil et -

mek için öğ ren ci ler le ağaç yap rak la rı da in ce len di. Ve ço cuk lar İs tan bu l’ da ye ti şen

ağaç tür le ri ni da ha iyi ta nı dı lar : Ce viz, ıh la mur, ka vak, çam, ka yın, kes ta ne, se dir, la din,

gök nar, ley lan di, ma zı, zak kum, akas ya, ak ça ğaç, me şe, çı nar, ma nol ya, hur ma, def ne,

er gu van, gür gen, ar dıç, be gon vil, sö ğüt, sığ la, ser vi, ko ca ye mi ş…

Ta bu kart la rıy la eğ len di ler 
Eği tim le rin önem li aşa ma la rın dan bi ri, öğ ren ci le rin bil gi yi ürü ne dö nüş tür dük le ri

et kin lik le rin uy gu lan dı ğı za man dır.  Ağaç la rın Di liy le İs tan bul'da da, do ğal ya şam la il -

gi li ha zır la nan ta bu kart la rıy la bil gi ler eğ le ne rek ta ze len di, ha tır lan dı. Kart lar da ki ta -

bu ke li me le ri ni söy le me den an la tım yap mak ol duk ça dik kat is te yen bir iş ti. Fa kat

bil gi le ri zi hin le rin den doğ ru çağ rı şım lar la ge ri ge ti ren öğ ren ci ler ke li me le ri ko lay lık -

la an lat tı. Ha zır la dık la rı bro şür, ki tap ay ra cı ve teb rik kart la rı da al dık la rı eği ti mi

uzun sü re ha tır la ya cak la rı nın gös ter ge si gi biy di. 
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Ağaç lar ile il gi li el de edi len bil gi ler ge zi-göz lem yön te miy le pe kiş ti ril di. Ge zi-göz lem

sa ye sin de öğ ren ci le rin tüm du yu or gan la rı nı kul la na rak bil gi yi iç sel leş tir di ği, eğ le ne -

rek öğ ren di ği gö rül mek te dir. Eği tim de bu amaç la Emir gan Ko ru su ’n da bir ge zi ya -

pıl dı. Söz hak kı bu kez ağaç lar day dı. Do ğal ya şa mı ve öğ ren dik le ri ni göz le me fır sa tı

bu lan öğ ren ci le rin ne şe si, ağaç la ra tır ma nan sin cap la rı sey re der ken iyi ce art tı. Hal -

ka la rın ağa cın ya şı nı gös ter me le ri nin ya nı sı ra dö ne min ya ğış ora nı hak kın da da

ipu cu ver di ği bil gi si ni test et mek is te yen öğ ren ci ler, yaş lı bir ağaç ke si ti ni bü yü teç le -

riy le in ce le me ola na ğı da ya ka la dı lar. 

Ağaç la rın Di liy le İs tan bul eği ti min de ki uy gu la ma lar son ra sın da ço cuk la rın çev re le -

riy le olan iliş ki le rin de olum lu ge liş me ler ol du ğu ve bu ge li şim le ri ni ifa de et tik le ri

göz lem len di. Ay rı ca et kin lik ler ve ge zi ler le İs tan bu l’ u da ha iyi keş fet mek için pek

çok se bep ol du ğu nu öğ ren di ler.  Ağaç la rıy la ta nış tık la rı kent le ri ni ar tık da ha çok se -

vi yor ve ko ru yor lar.________________________________________________________________________________

Düflün ce al›flve rifli 
bi zi ez ber ci at mos fer den

al›p da ha sa mi mi
bir or ta ma sevk et ti.

Bir gün sa yın Prof. Dr. Ünal Ak ke mik ho -

ca mız ders an la tır ken ko nu ya bir sü re ara

ve rip ÇE KÜ L’ den bah set me ye baş la dı ve

o an da il gi mi çok çek ti. “Ben de ÇE KÜL

ai le si ne ka tıl ma lı yı m” de dim. Da ha son ra -

sın da ho ca mın ön cü lü ğün de bu ai le nin bir

üye si ol dum. Ken di si ne son suz te şek kür ler

edi yo rum. Ağaç la rın Di liy le İs tan bul eği ti -

mi miz İs tan bul'da, ta rih ko kan Şe rif ler Ya lı -

sı'nda baş la dı. Da vet et ti ği miz öğ ren ci ar -

ka daş la rı mı zın he ye ca nı göz le rin den oku -

nu yor du. Hep si kı pır kı pır, me rak do lu

göz ler le bir yan dan ta ri hi ya lı yı in ce li yor,

bir yan dan da bu ya lı da ve re ce ği miz eği ti -

mi bek li yor lar dı. Öğ ren ci ar ka daş la rı mı za

eği ti mi mi zin te me li ni oluş tu ran ağaç lar la

ala ka lı so ru lar sor ma ya baş la dık. Açık ça sı

ge le cek ne sil le rin dü şün ce le ri ni öğ ren mek

is ti yor duk. Ver dik le ri ce vap lar öğ ren ci le ri -

mi zin bi linç li bir bi rey ola rak ye tiş tik le ri nin

gös ter ge siy di ve bu da do ğa se ver ler ola -

rak biz le ri çok mut lu et ti.

Dü şün ce ve gö rüş le rin söz lü ola rak kar şı -

lık lı alış ve ri şi he pi mi zi ez ber ci bir at mos -

fer den alıp da ha sa mi mi bir or ta ma sevk

et ti. Eği ti mi mi zi da ha da he ye can lan dır mak

ve akıl lar da yer edin mek ama cıy la çe şit li

ağaç yap rak la rı nı, çam ko za lak la rı nı, ağaç

to hum la rı mı zı öğ ren ci le ri mi ze ta nıt ma ya

baş la dık. Dört mev sim de ağaç la rın fi zi ki

ya pı la rı nı gös te ren yap boz lar, çe şit li me saj -

lar ver me le ri ama cıy la bo ya ma lar, teb rik

kart la rı öğ ren ci ar ka daş la rı mız ta ra fın dan

ya pıl dı. Ya pı lan fa ali yet ler so nu cun da ço ğu

ağaç la ta nış mış, ken di ara la rın da do ğay la

ala ka lı yo rum lar ya pı yor du.

