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ÇEKÜL Vakf› 1990 y›l›nda küçük bir grupla, küçük bir mekanda yola ç›kt›. Bugün çal›flmalar› befl ana bafll›k
alt›nda, Türkiye’nin dört bir yan›nda ve kalabal›k bir gönüllü ailesiyle devam ediyor. Do¤al Çevre, Kültürel
Çevre, E¤itim, Örgütlenme ve Tan›t›m bafll›klar› kapsam›nda yürütülen tüm projelerde hareket noktam›z do¤a-
kültür-insan birlikteli¤i. “Do¤a ve kültürle var›z” slogan›ndan güç alarak ülke gerçeklerine dayal› projeleri kal›c›
de¤erlere dönüfltürmeyi hedefliyoruz. Özellikle Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim Program› bize ayr›
bir heyecan veriyor. Çünkü çocuklarla bulufluyor ve onlar›n “gelece¤i geçmiflin bilgisi üzerine kurmalar›na”
arac›l›k ediyoruz. Vakf›m›z kültürel miras e¤itimini; e¤itim kurulufllar›n›n, e¤itimcilerin ve yerel yönetimlerin
önceli¤i haline getirmeyi, çocuklar›n kentlilik bilinci ve kültürel kimlik duygusunu gelifltirmeyi, böylece kuflaklar
boyu bilinçli sorumlulu¤u sürekli k›lmay› öngörüyor.

ÇEKÜL’ün 2003’te ilk ad›mlar›n› atan Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim Program› her y›l biraz daha
büyüyor; Anadolu’nun farkl› kentlerinde daha çok çocu¤a ulafl›yor. Bunlardan biri Sinan’a Sayg› Projesi
kapsam›nda yer alan e¤itim çal›flmas›. Ortaö¤retim düzeyindeki ö¤rencilere ‹stanbul’u, ‹stanbul yap›lar›n›n
öyküleriyle anlat›yor; “kent kimli¤i”, “koruma anlay›fl›” ve “‹stanbullu” olma bilincinin temel al›nd›¤› etkinlikler
düzenliyoruz. Bir di¤er çal›flmam›z do¤a e¤itimi bafll›¤› alt›nda yürütülüyor. Çevre sevgisinin ve duyarl›l›¤›n›n
bilgiyle beslenerek kal›c› ve yap›c› hale getirilmesini amaçlayan bu e¤itimde ‹stanbul’un ilkö¤retim ö¤rencileriyle
bulufluyoruz. Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim Program›’n›n 2009 hedefleri aras›nda yeni projeler
de var. Bu projelerden ilki hayata geçirildi¤inde okullar ve müzeler aras›ndaki diyalog artacak, müzelerdeki
çocuk etkinlikleri zenginleflecek. Kültürel miras e¤itimimizin bir baflka boyutu olan “geleneksel yaflam kültürü”
bafll›¤› alt›nda ise çocuklarla birlikte yaflam› de¤erli k›lan ve geçmifli gelece¤e aktaran sözlü tarih çal›flmalar›
yapaca¤›z. Anadolu’nun geleneksel yaflam kültürüyle ilgili sözlü tarih çal›flmalar›ndan belgesellere, belgelere
kadar her de¤erli ayr›nt›ya, haz›rlanacak bir web sitesinden ulafl›labilecek.

Ve bu dergimize konu olan ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi... 2007-2008 e¤itim y›l›nda bu proje arac›l›¤›yla
283 çocu¤a ulaflt›k. Temmuz 2008’de gerçeklefltirdi¤imiz ‹stanbul Buluflmas› ise tüm y›l boyunca kentlerdeki
e¤itimlerde eme¤i geçen; her kesimden, umut ve özveriyle projeye gönüllü destek veren herkes için büyük
bir mutluluk oldu. Birlikte üretilenlerin kal›c› de¤erlere dönüfltü¤ünü görmemizi sa¤layan tüm dostlar›m›za
candan destekleri için çok teflekkür ederiz. Anadolu’nun dört bir yan›ndan edinilen bilgi ve birikim sayesinde
bugün ulaflt›¤›m›z nokta; kültürel miras›n korunmas› ve yaflat›lmas›n›n, e¤itim yoluyla genç kuflaklara aktar›lmas›n›n
gereklili¤ine duydu¤umuz inanc› güçlendiriyor. ÇEKÜL Vakf› olarak projelerimizle do¤a ve kültür varl›klar›n›n
süreklili¤ini ülke gündemine tafl›maya devam edece¤iz. Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim Program›’ndan
edindi¤imiz deneyim Do¤al Çevre, Kültürel Çevre, Tan›t›m ve Örgütlenme çal›flmalar›nda da bize ›fl›k tutacak.
Daha uzun y›llar, heyecan ve umudumuzu canl› tutarak birlikte yürümek dile¤iyle…

Kentler Çocuklar›nd›r

Yeflim Dizdaro€lu

ÇEKÜL Vakf› E¤itim Koordinatörü
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Biz unutursak, çocuklar hat›rlat›r
T›pk› eski masallar›n tekerlemesinde oldu¤u gibi:
"Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik. Çay›r çimen geçerek,
lale sümbül biçerek, so¤uk sular içerek, alt› ayla bir güz gittik."
Anadolu kentlerinden, çocuk sesleri ve neflesiyle geçtik.

Kufladas›'nda nesli tükenen Anadolu pars›n›n öyküsünü dinleyip
kederlendik. Kütahya'da 1000 y›ll›k ç›nar a¤ac›n› flaflk›nl›k ve
sayg›yla seyrettik. Çanakkale'de Troia'y› ad›mlad›k; akl›m›zda
‹lyada destan›n›n sat›rlar›, kula¤›m›zda o ünlü savafl›n sesleri
vard›. Kocaeli'nde 19 May›s 1919 do¤umlu Nihat Durak'›n an›lar›n›
bizzat kendi sesinden iflittik. Denizli'nin Bak›rc›lar ve Demirciler
Çarfl›s›'nda ustalar zanaatlar›n›n inceliklerine ortak ettiler bizi.
Niksar'da ifltahla kafl›k dald›rd›¤›m›z tutmaç çorbas›n›n tad› hâlâ
dama¤›m›zda. Ordu'da horon tepip Beypazar›'nda kufl gözlemledik.
Gaziantep heybetli F›rat Nehri ve bir süre sonra bir k›sm› sular
alt›na gömülecek Zeugma antik kentiyle haf›zam›zda yerini ald›.
Malatya'da "miflmifl" a¤açları ç›kt› yolumuza, Akflehir'de tabii ki
Nasreddin Hoca f›kralar›…

ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi 2007-2008 ö¤retim y›l›nda
Anadolu'nun 11 kentinde 283 çocukla bulufltu. Projenin hedefi
yine ayn›yd›: Çocuklara kentlilik bilinci kazand›rmak, yaflad›klar›
kentin kültürel ve do¤al zenginliklerinin fark›na varmalar›n›
sa¤lamak. Çünkü biz büyükler miras›m›z› hoyratça kullan›yor,
h›zla unutuyoruz. Biz unuttukça çocuklar›m›z›n hiç
hat›rlamayaca¤›n›, hayatlar›m›z›n giderek fakirleflece¤ini göz ard›
ediyoruz.

Bu derginin sayfalar›nda bu 11 kentte türkülerden tarihi eserlere
duyduklar›m›z›, gördüklerimizi hatta yiyip içtiklerimizi sizinle
paylaflaca¤›z. Kimi zaman çocuklar söz al›p deneyimlerini
anlatacaklar. "Az gittik" diyerek bafllam›flt›k devam›yla bitirelim,
masallar gücenmesin ama tekerlemenin sonunu biraz de¤ifltirerek:
"Bir de dönüp bakt›k ki arkam›za bir arpa boyu de¤il çok yol
gitmifliz." Hakikaten öyle mi okuyup karar verin; kim bilir belki
siz de tozlan›p gitmifl masallardan birini bulup çocuklar›n›za
anlatmak, kentinizde bir "yabanc›" gibi yaflamaktan vazgeçip
sokaklara ç›kmak isteyeceksiniz.
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7 kent, 105
çocukla bafllad›
Say›lar önemli mi? Bazen. Nereden gelip nereye, nas›l gitti¤imizi
görmek için... Proje, Kentler Çocuklar›nd›r ad›yla 2003-2004
ö¤renim y›l›nda 7 Bölge 7 Kent Projesi'nin bir alt kolu olarak
bafllad›. UNESCO, ÇEKÜL Vakf›'n›n kentlerdeki temsilcilikleri ve
yerel kurumlar projeden desteklerini esirgemediler. Akseki, Talas,
Midyat, Kemaliye, Kastamonu, Mudanya ve Birgi olmak üzere
7 kentten 105 çocuk, önce yaflad›klar› çevreye farkl› bir gözle
bakmay› ö¤rendi ard›ndan kentlerinin Kültür Elçisi oldu. 2005
y›l›nda ‹stanbul Buluflmas›'nda bir araya geldiklerinde birbirlerine
heyecanla kentlerini, bir anlamda "kendilerini" anlatt›lar.

2006-2007'de Tarihi Kentler Birli¤i gücünü verdi projeye. Ço¤ald›k:
Yine 7 kent fakat bu kez 146 çocuk. Projenin duraklar› yerel
yönetim politikalar›nda kültür varl›klar› ve do¤al çevrenin
korunmas›n› gözeten; kent kültürünü, sivil toplum kat›l›m›n›,
toplumsal duyarl›l›¤› gelifltirmeyi hedefleyen kentler aras›ndan
seçilen Mu¤la, fianl›urfa, Kayseri, Amasya, Diyarbak›r, Midyat ve
Kars't›. 146 çocuk yerinde inceleyerek, sorular sorarak içine
do¤duklar› kenti yeniden keflfetti. Ald›klar› de¤il "paylaflt›klar›"
e¤itim sonras›nda hayatlar›n›n devam›nda kentlerinin zenginliklerini
"di¤erleri"ne de anlatmaya, korumaya söz verdiler. Çocuklar
sözlerini unutur mu dersiniz? Belki. Fakat en az›ndan bir kez "kar
suyu kaçt› kulaklar›na." Projeye kat›lan Onur Güler günlü¤üne
flöyle yazm›fl mesela: "ÇEKÜL'de kendimi s›rad›fl› hissettim çünkü
kentlerin bana ait olduklar›n›n fark›na vard›m. Bana ait her yeri
korumal›y›m takdir edersiniz."

2007-2008 ö¤retim y›l›na gelince: 11 kent, 283 çocuk. Kufladas›,
Kütahya, Kocaeli, Çanakkale, Denizli, Niksar, Ordu, Beypazar›,
Gaziantep, Malatya ve Akflehir'de yürütülen projenin yeni destekçisi
ET‹ oldu, ad› ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi fleklinde de¤iflti.
2008-2009 y›llar›nda da Tekirda¤, Bergama, Safranbolu, Alanya,
Sinop, Avanos, Taflucu, Ad›yaman, Sivas, Giresun, Trabzon,
Ahlat, Osmangazi ve Van’da devam edecek.

‹lk y›l›n Kültür Elçileri’nden Volkan Kaya'ya b›rakal›m sözü:
"Bana kulak verin tarihi korumak istemeyen insanlar.
Bir çocuk bile kültürü korumay› biliyor. Ama büyüklerin neden
korumad›¤›n› anlad›m." Volkan biraz daha anlatsa bize,
sahi neden korumuyoruz acaba?
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Özgün yöntem, yerel güç
yeteneklerini harekete geçirmelerine olanak sa¤l›yor. Her kentte
program›n genel yap›s› ve ak›fl› ayn›. ‹çeri¤i belirleyen etken ise
o kentin yerel tarihi ve kültürü. ‹lk oturumda birbirini tan›yan,
"kültür" kavram›n› tart›flan çocuklara sonraki günlerde dört e¤itim
alan›yla ilgili bilgi aktar›l›yor. Saydam ve görsel malzemeler
eflli¤inde ve soru-cevap tekni¤iyle... Kimin "bilgi aktard›¤›na"
gelince: Kültür Elçileri Projesi "merkez"den yönetilen bir proje
de¤il. ÇEKÜL Vakf› temsilcileri ve e¤itmenlerinin yan› s›ra o kentte
do¤an, o kentte büyüyen ya da o kentte yaflayan yerel uzmanlar
da projeye emek veriyorlar. Bazen bir halk sanatç›s› bazen bir
mimar, ö¤retmen, zanaatkar veya bir arkeolog çocuklarla
"kent"lerini paylafl›yor. Bütün bu e¤itim sürecinin sonunda ise
çocuklar›m›z Kültür Elçisi unvan›n› al›yorlar. Gelece¤in
yarat›lmas›nda söz sahibi olmak için...

Projenin sadece bir kere yap›l›p sonra unutulmad›¤›n› belirtelim
ayr›ca. Çocuklar vakf›n temsilcisi ya da bir ö¤retmen gözetiminde
buluflmaya, kentlerindeki etkinlik ve gezilere kat›lmaya, gördüklerini
arkadafllar› ve aileleri ile paylaflmaya yani gönüllü Kültür Elçisi
olmaya devam ediyorlar. ÇEKÜL'ün haz›rlad›¤› "E¤itim K›lavuzu"
da projenin yayg›nlaflt›r›lmas› için at›lan ad›mlardan biri. Bu
k›lavuzda do¤al, tarihsel ve kültürel varl›klar›n e¤itim amaçl›
kullan›lmas›na yönelik içerik ve örnek al›flt›rmalar bulunuyor.
Program› kendi kentlerinde uygulamak isteyen e¤itimciler
k›lavuzdan yard›m alabiliyorlar.

ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, 5 y›l sürecek iflbirli¤iyle binlerce
çocu¤a ulaflmay› planl›yor. Proje 2008-2009'da 13 kentte yap›lacak.
2012 y›l› sonunda toplam 77 kentin 4 bin kültür elçisi kentlerine
"gözü gibi bakmay›" ö¤renecek. 2008 Kültür Elçileri Bildirgesi'nin
bir maddesine yetkililerin dikkatini çekerek sözümüzü ba¤layal›m:
"Tüm kentlerdeki ilkö¤retim okullar›nda 'Kültür Miras›' kulüplerinin
kurulmas›n›, bu kulüplerin Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
desteklenmesini ve ö¤retmenlerimizin bu kulüplere önderlik
etmesini istiyoruz."

Türkiye'nin kültürel ve do¤al varl›klar›n›n de¤erini bilen, bunlar›
koruma ve yaflatma sorumlulu¤una sahip bilinçli kuflaklar
yetifltirmek. Bir sosyal sorumluluk projesi olan ET‹ ÇEKÜL Kültür
Elçileri Projesi'nin temel amac› böyle özetlenebilir. Bu amac›
hayata geçirmek için, seçilen kentlerde, co¤rafi özellikler ve do¤al
varl›klar, mimari özellikler, arkeolojik varl›klar ve yaflam kültürü
olmak üzere dört bölümden oluflan bir e¤itim uygulan›r. Kullan›lan
özgün e¤itim yöntemi ve süreç boyunca yerel güçten al›nan
destek de projenin ay›rt edici nitelikleri aras›ndad›r. Daha ayr›nt›l›
anlatal›m: Kültür Elçileri Projesi soyut düflünme yetene¤inin
geliflmeye bafllad›¤› 12 yafl çocuklar›n› hedef al›yor. Çocuklar
düflündürücü uygulamalarla e¤itim sürecine etkin olarak kat›l›yor;
yaflayarak, yaparak, yerinde ö¤reniyorlar. K›saca "ezber bozarak",
ezberlemeyi unutarak. Oyunlar; maket, seramik, resim, harita
çal›flmalar›, alan gezileri gibi s›n›f içi ve s›n›f d›fl› etkinlikler
çocuklar›n hem e¤lenmelerine hem de analitik ve yarat›c› düflünme



Projenin çocuklara hediyelerinden biri: ‹stanbul Buluflmas›.
Kentlerinde yap›lan, kentlerine özel e¤itim
uygulamas›ndan sonra Kültür Elçisi sertifikalar›n› gururla
tafl›yan çocuklar›m›z 30 Haziran-4 Temmuz 2008 tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da bulufltular. Derginin son sayfalar›ndaki
foto¤raflar ‹stanbul günlerinin nas›l geçti¤ini anlaman›za
yard›mc› olacak. Yine ‹stanbul'da haz›rlad›klar› Kültür
Elçileri Bildirgesi ise çocuklar›n projeden neler edindiklerini,
hangi noktaya geldiklerini gösteriyor.

‹STANBUL
BULUfiMASI
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Kültür Elçileri
‹stanbul Bildirgesi 2008

B‹ZLER, ANADOLU KENTLER‹N‹N KÜLTÜR ELÇ‹LER‹ OLARAK D‹YORUZ K‹:

• Çevremizi, bakarak de¤il, görerek anlamay›, 
araflt›rmay›, sorgulamay› ö¤rendik.

• Düflünmeyi, düflündü¤ümüzü söylemeyi, 
kendimize güvenmeyi ö¤rendik.

