Birgi; Aydınoğlu Beyliğine başkentlik yapmış, anıtsal yapıları, geleneksel sivil mimarisiyle tarihin her döneminde önemini korumuş, yerli ve yabancı gezginlerin, bilim çevrelerinin sürekli ilgi odağı olmuş
özgün bir mirasa sahip. Anadolu’nun en verimli coğrafyalarından
Küçük Menderes Havzasında, Bozdağ’ın güney yamaçlarındaki Birgi; ÇEKÜL Vakfının eğitim, örgütlenme ve ağaçlandırma çalışmalarını yürüttüğü bir merkez konumunda. Yıllarca Okuma Odası olarak
hizmet verdikten sonra Birgi ÇEKÜL Evi olan yapı, sivil mimarisiyle
dikkat çeken bu kentin önemli bellek mekânlarından biri.

KENDİNİ
KO RU YA N K E N T
B İ RG İ

Birgi, 1996 yılında ÇEKÜL Vakfının yürüttüğü “7 Bölge 7 Kent” programı kapsamında Batı Anadolu’yu temsil eden bir yerleşim olarak
belirlendi. Böylece kentin kültürüne ve belleğine gönül vermiş yerel
yönetim kadroları ve sivillerin yoğun çabalarıyla Birgi’de bugüne
dek uzanan koruma hareketinin adımları atıldı. Türkiye’nin koruma amaçlı imar planı yapılan ilk beldesi olan Birgi’deki çalışmalar,
ÇEKÜL Vakfının öncülüğünde oluşturulan 17 kişilik gönüllü ekip ile

başladı. Cumhuriyet Meydanında bulunan ve yarısı çökmüş olan
Okuma Odası binası restore edilerek ÇEKÜL Çevre Kültür Evi olarak işlevlendirildi. Yaz okulları, seminer ve çalıştaylara ev sahipliği yapan ÇEKÜL Evi, havza ölçeğinde birçok bilginin, envanterin
toplandığı önemli bir merkez oldu. Birgi’nin koruma tarihi boyunca

restorasyon, işlevlendirme, sokak ve meydan düzenlemeleri, yönlendirme ve tanıtım uygulamaları ile gönüllü çalışmalarına verilen
önem, kente “kendini koruyan kent” unvanını kazandırdı. Farklı noktalara yerleştirilen ahşap heykeller, yerel ürün tezgâhlarının tasarlanması gibi çalışmalar ise kamusal alanda kent estetiği niteliğinin
artmasını sağladı. Birgi, 2012 yılında UNESCO tarafından “Kültür”
kategorisinde Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

KO RU M A DA
SÜREKLİLİK VE
İŞLEVLENDİRME

Kentler; sivil ve mimari yapıları, geleneksel yaşam değerleri, doğası
ve insanıyla bir bütündür. Bir kentin yakın ya da uzak tarihinde varlığını sürdüren tüm değerler ancak birlikte korunduğunda kimlikli
bir kent yaşamı devam eder. Tarihi değeri olan yapıların yeniden
işlevlendirilmesi ise kent yaşamını planlamaktır. Birgi ÇEKÜL Evi;
kamusal alan niteliği, tarihi kimliğe saygı ve kendine yeterlilik ilkelerinin benimsendiği önemli bir işlevlendirme örneğidir.

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi ve ÇEKÜL işbirliğinde yapılan
yaz okulunda, sivil mimari örneklerinin röleve-restorasyon projeleri
hazırlandı. Öğrencilerin bu gönüllü emeği, evlerini onarmak isteyen
Birgililer ve yerel yönetim için kalıcı bir armağan oldu. ÇEKÜL Vakfı
“bütüncül koruma anlayışı” ve “korumada süreklilik” yaklaşımıyla
Birgi ÇEKÜL Evindeki çalışmalarını eğitim, araştırma, örgütlenme
ve ağaçlandırma temelinde 20 yılı aşkındır sürdürüyor.

EĞİTİM,
Ö RG Ü T L E N M E ,
AĞ AÇ L A N D I R M A

ÇEKÜL’ün kuruluş yıllarından bu yana benimsediği “Doğa ve Kültürle Varız” söyleminden güç alan eğitim, örgütlenme ve ağaçlandırma çalışmaları, bölgesel işbirlikleri, ÇEKÜL uzman ve gönüllülerinin desteğiyle yapılıyor. Küçük Menderes Havzasında kültürel ve
doğal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bilincinin yayılmasını hedefleyen programlar, toplumun farklı kesim ve
yaşlarından katılımcılarla yürütülüyor.

ÇE KÜ L A K A DE M İ
Türkiye’nin kültürel miras alanında uzmanlaşmış ilk
ve tek sivil eğitim kurumu olan ÇEKÜL Akademinin
Alan Yönetimi ve Alanda Eğitimler başlıkları
dönem dönem Birgi ÇEKÜL Evinde yapılıyor. Farklı
belediyelerin teknik uzmanlarından oluşan Akademi
öğrencileri, vaka analizlerini burada yapıyor.

K A DI NLA R A ATÖ LYE LE R
Birgili kadınlar, kendilerini geliştirmek istediği
alanlarda, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle
Birgi ÇEKÜL Evinde düzenlenen çeşitli eğitim ve

ÇEKÜ L B İ LG İ AĞAC I

atölyelere katılıyor. Yöreye ait geleneksel motifler,

Birgi’nin kültürel ve doğal mirasını
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Birgi ÇEKÜL Evinden ve www.cekuldukkan.org
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Kentimin Öyküsü

çocuklar tarihi kente farklı bir gözle

Birgi ve Ödemiş’te görev yapan ilkokul
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O KU M A O DA S I

ve ortaokul öğretmenlerine yönelik

Tüketme Türet, Kendi Kâğıdını Kendin

ÇEKÜL Evinin alt katında yetişkinler ve çocuklar

hazırlanan Kentimin Öyküsü Öğretmen

Yap, Hazine Avı gibi atölyelerde; ezbere
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Program, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünün

Okulunda ise yaratıcı okuma ve yaratıcı
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resim atölyeleri devam ediyor.

çocuk kitaplığı bulunuyor.

7 AĞ AÇ O RM AN LARI
Küçük Menderes Havzasının önemli bir doğa parçası olan Bozdağ’da,
ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanların 2012 yılında başlayan ağaçlandırma çalışmaları ile 1 milyon 10 bin fidan dikildi. 7 Ağaç Ormanlarının amacı, yaşamsal kaynakların dengeli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim
alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiği bilincinin yayılması
ve orman varlığımızın artmasını sağlamak. Ülkenin farklı köşelerinde
54 sahadan oluşan 7 Ağaç Ormanları, 4 milyon ağaca ulaştı. Yeni
fidanları toprakla buluşturmak, dikim sahaları ve ağaç türleri hakkında detaylı bilgi almak www.7agac.org sitesinden mümkün.
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