Her bi ri bi raz da ha bil gi edi ne rek ağaç la rın

da bi rer can lı ol du ğu nu bi lin ci ne var dı,

ken di le ri ne an la tı lan bil gi le ri çev re le rin de ki

in san la ra an la ta cak la rı na ve ağaç la rı da ha

faz la ko ru ya cak la rı na söz ver di. Ar tık on lar

da ÇE KÜL ai le si nin bir par ça sı ol du ..._______

/def te r

ÇEKÜL ailesine katıldılar
Su zan Çe tin

‹.Ü. Or man Fa kül te si 4. s›n›f ö¤ren ci si
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Kı ta la rı ve kül tür le ri bu luş tu ran, on la rı har -

man la yan ve bü tün bu zen gin lik le riy le bir

çe kim mer ke zi oluş tu ran kü çü cük bir ka ra

par ça sı dır İs tan bul. Fa kat do ğa sıy la, coğ ra fi

ko nu muy la ve ağaç la rıy la da baş ka bir gü -

zel lik ta şır. İs tan bul, öy le bir ge çiş nok ta sın -

da yer al mış ki, bir yan dan Ak de niz, bir yan -

dan Ka ra de niz ve di ğer yan dan da az da

ol sa ka ra sal ik li min ça kış tı ğı yer ol muş tur

ik lim açı sın dan. Ta rih sel ge li şi mi için de çok

fark lı kül tür le ri ve kı ta la rı bir leş ti ren İs tan -

bul, fark lı ik lim le ri de bir leş tir miş tir. Bu fark -

lı lık, çok fark lı ağaç tür le ri nin bir ara da ya

da bir bi ri ne ya kın alan lar da ya şa ma sı na ola -

nak sağ la mış tır. 

İs tan bu l’ un ağaç la rı nı gör mek için di ler se niz

bir yol cu lu ğa çı ka lım; Ka ra de ni z’ den baş la -

ya rak, gü ne ye, Ada la r’ a doğ ru, İs tan bul Bo -

ğa zı ’n dan ge çe rek...

Ku zey de, hır çın rüz gâr la ra ve rüz gâ rın ge -

tir di ği tuz lu su dam la cık la rı na kar şı bü yük

bir di renç ka zan mış fa kat boy la na ma yan

ma ki lik le ri gö rü rüz Ka ra de niz sa hil le rin de.

He men de va mın da ise Ka ra de ni z’ in nem li

ko şul la rı na uyum sağ la mış yap rak lı bir or -

man kar şı lar bi zi. De ği şik me şe tür le ri, do ğu

ka yı nı, Ana do lu kes ta ne si, ova ka ra ağa cı,

diş bu dak, ıh la mur, ak ça ağaç, gür gen ağaç la -

rın dan olu şan nem li bir or man la sı nır dır İs -

tan bul. Ne ya zık ki, 3. köp rü tar tış ma la rı nın

yi ne alev len di ği bu gün ler de, bu gü ze lim

or ma nı çok bü yük teh li ke ler bek le mek te -

dir ; te miz ha va ye ri ni kir li ha va ya bı ra ka cak,

su kay nak la rı za rar gö re cek ve or man da

do ğal lı ğı nı yi ti re cek tir. Za ten pik nik bas kı sı

al tın da olan or man lar da her ge çen gün ye -

ni te sis ler ya pıl mak ta ve ya vaş ya vaş do ğal -

lı ğı nı yi tir mek te dir. Ye ni köp rü ile bu sü reç

çok da ha hız lı ger çek le şe cek tir.

Biz yol cu lu ğu mu za İs tan bul Bo ğa zı ’n dan

de vam ede lim. 

Ka ra de ni z’ in se rin rüz gâr la rı nı kıv rım la rı ara -

sın da ta şı yan İs tan bul Bo ğa zı bo yun ca iler -

le dik çe, ar tık o nem li or ma nı ge ri de bı ra kır,

er gu van, sa kız ağa cı, fıs tık ça mı, kı zıl çam, me -

şe ve yer yer bü yük çı nar lar ara sın da, gök -

yü zü nün ma vi li ği ne ka rış mış Bo ğaz'ın ma vi -

li ğin den sü zü le rek gü ne ye doğ ru yol alı rız.

Ar tık, Bo ğa z’ ın kuy tu koy la rı dı şın da, ge niş

yap rak lı ağaç lar dan olu şan nem li or man lar

ta ma men kay bo lur ve ya lı la rın, sa ray la rın ve

ev le rin bah çe le ri ni süs le yen ağaç lar eş lik

eder yol cu lu ğu mu za. As lın da İs tan bul Bo ğa -

zı ’nın çok es ki re sim le ri ne bak tı ğı mız da,

Erguvan, sakız a¤acı, fıstık çamı, büyük çınarlar arasında,
Bo¤az'ın mavili¤inden süzülerek güneye do¤ru yol alırız.

Prof. Dr. Ünal Ak ke mik
‹.Ü. Or man Fa kül te si Ö¤re tim Üye si

sırt lar da sa de ce ma ki lik ler ol du ğu nu gö rü -

rüz. İn san lar bir yan dan fıs tık çam la rı, er gu -

van lar, ma nol ya lar gi bi ağaç lar la Bo ğa z’ ı

süs ler ken, di ğer yan dan da ko ca man ve çir -

kin ya pı lar la ola bil di ğin ce çir kin leş tir me ye

uğ raş mak ta dır lar. Ne bü yük çe liş ki! 

Gü ne ye, Mar ma ra kı yı la rı na doğ ru iler le dik -

çe, san ki Ak de niz Böl ge si ’ne gel miş gi bi bu

böl ge nin asıl ağaç la rı olan kı zıl çam lar ve

on la ra eş lik eden ma ki lik ler kar şı lar bi zi.

Nem bi raz da ha düş müş, sı cak lık da ha yük -

sek ve ar tık pal mi ye le rin de ye ti şe bil di ği bir

or tam var dır İs tan bu l’ un gü ne yin de. İs tan -

bu l’ da el bet te sa de ce bu ağaç lar ye tiş mi yor.

Kı zıl çam, fıs tık ça mı, er gu van, sa kız ağa cı, çı -

nar, çit lem bik, me şe, gür gen, ıh la mur, akas ya,

ak ça ağaç, ka ra ağaç, ka yın, at kes ta ne si, diş -

bu dak gi bi ağaç lar ilk gö ze çar pan ağaç lar -

dır. Fa kat bun lar dı şın da yüz ler ce de ği şik

ağaç, ça lı ve ot su bit ki ler ye tiş mek te dir. Ör -

ne ğin Bel grad Or ma nı ’n da 450’den faz la

de ği şik bit ki tü rü var dır. İs tan bu l’ a öz gü en -

de mik bit ki ler ya nın da, adı nın ve ril di ği bit ki -

ler bu lun mak ta dır (Ra nun cu lus cos tan ti no -

po li ta nus: İs tan bul dü ğün çi çe ği gi bi).