• ‹flbirli¤ini, dayan›flmay›,
“biz” olmay› ö¤rendik.

• Do¤up büyüdü¤ümüz kenti ve kültürünü 
tan›d›k, kim oldu¤umuzu anlad›k,
koruman›n ne oldu¤unu ö¤rendik.

• Bugüne kadar ülkemizin yeterince 
korunamayan tarihi ve do¤al varl›klar›na
sahip ç›kmam›z gerekti¤ini ö¤rendik.

• Yok olan varl›klar›m›z› ö¤rendikçe, 
yaflatabildiklerimizi koruman›n
de¤erini anlad›k.

“ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri”
  e¤itim program›ndan sonra biz;

Kültür Elçileri olarak
bundan sonra bizler;

• Kentlerimizi tan›tmak ve korumaktan 
sorumluyuz.

• Tarihi eserleri ve kültürel de¤erleri
koruyarak, bizden sonra gelen kuflaklara 
aktarmaktan sorumluyuz.

• Kültürel de¤erlere zarar verenleri uyarmak 
ve bunun herkesin görevi oldu¤unu 
anlatmaktan sorumluyuz.

• Ö¤rendiklerimizi çevremizle ve daha çok 
kifliyle paylaflmaktan sorumluyuz.

B‹Z KÜLTÜR ELÇ‹LER‹ OLARAK KAMUOYUNA D‹YORUZ K‹;KENTLER B‹Z‹MD‹R! KÜLTÜR M‹RASIMIZI GELECE⁄E B‹Z ÇOCUKLAR TAfiIYACA⁄IZ…

• Birken üç, üçken on kifli olacak, ço¤alarak 
çevre ve tarih bilincini yayaca¤›z.

• Evimizde, okulumuzda, mahallemizde gönüllü
olarak koruma çal›flmalar›n› destekleyece¤iz.

• Kültürel ve do¤al varl›klar›m›za zarar 
verenlere engel olaca¤›z, onlar› 
bilinçlendirece¤iz.

• Do¤al ve tarihsel varl›klar›m›z›n korunmas› 
için yetkilileri uyarmay› görev bilece¤iz.

Kentlerimizde kültürel de¤erlerikorumak için biz;

Kentlerimizin kültürünü
koruyabilmek için;
• Tarihi ve do¤al varl›klar›m›za sahip ç›kan 

vak›flarda ve derneklerde gönüllü olarak 
çal›flmak istiyoruz.

• Kentlerimizi tan›tan belgesel filmler
çekmek istiyoruz.

• Konferanslarla, yay›nlar, sunumlar ve 
bildirilerle çevremizi bilgilendirmek istiyoruz.

• Kentlerde “Kültür Parklar›”,
“Kültür Elçileri Ormanlar›” istiyoruz.

• Y›lda bir günü ülke çap›nda
“Kültür Günü” olarak kutlamak istiyoruz.

• Müzelerimize sahip ç›k›lmas›n› istiyoruz.
• Tüm kentlerdeki ilkö¤retim okullar›nda

“Kültür Miras›” kulüplerinin kurulmas›n› istiyoruz.
• Bu kulüplerin Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan

desteklenmesini ve ö¤retmenlerimizin bu 
kulüplere önderlik etmesini istiyoruz.
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Dünyan›n yüzünü güldüren kent
AKfiEH‹R

Akflehir Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 5-8 Haziran 2008 tarihlerinde Yeni Belediye Binas›'nda 28 ö¤renciyle
gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca co¤rafya ö¤retmeni Ali Kuflçu, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi Müdürü Ömer Faruk Türkan, mimar Miraç Çiçek, Kuvayi Milliye Derne¤i Baflkan› Kamil Balc›, Akflehir
Nasreddin Hoca Kültür ve Turizm Derne¤i Baflkanı Taner Serin, yemek ö¤retmeni Gülgün Özar›k ile ÇEKÜL
e¤itimcisi Songül fiahin efllik ettiler.

Hitit, Frigya, Lidya, Roma ve Bizans halklar›n›n izlerini b›rakt›¤› Akflehir'in kurulufl
tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1447 y›l›nda kentte Osmanl› dönemi bafllam›fl.
Ad›yla ilgili iki rivayet var. Kenti fetheden Türkler kaleleri beyaz badanal› veyahut
ak taflla yap›lm›fl olmas›ndan dolay› Akflehir ad›n› uygun görmüfller. Di¤er
söylence ise daha romantik. Fetih, Sultan Da¤›'n›n yamaçlar›n› ve ovay› bembeyaz
çiçeklerle süsleyen ilkbahar aylar›na denk gelmifl. Kay›s›, badem, viflne, kiraz
ve eri¤i bol olan flehir "ak" görünümü nedeniyle bu ad› alm›fl.

‹lkbahar›n "ak" çiçekleri
Kültür Elçileri

Fatma Ulu, Fatma Sena Dönmez, Beyza

Ecevit, Turgut Özdemir, Alp Kaya Alp,

Özgürcan Bak›rc›, Muhammet Ay, Azmi

Örs, Nagehan Taban, Melike Acar, ‹rem

Kütük, Melikflah Ayter, ‹brahim Erdem,

Kübra Manavac›, Raziye Rümeysa

Taytafl, Zehra fieyma Akça, ‹brahim

So¤ukp›nar, Aliflan Çubuk, Neval Tüllük,

Enes Malik Köseo¤lu, Ayfle fiema Battal,

Tolga Öztin, Gizem Savran, M. Cenk

Ortakaya, Serenay Kaçar, Aylin Özkan,

Umut Evliyao¤lu, Emre Dökümcü

Kent sokaklar›nda keyifli bir tur… Programda Tafl Medrese, Eski Cumhuriyet Okulu, Nasreddin
Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Akflehir evi gibi önemli yerler vard›.

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 853 km2

Sit alanlar›: 21 arkeolojik,  1 kentsel,

1 do¤al, 1 tarihi, 1 arkeolojik ve do¤al,

1 tarihi ve kentsel, 1 tarihi ve arkeolojik sit alan›
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Tafl Medrese, Akflehir gezi güzergah›n›n vazgeçilmez
duraklar›ndan biri. Yap›m tarihi 1250. Yapt›ran kifli
Baflvezir Emirdad Sahipata Hüseyin o¤lu Fahreddin
Ali. Mescit, türbe, hangah, imaret ve çeflmeden
oluflan bir külliye fleklinde infla edilen mekandan
günümüze sadece mescit ve bir arada bulunan
türbe ile medrese ulaflabilmifl. 1965'te müzeye
dönüfltürülen Tafl Medrese'de sergilenen eserler
neolitik dönemden bafllay›p 19. yüzy›l›n sonuna
kadar ulafl›yor. Selçuklu ve Osmanl› dönemlerine
ait mezar tafllar› müzenin en zengin koleksiyonu.
Akflehir ve çevresinden derlenen mezar tafllar›
kitabeleri ile de dikkat çekiyor. Akflehirli çocuklar›m›z
Tafl Medrese, Eski Cumhuriyet Okulu, ‹maret Cami,
Akflehir Evi; Hac› Hamza, Kileci, Ferruflah mescitlerini
dikkatli gözlerle gezdiler, gördüklerini defterlerine
yazmay› da ihmal etmediler.

Eskiden medreseydi,
flimdi müze

Sultan Da¤lar› ile Emir Da¤› aras›ndaki
çöküntüde yer alan Akflehir Gölü genifl
sazl›klar›yla su kufllar›na kucak açar.
Kuluçka, beslenme, s›¤›nma, bar›nma ve
toplanma için ideal olan bu sazl›klar kufllar›n
avc›lardan korunmas›na da olanak verir.
Gölde sonbahar ve k›fl bafllar›nda baflta
yaban kazlar› ve yaban ördekleri olmak
üzere pelikanlar, dalg›çlar, bal›kç›llar,
ya¤murcunlar ve mart› türlerinden oluflan
60-80 bin civar›nda kufl görülür. Özellikle
yaban kazlar› k›fl mevsiminde geceyi çok
kalabal›k gruplar halinde gölde geçirirler.
Türkiye'de görülen yaban kaz›
popülasyonunun en büyü¤ü 107.000
olarak Tansu Gürp›nar taraf›ndan 1977
y›l›nda Akflehir Gölü'nde kaydedilmifl.

Yaban kazlar›n›n
sevdi¤i göl

Kültür Elçileri e¤itim uygulamas›nda Zuzayl›lar adl› bir oyun da var. Bu oyunda
bir "zuzayl›" ile bir "dünyal›" karfl›lafl›r. "Dünyal›" ola¤anüstü yeteneklere sahip
"zuzayl›"y› konuflturmaya, flifresini çözmeye çal›fl›r. Bazen bir sözle bazen bir
hareketle. Örne¤in "Merhaba", "Hofl geldin" gibi kelimeler kullanarak ya da
gözlerinin içine bakarak, gülümseyerek... Arkeoloji sunumundan önce yap›lan
bu oyunla geçmifl uygarl›klara ait bilgilerin çözümlenmesinin önemi vurgulan›r.

"Zuzayl›"  ile "dünyal›" karfl›lafl›nca...



Akflehirli Kültür Elçileri gittikleri her yere defterlerini de götürdüler. Çizdikleri
eskizler, tuttuklar› notlar nefleyle kat›ld›klar› seramik çal›flmas›na esin kayna¤› oldu.

Nasreddin Hoca'd›r ad›
Akflehir'in dünyaya arma¤an› dersek abartm›fl

olmay›z. Sadece Türkiye'de de¤il dünyada
da tan›nan bir gülmece ustas› Nasreddin
Hoca. Unesco 1996'y› "Dünya Nasreddin
Hoca Y›l›" olarak ilan etmiflti. 1959'dan bu

yana ad›na düzenlenen ve uluslararas›
bir boyut kazanan flenlik sadece

mizahç›lar› de¤il bilim insanlar›n›,
sanatç›lar› da Akflehir'de buluflturuyor.
Hocam›z›n hayat›n›n ayr›nt›lar›na
www.kultur.gov.tr rehberli¤inde
bakarsak: 1208 y›l›nda do¤ar.

Köyünden ayr›larak ilim ö¤renmek için medreselerinin ününü
duydu¤u Akflehir ve Konya'ya gelir. Daha sonra Akflehir'e yerleflip
imaml›k, kad›l›k ve müderrislik yapar. Bu görevlerinden dolay›
kendisine Nasuriddin Hoca ad› verilir, sonradan bu ad Nasreddin
Hoca biçimini al›r. Halk onu öylesine sever ve benimser ki hocan›n
hayat›yla ilgili bilgiler söylentilere kar›fl›r, kimi zaman ola¤anüstü
nitelikler tafl›r. Bu söylentiler aras›nda Selçuklu sultanlar›yla
tan›flt›¤›, Mevlana ile yak›nl›k kurdu¤u, kendisinden yaklafl›k
70 y›l sonra yaflayan Timur'la konufltu¤u hatta ayn› anda birkaç
yerde birden göründü¤ü vard›r. Hocan›n gülmecelerinin Anadolu
insan›n›n olaylar karfl›s›ndaki tutumunu yans›tan ince zeka ürünleri
oldu¤u söylenir. Halk›n duygular›n› kendine has üslubu ile
yans›tmay› bilmifl ve/veya halk onun a¤z›ndan bunlar› dile
getirmifltir. Bütün bunlar› göz önüne al›nca Akflehirli Kültür
Elçileri’nin program›nda Nasreddin Hoca'n›n olmamas› imkans›zd›.
Hocay› yeniden keflfettiler, f›kralar›n› hat›rlay›p gülümsediler.
Nasreddin Hoca Türbesi ile Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi'ni ziyaret ettiler.
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“Çocuklar› gayet temiz ve olgun”
BEYPAZARI

Beypazar› Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 23-25 May›s 2008 tarihlerinde Beypazar› Halk Evi'nde 26 ö¤renciyle
gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Do¤a Derne¤i Beypazar› sorumlusu Adem Akyol, arkeolog Gökçe ve
Müberra Günel, ÇEKÜL Ankara temsilcisi mimar Faruk Soydemir, halk bilimci Sema Demir ile ÇEKÜL e¤itimcileri
Hafize fiahin ve Gamze Ç›rakman efllik ettiler.

Tarih boyunca Hititler, Frigler, Galatlar, Romal›lar Beypazar› topraklar›n›
kendilerine yurt yapm›fllar. Kentin Roma döneminde önemli bir yerleflim
merkezi oldu¤u, ad›n›n Lagina ve Anastasiopolis olarak söylendi¤i biliniyor.
Yöredeki ilk Türk egemenli¤i ise Germiyano¤lu Beyli¤i zaman›na denk geliyor.
Osmanl› döneminde önce Bursa ili, Hüdavendigar Sanca¤›'na ba¤l› bir bucak
merkezi, 1868 y›l›ndan sonra da Ankara Sanca¤›'na ba¤l› bir ilçe olmufl
Beypazar›. Bu bilgilerle H›d›rl›k Tepesi'ne ç›k›p kenti seyredince gördüklerinizi
muhtemelen daha farkl› yorumlayacaks›n›z.

H›d›rl›k Tepesi’nden görünenlerKültür Elçileri

Rabia Ersoy, Mehmet Ali Sezen, ‹dris

Uslu, Metincan Gökdemir, Engin fientürk,

Sümeyye fianl›, Elif Aktafl, Ayflegül

Erdo¤an, Sat›lm›fl Karao¤lu, Zekeriya

Ünal Yi¤it, Mehmet Ayaz, Ayflenur

Çakmak, Büflra Balc›, Huri Koçak,

Mehmet Baflaran, Mustafa Fatih Arslan,

Mümin Karakafl, Mert Akkaya, Esra

Çak›ro¤lu, Manolya Yaman, Mücahit

Hüseyin Demirtafl, Seda Uzuno¤lu, Beyza

Coflar, Safiye Kübra Uysal, Emre

Çanak, Elif Ersoy

Beypazarl› çocuklar yükseklerden kentlerini seyrettiler.
Yaflayan Müze'de ise “yaflayarak” geleneksel sanatlar›m›z› ö¤rendiler.

Evliya Çelebi “Seyahatname”sine kentle ilgili flunlar› yazm›fl: "Haftada bir
gün güzel süslü bir pazar kurulup, bütün k›ymetli eflyalar bulunur. Halk›n›n
u¤rafllar› tiftik keçisi oldu¤undan, pazar›nda sof çok sat›l›r... Hepsi 3060
tane iki katl› evleri vard›r... 70 adet çocuk mektebi vard›r. Çocuklar› gayet
temiz ve olgun olup, 700'ün üzerinde haf›z› vard›r... Halk› garipsever ve
cömert kiflilerdir... Ba¤ ve bahçesi çoktur. Bostanlar›nda bir çeflit kavun
olur ki lezzetinden adam›n dama¤› yar›l›r..."

"Halk› garipsever kiflilerdir"

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 1868 km2

Sit alanlar›: 21 arkeolojik sit alan›
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Familyas›n›n "ufakl›¤›", neophron percnopterus yani bizim dilimizde
küçük akbaba. 60-70 cm boyunda, 150-180 cm kanat aç›kl›¤›na
sahip. Gövdesi ve kanat örtüleri beyaz, kanat lekeleri siyah. M›s›r
mitolojisinde tanr›ça Nechbet'i sembolize ediyor. Nechbet ise
pençelerinde sonsuzluk sembolü tafl›yan "anne"yi. Beypazar›
‹nözü Vadisi'nin, nesli tehlike alt›nda olan iflte bu küçük akbaba
için hayati bir özelli¤i var. Çünkü vadi türün Avrupa'daki en
önemli üreme noktas› durumunda. ‹nözü'nde akbaban›n yan›
s›ra kara leylek, b›y›kl› do¤an, kuzgun gibi 100'den fazla kufl türü
yafl›yor. Beypazar› Kültür Elçileri, Birleflmifl Milletler Küçük Ölçekli

Projeler Birimi'nin deste¤ini alarak Do¤a Derne¤i ve belediyenin

iflbirli¤iyle aç›lan Do¤a Evi'nde küçük akbaba ve di¤er hayvan

türlerinin hayat öyküsüne ortak oldular. Haliyle anlat›lanlar ilgilerini

çekti. Hemen ard›ndan ‹nözü Vadisi'ne yapt›klar› gezi ise bilgilerini

pekifltirdi. Teleskop ve dürbün yard›m›yla vadide küçük akbaban›n

izini sürüp yaban hayat› koruman›n önemini bir kez daha anlad›lar.