İs tan bul'un do ğal ağaç la rı ta rih bo yun ca in -

san lar ta ra fın dan, ısın mak ve sı ğı na cak la rı

bi na la rı in şa et mek ve ge mi yap mak ama -

cıy la kul la nıl mış tır. Bel grad Or ma nı bu gün

5.000 ha bü yük lü ğün de dir. Yak la şık 1000 yıl

ön ce bu or man, bu gün kü nün yak la şık 2 ka -

tı idi. İs tan bul-Ye ni ka pı ’da de vam eden ka -

zı lar da bu lu nan ge mi le rin ağaç la rı, bu or -

man lar dan ke sil miş ve çok sa yı da ah şap bi -

na nın ya pı mın da da yi ne bu or man dan

ağaç lar kul la nıl mış tır. Or man lar, bu gün de

ye ni bi na lar ve yol lar yap mak üze re ke sil -

mek te dir. Fa kat geç miş ile gü nü müz ara -

sın da önem li bir fark var dır : Geç miş te be -

ton laş ma ol ma dı ğı için or man lar ken di ni

ye ni le me ola na ğı bul muş tur ; gü nü müz de

ise bu na ola nak bı ra kıl ma mak ta dır. O ne -

den le bu gün kü teh li ke da ha bü yük olup,

or man la rın ge ri ka za nı mı he men he men

im kân sız gö rün mek te dir.  

ÇE KÜL'ün tat lı iç me su yu muz ve so lu du -

ğu muz te miz ha va nın kay na ğı olan ağaç la -

rı mı zın ha ya tı mız da ki öne mi ni vur gu la mak

ama cıy la yap tı ğı eği tim de, ço cuk la rı mı za

dün ya nın na sıl oluş tu ğu, ilk bit ki ler ve ağaç -

la rın ne za man gö rül dü ğü ve ağaç la rı mı zı

na sıl ta nı ya ca ğı mız ko nu la rı ile or man la rın

ya rar la rı nı an lat ma gö re vi ni üst len miş tim.

Göz le rin de ki o ışıl tı yı ve öğ ren me is te ği ni

gör mek ina nıl maz bir mut lu luk tu; uma rım

o ışıl tı ömür bo yu sü rer, do ğa ya ve ağaç la -

ra duy duk la rı o sa mi mi ve ger çek duy gu lar,

ile ri yaş la rın da da de vam eder. Uma rım bu

tür eği tim ler ola nak lar öl çü sün de da ha da

yay gın laş tı rı la bi lir._________________________________

İstanbul'da farklı iklimler de buluşur

61
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Kentler hikâyeleriyle
korunmalı

Buldan Yaz Okulu, �stanbul’da e¤itim gören mimar adayları
ile Buldanlı çocukları buluflturdu. Üniversite ö¤rencileri
kenti, kentte yaflayan çocukların hikâyeleriyle tanıdılar. bu
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Ge le nek sel kül tü rün genç ku şak la ra ak ta rıl ma sı, kent do ku su nun ko run ma sı, el

eme ği göz nu ru sa nat la rın ya şa tıl ma sı... ÇE KÜL Vak fı ’nın uzun yıl lar dır Ana do lu

kent le rin de yap tı ğı ça lış ma lar da ol du ğu gi bi Tem muz 2009’da Bul da n’ da ger çek -

leş tir di ği yaz oku lun da da amaç ay nıy dı. Ye rel de ğer le ri ko ru ma nın öne mi ve

kent le rin do ğa ile uyum içe ri sin de var lık la rı nı sür dür me le ri ge rek ti ği tek rar vur -

gu lan dı. ÇE KÜ L’ ün ha ya ta ge çir di ği her prog ram ve pro je de ol du ğu gi bi yaz oku -

lu nun te me lin de de yi ne “do ğa-kül tür-in sa n” var dı.

De niz li Va li li ği, Bul dan Kay ma kam lı ğı, Bul dan Be le di ye si ve ÇE KÜL Vak fı iş bir li ği ile

yü rü tü len Bul da n’ ı Ko ru ma ve Ya şat ma Prog ra mı kap sa mın da, 18–29 Tem muz

2009 ta rih le ri ara sın da Bul da n’ da ger çek leş ti ri len yaz oku lu ça lış ma sı, Bah çe şe hir

Üni ver si te si Mi mar lık Bö lü mü öğ ren ci le ri ile Bul dan 4 Ey lül İl köğ re tim Oku lu öğ -

ren ci le ri ni ay nı prog ram çer çe ve sin de bir ara ya ge tir di. Kar şı lık lı et ki le şim üze ri ne

ku ru lu, iş bir li ği ne da ya lı ka tı lım cı öğ ren me yön tem le riy le ha zır la nan eği tim, ÇE -

KÜL eki bi nin ve Bah çe şe hir Üni ver si te si Mi mar lık ve Ta sa rım Fa kül te si öğ re tim

üye le ri Dr. Meh met Ben gü Ulu en gin ve Si nan Pol va n’ ın gö ze ti min de ger çek leş ti -

ril di. Yaz oku lun da, üni ver si te öğ ren ci le ri ken ti sa de ce mi ma ri açı dan de ğil sos yal

ve kül tü rel an lam da ta nı ma ola na ğı bul du lar. Bul dan lı ço cuk lar da ab la ve ağa bey -

le rin den mi ma ri kav ram la rı öğ ren di ler, es kiz ve rö lö ve ça lış ma la rı na ka tıl dı lar. 
Do ku ma tez gâh la rı nın hu zur ve ren se si
Yük sek Mi mar Kay han Ça ka nel ile Bul dan'da bir yaz oku lu ger çek leş tir mek ko -

nu sun da ÇE KÜ L’ de yap tı ğı mız ilk soh be tin üze rin den 3 ay geç miş ti. Bah çe şe hir

Üni ver si te si ’n den Ben gü Ulu en gin ta ra fın dan ya pı lan ilk çağ rı dan son ra 16 mi -

mar lık öğ ren ci si ÇE KÜ L’ e gel miş, pro je nin içe ri ği ni öğ ren mek için can ku la ğıy la

an la ta cak la rı mı zı bek li yor du. Üze rin den de fa lar ca kez geç ti ği miz Bul dan Yaz

Oku lu prog ra mı nı en so nun da on lar la pay la şa ca ğı mız için mut luy duk. Bul da n’ ı

mi mar lık öğ ren ci le riy le bir lik te keş fet mek için sa bır sız la nı yor duk.

Ni ha yet 18 Tem muz'da De niz li Oto ga rı ’n da Bul dan Be le di ye si ta ra fın dan bi zim

için tah sis edi len oto büse bi nip Bul da n’ a doğ ru yol al dık. Kı sa yol cu lu ğu muz, Pa -

muk ka le Öğ ren ci Yur du Mü dü rü Öz can Du ru so y’ un ki şi sel ça ba la rıy la dü zen le -

di ği, çi çek ler ve mey ve ağaç la rıy la do lu Pa muk ka le Öğ ren ci Yur du ’nun bah çe si -

nin ka pı sın da son bul du. Son ra dan bu gü zel bah çe, yaz oku lu bo yun ca ak şam

soh bet le ri nin ya pıl dı ğı ve eki bin çev re de ya pı lan dü ğün le re ha lay la rıy la eş lik

ede ce ği or tak me kân ola cak tı. 