Merakl›s›na: Do¤a Evi, ‹nözü Vadisi'nin yaban hayat› hak›nda

bilgi ve rehberlik hizmeti veriyor, y›l boyu çeflitli etkinlikler

düzenliyor. Bu etkinliklerden biri Akbaba ve Uçurtma fienli¤i…

‹nözü Vadisi'nin de¤erli misafiri: Küçük akbaba
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Yörenin engebeli arazisine uyumlu; zemin katlar› tafl, üst katlar›
ahflap veya kerpiç dolgu sistemli, iki-üç kattan oluflan; messanl›
(kiler), çardakl› (sofa), guflganal› (çat› kat› uzant›s›), dönme dolapl›
(servis dolab›), görülmeye de¤er Beypazar› evleri. Fakat bir türlü
"tamamlanmayan" evler. Neden mi? Gelene¤e göre Beypazarl›lar
dünyada hâlâ yapacak bir fleylerinin kald›¤›n› vurgulamak için
evlerinin üst katlar›n›n bir k›sm›n› ya da bütününü kasten ifllemeden
b›rak›rlarm›fl. Yerel dilde çand› ya da çant› denilen bu kat ancak
ihtiyaç oldu¤u hallerde tamamlan›rm›fl. Beypazarl› çocuklar›m›z
Münsür Kona¤›, Beypazar› Tarih ve Kültür Evi gibi mekanlar›
gezerek kentlerinin geleneksel mimari özelliklerini yerinde gördüler.
Onlar›n Türkiye'nin flansl› çocuklar›ndan olduklar›n› belirtelim bu
arada. Beypazar›'nda 2000 y›l›ndan bu yana 500 ev restore edildi,
belediye yaklafl›k 500 evin daha restorasyonunu yapmay› planl›yor.

Üst kat tamamlanmadan b›rak›l›r

Yaflayan Müze
Beypazarl› elçilerimizin duraklar›ndan biri, Türkiye'de ilk ve
tek oldu¤u söylenen Yaflayan Müze’ydi. Mekânda ebru,
›hlamur bask›, keçe gibi geleneksel sanatlar ö¤retiliyor.
Ayr›ca özel günlerde günün anlam›na uygun organizasyonlar
yap›l›yor. Projenin sahibi ve uygulay›c›s› halk bilimci
Sema Demir, Junior Chamber International Türkiye taraf›ndan
2008 Y›l›n›n En Baflar›l› 10 Genci Yar›flmas›'nda birincilikle
ödüllendirilmifl. Çocuklar›m›z iflte bu müzede Demir'le ebru
yapmay› denediler, Karagöz oynatt›lar. Tafl f›r›nda piflirilen
güveç; un, süt, kaymak, ya¤, fleker ve tuz ile haz›rlanan
höflmerim tatl›s›, ‹skoç bisküvisine rakip gösterilen kuru
gibi tatlar› içeren kentin yemek kültürünü de yine
Sema Demir'den dinlediler.

Telkari ve havuç
Telkari: "Tel durumundaki gümüflü, alt›n› örerek
veya bir fley üzerine kakarak yap›lan ifl."
Havuç: "Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli
kökü için sebze olarak yetifltirilen otsu bir kültür
bitkisi, yeregeçen." Türk Dil Kurumu'nun sözlü¤ü
telkari ve havucu böyle tan›ml›yor. Dergimizde
yer bulmalar›n›n nedeni ise Beypazar› ekonomisi
ve kültüründe ikisinin de önemli yer tutmas›.
Kentte yaklafl›k 50 gümüfl atölyesi var. Atölyelerde
baflta t›ls›m olmak üzere kolye, bilezik, küpe, i¤ne,
bafll›k gibi tak›lar üretiliyor. Do¤a motiflerinin Türk-
‹slam düflüncesiyle yorumland›¤› bu tak›lar
yurtd›fl›nda 18 ülkeye ihraç ediliyor. Telkari
ustalar›na sayg›yla selam edip havuçtan söz edelim
flimdi: Türkiye'de tüketilen havucun yaklafl›k yüzde
60'› Beypazar›'ndan geliyor. Ad›n›n verildi¤i bir
festival bile var: Beypazar› Uluslararas› Geleneksel
Tarihi Evler, El Sanatlar›, Havuç ve Güveç Festivali.
Beypazarl›lar havucun lokum ve reçelini de
yap›yorlar.
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9 bin yıllık zengin tarih
ÇANAKKALE

Troia kral›n›n o¤lu Paris, Sparta kral›
Menelaos'un güzeli kar›s› Helena'y›
Afrodit'in yard›m›yla Troia'ya kaç›r›r.
Bunun üzerine Menelaos ve di¤er
Yunan krallar› birleflerek Troia'ya
sald›r›rlar. Akhal›lar› düflman kabul
eden Anadolu halk› savaflta Troia'y›
destekler. Çarp›flmalar y›llarca sürer
fakat iki taraf da birbirine kesin bir
üstünlük sa¤layamaz. Akhal›lar›n
krallar›ndan Odysseus'un tahta at
yapma fikri böyle ç›kar ortaya.
Troia'l›lar tanr›ça Athena için yap›lm›fl
kutsal bir sunak oldu¤una inand›klar›
tahta at› flehirlerine al›rlar. At›n içine
gizlenmifl Akhal› askerler gece ortaya
ç›kar, Troia'y› yak›p y›kar. fiehir

harabeye dönüflür, Menelaos ise
amac›na ulafl›r: Asl›nda Paris'e afl›k
olan kar›s› Helena'y› yan›na al›r ve
Yunanistan'a do¤ru yelken açar.
Homeros ünlü "‹lyada" destan›nda
böyle anlat›r Troia'n›n hikayesini. Troia
geçmifli 5 bin y›l öncesine dayanan,
tarih boyunca 9 kez y›k›l›p 9 kez
yeniden kurulan bir antik kent.
Çanakkaleli Kültür Elçileri’nin
program›nda Troia gezisi vard›. Onlar
da di¤er ziyaretçiler gibi sembolik
tahta at›n yan›nda uzun süre
oyaland›lar. Tarih, arkeoloji ve festival
severler için özel bir hat›rlatma:
Çanakkale'nin Troia ad›na düzenlenen
uluslararas› bir festivali de var.

Binlerce y›l öncesi, tahta bir at, aflk ve savafl... Troia antik kent gezisi Çanakkaleli çocuklar›m›z›n
uzun süre akl›ndan ç›kmayacak.

Kültür Elçileri

Öznur Gürler, Soner Atasoy, Melis A¤gül,

O¤uz Kaya, Mert Filiz Çaml›, Feyza

Aksakal, Okflan Buse Gün, Semanur

Y›ld›r›m, Muhammet S›cak, Büflra Çu¤lan,

Mustafa Yüksel, Mücahit Ceylan, Kübra

Ceylan, Sena Sümer, Handenur Demirci,

Mehmet Can, Sadri Kuru, Samet Aç›kgöz,

‹lknur Elmas, Cemresu ‹nal, Nergis Yalç›n,

Ferdi Uzun, Mertcan Kurt, Ali Berkan

Buran, ‹smail Mert Özden, Büflra

Kara›fl›k, Burak Tekinkaya, Tülay Buse

Tok, Burak Vardar, Akgün Adatepe,

Yasemin Y›lmaz

Çanakkale Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 10-13 Ocak 2008 tarihlerinde Mavitay Çocuklar›n Kültür Evi'nde 30
ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itimleri boyunca 18 Mart Üniversitesi Co¤rafya Bölümü'nden Doç. Dr.
Talat Koç, arkeoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Rüstem As, Nedime Han›m K›z Meslek Lisesi Seramik ve Cam
Teknolojisi Bölümü ö¤retmeni Fikret Tunç, ÇEKÜL Çanakkale temsilcisi mimar ‹smail Erten, Filiz Mutay (yaflam
kültürü) ile ÇEKÜL e¤itimcileri Seval Ayd›n ile Özge Özel efllik ettiler.

Güzel Helena'nın aflk› u¤runa

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 9.737 km2

Sit alanlar›: 193 arkeolojik, 11 kentsel, 35 do¤al,
5 tarihi, 13 arkeolojik ve do¤al, 2 arkeolojik ve
kentsel; 1 arkeolojik, do¤al, kentsel,
tarihi sit alan›
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Kültürlerin bulufltu¤u yer
Çanakkale'de ilk insan yerlefliminin izleri 9 bin y›l öncesine kadar
gider. Kent uzun serüveninde pek çok kültürü a¤›rlam›flt›r
topraklar›nda; Rumlar›, Ermenileri, Yahudileri, levantenleri...
K›sac›k bir flehir turu bile bu çok kültürlü yap›n›n varl›¤›n› ispatlar.
Kent merkezindeki Saat Kulesi'ni ‹talyan tüccar ve konsolos
Emily Vitalis yapt›rm›flt›r. Ad›na türkü yak›lan Aynal› Çarfl›'n›n
Çanakkale'nin tan›nan Yahudi ailelerinden birinin üyesi ‹lya Halyo
taraf›ndan infla ettirildi¤ine inan›l›r. Çarfl›n›n giriflinde bulunan
mermer bloktaki Arapça ve ‹branice yaz› günümüzde ihtiyaç
duydu¤umuz kültürel ortakl›¤›n eski ve güzel bir örne¤idir.
Çanakkaleli çocuklar›m›z›n kent içi gezi program›nda da sözünü
etti¤imiz yerler vard›. Ayr›ca ‹stiklal ve Cumhuriyet ‹lkö¤retim
okullar›, Halk Bahçesi, Kordon, 18 Mart Kültür Evi, Yal›han,
Çimenlik Kalesi, Roman Mahallesi, Fatih Camisi, 18 Mart
Üniversitesi Nedime Han›m Dostluk Evi, T›fl› Camisi, Eski Havra
sokaklar›... Çocuklar gün bitiminde evlerine döndüklerinde belki
de anne-babalar›na havran›n ne oldu¤unu anlatt›lar.

‹talyan tüccar ve konsolos Emily Vitalis'in yapt›rd›¤› Saat Kulesi'nin
dünü (üstte solda) ve bugünü (üstte).

Çanakkaleli çocuklar atölye çal›flmalar› s›ras›nda...
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Kültür Elçileri program›nda çocuklara üzerinde yürüdükleri
topraktan sular›n› sa¤layan kaynaklara, tafllardan bitki ve
hayvanlara birçok ayr›nt› zengin bir görsel malzeme eflli¤inde
aktar›l›r. Ve sonra çocuklar "araziye ç›karlar". Çanakkale'de oldu¤u
gibi. Gezi güzergah›n› harita üzerinden heyecanla takip eden
Çanakkaleli elçilerimiz sahada da çok e¤lendiler. Asma Tepe
çevresinde gerçeklefltirilen arazi çal›flmas›nda ellerinden
büyüteçlerini neredeyse hiç düflürmediler. Günefl Saati, Gözlem
Evi ziyaretleri s›ras›nda merakl› sorular yöneltip Koçali Roma Tafl
Oca¤›'nda yine büyüteçlerle uzun süre tafllar› incelediler. Program›n
bitiminde sertifikalar›n› al›rken yüzlerine yay›lan gülümseme
görülmeye de¤erdi.

Akdeniz'in zeytinya¤›, Ege topraklar›n›n kendine has otlar›
ve bal›k... Çanakkale mutfak kültürünü anlatmak için
elzem sözcükler bunlar. Yörede yetiflen otlardan
baz›lar›n› sayal›m: Akcak›z›, arapsaç›, deniz börülcesi,
ebegümeci, gelincik, ›s›rgan, i¤nelik, kuzukula¤›,
labada-efelek, sar›ot, semizotu, sirken, flevketibostan,
yabani hindiba, tarhana otu, turp otu...
Adlar› bile güzel bu otlar özelliklerine göre bazen
çi¤ olarak salata veya yo¤urtla beraber, bazen de

piflirilerek yumurtal›-etli kavurma, hafllama, borani, dolma,
köfte, çorba ve börek fleklinde sofralardaki yerlerini

al›yorlar. Bal›klara gelince: Sardalye baflta olmak
üzere istavrit, zargana, kocagöz, kolyoz, lüfer ve
uskumru bölgenin en çok tüketilen bal›klar›. Asma
yapra¤›nda sardalye "Çanakkale'de ne yenir?"
sorusunun en lezzetli yan›tlar›ndan. Yörenin bu¤day

ve etle yap›lan keflke¤i ve peynir helvas› da tabii
ihmal edilmemeli.

Asma yapra¤›nda sardalye

Büyüteç kullan›yoruz

"Kültür Elçisi olduktan sonra kendimi
gerçekten özel hissetmeye bafllad›m.
E¤itimlerde ald›¤›m›z bilgileri aileme ve
arkadafllar›ma anlatt›m. Kültürümüzü
korumak için seçildi¤imiz için tüm kültür
elçileri çok mutluyuz. Bunun tad›n›
ç›kar›yoruz. Çok güzel ö¤retmenlerle
tan›flt›k. E¤itimler s›ras›nda bizleri hiç
yaln›z b›rakmad›lar. Birlikte çok güzel
oyunlar da oynad›k. Piyesler haz›rlad›k.
Çok e¤lenceliydi." (Cemresu ‹nal)



Do¤al harikalar diyarı
DEN‹ZL‹

Hiera: Amazonlar kraliçesi, Telephos'un kar›s›. Troia'ya karfl› savafl açan
Yunanl›lar›n karfl›s›na kad›nlardan kurdu¤u bir orduyla ç›kar.
Laodike: Kral I. Antiokhos'un güzel kar›s›, Laodikeia kenti ad›n› ondan al›r.
Bu iki kad›n›n yaflad›¤› kentler Denizli s›n›rlar›nda bulunuyor.
M.Ö. II. yüzy›lda kuruldu¤u san›lan Hierapolis arkeoloji litaratüründe
"kutsal kent" olarak tan›mlan›yor. Hz. ‹sa'n›n havarilerinden Aziz Philip'in
burada öldürülmesi Hierapolis'in Hristiyanl›k merkezi olmas›n›n baflta
gelen etkenlerinden. Kentte bulunan Roma Hamam› 1984'ten beri Hierapolis
Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veriyor. Laodikeia'n›n kurulufl tarihi ise M.Ö.
260'lar. M.Ö. I. yüzy›lda Anadolu'nun en ünlü kentlerinden biri haline gelmifl.
"Küçük Asya"n›n yedi önemli kilisesinden bir tanesi Laodikea'da yap›lm›fl.
Gladyatör dövüflleri ise flehre ayr› bir önem kazand›rm›fl. Ünlü devlet
adam› Cicero da M.Ö. 50 y›llar›nda buraya gelip kentin baz› hukuki
sorunlar›yla u¤raflm›fl. Yine bu tarihlerde Romal›lar Laodikeia'y› Kibyra (horzum)
konventusunun merkezi yapm›fllar. Denizlili Kültür Elçileri Hierapolis ve
Laodikeia'y› gezip öykülerini can kula¤›yla dinlediler.

 Denizlili çocuklara Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ndeki kabartmalar›n, lahitlerin öykülerini arkeolog
Haflim Y›ld›z anlatt›. Programlar›nda Laodikeia antik kent gezisi de vard›.

Denizli Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 21-23 fiubat 2008 tarihlerinde Mimarlar Odas› Denizli fiubesi'nde
17 ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Pamukkale Üniversitesi E¤itim Fakültesi Araflt›rma Görevlisi
Tülay Aygören, arkeolog Haflim Y›ld›z, ÇEKÜL Denizli temsilcisi mimar Ahmet Yoldafl, ö¤retmen Abdulgaffar
Nemutlu, Mavi Köfle Lokantas›'n›n sahibi Güven Budak ile ÇEKÜL e¤itimcileri Gamze Ç›rakman ve
Tu¤ba Kurt efllik ettiler.

Kad›nlara kurulan kentler

Kültür Elçileri

Ümran Gamze H›l›nç, Fatma Han›m

Tepedüzü, Ezel Öztürk, Zeynep Y›ldan,

Bahad›r Bozkufl, Melis Çall›, Gülizar Akgün,

Ezgi Öztürk, Alperen Kurfluno¤lu, Samet

Dinçel, Tu¤ba Çevik, Mehmet Furkan

Uzkuç, Mert Furkan Yaflar, Yi¤it Karol,

Umur Erdo¤an Küçüko¤lu, Mustafa Dirier,

Yi¤itcan Ayd›n

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 11.868  km2

Sit alanlar›: 97 arkeolojik, 11 do¤al,
9 arkeolojik ve do¤al sit alan›
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Çok çok eskiden Çökelez Da¤› eteklerinde yaflayan fakir bir
oduncu aile varm›fl. Bu ailenin k›z›, o kadar çirkinmifl ki erkek
çocuk anneleri onu görünce yollar›n› de¤ifltirirlermifl. Çirkinli¤i
can›na tak eden k›z kendini Çökelez Da¤›'n›n eteklerinden
bofllu¤a b›rakm›fl. H›zla su ve tortu dolu havuza düflmüfl.
Burada uzun süre sular›n içinde bayg›n kalm›fl. O esnada
su o çirkin k›z› güzelli¤e bo¤mufl. Oradan geçmekte olan
Denizli Beyi'nin o¤lu, kanlar içindeki güzel k›z› görmüfl, k›z›
at›na al›p evine götürmüfl. K›z iyileflmifl ve evlenmifller.

O günden sonra kad›nlar güzelleflmek için ›l›calar› ziyaret etmeye
bafllam›fllar. Pamukkale'nin efsanesi böyle. Denizli'nin Pamukkale
travertenleri gibi hem flifal› suyu hem do¤al güzelli¤i ile dikkat
çeken bir di¤er harikas› Kakl›k Ma¤aras›. Yaklafl›k 2-2,5 milyon
y›l önce kükürtlü termal sular›n çökelen kireçtafllar›n› eritmeleri
sonucu oluflmaya bafllayan ma¤arada Pamukkale'de oldu¤u gibi
travertenler var. Damlatafl, sark›tlar ve dikitlerle ayr› bir güzellik
kazanan Kakl›k'›n termal suyunun baz› cilt hastal›klar›na iyi
geldi¤ine inan›l›yor.

Do¤al harikalar: Pamukkale ve Kakl›k



Kentin sembollerinden biri “kusursuz”
horozu. “Her horoz kendi kümesinde
öter, Denizli horozu ise her yerde öter"
sözü bofluna söylenmemifl. Denizli horozu
ses tonuna göre ince, davudi, kal›n sesli
olmak üzere üç gruba ayr›l›yor. Aslan, kurt,
yi¤it ve pus ötüfllü horozlar var. Renkleri,
vücut yap›lar›, ibik flekilleri de s›n›fland›rmada
kullan›lan di¤er kriterler. ‹yi bir Denizli
horozunda aranan özellikler flöyle s›ralan›yor:
Görünüfl canl›; bacaklar, boyun uzun ve kuvvetli,
gö¤üs genifl ve derin, kuyruk dik ve bafla
do¤ru meyilli olmal›; birinci y›lda ötüfl
uzunluklar› 20-25 saniyeyi bulmal›. Gözleri siyah ve sürmeli,
bacaklar› koyu gri veya mor renkli Denizli horozunun, bölge
insan›n›n eskiden beri uzun ötüfllü horozlara gösterdikleri özen
sonucu kendili¤inden oluflmufl bir ›rk oldu¤u tahmin ediliyor.

Her yerde öter

Kendi elinden ç›kan bir "eseri" insan herhalde böyle seyreder. Seramik çal›flmas›n›n
sonuçlar›na bakan bu k›z çocu¤unun kafas›ndan neler geçti¤ini tam olarak
bilmek zor ama kendisiyle gurur duydu¤u kesin...

Dokumac›l›k sanat›
Bugün Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden olan
Denizli'de dokumac›l›¤›n tarihi antik dönemlere kadar
gidiyor. Çürüksu ve Büyük Menderes vadilerinin Türkler
taraf›ndan iskan edilmesinden sonra da bu u¤rafl bölgede
geliflerek devam etmifl. ‹bni Batuta'ya göre burada "efli
benzeri olmayan alt›n ifllemeli pamuklu elbiseler"
dokunurmufl. Osman Gazi'nin kiflisel eflyalar› aras›ndan
Denizli tülbentleri, saray kad›nlar› için iç çamafl›rl›k ince
beyaz bezler, bayrakl›k k›rm›z› kumafllar, flalvar ç›km›fl.
‹shak Fakih, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Osmanl› Sultan›
I. Murat'a ve Germiyano¤lu Süleyman fiah'›n k›z›n›n Y›ld›r›m
Beyaz›t ile evlenmesi nedeniyle, Denizli'den alemli ak
bezler al›nd›¤›n› söyler. 19. yüzy›lda Denizli'yi ziyaret eden
Evliya Çelebi de Akda¤'›n beyaz pamuk bezinin, Acem ve
Musul bezinden daha ince oldu¤unu yazar. Çeflitli
dönemlerde görkemini kaybetse de dokumac›l›k sanat›n›n
güzel örneklerini günümüzde yine Denizli'de bulmak
mümkün...

"Hayata bak›fl aç›m de¤iflti. Art›k çöplerimi yerlere
atm›yorum. Yolda gördü¤üm insanlar› da uyar›yorum.
Gezilere giderken otobüste söyledi¤imiz slogan da
çok güzeldi: 'Biz kültür elçisiyiz. Her yeri gezeriz,
gezdikçe ö¤reniriz, ö¤rendikçe seviniriz.'
Arkadafllar›mla ve ö¤retmenlerimle geçirdi¤im bu
günleri hiç unutmayaca¤›m." (Ümran Gamze H›l›nç)
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“Tatl› yiyen, tatl› dilli insanlar”
GAZ‹ANTEP

Yolu Gaziantep'ten de geçen Evliya
Çelebi kentin suyunu, havas›n›,
kad›nlar›n› güzel bulur. "Tüm halk› tatl›
yedi¤inden tatl› dillidir" diye not düfler,
"Bu flehri anlatmaya ne dil ne kalem
yeter" yorumunu yapar. Gaziantep
evlerini ise flu cümlede anlat›r: "Her ev,
ba¤›, bahçesi, f›skiyeli havuzlar›, cennet
›rma¤› sular› ile çeflit çeflit servi, ç›nar,
sö¤üt, kavak ve di¤er meyve a¤açlar› ile donat›lm›fl irem ba¤lar›n› and›r›r…"
Geleneksel Gaziantep evleri gerçekten de insanda cennete geldim duygusu
uyand›r›yor. Özelliklerinden bahsedersek: Ço¤unlukla iki katl›lar ve tafllarla
süslü, "hayat" denen avlular› var. Yazlar› serin, k›fllar› s›cak tuttu¤u için genelde
Karatafl tafl›n›n kullan›ld›¤› bu avlular Gaziantep evlerinin en dikkat çekici
bölümlerinden diyebiliriz. Odalarda ise döfleklik, ahflap nacar iflçili¤iyle süslü
kübbiye (yemek kaplar›n›n kondu¤u nifl) gibi bugün "modern" mimaride
unutulmufl ayr›nt›lar bulunuyor. Gaziantep'in Kültür Elçileri bu tarihi evlerden
birini gezip gördüler. Tabii böyle güzel bir çeflmeyi bulunca foto¤raf makinesine
poz vermekten geri kalmad›lar.

Gaziantep, belediyenin baflar›l› çal›flmalar›yla geçmifline sahip ç›kan kentlerimizin bafl›nda geliyor.
Kültür Elçileri de koruma bilinciyle geleceklerine sahip ç›kacak.

Gaziantep Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 27-30 Mart 2008 tarihlerinde Gaziantep Mimarlar Odas›'nda
25 ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Gaziantep Belediyesi'nden arkeolog Ahmet Ertürk, tarih
ö¤retmeni Melek Yeflilo¤lu, Aflç›l›k Okulu'ndan Rag›p Güzelbey, Gaziantep Mimarlar Odas› Baflkan› As›m Güzel,
Gaziantep Belediyesi ‹mar Müdürü Sezer Cihan, ÇEKÜL Gaziantep temsilcisi mimar Zafer Okuducu ile ÇEKÜL
e¤itimcileri Selen Demirtafl ve Emel Konuk efllik ettiler.

‹rem ba¤lar›

Kimlik Kartı

Yüzölçümü: 6.216 km2

Sit alanlar›: 180 arkeolojik sit alan›

Kültür Elçileri

Ertu¤rul Akalt›n, M. Cihan Y›lmaz, Eda

K›l›nç, Melike K›yak, Burcu Ak›n, Hasan

Can A¤›r, Aykut Çukadar, Meltem Çelik,

Benay Gözkaman, Ahmet Özflentürk,

Mert fiahantürk, Merve Kevser Polat,

Mehtap Turaç, Seçil Sürmelihindi, Nebile

Aydemir, Necdet Göçmen, Yunus Emre

Ifl›k, Neslihan Acar, fieyma Lök, Muzaffer

Kufl, Emre Gündüz, Ali Gö¤ebakan,

Abdullah Gündo¤du, Cansu Polat,

Sümeyra Özyetim
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Gaziantep a¤z›yla safra s›nd›rmak hafif kahvalt› etmek, açl›¤›
az›c›k giderecek bir fley yemek anlam›na geliyor. Fakat bu
kentte sofradan "safra s›nd›r›p" kalkmak pek mümkün de¤il.
Lezzetli yemekleriyle tan›nan yörede çorbadan pilava, et
yemeklerinden tatl›ya yaklafl›k 250 farkl› "afl" piflti¤i söyleniyor.
Lahmacun-kebap-baklava deyip geçmek haks›zl›k olur, baz›
yemeklerin isimlerini tek tek yazal›m: Alaca çorba, t›kliye,
oruk kebap, börk afl›, ça¤la afl›, do¤rama, firik pilav›, erik
tavas›, küflneme, fliveydiz, yuvarlama, katmer, nifle helvas›…
Gaziantepli çocuklar›m›z kentteki Aflç›l›k Okulu'nu ziyaret
etme f›rsat› buldular. Okulda Rag›p Güzelbey'le sohbet eden
kültür elçileri böylece hem bölgenin yaflam kültürü hakk›nda

bilgi edindiler hem de aflç›l›¤a özenip geleneksel tatl›lardan
peynirli irmik helvas› yapt›lar.

Safra s›nd›ral›m

Gündelik hayatta etraf›m›z› kuflatan pek çok eflya ve aksesuvar,
e¤itim için iyi bir araç olabilir. Mesela kravat, bir di¤er deyiflle
medeniyet yular›. Programda yer alan etkinliklerden biri medeniyet
yular› ad›n› tafl›yor. Amaç ö¤retme ve ö¤renme yöntemi üzerine
çocuklar›n düflünmelerini sa¤lamak. Kravat ba¤lamay› bilen
çocuklar bilmeyenlere ö¤retiyorlar. Farkl› yöntemler uygulayarak...
Örne¤in sadece bir çizim göstererek, tam karfl›s›nda durup hem
anlat›p hem çizim göstererek. Ard›ndan da hangi yöntemin
neden baflar›l› oldu¤u, di¤er yöntemlerin neden ifle yaramad›¤›
tart›fl›l›yor. Gaziantepli elçiler bu etkinli¤e nefleyle kat›ld›lar.
Örümcek a¤›, kelime ve dikkat oyunlar›na kat›ld›klar› gibi...

Medeniyet yular›
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F›rat'›n gözbebe¤i: Zeugma/Belk›s
Efsane flöyle anlat›r: Euphrates bir gün kar›s›n›n yan›nda uyuyan
yabanc› bir erkek görür, k›skançl›¤a kap›l›p öldürür. Oysa yabanc›
sand›¤› kifli kendi öz o¤lu Aksurtas't›r. Duydu¤u ac› ve piflmanl›k
yüzünden kendini Medos Irma¤›'na atar. Euphrates ölür, Medos
›rma¤›n›n ad› iflte o günden bu yana onun ad›yla söylenir. F›rat

Nehri'ne ad›n› veren Euphrates'in mozai¤i 2000 y›l›nda Zeugma'da
gün›fl›¤›na ç›kar›ld›.
Zeugma/Belk›s, F›rat k›y›s›nda bulunan bir antik kent. Birecik
Baraj› bitti¤inde 1/5'lik bölümü sular alt›nda kalacak. Bu yüzden
bölgede kurtarma çal›flmalar› devam ediyor. Mozaikleri bir sanat
harikas› olarak kabul edilen Zeugma için önemli tarihlerden ikisi
flöyle: M.Ö. 300 y›l›nda Büyük ‹skender'in generallerinden Selevkos
Nikator taraf›ndan kuruldu. M.Ö. 64'te Roma ‹mparatorlu¤u'nun

s›n›rlar›na girdi ve ismi geçit, köprü anlam›na gelen Zeugma
olarak de¤iflti. Burada bir parantez açmam›z gerekiyor:

Gaziantep'in çok katmanl› zengin geçmiflinin alt›nda
da bu anahtar kelime, "köprü" yatar. Zira Gaziantep
ilk uygarl›klar›n do¤du¤u Mezopotamya ve Akdeniz
aras›nda yer al›r. Kalkolitik dönemden Hitit'e, Bizans'tan
Osmanl›'ya uygarl›k tarihinin izini sürmek isteyenlerin,
bu yüzden yollar›n› bir gün mutlaka Gaziantep'e
düflürmeleri gerekir... Projeye Gaziantep ad›na kat›lan
çocuklar mozaik okulunda tafl k›r›p heves ve heyecanla
kendi mozaiklerine imza att›lar.

Yüzük Kalesi
Gaziantep Kalesi'nin eski ad› Kala-i Füsus yani "Yüzük Kalesi". Bu
adla ilgili bir de efsane var. Buna göre kaleyi bölgenin sahibi bir
k›z yapt›r›yormufl. Yap›m masraf›n› karfl›lamak için çok k›ymetli
bir tafl› olan yüzü¤ünü satm›fl. Bunun için kaleye Yüzük Kalesi
ad› verilmifl. Gaziantepli çocuklar flehirlerine bir de kaleden
bakt›lar, s›rlar›n› anlamaya çal›flarak...



Kocaeli denize, denizcili¤e
merakl› olanlar›n ilgisini
çekecek üç müzeye sahip.
Bunlardan biri Türkiye'nin ilk
yüzer müzesi unvan›n› tafl›yan
TCG Gayret Gemisi.
Serüvenine 1946 y›l›nda
ABD'de USA Everson ad›yla bafllayan gemi 1975'ten sonra Türk Deniz
Kuvvetleri'nde hizmet verdi. 1995'te emekliye ayr›ld›, iki y›l sonra da Gölcük
Donanma Komutanl›¤›, Kocaeli Valili¤i ve ‹zmit Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›
taraf›ndan Yüzer Sanatlar Galerisi ve Müze haline getirildi. Yine ‹zmit'te bulunun
H›z›r Reis ise bir denizalt›. Yaklafl›k 50 sene aktif hizmette bulunun H›z›r Reis,
2004'ten bu yana ‹zmit'te sergileniyor. Üçüncü müzeye gelince: Türk deniz
tarihini yans›tmak amac›yla 1976'da kurulan Gölcük Deniz Müzesi. 12 galerinin
yer ald›¤› müzede bölümler yüzy›llara göre s›ralanm›fl.
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Gitmeyen bin piflman
KOCAEL‹

Kocaeli Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 3-6 Ocak 2008 tarihlerinde Kocaeli Tarihi Tren Gar›'nda 25 ö¤renciyle
gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca emekli co¤rafya ö¤retmeni Ahmet Akgüner, jeoloji mühendisi Tayfun
Kavak, Kocaeli Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi
Müzeler fiube Müdürü Mustafa Çak›r, belediye program sorumlusu Canan Cürgen, ÇEKÜL Kocaeli Temsilcisi
Numan Gülflah ile ÇEKÜL e¤itimcileri Ziflan Karc› ve Songül fiahin efllik ettiler.

Türkiye’nin
ilk yüzer
müzesi

Kültür Elçileri, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin
yan› s›ra TCG Gayret Gemisi ve H›z›r Reis'i de büyük bir ilgiyle gezdiler.

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 3.505 km2

Sit alanlar›: 28 arkeolojik, 6 kentsel, 16 do¤al,

1 kentsel ve do¤al,

1 arkeolojik ve kentsel sit alan›

Kültür Elçileri

O¤uz Özdemir, Buse Demirer, Kübra

Uzkul, Rabia Sultan ‹ray, Ömer A¤ufl,

Hande Cançeker, Zeynep Özek, Kaan

Özdemir, fieyma Nur Can, ‹shak

Bayram, Büflra Çetinkaya, Ahmet Süha

Alan, Taha Efe O¤ufl, Tevfik Umut

Albayrak, Ayça ‹flcan, Berkay

Kahraman, Büflra Bilgin, Aybike Gül

Güngör, Mertcan Uzun, Nazan Tekel,

Baflak Gündo¤du, Burak Kaplan, Merve

Kum, Beyzanur Erdo¤an, Simge Biçimli,

Ça¤atay Y›lmaz





Yaflayan tarih
Kocaeli'nin geçmifli ile gelece¤i buluflursa ne olur? fiöyle soral›m
ya da: "Yaflayan tarih" diye tan›mlanan 19 May›s 1919 do¤umlu
Nihat Durak ile 13 yafl›ndaki 25 çocuk bir araya gelirse ne olur?
Cevab›n› biz verelim: Tad›na doyulmaz bir sohbet. Çocuklar
sordular Nihat Durak anlatt›, o anlatt›kça çocuklar daha fazla
merak etti, daha fazla bilmek istedi. Yaflam kültürü, Kültür Elçileri
Projesi'nin içerik bafll›klar›ndan biri. Çocuklar kimi zaman bir
ozan›n türküsüyle kimi zaman bir zanaatkar›n el sanat›yla
kentlerinin kültürel renklerine bakarlar. Kocaeli örne¤inde oldu¤u
gibi bazen de "yaflayan tarih"lere kulak kabart›rlar.