Yurt ta biz le ri kar şı la yan Bul dan Kay ma ka mı Ah met Er doğ du, Bul dan Be le di ye

Baş kan Ve ki li Mu sa Yur da se ver, Pa muk ka le Öğ ren ci Yur du Mü dü rü Öz can Du ru -

soy, Yük sek Mi mar Kay han Ça ka nel ve Be le di ye Pro je Eki bi ile bir lik te gü zel bir

soh bet ten son ra kent te hız lı bir tu ra çık tık.

Buldanlı çocuklar heyecanla, altında 

oyun oynamayı sevdikleri çınar

a¤acını, üzerinde kofltukları Arnavut

kaldırımlarını anlattılar.
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Her ne ka dar eği tim ci ola rak gel miş ol sam da Bul da n’ da ken di mi bir öğ ren ci gi bi

his se di yor, ge le nek sel mi ma ri siy le ta nış mak, ye ni hi kâ ye ler din le mek için sa bır sız la nı -

yor dum. So kak la rın da yü rü me ye baş la dı ğı mız an da bam baş ka bir ya şam ala nı nın içi -

ne gir di ği mi zi his set tik. İki ya nı mız dan yük se len ma vi, be yaz, ye şil ki reç le bo yan mış

tek ya da iki kat lı cum ba lı ah şap ve kâ gir ev le rin ara sın da ne fe si mi zi tu tup ayak la rı -

mı zın ucu na ba sa rak yü rü me ye ça lış tık. San ki çok ses çı ka rır sak bir den uya nıp ken -

di mi zi Be şik taş Mey da nı ’n da ka la ba lı ğın içi ne bu lu ve ri riz di ye kork tuk bel ki de... 

Bul dan pro je eki bin den De niz, biz le re Do ku ma Pa za rı Cad de si, Bey ler ve Zeh ren ti

So kak'ta rö lö ve ça lış ma la rı nın ya pı la ca ğı ev le ri gös te rir ken, ki mi öğ ren ci ler fo toğ raf

çek mek için gir dik le ri ev -

le rin av lu la rın da on la ra

ik ram edi len ek şi ko ruk -

la rın ta dı na ba kı yor ki mi -

le ri de ev le rin cum ba la -

rın da se di re otur muş, lo -

kum eş li ğin de tey ze ler le

soh bet edi yor lar dı. Ben

ise han gi açı dan, han gi

evin, han gi so ka ğın es ki zi -

ni ya pa bi li rim di ye plan lar

ya pı yor, not lar alı yor dum.

So kak tan so ka ğa he ye -

can la yap tı ğı mız yü rü yüş -

ler de biz le re eş lik eden

do ku ma tez gâh la rı nın rit -

mik se si, Bul da n’ ı gör sel

bir pey zaj ol mak tan öte -

ye ta şı dı. Yaz oku lu bo yun ca es kiz ya par ken, rö lö ve alır ken ya da Bul dan lı ço cuk lar la

yap tı ğı mız eği tim ge zi le rin de, do ku ma tez gâh la rı nın ha ma rat ve coş ku lu ses le ri biz -

le re eş lik et ti. Kent te ge çir di ği miz sü re bo yun ca biz le ri hu zur lu ya pan ga li ba bu do -

ku ma tez gâh la rı nın se siy di. Sü rek li li ğin ya şam la iç içe ol ma sı, üre ti le nin tek rar ya şa -

ma ka rış ma sı ve de vam et me si... Bel ki de bü yük kent ler de ya şa mı zor kı lan, üre ti -

min, in san ve do ğa iliş ki sin den hoy rat ça ko pa rıl mış ol ma sı dır. Bul da n’ da do ku ma

tez gâh la rı nın se si ni bir an için duy ma mak, in ter ne te ba ğım lı kent in sa nı nın elek trik

ke sin ti si ya şa ma sı gi bi bir şey as lın da … Önem li bir fark la: El do ku ma tez gâh la rı

elek trik ol ma sa da ça lı şı r…
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Ta nı ma dan, ko ru ya maz sın
Rö lö ve ça lış ma la rı nın ya nı sı ra ge le nek sel ya şam kül tü rü nün bir par ça sı olan do-

 ku ma cı lı ğın de vam et ti ği Bul da n’ ı ta nı mak, ge çir di ği ev re le ri an la mak, kent sel

do ku su nun ar ka sın da ona can ve ren kül tü rel zen gin li ği nin öne mi ni kav ra mak yaz

oku lu prog ra mı kap sa mın da mi mar lık öğ ren ci le ri ne ak ta rıl mak is te nen ko nu lar dı.

ÇE KÜ L’ ün her za man önem le üze rin de dur du ğu do ğa-kül tü r-in san iliş ki si nin öğ -

ren ci ler ta ra fın dan kav ran ma sı nı ve tek nik çi zim ler le yak laş tık la rı ev le ri ne fes alıp

ve ren bi rer var lık ola rak gö re bil me le ri ni he def le miş tik. Böy le de yap tık. Öğ ren ci ler,

ho ca la rı Ben gü Ulu en gin yö ne ti min de grup la ra ay rıl dı ve her grup rö lö ve ça lış ma -

la rı ve fi kir pro je le ri ya pa cak la rı ev le re, so kak la ra da ğıl dı. Sa de ce çi zim yap ma dı lar,

Yu ka rı Par k’ ta Bul da n’ ın yaş lı la rıy la as ma la rın al tın da soh bet et ti ler ; Bul da n’ ın ge le -

ce ği ni, eko no mik ve sos yal ya pı da ki de ği şim le ri, dert le ri ni, hi kâ ye le ri ni din le di ler. 

Mi mar aday la rı nın Bul dan lı lar la yap tık la rı soh bet ler den edin dik le ri bil gi ler, ken te ba -

kış la rın da de ği şi me se bep ol du. Bul da n’ ı da ha iyi ta nı ma ya gay ret et ti ler. Çün kü

100 yıl lık bir ya pı yı sa de ce öl çüp bi çe rek ko ru ya ma yız, hi ka ye le ri ni de bil mek ge re -

kir. Bul da n’ da mi mar ada yı öğ ren ci le rin ye rel de ğer le re ba kı şın da ki de ği şim ve eği -

tim de fark ya ra tan nok ta iş te bu yak la şım dı: Ta nı ma dan, ko ru ya maz sın!

Do ku ma cı lık zor du rum da
“Buldan’da dokumacılık kent tarihi kadar eskidir. 1500 yıl öncesine ait tezgah 

ağırlıkları bulundu... Eskiden her evin dokuma tezgâhı vardı, şimdi tek tük kaldı, o da

bitmek üzere…” diyor bakkal Bekir amca... 1950’den beri zorluklara inat dokumacılığa

devam eden Mustafa amca ise buhranlı dönemlerde Buldan’ın sokaklarında 

tezgâhların nasıl kırılıp yakacak için kullanıldığını, kırk yıllık dokuma ustalarının

fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladıklarını anlatıyor: “El yapımı tezgâhların

baltalarla parçalanırken çıkarttığı sesler hâlâ kulaklarımda. Ben kıyıp babamdan 

bana kalan tezgâhımı hurdacıya veremedim. Mesleğime eşim ve çocuklarımla birlikte

devam ettim. Ekmeğimizi hâlâ dokuma tezgâhımızla kazanıyoruz.” 77 yaşındaki Mustafa

amca ve eşi, Buldan’da turizmin geliştirilmesi projesi kapsamında evlerini pansiyona

dönüştürmeye razı olmuşlar. Biraz şaşkınlar ama turistlerin alt kattaki dokuma

tezgâhında oturup dokuma yapmayı öğreneceklerini hayal etmek onları sevindiriyor. 
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Sev dik le ri çı nar ağa cı...
Mi mar lık öğ ren ci le ri ni il köğ re tim öğ ren ci le riy le bu luş tur mak, hem eği tim hem

de kül tü rel mi ra sın ko run ma sı açı sın dan çok fark lı açı lım lar sağ lı yor. Bu nun en

gü zel so nuç la rı Bul da n’ da gö rül dü. Üni ver si te öğ ren ci le ri rö lö ve ve kent mey -

da nı ta sa rı mı, es kiz ça lış ma la rı, fi kir pro je le ri, ar ke olo jik alan ge zi le ri gi bi et kin -

lik le rin ya nı sı ra Bul da n’ da ÇE KÜL eki bi nin, 4 Ey lül İl köğ re tim Oku lu öğ ren ci -

le riy le yü rüt tü ğü Kül tür El çi le ri ça lış ma la rı na da ka tıl dı lar. Bul dan lı Kül tür El çi le ri

de “Ken tin Mi ma ri Özel lik le ri ” otu ru mun da mi mar lık, ko ru ma ve res to ras yon;

Bul da n’ ın mi ma ri özel lik le ri, ya pı lar da kul la nı lan mal ze me ler, mo tif ve süs le me -

ler ko nu la rı nı mi mar aday la rıy la tar tış tı lar. Ay nı za man da ço cuk lar üni ver si te li

ab la ve ağa bey le ri ne he ye can la kent le ri ni an lat tı lar : So kak la rı nı, al tın da oyun

oy na ma yı sev dik le ri çı nar ağa cı nı, üze rin de koş tuk la rı Ar na vut kal dı rım la rı nı …

Mi mar lık öğ ren ci le ri de Bul dan lı ço cuk la ra ah şap ve kâ gir ya pı lar dan, mi ma ri

üs lup lar dan söz et ti ler. İki fark lı yaş gru bu da bu bil gi le ri, bir ki tap ta ya da sı nıf -

ta bu la ma ya cak la rı nın his set ti, bu nun he ye ca nı nı ya şa dı.

Bul dan Yaz Oku lu ’nun en ya ra tı cı ça lış ma la rın dan bi ri ÇE KÜL Yük sek Da nış ma Ku -

ru lu Üye si Yük sek Mi mar-Res to ra tör Y. Me tin Kes ki n’ in, öğ ren ci le re es kiz ve su lu bo -

ya tek nik le ri ni gös ter di ği atöl ye ça lış ma sı ol du. Yaz oku lu bo yun ca Bul dan lı lar la bi re

bir ile ti şim kur ma fır sa tı bu lan öğ ren ci ler, bir kent mey da nı ta sar la ma nın, an cak ora -

da ya şa yan la rı din le ye rek müm kün ola ca ğı bi lin ciy le baş la dı lar ça lış ma ya... Ken di ni

ko ru ma yı ba şar mış, üre ten bir Ana do lu ken ti Bul da n’ ın hâ lâ öz gün do ku su nu ko ru -

yan mi ma ri si de iş le ri ni ko lay laş tır dı. Bun la rın bi lin ciy le ya pı lan bu eği tim de, öğ ren ci -

ler fi kir pro je le ri üre te cek le ri ken te yak la şır ken ne le re dik kat edil me si ge rek ti ği ni

kav ra mış ol du lar. Kent te ya şa yan la rın ih ti yaç la rı nı ve iş lev sel li ği göz önün de tut tu lar.

Bul dan Yaz Oku lu ça lış ma sı ile ço cuk lar, üni ver si te öğ ren ci le ri, pro je de yer alan her -

kes ve biz eği tim ci ler, do ğa-in san iliş ki si nin üre ti me yan sı dı ğı bu ken tin ko run ma sı

için ay nı du yar lı lı ğa ve çö züm le re ula şa bi le ce ği mi zi gör dük. Yaz oku lu nun so nuç la rı,

eği tim ara cı lı ğıy la fark lı ku şak la rın bir bi ri ni da ha iyi an la dı ğı nı ve do ğal-kül tü rel mi ra -

sın or tak ak lı oluş tu ra rak ko run ma sı ge rek ti ği ni bir kez da ha ka nıt la dı. ÇE KÜ L’ ün

yıl lar dır söy le di ği gi bi …____________________________________________________________________________

Yüksek Mimar-Restoratör Y. Metin 

Keskin, atölye çal›flmasında ö¤rencilere 

eskiz ve suluboya tekniklerini gösterdi.
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“İn ter net var mı?” di ye sor du genç kız çe kin gen bir ta vır la. “E vet, yur du muz da kab -

lo suz in ter net va r” di ye ya nıt ver di yurt mü dü rü. Bir an da se vinç çığ lık la rı yük sel di!

On  dört Bah çe şe hir Üni ver si te si öğ ren ci si, Bul da n’ da ka la cak la rı yak la şık iki haf ta

bo yun ca yurt oda la rın dan in ter ne te bağ la na bi le cek ler di! Mü dür yurt hak kın da bil gi

ve rir ken, yurt ta çı kan ye mek le rin “lüks lo kan ta ” ka li te sin de ol du ğu nu söy le di ğin de

da hi bu ka dar se vin me miş ler di. Be nim ka fam day sa baş ka dü şün ce ler var dı. Ha yat la rı

bu ka dar sa nal dün ya ya gö mü lü bir grup öğ ren ci, on üç gün bo yun ca “ger çek dün -

ya ”da ne ya pa cak lar dı? Bul da n’ ı Ko ru ma ve Ya şat ma Prog ra mı kap sa mın da Bul dan'a

gel miş tik: On  dört mi mar lık öğ ren ci si ve ben, ho ca la rı … Ama cı mız Bul da n’ ın ta ri hi

do ku su nun ko run ma sı ve kent li lik bi lin ci nin ge liş me si yö nün de be le di ye ye yar dım

et mek, so mut öne ri ler ge tir mek ve rö lö ve ça lış ma la rı yap mak tı. Ay rı ca ÇE KÜL Vak -

fı ’nın Kül tür El çi le ri prog ra mı kap sa mın da 4 Ey lül İl köğ re tim Oku lu öğ ren ci le riy le

or tak ça lış ma lar yü rü te cek, on la rı kül tü rel mi ras ve mi ma ri ko ru ma ko nu la rın da bi -

linç len dir me ye ça lı şa cak tık. Az za man da çok iş...