30

"Çok e¤lendim, birçok fley ö¤rendim"
"Yaylan›n bir yeryüzü flekli olmad›¤›n›, TCG Gayret Gemisi'nin
uzunlu¤unun 119 m geniflli¤inin 12 m yüksekli¤inin de 32 m
oldu¤unu, gemide her gün 300 kifliye yemek haz›rland›¤›n›,
çamafl›r›n›n y›kand›¤›n›; bu geminin Vietnam ve Kore
Savafllar›'na kat›ld›¤›n›, H›z›r Reis Denizalt›s›'n›n 1952'de
yapt›r›ld›¤› ve 250 ton a¤›rl›¤›nda oldu¤unu, 1997 y›l›nda
müze haline getirildi¤ini; ilk denizalt›n› Türklerin buldu¤unu;
somut, soyut ve do¤al miraslar›n neler oldu¤unu, halkevi
binas›n›n mimar›n›n Seyfi Arkan oldu¤unu, Kont ‹mre
Thököly'nin 13 Eylül 1705'te öldü¤ünü, Av Köflkü'nün Abdülaziz
taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n›, 1965'te bu köflkün müze haline
getirildi¤ini, S›rr› Pafla Kona¤›'n›n ve Pembe Köflk'ün bir sivil
mimari örne¤i oldu¤unu, Osman Hamdi Bey'in ilk Türk
kaz›lar›n› bafllatan arkeolog oldu¤unu, Roma'n›n bat› ve
do¤u olarak ikiye ayr›ld›¤›n›, ‹zmit'in en eski camisinin Orhan

Cami oldu¤unu, Etnografya Müzesi'nin I. Abdülhamit
zaman›nda yap›ld›¤›n›, S›rr› Pafla'n›n Kocaeli'nin eski
valilerinden oldu¤unu, Meduza'n›n ölüm mele¤i oldu¤unu,
lahitin mermerden yap›lan mezar oldu¤unu, sütunun mimari
yap› eleman› oldu¤unu ve üç çeflidinin bulundu¤unu ve bunlar›n
‹yon, Dor ve Korint oldu¤unu, akroterin ç›k›nt› ve kabartma
anlam›na geldi¤ini, mil tafl›n›n s›n›r ve yol iflareti olarak
kullan›ld›¤›n›, idadi kelimesinin eskiden askeri lise anlam›nda
kullan›ld›¤›n› ve daha birçok fleyi ö¤rendim. Ayr›ca bu
projeden ald›¤›m e¤itimle kültürel yap›lara daha çok önem
vermeye bafllad›m, çok e¤lendim, yeni arkadafllar edindim,
birbirimize güvenmeyi ve daha birçok fleyi ö¤rendim."

Kültür Elçisi Buse Demirer



Yolu Eskihisar'a
düflen ressam
Türk resim sanat›ndaki de¤eri tart›fl›lmaz. "Kaplumba¤a
Terbiyecisi" en çok tan›nan tablolar›ndan. Evet: Osman
Hamdi Bey. Fakat o ayn› zamanda çok önemli bir arkeolog

ve müzeci. Nemrut
Da¤›'nda kaz›
çal›flmalar› yapt›,
‹stanbul Arkeoloji
Müzesi'ni kurdu.
Müzelerin paral› olarak
halka aç›lmas›, tarihi
eserlerin yurtd›fl›na
ç›k›fl›n›n yasaklanmas›
onun dönemine rastlar.
‹stanbul'da do¤an ve
yine ayn› kentte hayata
veda eden Osman
Hamdi Bey, 1884'te
Kocaeli'nin ilçelerinden
Gebze Eskihisar'da bir

köflk yapt›rd› ve 26 y›l boyunca yaz aylar›n› bu köflkte
geçirdi. Sanatç›n›n girifl kat›ndaki ahflap kap›lar›n tablalar›n›
çiçek resimleriyle süsledi¤i köflk 1987 tarihinde müzeye
dönüfltürüldü. Müzede Osman Hamdi Bey'in aile
foto¤raflar›, kulland›¤› eflyalar ve eserlerinin
röprodüksiyonlar› var.
fiimdi sözü baflka bir kifliye, Kocaelili olmayan ama kentte
izini b›rakan Otto Ritter'e getirmek istiyoruz. Ritter, Alman
bir mimar. ‹stanbul Haydarpafla Gar›'n› çizen iki isimden
biri. ‹zmit'te bulunan gar binas› da onun eseri. 1873-1910
y›llar› aras›nda yap›lan bina Eski Gar Alan› diye biliniyor.
21 dönüme yay›lan alanda bugün Kocaeli Arkeoloji
ve Etnografya Müzesi bulunuyor. Kocaelili çocuklar
paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanl› dönemlerine
ait eserlerin yer ald›¤› müzeyi sorular sormay› ihmal
etmeden gezdiler. Gar alan›ndaki eski trenin önünde ise
pek bir gururlu ve nefleliydiler.
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Un, fleker ve tereya¤›. Üçü bir araya geliyor ve piflmaniye oluyor.
Kolay görünüyor de¤il mi? Fakat iflin asl› hiç de öyle de¤il. Unun
5-6 saat kavrulmas›, baflka bir kazanda kaynat›lan flekerin bu
una tam zaman›nda eklenmesi gerekir. K›vam kaç›r›l›rsa bütün

emekler bofla gider.
Kocaeli'nin simgelerinden piflmaniye
için haz›rlayanlar flöyle dermifl:
"Yapan bin piflman, yapmayan bir
piflman." En iyisi sat›n almak, sat›c›ya
kulak verip: "Alan bir piflman,
almayan bin piflman."

"Yapan bin piflman"

Yedi da¤›n çiçe¤i, Sultan
Ahmet, zümrüd-ü anka,
bademli, y›ld›zeli,
çeflmibülbül... Saraylar›n
hal›s› diye bilinen Hereke
hal›lar›n›n desen adlar›
bunlar. Dünyan›n her
yerinde merakl›s› bulunan
Hereke hal›lar›n›n fabrikas› Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunuyor.

Hereke hal›s›
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Ad›n› kufllardan alan kent
KUfiADASI

Kufladas› Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 3-5 Ocak 2008 tarihlerinde Kufladas› ‹lçe Halk Kütüphanesi Konferans
Salonu'nda 30 ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Kufladas› Milli Park fiefi Erdinç Kutsal, Prof.
Dr. Zeynep Mercangöz, mimar Yahfli Karamollao¤lu, Ümit Özkan, ÇEKÜL Kufladas› temsilcisi Dr. Ayfle fierifo¤lu,
Ülker Özemrah, Sibel Alpaslan, Müjgan fiavkay ile ÇEKÜL e¤itimcileri Tu¤çe Is›yel ve O¤uz Kaygalak efllik ettiler.

Önce bugünkü ad›n›n öyküsünü anlatal›m: Kent 1414 y›l›nda Osmanl›lar
taraf›ndan zapt edilir ve içinde pek çok kufl yuvas› bulunan Güvercinada'ya
ithafen Kufladas› ad›n› al›r. Çok daha eskilere gidersek: Kentin bugünkü flehir
merkezinin yan›ndaki Y›lanc› Burnu mevkiinde, Efes'e ba¤l› Neopolis ad›yla
‹yonyal›lar taraf›ndan kuruldu¤u san›l›yor. M.Ö. V. yüzy›l bafllar›nda Perslerin,
M.Ö. 64 y›l›nda Romal›lar›n daha sonra da Bizansl›lar›n bölgede hakimiyeti var.
Ortaça¤ döneminde ise Venedik ve Cenevizliler hüküm sürmüfller, Scalanova
yani Yeni ‹skele ad›n› vererek... Kufladal› elçilerimiz Kad›kalesi, Güvercinada'ya
yapt›klar› gezilerde bu bilgileri ak›llar›n›n bir kenar›nda yaz›l› tuttular.

Hikaye Y›lanc› Burnu'nda bafllad›

Kentlerinin co¤rafi özelliklerini, bitki ve hayvan türlerini uzman›ndan dinleyen çocuklar ard›ndan
Dilek Yar›madas› Milli Park›'n›, Güvercinada ve Kad›kalesi'ni gezdiler.

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 30.715 km2

Sit alanlar›: 21 arkeolojik sit alan›

Kültür Elçileri

Nuriye Buse Koço¤lu, Harun Balaban,

Alperen fientürk, Hakan Erözkan, Selin

Kasap, Do¤uflcan Demir, fieyma Yetiflkin,

Ömür Emine Vapurcu, Hüseyin ‹pek, Necati

Sarhanl›, Gamze Altunok, Efe Ka¤an

Yata¤an, Tu¤ba Aktafl, Gurur Sayg›n,

Enes Aksöz, Nesliflah Kade, Seren Okçu,

Hatice fiirin, Gülistan Akçar, Beste Avc›,

Ceren Kemikli, Ebru Serbes, Mehmet

Uygut, Mustafa Berk Kaya, Emre Üstün,

Erhan Soysal, Engincan Ar›kan, Pelin

Alt›n, Ahmet Koluman, Rahmi Kestaneci
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Do¤anbey Köyü
Kufladal› çocuklar›m›z Do¤anbey Köyü'nden de geçtiler.
Do¤anbey eski ad› Domatia olan, 1924'e kadar Rumlar›n yaflad›¤›
bir köy. Y›llarca ›ss›z kalan Do¤anbey sokaklar› baz› yap›lar›n
restore edilmesiyle tekrar canlanmaya bafllad›. 1890'larda
hastane olarak yap›lan bina bunlardan biri. Onar›mdan geçen
bina bugün Dilek Yar›madas› Milli Park› Ziyaretçi Tan›t›m Merkezi
olarak hizmet veriyor.

Karadenizliler "Ha o kadar düflünsem ben de oynar›m" derlermifl
zeybek için. Onlar›n esprili yorumunu bir yana b›rak›rsak zeybek
oyununun ve tabii kültürünün Ege tarihinde önemli bir yeri var.
Etimolojik kökeni hakk›nda farkl› görüfller ileri sürülse de sözcük
bölgede "yi¤it, özü sözü do¤ru" kifli anlam›nda kullan›l›yor.
Dans›na gelince: Ayd›n, harmandal›, Mu¤la, eski Tavas, ortaklar,
Fatma gelin, ‹nce Mehmet gibi erkek ve kad›nlar için farkl›
türleri bulunuyor. Kufladal› Kültür Elçileri profesyonel halk
oyunlar› dansç›s› Melih Tafler'i zeybek oynarken izleme flans›n›
yakalad›lar. Çocuklar ayr›ca Müjgan fiavkay'dan yöre mutfa¤›n›n
püf noktalar›n›, Ülker Özemrah'tan maniden türküye yaflam
kültürünü dinlediler.

Zeybek kültürü
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Eller hamura bulafl›rsa
Seramik veya oyun hamuru. Bir heykel ortaya ç›karmak için
gereken malzeme bu kadar. Gerisi çocuklar›n hayal gücüne
kal›yor. Çocuklar bu etkinlikte henüz birkaç saat önce gezip
gördükleri ören yerlerini, müzeleri, parklar› düflünüyorlar. Ve bu
yerlerden kendilerini en çok etkileyen tarihi esere, eserlere ya da
özelli¤e hamurla kendi yorumlar›n› kat›yorlar. Mesela Kufladal›
elçilerimizden birinin heykelinde Akdeniz foku hayat bulmufl. Bir
di¤eri ise Kad›kale'yi kestirmifl gözüne... Kufladal› çocuklar›m›z
böylece hayal güçleri ve el becerilerinin fark›na vard›lar, kentlerinin
arkeolojik ve do¤al varl›klar›n› keyifli bir aktiviteyle haf›zalar›na
bir kez daha kaydettiler.

Kufladas›'n›n Kültür Elçileri kentlerinin mimari özellikleriyle ilgili
bilgilerini tazeleyip yollara düfltüler. Çal›kuflu Evi'ni, di¤er ad›
Sadrazam Öküz Mehmet Camisi olan Kaleiçi Camisi ve Hamam›'n›
ve Öküz Mehmet Pafla Kervansaray›'n› görmek için... "Çal›kuflu"
Reflat Nuri Güntekin'in en sevilen kitaplar›ndan birinin ad›.
Roman›n kahraman› Feride'nin yaflad›¤› san›lan ev bir süre önce
restore edilip ziyarete aç›lm›flt›. Sadrazama gelirsek: Babas› öküz
nalbantl›¤› yapt›¤› için bu lakapla an›lan; adil, cesur ve cömert
diye ünlenmifl Mehmet Pafla, görevde bulundu¤u yerlerde çeflitli
eserler infla ettirmesiyle de tan›n›yor.

Adil ve cömert bir pafla

Dilek Yar›madas› Milli
Park›'n›n k›ymetlisi.
Anadolu pars› ya da
leopar› diye biliniyor,
Latince ad› ise panthera
pardus tulliana. 2-2,5
metre boyunda, 35-70
kilo a¤›rl›¤›nda... Nesli
tükeniyor ve Türkiye'nin
bat›s›nda yaflad›¤› son
yerlerden birinin Dilek

Yar›madas› oldu¤u söyleniyor. Peki Milasl› Mantolu Hasan
kim? 1950'lerin ünlü avc›s›. Vurdu¤u hayvanlar›n postlar›na
sar›n›p poz verdi¤i için lakab› "mantolu". Anadolu pars›n›n
Türkiye'nin yaban hayat›ndan silinip gitmesinde onun büyük
pay› var deniyor. Bir rivayete göre ‹smet ‹nönü kendisine
çifte hediye etmifl, bir daha leopar vurmama sözü alm›fl.
Dilek Yar›madas› Milli Park›'n› sadece Anadolu pars› ile
anmak haks›zl›k olur. 11 bin hektar büyüklü¤ünde, birinci
derecede do¤al sit alan› olan parkta çok say›da sürüngen,
memeli hayvan ve kufl türü bulunuyor. Ayr›ca Akdeniz
bölgesinde nadir görülen bir bitki örtüsüne sahip ve bu
yüzden botanikçiler için çok verimli bir bilimsel çal›flma
alan›. Deniz kaplumba¤alar› ve yine nesli ad›na tehlikeli
çanlar› çalan Akdeniz foku da park›n de¤erleri aras›nda...

Mantolu Hasan ve
Anadolu pars›
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Ateflte açan çiçekleriyle ünlü
KÜTAHYA

Kufl simgesi kartal, a¤aç simgesi mefle,
silah› y›ld›r›m... Roma mitolojisinde
Jüpiter'i temsil ediyor. Yunan mitolojisine
göre Tanr›lar›n en büyü¤ü ve en güçlüsü...
K›saca: Zeus. Ad›na yapt›r›lan
tap›naklardan biri Kütahya'n›n
Çavdarhisar ilçesinde, ilk yerleflme izlerinin
M.Ö. 3000 y›llar›nda görüldü¤ü Aizanoi
antik kentinde yer al›yor. Özelli¤i
Anadolu'nun en iyi korunan Zeus tap›na¤›
olmas›. Kütahyal› çocuklar bu tap›na¤›n
sütunlar› aras›nda dolaflt›lar. Hatta baz›lar›
ellerinde büyüteçlerle sütunlar›n s›rr›n› daha iyi anlamaya çal›flt›. Halen kaz›
çal›flmalar› devam eden; tap›na¤›n›n yan› s›ra stadyumu, tiyatrosu, hamamlar›,
köprüleri ile Aizanoi, Kütahya'ya yolu düflenlerin ilgisini gerçekten hak ediyor.
Ayr›ca dünyan›n ilk borsa binas› da Aizanoi'de. Binan›n duvar kitabelerine bak›p
o zaman›n piyasas›n› anlayabiliriz: Üç köleye bir at...

Geçmifli M.Ö. 3000 y›llar›na kadar uzanan Aizanoi antik kenti Kütahyal› Kültür Elçileri’nin
çevik ad›mlar›, merakl› bak›fllar›yla eski güzel günlerini an›msad›.

Kütahya Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 3-6 Ocak 2008 tarihlerinde Çevre ve Kültür Evi'nde 25 ö¤renciyle
gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Kütahya Büyükflehir Belediyesi'nden Yaflar Erdo¤an, ÇEKÜL Kütahya
temsilcisi ve Kütahya Arkeoloji Müzesi Müdürü mimar Metin Türktüzün, arkeolog Recep Karaca, mimar Süreyya
Kalayc›, yerel sanatç› Mustafa Salün ile ÇEKÜL e¤itimcileri Selen Demirtafl ve Emel Konuk efllik ettiler.