Gün düz öl çüm, ak şam çi zim yap tı lar
Ger çek ten de, prog ra mı ilk gör dü ğüm de, “hep si ni yap ma mız müm kün de ği l” di ye

dü şün müş tüm. Ama öğ ren ci le rin mo ti ve ol duk la rın da ne ka dar cid di ça lı şa bil dik le ri ni

bu yaz oku lun da bir kez da ha de ne yim le dik. Bek len ti ler yük sek tu tul du ğun da, öğ ren -

ci ler de bu bek len ti le ri ye ri ne ge tir mek için el le rin den ge le ni ya pı yor lar. Üs te lik böy -

le bas kı al tın da iyi per for mans ser gi le dik le rin de, ken di le ri ne olan gü ven le ri de ar tı yor. 

Rö lö ve ça lış ma la rı zor luk lar la do luy du... Rö lö ve si ni çı kar ta ca ğı mız ev ler ol duk ça ha -

rap, bü yük ev ler di... Di ğer yan dan, öğ ren ci ler den ba zı la rı da ha ön ce hiç cid di rö lö ve

ça lış ma sı yap ma mış tı. Tüm bu so run la rın üs te sin den na sıl ge le cek tik?

Yaz oku lu sı ra sın da ger çek leş ti ri len en uzun-so luk lu ça lış ma, rö lö ve ça lış ma sıy dı. Ba zı

ke sin ti ler le on gün lük sü re ye ya yı lan bu ça lış ma, sa nı rım öğ ren ci ler için de en eği ti ci

et kin lik ol du. Da ha az tec rü be li öğ ren ci ler den ve rim ala bil mek için, grup la rı müm kün

On üç gün bo yun ca
ger çek dün ya da...

Buldan Yaz Okulu'nda hem belediyenin ifline
yarayacak çizim ve fikir projeleri elde ettik hem de
ö¤renciler gerçek yaflam koflullarında nasıl çal›flıld›¤ı
konusunda çok de¤erli deneyimler kazandılar.

Dr. Meh met Ben gü ULU EN G‹N

Bah çe şe hir Üni ver si te si Mi mar lık ve Ta sa rım Fa kül te si Öğ re tim Üye si
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ol du ğun ca ka rı şık tut tuk. Ya ni her gru ba bir ve ya iki tec rü be li öğ ren ci ve yan la rı na iki-üç

tec rü be siz öğ ren ci ver dik. Böy le ce tec rü be li öğ ren ci ler grup li de ri ol du lar ve ar ka daş la rı -

nı or ga ni ze et ti ler. İşi mi zi ko lay laş tı ran bir di ğer hu sus, Bah çe şe hir Üni ver si te si ’nin sağ la dı -

ğı yük sek tek no lo ji li öl çüm ay gıt la rı ol du. Öğ ren ci ler gün düz öl çüm ya pıp, ak şam la rı yurt -

ta çi zim ya pı yor du. Ne re dey se tüm öğ ren ci ler yan la rın da di züs tü bil gi sa yar la rı nı ge tir miş -

ler di. Böy le ce her kes çi zim ya pa bi li yor, ca nı sı kı lan MSN’ e gi rip İs tan bu l’ da ki (ve ya di ğer

şe hir ler de ki) ar ka daş la rıy la “c ha t” ede bi li yor du. Ama her za man “ev de ki he sap çar şı ya

uy mu yo r” da ha doğ ru su “ev de ki öl çü ” çi zi me otur mu yor du. Öğ ren ci ler çö zü mü, bil gi sa -

yar la rı nı öl çü yap tık la rı ev le re gö tü re rek, “ye rin de çi zi m” yap mak ta bul du lar. Bu şe kil de,

tec rü be siz sa yı la bi le cek bir ekip le, hem de çok kı sa sü re de ba şa rı lı rö lö ve çi zim le ri ger -

çek leş tir dik. Hem so nuç ta be le di ye nin işi ne ya ra ya cak çi zim ve fi kir pro je le ri el de et tik

hem de öğ ren ci le re önem li de ne yim ler ka zan dır dık. Öğ ren ci ler ger çek ya şam ko şul la rın -

da na sıl ça lı şıl dı ğı ko nu sun da çok de ğer li de ne yim ler ka zan dı la r...

Bü yü yün ce mi mar ola cak lar
Rö lö ve ça lış ma sı na ara ver me mi zi ge rek ti ren ilk et kin lik, Kül tür

El çi le ri prog ra mı na ka tı lan il köğ re tim öğ ren ci le riy le ya pı lan or tak

ça lış ma ol du. Bu ko nu da ki tec rü be siy le Ye şim Diz da roğ lu, mi nik

“Kül tür El çi le ri ”ni mi mar ağa bey ve ab la la rıy la kay naş tı ra cak et -

kin lik ler dü zen le di; da ha son ra iyi ce kay na şan öğ ren ci ler le, kül tü -

rel mi ras, kent ta ri hi ve mi mar lık üze ri ne soh bet ler ger çek leş ti -

ril di. Gü nün so nu na ge lin di ğin de cep te le fo nu ve e-pos ta ad res -

le ri alı nıp ve ri li yor, ile ri de mes lek ola rak mi mar lı ğı se çe cek kül tür

el çi si sa yı sı, ka tı lım cı la rın %100’ü ne yak laş ma ya baş lı yor du. Da ha son ra ki ça lış ma la rı sı ra -

sın da Kül tür El çi le ri, Bah çe şe hir öğ ren ci le ri ni ya kın dan ta kip ede cek, rö lö ve al dık la rı ev -

le re gi dip ça lış ma la rı iz le ye cek ler di ...

Prog ra mı mız da ba zı gün lük ge zi ler de var dı. Bun lar dan il ki, La oe dik ya An tik Ken ti ka zı

ala nı ve Pa muk ka le ’ye ya pı lan zi ya ret ol du. Sa bah er ken sa at ler de La odi ke ia’ ya gi dil di ve

Prof. Dr. Ce lal Şim şek'nin ön der li ği ni yap tı ğı ka zı eki biy le bir lik te kah val tı edil di. Ar dın -

dan öğ ren ci ler bü yük bir il giy le ka zı ala nı nı gez di ler, Ce lal Ho ca ’nın il gi çe ki ci an la tı mıy la

ken di le ri ni 2000 se ne ön ce ki ya şan tı nın için de bul du lar.