Anadolu'nun en sa¤lam
Zeus tap›na¤›

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 11.875 km2

Sit alanlar›: 188 arkeolojik, 2 kentsel, 7 do¤al,
2 tarihi, 19 arkeolojik ve do¤al, 2 tarihi
ve kentsel, 3 tarihi ve arkeolojik sit alan›

Kültür Elçileri

Aytugan fiafak, fi. Ahmet Erol, Sena

Çelebi, Zeynep Güzen, Fatma Tekin,

Serap Y›ld›zhan, Murat Çetin, Mehmet

Demir, Kübra Demirci, Selma Tarhan,

Mustafa Yüksel Yoldafl, Ertu¤rul Y›ld›z,

Merve Y›ld›r›m, Seyma Mert, Kübra Günefl,

Sefa Cam, Üzeyir Demir, Demek Akyol,

Gökçe Nur Çankaya
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Ailesi Kütahyal› olan Evliya Çelebi “Seyahatname”sine flöyle yazar:
“Kase ve fincan› ve günagün (türlü türlü) maflraba ve güzeleri
(çömlekleri) ve çanak ve tabaklar› bir diyara mahsus de¤ildir
(benzeri görülmemifltir).” Geleneksel Türk sanatlar›ndan biri
olarak kabul edilen çininin Kütahya'da geçmifli 15. yüzy›la kadar
gidiyor. Nitekim Kütahya "Ateflte açan çiçekler kenti" s›fat›n› bu
sanat nedeniyle alm›fl. 1999'da aç›lan Çini Müzesi ve özel müze
konumundaki Sad›k Atakan Çini Evi ise flehrin miras›na sahip
ç›kt›¤›n›n en iyi kan›t›. Kütahyal› çocuklar›m›z›n kent turu rotas›nda
Macar Kona¤›, Yeralt› Kaynaklar› Müzesi, Anadolu Kültür Sanat
ve Arkeoloji Müzesi, Germiyan Sokak ve Kütahya Kalesi'nin yan›
s›ra Çini Müzesi de vard›. Kim bilir aralar›ndan belki de çiniyi
gelece¤e tafl›yacak ustalar ç›kacak.

Ata yadigar› çinicilik

Kurulufl ve kurtulufl
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk tarihinin befli¤i" diye
tan›mlad›¤› Kütahya'n›n tarihi, kurulufl ve kurtuluflun tarihi
ayn› zamanda. Zira Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun temelleri
burada at›l›r. O¤uzlar›n Bozok kolunun Kay› Boyu'na mensup
bir Türkmen k›z› olan Hayme Ana, Gündüz Alp ile yapt›¤›
evlilikten dört o¤lan çocu¤u dünyaya getirir. Bu çocuklardan
biri Ertu¤rul Gazi'dir. Bir dönem afliret reisli¤ini üstlendi¤i
için Devlet Ana olarak da bilinen Hayme Ana, Ertu¤rul
Gazi'nin "bat›ya do¤ru" ilerleme düflüncesini destekler ve
böylece Osmanl› obas› Sö¤üt ve Domaniç'e yerleflir. Ertu¤rul
Gazi'nin o¤lu Osman Gazi'yle birlikte yerleflme serüveni
farkl› bir boyut kazan›r. "Kurtulufl"tan söz etmek içinse
20. yüzy›la, milli mücadele y›llar›na bakmam›z gerekiyor:
20 Eylül 1919'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 21 Temmuz
1920'de Milli Alay kurulur Kütahya'da. Üstelik bu alay›
6 A¤ustos'ta Mustafa Kemal Pafla denetler. Kütahya,
Kurtulufl Savafl› y›llar›nda en önemli rolünü ise 26 A¤ustos
1922'de bafllayan Büyük Taarruz'da üstlenir. Taarruzu
Kütahya'n›n Dumlup›nar ile Alt›ntafl ilçesine ba¤l› Zafertepe
Çalköy'den yöneten Atatürk "Ordular ilk hedefiniz
Akdeniz'dir. ‹leri..." emrini buradan vermifltir.
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Kaç kifliye gözü kapal› güvenirsiniz? Kültür Elçileri’nin art›k bu
soruya verilecek bir cevaplar› var. Güven yürüyüflü oyunu
sayesinde... Bu oyun için gruptaki çocuklar önce kurayla efllefltirilir.
Ard›ndan efllerden birinin gözü ba¤lan›r ve di¤er efl onu yönlendirip
gezdirmeye bafllar. Etkinli¤in sonunda çocuklar görmek ile bakmak
aras›ndaki fark›, birbirlerine duyduklar› güveni tart›fl›rlar.
Kütahya'n›n Kültür Elçileri de böyle yapt›. Raif Usta'n›n yan›nda
ise görebildiklerini, gördüklerini anlad›klar›n› kan›tlad›lar. Ahflap
sanat›n›n inceliklerini ustas›ndan dinleyip yakarak, boyayarak,
vernikleyerek birbirinden güzel ifller ortaya ç›kard›lar.

Bakmak ya da görmek

1000 yafl›nda...
Meyvesi ekmek, a¤ac› ekmek a¤ac›. Bir zamanlar sofrada s›k yer
buldu¤u için böyle tan›mlan›rm›fl kestane a¤ac›. Kumar› Köyü'ndeki
görkemli a¤aç da hâlâ meyve verip çevresindekileri besliyor.
Üstelik görmüfl geçirmiflli¤iyle selaml›yor gelenleri. Boyu 20,
çevresi 8 metreyi bulan bu a¤aç tam 1000 yafl›nda. Hangi çocuk
güçlü, güzel bir a¤açtan etkilenmez ki? Kütahyal› Kültür Elçileri
de etkilendiler, yüzlerinden gülümseme eksik olmad›.
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Ayla günefli gönülleri coflturur
MALATYA

Meflhur türkülerinden birine göre "Ayla günefli gönülleri coflturan, Tanr›'n›n
aln›na yeflil zümrüt takt›¤›" Malatya, F›rat'›n bereketinden faydalanan
kentlerimizden biri. Nehrin kollar›ndan Tohma Suyu ortas›ndan ak›p gitti¤i
Malatya Ovas›'na can katar. Ova meyve üretimi aç›s›ndan çok verimlidir ama
özellikle kay›s› Malatya ile özdeflleflmifltir. Yaklafl›k 5 bin y›l önce, Türkistan
ve Bat› Çin'i gibi Asya ülkelerinde tar›m› yap›ld›¤› bilinen kay›s›n›n, M.Ö. IV.
yüzy›lda Büyük ‹skender'in seferleri s›ras›nda Anadolu'ya getirildi¤i tahmin
ediliyor. K›fl› so¤uk, yaz› s›cak iklimleri seven bu meyveye Malatyal›lar "miflmifl"
diyorlar. Günümüzde yafl kay›s› üretiminde Türkiye birinci s›rada bulunuyor.
Malatya ise dünya kuru kay›s› ihtiyac›n›n yüzde 85-90'›n› karfl›layan üç ilimizden
biri. Öyleyse bu kenti gezerken mutlaka kay›s› ve ürünlerinin sat›ld›¤› fiire
Pazar›'na u¤ramak gerekli. Malatyal› "ça¤a"lar›m›z›n (Malatya a¤z›nda ça¤a
çocuk demek) yapt›¤› gibi... Ve de Tohma Suyu'nu görmek. ‹ki büyük kolun
birleflmesiyle meydana gelen Tohma Suyu'nun gözleri flenlendirip ruhu
dinlendirdi¤i yerlerden biri Darende ilçesi. Günp›nar fielalesi ve Tohma
Kanyonu'nun yan› s›ra köprüler de ilgiyi hak ediyor. Hâlâ suyun iki yakas›n›
bir araya ba¤layan yani kullan›ma aç›k bu köprüler aras›nda Nadir, Kavlak
ve Tafl Köprü'yü sayabiliriz.

Malatyal› “ça¤a”lar›m›z aç›k havada yap›lan aktivitelerin tad›n› ç›kard›lar. Günp›nar fielalesi ve
Tohma Kanyonu gezilerinde de suyun görüntüsüyle ferahlad›lar.

Malatya Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 29 May›s-1 Haziran 2008 tarihlerinde Malatya ‹l Halk Kütüphanesi
Salonu'nda 27 ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca Malatya ‹nönü Üniversitesi'nden Yrd. Doç.
Dr. Gülp›nar Akbulut (co¤rafi özellikler), Malatya Müze Müdürü ‹zzet Esen, Malatya Mimarlar Odas› Baflkan›
Abdurrahman Yavuz, ÇEKÜL temsilcisi Bekir Sözen, ‹nönü Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Göknur Akçada¤ (yaflam
kültürü) ile ÇEKÜL e¤itimcileri O¤uz Kaygalak ve Tu¤çe Is›yel efllik ettiler.

“Memifl” diyar›

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 12.313 km2

Sit alanlar›: 33 arkeolojik, 2 do¤al,
1 arkeolojik ve tarihi sit alan›

Kültür Elçileri

Bilgihan Öztürk, M. Yasin Bardakç›, Esra

Rukiye Bilici, Sueda Boyraz, Enes Kas›m

Tomul, Kübra Karatafl, Enes Güner,

fieyma Önder, ‹lker Bitmez, Afra

Özdemir, Metin Kocabey, fievval Ölker,

Mustafa Tarkan F›rat, Enes Saylan,

Gizem K›z›lay, Merve Gül Arslan, Lütfi

Berken Evliyao¤lu, Cem Al, Kerem Baran,

Ayfle Nur Gültekin, K. Mehmet Karakafl,

Nazife Simge Elmas, Yaren Olacak, N.

Murat Özben, Suat Özdo¤an, Özge

Y›lmaz, Hilal Gül Aktafl
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Günümüzde Malatya'n›n bir ilçesi fakat geçmiflte flehrin merkeziydi.
Bugün hâlâ "Eski Malatya" diye an›lan Battalgazi'den söz ediyoruz.
Roma döneminden 1838'e kadar Malatya halk› için hayat›n
merkezi Battalgazi’dir. Ayn› y›l bafllayan bir savafl kentin gelece¤ini
de¤ifltirir. Do¤u Anadolu Kuvvetleri Komutan› Haf›z Ahmet Pafla,
Nizip Savafl› nedeniyle orduyu bofl olan Battalgazi'ye getirir. Halk
o aylarda Aspuzu Ba¤lar› denen günümüz Malatya’s›nda
"yazl›k"tad›r. K›fl boyunca askerler burada kal›rlar. Bu zorunlu
konaklamadan kent zarar görür, evler yak›l›p y›k›l›r.

Evlerine dönemeyen Malatyal›lar da Aspuzu Ba¤lar›'nda kendileri
için yeni bir flehrin temellerini atarlar. Battalgazi merkez olma
niteli¤ini yitireli çok uzun zaman olsa bile bugün hâlâ turizm
aç›s›ndan önemli bir konumu var. Türkiye'de yapt›r›lan ilk
cami oldu¤u san›lan 7. yüzy›ldan kalma Camii Kebir di¤er
ad›yla Ulu Cami ilçenin s›n›rlar› içinde bulunuyor. Ayn› flekilde
Silahtar Mustafa Pafla Kervansaray› da Battalgazi'yi de¤erli k›l›yor.
‹lçenin yak›n›ndaki Karakaya Baraj Gölü de gezilip görülecek
yerler aras›nda.

Eski ama eskimeyen Malatya

Özel izinle Kaptaj gezisi
Malatyal› Kültür Elçileri
Gündüzbey, Yeflilyurt ve
Kaptaj gezilerinde de keyifli
vakit geçirdiler. Kaptaj
Malatya'n›n içme suyu
kayna¤›. Dünyada sadece
3 yerde bulunan Kaptaj'›
teknik terimlerle anlatmaya çal›flal›m: Termal sular›n
yeryüzüne ç›kmas› esnas›nda yeralt› ve yerüstü sular› ile
kirlenmemesini, kimyasal bileflimlerinin de¤iflmemesini
sa¤lamak amac›yla özel teknikle yap›lan tesisler bütünü.
Tabii Kaptaj'› isteyen her kifli gezemiyor, çocuklar›m›z
özel izinle geziyi yapt›lar.



Malatya Kültür Elçileri kentlerinin maalesef günümüzde az say›da
kalan geleneksel evlerine de yollar›n› düflürdüler. Do¤ramalar›,
döflemeleri, pencereleri, kap›lar›, dolaplar› ahflap malzeme ile
yap›lan k›saca ahflab› seven Malatya evlerinden Karakafl Kona¤›'n›,
Beflkonaklar'›, ‹stanbul Kona¤›'n› gezdiler. Kentin mimari dokusunu
ö¤renmek için Çavuflo¤lu Mahallesi, Taflharon Kilisesi ve fiire
Pazar›'na da u¤rad›lar.

Yok olan evler

Bilgi birikimi, özel malzemeler ama özellikle de incelik ve sab›r
isteyen bir meslek arkeologluk. Malatyal› çocuklar flimdi bunu
daha iyi biliyorlar. Arkeolojik kaz›lar›n nas›l yap›ld›¤›n› ö¤rendikten
sonra iflin "mutfa¤›na" da göz atma f›rsat› buldular çünkü.
Kent haritas› çal›flmas›n›n yan› s›ra Malatya Müzesi'nin bahçesinde
yer alan kaz› e¤itim alan›nda pratik yapmak da çocuklar›
hayli keyiflendirdi.

"Arkeolog" oldular



Niksarl›lar kentlerini "güzel" diye ça¤›r›rlar.
Binlerce y›l boyunca pek çok uygarl›¤a ev
sahipli¤i yapmas›n› kim bilir belki de bu
güzelli¤ine borçludur. Ya da tam tersi:
Güzeldir çünkü 6 bin y›ll›k tarihinde
Hititlerden Kimmerler'e, Daniflmendliler'den
‹lhanl›lar'a farkl› halklara kucak açm›flt›r.
Günümüz Niksar'›nda bu zengin geçmifli yans›tan yerlerin bafl›nda Niksar
Kalesi geliyor. Kalenin Melik Gazi Türbesi'nde bulunan kitabesinde flöyle
yazar: "Yapan kara... (?) o¤lu Cemalettin Yunus/Bu yap›n›n yap›lmas›n› K›l›ç
Arslan o¤lu/Kahredici melik/Devlet ve dinin rüknü/Muzaffer Süleyman fiah
94 senesinin zilhicce ay›n›n ortas›nda emretti." Evliya Çelebi, 1672 y›l›nda
gördü¤ü kaleyi “Seyahatname”sinde flu cümlelerle anlat›r: "Yalç›n kayal›k
yerde, kayal›k bir bina, fleddevari yap›lm›fl çok sa¤lam bir kaledir. Etraf› 560
ad›md›r. Alt› köfleli eski bir kale olup yer yer gedikleri ve üç tane kap›s› vard›r.
Do¤uya, bat›ya ve güneye bakar. Il›cas›, kuyusu, kale içinde 300 kadar ev
ve ambar, bir cephanelik, kiliseden bozma bir camii vard›r." Ya¤›basan
Medresesi, Kale Camisi, Küçük Hamam, Kale Büyük Hamam› ve kilise ise
2000'lerin kalesinde bulunan eserlerden baz›lar›. Niksar Belediyesi eserleri
onar›p kaleyi yeniden kent hayat›na kazand›rmak için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
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N‹KSAR

Niksarl› Kültür Elçileri üç günlük e¤itim boyunca kaleyi, Çöre¤i Büyük Cami'yi,
Metin Sözen Kültür Evi'ni, Softo¤lu Kona¤›'n›, Kent Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kimlik Kartı

Yüzölçümü: 955 km2

Sit alan›: 11 arkeolojik sit alan›

Halk› “güzel” diye ça¤›r›r
Niksar Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 27-29 Mart 2008 tarihlerinde Niksar Vakf› Kültür Evi'nde 26 ö¤renciyle
gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca co¤rafya ö¤retmeni ‹lker Y›lmaz, jeolog Hüseyin fiahin, inflaat mühendisi
Özdilek Özcan, tarih ö¤retmeni Necati Günefl, Niksar Geleneklerini Yaflatma Derne¤i'nden Nevin Aslan, Ekrem Öncü
(halk oyunlar›), ÇEKÜL Niksar temsilcisi Ahmet Erdo¤an ile ÇEKÜL e¤itimcileri Seval Ayd›n ve Tu¤ba Kurt efllik ettiler.

Kültür Elçileri

Övgücan Ünal, Gizem Do¤an, Aybüke

Bülke, Mert Hüseyin Do¤an, Emircan

Duyum, Sümeyya Arslan, Bilgesu Günefl,

Berkay fienkoç, Merve Nur Metin, Mert

Özdemir, Beyza Erece, Emre Özdemir,

Mücahit Kütükçü, Esen Tosun, Keramettin

Y›ld›z, Rüveyda Do¤an, Merve Okur,

Tunahan Akça, Murat fiahin, Büflra

Karaman, Alperen Er, Selim Da¤c›, Merve

Nur Maden, Burak Y›lmaz

Muzaffer Süleyman fiah emretti





Da¤larla sar›lan bir kent Niksar. Kuzeyinde Canik, güneyinde
Dönek da¤lar› var. Ve Prof. Dr. Agah Çubukçu'nun bir fliirinde
yazd›¤› gibi bu da¤lar›n aras›ndaki "vadide Kelkit usulca akar";
Niksar Ovas›'na ve dolay›s›yla Niksar'a bereket katar. "Karadeniz'in
Çukurovas›" olarak kabul edilen bölge sansardan kekli¤e zengin
bir yaban hayata ev sahipli¤i yap›yor. Kay›n, çam, gürgen
Niksar ormanlar›na can veren türlerden baz›lar›. Kelkit Çay›'n›n
sular›nda ise tatl› su kefali, k›z›lkanat, gümüfl, kaya gibi bal›klar
yüzüyor. T›r›v›r› denilen bir a¤ çeflidinin bal›k neslini tehdit

etti¤ini buraya not olarak düflelim hemen. Niksarl› çocuklar
kentlerinin içinde yer ald›¤› ekolojik sistemi foto¤raflarla
desteklenen ayr›nt›l› bir sunumla tan›d›lar ve ard›ndan yola ç›kt›lar.
2004'te bafllat›lan Niksar Ekolojik Tar›m Çal›flmas›'n›n ayaklar›ndan
biri olan Sulugöl'e, organik tar›m› yerinde incelemeye... Burada
çocuklar› karfl›layan Davut Koçer organik tar›m hakk›nda bilgi
verip kuflburnunu nas›l yetifltirdi¤ini anlatt›. Efli Nursel Koçer'le
ikram ettikleri ev yap›m› erik marmelad› çocuklar için gerçekten
tatl› bir sürprizdi.

Bereketli topraklar üzerinde
Müze gezisinden ve atölye çal›flmas›ndan hat›ralar…
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Lülecizade Kardefller Çeflmesi, Tafl Bina, Hükümet Kona¤›, Metin
Sözen Kültür Evi (Tafl Mektep), Kent Müzesi ile Çöre¤i Büyük
Cami ve Softo¤lu Kona¤›'n› da Niksarl› kültür elçilerimiz sorular
sorarak gezdiler. Caminin 13. yüzy›lda Ebu Said Bahad›r Han
zaman›nda tekke ve zaviye olarak yapt›r›ld›¤› tahmin ediliyor.
Kap›s›ndak çöre¤e benzeyen iki büyük rozet nedeniyle "çöre¤i
büyük" ad›n› alm›fl. Softo¤lu Kona¤› ise Niksar'›n geleneksel
mimarisini yans›tan bir eser. Restorasyonu belediye taraf›ndan
yap›lan konak bugün Belediye Konuk Evi olarak hizmet veriyor.

Çöre¤i Büyük Camisi

Niksar Geleneklerini Yaflatma Derne¤i'nde Nevin Aslan haz›rlad›,
çocuklar önce seyretti ard›ndan afiyetle yedi. Mönüde tutmaç
çorbas›, dü¤ün yeme¤i, etli yaprak sarmas›, nohutlu pilav ve
yufka tatl›s› vard›.

Tutmaç çorbas›
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Karadeniz’in incisi, oksijen yurdu
ORDU

Ordu binlerce y›l öncesine
dayanan geçmifliyle mitolojik
öykülere sahne olmufl.
Bunlardan biri alt›n post diye
bilinen Argonot efsanesi.
Yunanl›lar mitolojide iktidar›
ve gücü simgeleyen alt›n postu
bulmak için ‹ason önderli¤inde
uzun bir yolculu¤a ç›karlar.
Bindikleri geminin ad› Argo'dur,
bu yüzden Argonot diye
an›l›rlar. ‹ason ve adamlar›n›n
alt›n postun peflinde geldikleri
yer Perflembe Çaka mevkiinde
bulunan Yason Burnu'dur. Bugün sit alan› olan burunda Yason ad›n› tafl›yan
bir kilise de var. Ordulu çocuklar›m›z›n rotas›nda kendine yer bulan; cephesinde
kullan›lan aç›k ve koyu renk tafllar›n güzel bir tezat oluflturdu¤u, üç apsisli
küçük kubbeli kilise 2004 y›l›nda restore edildi.

Ordulu çocuklar›m›z›n kent turu objektife böyle yans›d›.
Yüzüne yay›lan gülümseme bu elçimizin mutlulu¤unu çok iyi gösteriyor.

Ordu Kültür Elçileri e¤itim uygulamas› 25-27 Nisan 2008 tarihlerinde Ordu Konservatuar binas›nda
24 ö¤renciyle gerçeklefltirildi. Çocuklara e¤itim boyunca emekli ö¤retmen Yavuz Kalyoncu, mimar Talat Köksal,
arkeolog Özer Y›lmaz, Mehmet Demirbafl, folklor uzman› fiengül Reiso¤lu ile ÇEKÜL e¤itimcileri Hafize fiahin
ve Emre Al›c› efllik ettiler.

Kimlik Kartı
Yüzölçümü: 6.001 km2

Sit alanlar›: 14 arkeolojik, 2 kentsel, 1 do¤al,
6 arkeolojik ve do¤al sit alan›

Kültür Elçileri

Furkan Demirgül, Erkut Bayraktaro¤lu,

Mustafa Keskin, Rana Tüküç, P›nar

Ayd›n, ‹zel Bellikçi, Kübra Gür, Batuhan

Bilgi, Suat fiahin, Münteha Elif Altafl,

Emre Öztürk, Hasan Toparlak, Tunahan

Çal›flkan, Do¤an Tut, Edanur Dilaver,

Elif Okkay, Meltem K›l›ço¤lu, Özge Nur

Durmufl, Mert Toksoy, Yakup Do¤a

Öztürk, Ersagun Berkay Kiltan, Senanur

Sönmez, Vuslat Sena fiener, Büflra Çelik

Alt›n postun peflindeki ‹ason
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Eskiden konakt› flimdi müze
Tafllar› Ünye ilçesinden, ahflap malzemesi Romanya'dan getirtilir.
Yap›ya imzas›n› atan kifli ise ‹stanbullu bir ustad›r. Ordu eflraf›ndan
Paflao¤lu Hüseyin Efendi kendine "paflalara lay›k" bir konak
yapt›rmak istemifl ve gerçekten yapt›rm›fl. Ad›n› tafl›yan konak
bugün kentin en önemli eserleri aras›nda yer al›yor zira. 1896
y›l›nda infla edilen konak bahçesiyle birlikte 625 metrekarelik bir
alana yay›l›yor. Bafll›kl› ve kaideli sütunlar›, söve tafll› ve üstü saçakl›
pencereleriyle tafl iflçili¤inin güzel örneklerinden. Restorasyonu
yap›ld›ktan sonra 1987 y›l›nda isim de¤ifltirerek Paflao¤lu Kona¤›
ve Etnografya Müzesi olarak kap›lar›n› yeniden açan mekanda
arkeolojik eserlerden el yazmas› kitaplara görülmeye de¤er yaklafl›k
2 bin eser var. Ordulu çocuklar bu eserlerden baz›lar›n› seramik
çal›flmas›nda kendine obje olarak seçti.

Tarihi Ordu evleri
Çocuklar›m›za Ordu Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Tarihi
Ordu Evleri Envanteri hediye edildi. Kitapta ad› geçen ‹kiz
Evler, Sar› Konak gibi kentin geleneksel mimari özelliklerini
yans›tan yap›lar elçilerimizin gezi program›nda da vard›.

"Boztepe'ye ç›kmal›/fiu Ordu'ya bakmal›/Böyle güzel k›zlar›/Saz
çal›p oynatmal›..." Ordu'nun meflhur türkülerinden birinin sözleri
bunlar. Kesinlikle Boztepe'ye ç›k›lmal›, 560 metre yükseklikten
kente flöyle bir bak›lmal›. Yamaçlar›nda Ordu'nun kuruldu¤u
tepede güneflin batt›¤› saatlere denk gelmek özellikle tercih
edilmeli. Karadeniz bu, sa¤› solu belli olmaz, çocuklar›m›z da
Boztepe'ye ç›kt›lar fakat puslu havan›n gazab›na u¤rad›lar.

Boztepe'ye ç›kmal›...
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Sevgi bombard›man›
Çocuklar›m›z e¤itim boyunca sevgi bombard›n›na da "maruz"
kal›rlar. fiöyle: Kat›l›mc›lar halka fleklinde oturur. S›rayla bir kifli
grubun ortas›na geçer. Tüm kat›l›mc›lar ortada oturan kiflinin
be¤endi¤i yönlerini ona bakarak söyler. Çal›flma her bir kat›l›mc›
için tekrarlan›r. Ordulu kültür elçimizin yüz ifadesine bak›l›rsa
kendisi hakk›nda söylenenlerden memnun...

Hamsi, f›nd›k ve çay. Do¤u Karadeniz'in üç önemli simgesi. Tabii
bunlara mutlaka ve mutlaka bir de horon eklenmeli. Bölgenin
h›rç›n do¤as›n›n, insan›n›n coflkusunun bu oyunda birleflti¤i
söylenir çünkü. Karadeniz'de f›rsat ç›k›nca horon oynan›r, "tepilir"
ya da "çekilir". Gürcü horonu, dik horon, M›s›rl›o¤lu horonu ve
sallama Ordu'nun sevilen horon çeflitleri. Ordulu çocuklar zaten
"genlerinde tafl›d›klar›" bu halk dans›n› bu kez bir kültür elçisi
gözüyle seyrettiler. Yöresel k›yafetler üzerine haz›rlanan sunumu
da ayn› çocuk merak›yla dinlediler. Ne giyermifl Ordu sakinleri?
Kad›nlarla bafllayal›m: Gümüfl dü¤meli, dikiflli pili süslü gömlek;
belden büzgülü, serbest pileli fistan; fistan›n üzerine farkl› renkte
bir ifllik; paçalar› bol, a¤› yukar›da tuman; yargan garas› veya
alaçorap denilen desenli çorap ile çar›k, bafla ise biri renkli di¤eri
beyaz iki çember... ‹ç gömlek, entari ad› verilen mintan, flayak
kumafl›ndan yap›lm›fl z›pka, her iki taraf›nda gümüfl flapflak (yass›
sallant› süs) olan siyah kay›fl, yelek, haydari yakal› aba ve bafll›k
da erkeklerin yöresel k›yafetlerinin ayr›nt›lar›ndan baz›lar›.

Karadeniz'in kendisi: Horon

Hamurlara önce flekil verilecek, sonra boyanacak.

Vonal› Celal'i tan›mak
Ordulu Kültür Elçileri’mizden bir tanesi ilk gün
de¤erlendirmesinin "olumlu duygular" bölümüne "Vonal›
Celal'i tan›mak" notunu düflmüfl. Hakl› da. Gerçek ad›
Celal Öztürk olan Vonal› Celal kentin önemli
flahsiyetlerinden. Ünü sadece Ordu ile s›n›rl› de¤il. ‹stanbul
ve Ankara'da açt›¤› restoranlar›yla da tan›n›yor. Hatta
‹stanbul'daki restoran› bir gazetenin "hamsinin en iyi
10 adresi" listesine üçüncü s›radan girmeyi baflarm›fl.
Celal bey Ordu'nun Perflembe ilçesi yani eski ad›yla Vona
do¤umlu. Lakab›n›n nedeni bu. Öztürk'ün ilk göza¤r›s›
1976 y›l›nda Perflembe'de açt›¤› restoran›. Mutfa¤›nda
bal›¤›n yan› s›ra galdirik, melocan gibi bölgede yetiflen

otlarla haz›rlad›¤› tatlar ve
100 civar›nda turflu çeflidi
var. Çocuklarla Ordu'nun
gelenekleri hakk›nda
sohbet eden Vonal› Celal'i
tan›mak, kentin kültürünü
anlamak ad›na gerçekten
"olumlu bir duygu".
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‹stanbul Buluflması

uklara
oğrafya
ümünden
z Meslek
ğretmeni

mar İsmail
ÜL
ettiler.

ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi kapsam›ndaki ‹stanbul Buluflmas› 30 Haziran-4 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda
‹stek Vakf› Belde Lisesi'nde yap›ld›. 11 kentten gelen 283 Kültür Elçisi ‹stanbul'da da e¤lenceli, hareketli günler
geçirdiler; ÇEKÜL gönüllüleri Candan Erçetin ve Fatih Türkmeno¤lu ile tan›flma f›rsat› buldular. Biz sözü uzatmadan
aradan çekilelim çünkü çocuklar›n foto¤raflar›, günlükleri, izlenimleri her fleyi anlatacak. ÇEKÜL temsilcileri ve
e¤itimcileri de deneyimlerini kendi sözleriyle bizimle paylaflacak.

GÜNLÜKLER/‹ZLEN‹MLER
Tolga Öztin/Akflehir
Pazar günü saat 23.55'te Akflehir'den ‹stanbul'a gelmek için
otobüse bindik. Pazartesi 08.00 sular›nda ‹stanbul'a inmifltik.
‹lk bak›flta ‹stanbul'u sevmedim. Nedeni ise televizyonlar›n hep
kötü yanlar›n› göstermeleriydi. Ama yurda gelip bir-iki gün
kal›nca, ‹stanbul'un çok güzel oldu¤unu anlad›m. Sürekli burada
kalmak istiyorum. Neyse ben biraz da gezdi¤imiz yerlerden
bahsedeyim; sal› günü Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Saray›
ve Sultanahmet'e gittik. Hepsi birbirinden güzeldi ama ben
daha çok Dolmabahçe Saray›'n› be¤endim. Çünkü Atam'›n
yata¤›n› daha do¤rusu öldü¤ü yeri, hastal›¤›nda yaflad›¤› saray›
görmeyi çok istiyordum. Dile¤im gerçekleflti, flimdi çok mutluyum.
Ama bir yandan da çok üzgünüm, çünkü 4 Temmuz Cuma

akflam› Akflehir'e gidiyoruz. Prof. Dr. Metin Sözen'e ve tüm
e¤itimcilere çok teflekkür ediyorum.

Büflra Karaman/Niksar
Bugün gezdi¤imiz yerlerden özellikle Dolmabahçe Saray› beni
çok etkiledi. Atatürk'ün yata¤›n› görünce çok etkilendim.
Bunlar›n tek sebebi de ÇEKÜL Vakf›, ona çok ama çok teflekkür
ederim. Onun sayesinde görmedi¤im yerleri gördüm. Bu beni
çok sevindirdi. Özellikle de Türkiye Kültür Elçisi olmak çok güzel
bir duygu. Çünkü; bizler, yani Kültür Elçileri insanlar›n sahip
olduklar› varl›klar›n fark›na varmalar›n› sa¤layaca¤›z. Bu çok
ama çok güzel bir duygu, bu duyguyu herkesin hissetmesini
dilerim. ÇEKÜL Vakf›'na sevgiler.
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Elif Altafl/Ordu

Bugün tarihi yerleri görmemiz hem bizim kültürümüzü gelifltirdi
hem de tarihimizi ö¤renmifl olduk. Hem de çok güzel geziler
oldu. Grup olarak gezmemiz hem bizim kaynaflmam›za hem de
yard›mlaflma duygular›m›z› gelifltirdi.

Esen Tosun/Niksar

Öncelikle flunu belirtmek isterim sizler sayesinde hiç gelmedi¤im,
görmedi¤im yerlere gittim, bilgi edindim, vapur turu yapt›m.
Bununla o kadar çok gururland›m ki anlatamam. Onlarca çocu¤un
içinden benim seçilmem benim ayr›cal›¤›m› gösterir. Dolmabahçe
Saray›, Ayasofya Müzesi, yal›lar ve birçok yer gördüm. Sizleri çok
ama çok seviyorum. Sizleri asla ama asla unutmayaca¤›z. Prof.
Dr. Metin Sözen sayesinde birçok hakk›m›z oldu. Son gün çok
güzeldi, tiyatroda bizi tebrik ettiler. Sonra Candan Erçetin'i
görmek benim rüyalar›mda iken gözlerim bunu gördü, hem de
canl› olarak. K›sacas› sizleri çooooook ama çooook seviyorum.

Semanur Y›ld›r›m/Çanakkale

Bugün çok güzeldi. Baflka flehirlerden arkadafllarla tan›flt›k, onlarla
›s›nd›k, gezdik, kardefl gibi olduk. Onlarla oyun oynayarak adlar›n›
ö¤rendik. Tekne turu yapt›k. ‹stanbul'un denizi çok güzel ve
temiz. Denizden yal›lar›, camileri ve tarihi yerleri gördük. Çok
e¤lenceliydi.

Vapur Gezisi
Çok güzeldi.
Neredeyse tüm ‹stanbul'u gezdik.
Biraz serindi.
Ak›fl yönü ve bizim yönümüz tersti.
Yal›larda benzer üsluplar kullan›lm›fl. Beyaz renkler a¤›rl›kl›yd›.
Rumeli Hisar›'n› gördük; üstten bak›ld›¤›nda Arapça "Muhammed"
anlam›na geliyor. Ayr›ca Avrupa mimarlar› çal›flt›¤› için Avrupa
etkisi var. Yine de bizimle özdeflleflmifl. Çok ihtiflaml› ve süslü,
yap›lar› harika gösteriyor.
Çarp›k kentleflme dikkatimi çekti.
A¤ac› kesip ev yapm›fllar.
Müze ve Saray Gezileri
Dolmabahçe Saray›: Her salonun tavan›na göre isim verilmifl.
Ayasofya: Bir sürü mozaik alt›n kaplama oldu¤u için çal›nm›fl.
Sultanahmet Camii: Buran›n di¤er ad› "Mavi Cami". Çünkü çok
güzel çinileri var.
Alman Çeflmesi: ‹çilmemesi gerekti¤ine ra¤men insanlar içiyor.
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Gizem K›z›lay/Malatya
Arkeoloji Müzesi: Heykelleri be¤enmedim. Çocuk alan› ve yerleflim
yerlerini sevdim. ‹lgimi çeken baz› tafllar›n d›flardan getirilmesini
istiyorum. Yine de çok be¤endim.
Sadece gördüklerim: Haydarpafla Gar›, Galata Kulesi
‹fl s›ras›:
1-Konferans: Çok güzel fleyler anlat›ld›.
2-Gezi: Çok güzeldi.