İp lik ma su ra sın dan kent mo bil ya sı
Tek rar Bul da n’ a dö nül dü ğün de rö lö ve yap tık la rı ev ler on la rı bek li yor du. Ev ler den bir-iki

gün uzak ta kal mak, on la ra ye ni bir şevk ver miş ti. Dört kol la işe sa rıl dı lar ve da ha da hız lı

bir tem poy la rö lö ve çı kart ma ya baş la dı la r… Da ha son ra yaz oku lu nun baş ka bir saf ha -

sı na ge çil di. Be le di ye, BEL SAM Bi na sı ola rak anı lan bir bi na dan olu şan ya pı ada sı nı te -
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miz le ye rek, bi ti şi ğin de ki mey da na kat mak is ti yor du. BEL SAM, as lın da Bul dan eko no -

mi si nin bel ke mi ği olan do ku ma sa na tı nı ya şat mak ve ge liş tir mek için ku rul muş bir

mer kez di. An cak ora da bu lun du ğu muz kı sa sü re de an la ma im kâ nı bu la ma dı ğı mız se -

bep ler den ötü rü ar tık iş lev sel ol ma dı ğı dü şü nü lü yor du. 24 Tem mu z’ da ara mı za ka tı -

lan ÇE KÜL gö nül lü sü Yük sek Mi mar Me tin Kes kin'in de kat kı la rıy la, BEL SAM çev re

dü zen le me ça lış ma la rı na baş lan dı. Öğ ren ci ler üç gru ba ay rıl dı lar ve işe, be le di ye nin

al dı ğı ka ra rı sor gu la ya rak baş la dı lar. Yap tık la rı ana liz ler so nu cun da ba zı grup lar, BEL -

SA M’ ın kal dı rıl ma sı nın olum lu ol ma ya ca ğı ve ko run ma sı ge rek ti ği gö rü şü ne var dı lar.

Bu grup lar mev cut mey da nı ko ru du lar ve da ha da iş lev sel ha le ge tir me ye ça lış tı lar. 

Di ğer grup lar BEL SAM bi na sı nın kal dı rıl ma sı na olum lu ba kar ken, bu bi na nın iş le vi ni

mey dan da ya pı la cak ba zı dü zen le me ler le de vam et tir me ye ça lış tı lar. Ne de ol sa do -

ku ma (ar tık es ki öne mi ni kay bet miş ol sa da) Bul dan için çok önem li bir ge le nek. Bu

öğ ren ci ler, mey da nı Bul dan do ku ma sı ku maş lar la do nat mak tan kul la nıl mış ip lik ma su -

ra la rın dan kent mo bil ya la rı ya pı mı na ka dar çe şit li öne ri ler ge tir di ler. Ça lış ma lar sı ra -

sın da bir su lu bo ya üs ta dı olan Me tin Kes kin öğ ren ci le re su num ko nu sun da de ğer li

bil gi ler ver di. Gün düz ça lı şı lı yor, ak şam la rı yurt ta gü nün de ğer len dir me si ya pı lı yor, ge -

ti ri len ta sa rım öne ri le ri tar tı şı lı yor du. BEL SAM'nın bu lun du ğu mey dan için ha zır la dık -

la rı kent sel ta sa rım pro je le ri de Bul da n’ da fark lı fi kir le rin tar tı şıl dı ğı bir or tam ya rat tı.  

Ta vas'ın ta hin li pi de si
İkin ci ge zi miz de, De niz li ’nin bir di ğer il çe si olan Ta va s’ a gi dip bu ra da ki eş siz gü zel lik te -

ki bağ ev le ri ni gez me şan sı bul duk. Ama ön ce, bi zim için özel ya pı lan kır pi de le ri ni

mi de ye in dir dik. Ben ta hin li pi de yi ilk kez Ta va s’ ta ye dim. Tek rar ye mek için bir da ha

77
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Ta va s’ a gi de rim. Ge zi miz son ra sın da Ta vas Be le di ye Baş ka nı Dr. Meh met Ka ra bay ile

ke yif li bir çay iç tik ve tek rar oto bü sü mü ze bin dik. Bu se fer yol cu luk Af ro di si as An tik

Ken ti ’ne … Af ro di si as’ ta yo ru cu ama ke yif li bir ge zi yap tık. Ge zi mi zin ar dın dan (he -

nüz açıl ma mış ol sa da) özel izin le Mi mar Cen giz Bek ta ş’ ın ta sar la dı ğı mü ze bi na sı nı

gez dik ve son ra, hay li bit kin va zi yet te, oto bü sü mü ze do lu şup Bul dan yo lu nu tut tuk.

29 Tem mu z’ a ge lin di ğin de ser gi gü nü gel di çat tı. Bir ön ce ki ge ce ve 29 Tem muz sa -

ba hı yo ğun bir ça lış ma so nu cu rö lö ve çi zim le ri ta mam lan dı, mey dan ta sa rı mı na yö -

ne lik es kiz ça lış ma la rı ve ma ket ler bi ti ril di. Sa at 14.00 ol du ğun da 4 Ey lül İl köğ re tim

Oku lu ’n da hem Kül tür El çi le ri ’nin hem de üni ver si te öğ ren ci le ri nin ça lış ma la rı nı

içe ren bir ser gi açıl dı.  

Bul dan Yaz Oku lu'nun ka za nım la rı ne ol du? Ta ri he bak tı ğı mız da, eko no mik ya şa mı nı

bi ti rip terk edi len bir çok kent ol du ğu nu gö rü rüz. Gü nü müz de kent eko no mi le ri na -

di ren tek bir fa ali yet ala nı na ve ya ti ca ret ko lu na da yan dı ğın dan, kent le rin tüm den

ölüm le ri söz ko nu su ol mu yor, an cak yi ne de “e ko no mik ya şam da mar la rı ko pa n”

kent ler, çok zor lu bir dö ne me gi re bi li yor. Bul dan bun la ra iyi bir ör nek. Bul dan Yaz

Oku lu sa ye sin de öğ ren ci ler, eko no mik ko şul la rın de ği şi miy le ken di ne ye ni yol lar

ara yan bir ken tin ge çir di ği san cı lı sü reç le re bi rin ci el den ta nık ol du lar ve bu sü re ce

kü çük de ol sa et ki et me şan sı nı ya ka la dı lar. Bu ger çek ten önem li bir ka za nım. Ay rı ca

mes lek le ri ni ger çek ha yat ta ic ra et me nin na sıl bir şey ol du ğu hak kın da de ne yim

edin di ler. Ye rel yö ne tim açı sın dan ise so run la ra fark lı bir pers pek tif ten ba kıl ma sı, çö -

züm ler bu lun ma sı açı sın dan çok önem li...______________________________________________________
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Onlarca Buldan hazır bekliyor 

Top lum sal bel lek yi ti mi ni 

ön le mek için en ge çer li yol,

genç le rin ko ru ma bi lin ci ne

sa hip, so mut ve so yut 

mi ras la rı nın far kın da olan,

geç mifl de¤er le ri ni yaflatan

ve ge le ce¤e ak ta ran bi rey ler

ola rak ye tiflti ril me si dir.

Mi mar lık ya da mi ma ri ta sa rım, as lın da bir

“sen te z” sa na tı dır. Ta sa rım cı, o ana ka dar

bel le ğin de bi rik tir di ği tek nik ve gör sel ve ri -

le ri es te tik ara yı şıy la sen tez le ye rek ürü nü

ve ya ya pı yı ta sar lar. Mes lek eği ti mi nin ve ril -

di ği ku rum la rın, ya ni üni ver si te le rin, kı sıt lı

eği tim sü re sin de ki şi yi do na nım lı bir ta sa -

rım cı ola rak ye tiş tir me le ri üto pik bir bek -

len ti dir ; üni ver si te, eği tim sü re cin de ki şi nin

ken di si ni bu yol da eğit me si için ge rek li

olan alt ya pı yı oluş tu rur, te mel mes le ki bil -

gi le ri ve rir ve da ha faz la bil gi ye ulaş mak

için ge rek du yu lan araş tır ma yön tem le ri ni

öğ re tir. Eği tim, an cak uy gu la ma ile de des -

tek len di ği za man asıl ama cı na ula şır.

Üze rin de ya şa dı ğı mız Ana do lu top rak la -

rın da ne oli tik çağ dan be ri yer leş miş ve ge -

liş miş olan çe şit li uy gar lık lar, ge ri de bı rak -

tık la rı iz le ri ile sa nat ve bi lim in san la rı na

dün ya nın çok en der böl ge le rin de eşi ne

rast la na bi le cek bir kül tür bel le ği sun mak -

ta dır lar. Bu be re ket li coğ raf ya dan geç miş

olan her top lum, ken din den ön ce ki top -

lum la rın ve ri le riy le zen gin kül tür sen tez le ri

oluş tur muş tur. 

Gü nü müz de “g lo bal leş me ” ola rak ni te len -

di ri len sü reç te di ğer top lum lar gi bi bi zim

top lu mu muz da de ğer yar gı la rı nın de ğiş -

me siy le ken di özü ne ya ban cı laş mak ta, geç -

miş le bağ la rı za yıf la yan ne sil ler sa hip ol -

duk la rı kül tü rü oluş tu ran öğe le ri unut mak -

ta dır lar. Bu top lum sal bel lek yi ti mi ni ön le -

mek için en ge çer li yol, eği tim ça ğın da ki

genç le rin ko ru ma bi lin ci ne sa hip, so mut ve

so yut mi ras la rı nın far kın da olan, geç miş

Buldan’da yapılan çal›flmalar, sivil toplum örgütü, okul 
ve yerel yönetim iflbirli¤inin önemli bir örne¤i olmuştur. 
Bu örne¤i gelifltirip yaygınlafltırmak da elimizdedir. 

Si nan Pol van
Bah çeflehi r Ü niv. Mi marl›k ve Ta sar›m Fak. Ö¤r. Gör.

de ğer le ri ni ya şa tan ve ge le ce ğe ak ta ran

du yar lı bi rey ler ola rak ye tiş ti ril me si dir. 

ÇE KÜ L’ ün De niz li-Bul da n’ da dü zen le di ği

Yaz Oku lu ’na ka tı lan Bah çe şe hir Üni ver si -

te si Mi mar lık ve Ta sa rım Fa kül te si öğ ren ci -

le ri, geç mi şin ve ge le nek le rin kıs men de

ol sa hâ lâ ya şa tıl dı ğı bir kent sel do ku da,

geç mi şin ade ta can lı ta nık la rı olan, hem

mad di, hem de ma ne vi de ğer le re sa hip

ya pı lar da, ko ru ma yo lun da önem li bir

adım olan rö lö ve ça lış ma la rın da bu lun du -

lar. Bu ça lış ma la ra ek ola rak ya kın çev re -

de ki La odi ke ia, Hi era po lis, Af ro di si as an tik

kent le ri ni ve Ta vas il çe sin de ki bağ ev le ri ni

ge zen öğ ren ci ler bol bol fo toğ raf çe kip

es kiz yap ma im kâ nı da bul du lar. Rö lö ve

ça lış ma sı ya pı lan ko nak lar da ya şa yan ki şi -

ler le edi len soh bet ler, kom şu ha ne sa kin -

le ri nin ik ram la rı ve ye rel hal kın il gi si de

ke yif li anı lar bı rak tı. Atöl ye sü re cin de ya şa -

dık la rı de ne yim, öğ ren ci le re üni ver si te eği -

tim le ri ni uy gu la ma ile so mut laş tır ma ve

bel lek le ri ni ye ni ve ri ler le zen gin leş tir me

ola na ğı nı sun du. Bul dan Yaz Atöl ye si, bir -

çok yön de ba şa rı lı ol du ğu nu ya kın za man -

da ka nıt la ya cak; mi mar lık öğ ren ci le ri nin

ça lış ma la rı nı iz le me şan sı nı bu lan ve mi -

mar lık mes le ğin den et ki len dik le ri ni di le

ge ti ren il köğ re tim ça ğın da ki ye rel kül tür

el çi le ri nin bel ki de ba zı la rı, ile ri de ken di

böl ge le ri ni, geç mi şe say gı yı unut ma dan ya -

pı lan dı ra cak mi mar lar ola cak lar. Bu ça lış -

ma la ra ka tı lan mi mar lık öğ ren ci le ri, edin -

dik le ri de ne yim ve pay laş tık la rı gü zel anı -

lar ile di ğer öğ ren ci ar ka daş la rı na ge le cek -

te ki ça lış ma la ra ka tıl ma la rı için ör nek oluş -

tu ra cak lar ve en önem li si, ye rel yö ne tim -

ler de üni ver si te le rin iti ci gü cü nü ar ka la rı -

na ala rak da ha kı sa za man da, da ha çok

pro je yi ha ya ta ge çi re cek ler.

Bul da n’ da ya pı lan ça lış ma lar, si vil top lum

ör gü tü, okul ve ye rel yö ne tim iş bir li ği nin

önem li bir ör ne ği ol muş tur. Bu ör ne ği ge -

liş ti rip yay gın laş tır mak da eli miz de dir : Tür -

ki ye top rak la rın da on lar ca Bul dan ha zır

bek le mek te dir.___________________________________
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