Handenur Demirci/Çanakkale
Merhaba günlük. Ben ÇEKÜL'ü çok seviyorum. Hem de çok.
Gezdi¤imiz yerleri çok be¤endim. Stant› da çok be¤endim,
böylece illere Çanakkale'yi tan›tm›fl olduk. Sergiledi¤imiz
oyun güzeldi.

Mervenur Metin/Niksar
Bugün çok heyecanl›yd›m çünkü biz sunum yapacakt›k. K›yafetti,
ayakkab›yd› her fleyim haz›rd›. Metin Sözen'le foto¤raf çekildik.
Sonra tiyatro salonunda sunum yapt›k. Ben ö¤retmendim. Herkes
çok be¤endi. Tebrik ald›m, mutlu oldum, buray› ÇOK SEV‹YORUM!
Hiç b›rakmak gelmiyor içimden buray› ama çok betonarme var.
Ben Niksar'›m› özledim. Havas›n›, suyunu…
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Rüveyda Do€an/Niksar

Bugün çok mutluyum çünkü ilk defa Dolmabahçe Saray›'n›,
Arkeoloji Müzesi'ni, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'ni ve
daha birçok tarihi yeri gördük. Biraz da kültür elçisi oldu¤um
için gururland›m. ‹stanbul çok güzel bir yer. Eserleriyle, havas›yla,
kokusuyla çok güzel. Niksar bu yönden daha güzel çünkü
‹stanbul'un trafi¤i çok yo¤un ama ‹stanbul'u gerçekten
çok sevdim.

Sümeyye fianl›/Beypazar›

Sevgili günlük; Bugün Alman Çeflmesi'nde saçlar› örgülü bir Çinli
gördüm. Çok tatl› görünüyordu. Ayr›ca Alman Çeflmesi'nin alt›n
ifllemeleri çok güzeldi. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nde lale
gördüm. ‹stanbul'un simgesiymifl, öyle dedi Hafize ö¤retmen.
‹stanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Nike heykeline bakt›m, çok
güzeldi. Zafer heykeliymifl di¤er ad›. Dolmabahçe Saray›'n› görmek
benim için onurdu. Atam›z'›n vefat etti¤i yer, çünkü yatt›¤› yerde
Türk bayra¤› var.

Enes Saylan/Beypazar›

Buraya geldi¤im için çok mutluyum. Yurdumuz çok güzel.
Yemekler de iyi. Neredeyse bütün ‹stanbul'u gezdim. Çok güzel
bir yer. "YAfiASIN ÇEKÜL."

Huri Koçak/Beypazar›

Bugün sand›¤›mdan da güzel fleyler yaflad›m. Dolmabahçe
Saray›'na ilk defa gittim. Oras› sand›¤›mdan daha büyükmüfl. Bir
yer bu kadar m› büyük olabilir? ‹fllemeler de harikayd›. Foto¤raf
çekemememize üzüldüm ama hakl›lar. Tarihi eserlere zarar
gelirse gelecekteki arkadafllar onu göremez.
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P›nar Ayd›n/Beypazar›

Biz bugün Sultanahmet Meydan›'n›, Topkap› Saray›'n› Arkeoloji
Müzesi'ni ve Dolmabahçe Saray›'n› gezdik. Ayaklar›m›za karasular
indi ama Dolmabahçe'nin güzelli¤ine mest olup yorgunlu¤umuzu
unuttuk. O kadar güzeldi ki kelimeler yetmiyor anlatmaya…

Emre Gündüz/Gaziantep

Bugün ‹stanbul'da olmam›z›n ikinci günüydü. Bugün Ayasofya'da
din, dil, ›rk ayr›mc›l›¤›n›n olmamas› çok hofluma gitti. Oradan
Dolmabahçe Saray›'na gittik. Atatürk'ün yata¤›n› ve eflyalar›n›
görünce çok duyguland›m. Oradan da tiyatro çal›flmas›na yetifltik.
Yorulduk ama yine de dinami¤iz.

Kübra Günefl/Kütahya

Sevgili Günlük, bugün saat 07.30'da kalkt›k, 08.15'te kahvalt›
yapt›k, sonra odalarda dinlendik. D›flar›da s›ra olduk ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Avrupa yakas›na gittik.
Avrupa yakas›nda Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, ‹stanbul
Arkeoloji Müzesi ve Dolmabahçe Saray›'na gittik. Orada Atatürk'ün
3 ay kald›¤› odaya girdik, odalar çok güzeldi, çok duyguland›m
ve çok e¤lendim. ‹yi geceler Sevgili Günlük.

Harun Balaban/Kufladas›

1. Gün: Yorgunduk, biraz gezdik ama yine de çok güzeldi.
Kardefl kentlere ayr›ld›k. ‹lk gün biraz tart›flmal› geçti ama daha
sonra kaynaflt›k.
2. Gün: Çok gezdik, her yeri çok iyi inceledik. Kardefl kentlerle
kaynaflt›k. 3. günkü tiyatro provalar›n› yapt›k.
3. Gün: Tiyatromuz vard›, çok heyecanl›yd›k. Tiyatroyu yapt›ktan
sonra bildirge doldurduk. Stant haz›rlad›k.









Alp Kayaalp/Akflehir
‹stanbul'un tarihi bir kent oldu¤unu ö¤rendik. Yüzy›llar önce
atalar›m›z›n bu flehirde yaflad›¤›n› ö¤rendik. Tarihi eserler bunun
en büyük kan›t›. Tarihi bilgimiz geliflti. O dönemde yaflam›fl
insanlar›n yaflam flekillerini ö¤rendik. ‹stanbul'da en çok Ayasofya'y›
be¤endim. Çünkü farkl› dinlerin ortak buluflma yeri olmufl, daha
sonra liderimiz büyük önder Atatürk Ayasofya'y› müze haline
getirmifl. Di¤er kentlerden gelen arkadafllar›m›zla tan›flt›k. Burada
birçok arkadafl›m oldu. Yurtta akflamlar› hep birlikte e¤leniyoruz,
sohbet ediyoruz. Çok mutluyum.

Tolga Öztin/Akflehir
Televizyonlarda gördü¤üm ‹stanbul'u hiç sevmiyordum. Çok
kalabal›k, trafik, h›rs›zl›k, hofluma gitmeyen çok fley vard›
‹stanbul'da ama bekledi¤im gibi ç›kmad›. Özellikle tarihi eserleri

görmek beni çok etkiledi. ‹stanbul'da yaflayan bu eserleri görünce
Akflehir'dekilere de sahip ç›kmam›z gerekti¤ini daha iyi anlad›m.

Engin fientürk/Beypazar›
‹stanbul Bo¤az› sand›¤›mdan daha büyükmüfl. fiafl›rd›m. Ama
‹stanbullular kendi denizlerine sahip ç›km›yorlar. Kendi denizlerini
kirleterek hayatlar›n› karart›yorlar. Yine de ‹stanbul çok güzel.
Kirletmemek gerekiyor. Ben de do¤ay› kirletiyordum. Ama art›k
temiz tutuyorum. Benden sonra yaflayacak olanlar› da
düflünüyorum. Çok mutluyum.

Akgün Adatepe/Çanakkale

‹stanbul büyük olmas›na ra¤men güzel bir kent. ‹stanbul'a daha
önce de gelmifltim ama bu kadar çok gezememifltim. Buradaki
di¤er kültür elçileriyle çok iyi anlaflt›k. ‹stanbul'dan gidince de
görüflmeye devam edece¤iz.

Mert Furkan Yaflar/Denizli

‹stanbul çok güzel bir kent. Geziler ve di¤er etkinlikler, her fley
çok güzel. Malatya'dan gelen kültür elçilerinden arkadafllar›m
oldu. Malatya'ya gitmek, oray› da görmek istiyorum. Herkese
çok teflekkür ediyorum.

Necdet Göçmen/Gaziantep

‹stanbul'a gelmeden önce çok heyecanl›yd›m. Çünkü befl gün

farkl› ve büyük bir kentte zaman geçirecektim. ‹stanbul'a
geldi¤imde Sultanahmet'i çok be¤endim. Dünyan›n her yerinden
gelen bir sürü insan var ve onlar bizim tarihimizi ö¤reniyor.
Burada olmaktan mutluyum.

Naime Kaçar/Kütahya

‹stanbul'daki tekne turunu hiç unutamayaca¤›m çünkü hiç deniz
görmemifltim ve tekneye binmemifltim. Bu benim için bir ilk oldu.
Çok e¤lendim. Gördü¤ümüz yerlerde foto¤raf çektik ve gezdi¤imiz
saraylar› bir de denizden ve karfl›dan gördük.
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Fatma Tekin/Kütahya
‹lk yap›lan fleyler hiçbir zaman unutulmaz. Bu yüzden tekne turu
çok güzeldi. Sonra Dolmabahçe Saray› bir flaheser. Ayasofya ve
Arkeoloji Müzesi de çok güzel. En çok dikkatimi çeken fley dönen
yol ve dilek çevrimi oldu.

Tunahan Akça/Niksar
‹stanbul'da çok güzel zaman geçirdik. Etkinliklerdeki kent
sunumlar›n› çok be¤endim. Her kent kendini tan›tt›. Çok fley
ö¤rendim. Balonlarla oynad›¤›m›z tan›flma toplant›s› da çok
e¤lenceliydi.

Erkut Bayraktaro€lu/Ordu
‹stanbul'da yaflad›¤›m heyecan› hiçbir zaman unutamayaca¤›m.
Bu an›lar›m› ileride sürekli tazeleyerek, kültürümü korumaya
devam edece¤im.

Kübra Gür/Ordu
Öncelikle tekne gezisi çok hofluma gitti. Gözal›c› yerler gezdik.
Gördüklerim ve hep birlikte yapt›klar›m›z beni çok etkiledi.

Bekir Sözen/Malatya ÇEKÜL Vakf› Temsilcisi
Kültür elçilerinin ‹stanbul heyecan› Malatya'da bafllad›. ‹stanbul'u
ilk defa görecek, uça¤a ilk defa binecek, hatta ilk kez ailesinden
ayr› kalacak ö¤rencilerimiz vard›. Bir kültür elçimizin ailesi, "Biz
çocu¤umuzu bakkala bile yaln›z göndermeyiz, size güvenimiz
nedeni ile ‹stanbul'a yolluyoruz" demiflti.
Bu heyecanla yola ç›kmadan önce, Malatya'y› ‹stanbul'da tan›tacak
sunumun provalar› yap›ld›. Kentimizi nas›l tan›t›r›z, nas›l anlat›r›z
konusunda yap›lan çal›flmalarda, ÇEKÜL e¤itimcilerimizin de
katk›lar› ile bir gösteri olufltu. Di¤er illerden gelen kültür elçilerine
ikram edece¤imiz kiraz, kay›s›, kay›s› bademi (çekirdek), kitap ve
dokumalarla yola ç›k›ld›.
Kültür Elçileri befl gün süresince birlikte hareket etmeyi, ortak
alanlar› düzenli kullanmay›, ayn› odada sayg› çerçevesinde birlikte
kalmay› ö¤rendi.
‹stanbul'un güzellikleri yan›nda, çarp›k yap›laflmadan da örnekler
gören kültür elçilerimiz, gezdikleri yerlerden, özellikle de
So¤ukçeflme Soka¤›, Arkeoloji Müzesi, Bo¤aziçi ve Dolmabahçe
Saray› gezisinden çok etkilendi. Bunlar› daha sonra Malatya'daki
yerel bir televizyonda anlatt›lar.
‹stanbul Buluflmas› s›ras›nda, kent sunumlar›n›n prova çal›flmalar›

için her kente ayr› bir oda haz›rlanm›fl ve rahat bir çal›flma ortam›
oluflturulmufltu. Malatya'da çal›flma yapacaklar› bir kültür
merkezinin olmamas›n› eksiklik olarak gören kültür elçilerimiz,
dönüflte bu konuyu yetkililere aktaracaklar›n› ifade etti.
Tabii bizim için de de¤iflik bir tecrübe oldu. Daha önce 25
ilkö¤retim ö¤rencisine hiç refakat etmemifltim. Çocuklarsa,
son gün a¤layarak arkadafllar›ndan ayr›ld›lar.
Metin Sözen Hoca'y› hepimiz gibi onlar da çok sevdi.
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Metin Hoca'dan çocuklu¤undaki Malatya'y› dinlemek, kültür
elçilerimizi çok etkiledi.
Bu arada sürekli çocuklara ve eflyalara dikkat edip aman
bir fley olmas›n derken, ben havaalan›nda kendi valizimi kaybettim
ve hâlâ bulamad›m. Bu da bana ‹stanbul Buluflmas›'n›n bir
an›s› oldu.
Bu projenin ülkemize, insan›m›za çok fleyler kataca¤›na inan›yorum.
Nice buluflmalara…

Zafer Okuducu/Gaziantep ÇEKÜL Vakf› Temsilcisi

Bu y›l 11 kentte çal›flmalar› yürütülen ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri
program› illerdeki çeflitli okullardan seçilen çocuklar›n kat›l›mlar›yla
kendi flehirlerinde uygulanm›flt›. Gaziantep'te de bu amaçla bir
araya gelen ö¤renciler; ÇEKÜL e¤itmenleri, Belediye yetkilileri ve
Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesi'nin iflbirli¤iyle, yaflad›klar› kentin
tarihi ve kültürel de¤erleri baflta olmak üzere kentlerini gezerek,
görerek ve ilgililerden bilgi alarak yak›ndan ve yeni bir bak›fl
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aç›s›yla tan›ma f›rsat›n› yakalad›lar.
E¤itime kat›lan ö¤renciler kendi kentlerinde ö¤rendiklerini, Türkiye
co¤rafyas›n›n de¤iflik illerinden gelen kültür elçileriyle paylaflmak
üzere 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri aras›nda ‹stanbul'da
bulufltular. 11 ilden yaklafl›k 300 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen
‹stanbul Buluflmas›'n›n, kat›l›mc› çocuklar›n haf›zalar›nda tüm
yaflamlar› boyunca iz b›rakaca¤› ve hiç unutamayacaklar› an›larla
dolu oldu¤u inanc›nday›m.
Ço¤u ‹stanbul'a ilk kez gelen ö¤renciler, haz›rlanan program
çerçevesinde birbirlerini yak›ndan tan›ma f›rsat› buldular. Kültür
elçilerinin kent sunumlar› ise tüm kat›l›mc›lar›n anlat›lan kentlerle
ilgili yeni bilgiler edinmelerini sa¤lad›. Bo¤az'da yap›lan tekne
turlar› ve kent gezisi onlara ‹stanbul'un büyüleyici atmosferini en
iyi flekilde yaflatt›.
Kültür elçilerinin birbirlerini yak›ndan tan›d›klar›, kentlerini di¤er
kat›l›mc›lara anlatt›klar›, ülkelerinin en önemli kültür merkezi
‹stanbul'u gördükleri ‹stanbul Buluflmas›, unutulmayacak bir
toplant› ve gezi olarak haf›zalarda ölümsüzleflti.
Bu program›n gerçekleflmesinde katk›lar› bulunan tüm kurum,
kurulufl ve kiflilere gönül dolusu teflekkürlerimle...

Numan Gülflah/Kocaeli ÇEKÜL Vakf› Temsilcisi
2008 ‹stanbul Buluflmas› ile ilgili davet gelince Kocaeli Kültür
Elçileri'ni büyük bir heyecan sard›. Ailelerinin iznini alan çocuklar,
‹stanbul Buluflmas›'na büyük bir heyecanla geldi. Komflu bir ilde
yaflad›klar› için her biri daha önce ‹stanbul'a defalarca gelmiflti
ama bu sefer kentlerini temsil edeceklerdi.
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2008 y›l›n›n ilk günlerinde ald›klar› e¤itim sonucunda Kocaeli
kentini her yönü ile tan›maya çal›flm›fl, bilmediklerini ö¤renmifllerdi.
fiimdi bu ö¤rendiklerini 11 kentten gelen 300 ö¤renci ile
paylaflacaklard›. Geziler s›ras›nda ayn› otobüsü Akflehir ekibi ile
paylaflan Kocaeli ekibi, Akflehirli arkadafllar›na önce mesafeli
davrand›lar. Neden öyle davrand›klar›n› sordu¤um zaman
çevrecilikleri tuttu, "Numan Amca, Akflehir gölünü kurutmufllar"
dediler. Ben de küresel ›s›nma, ya¤›fl azl›¤› ve sulama için aç›lan
derin kuyulardan dolay› bu durumun büyüklerin suçu olabilece¤ini
söyledim. "Belki onlar da bizi, ‹zmit Körfezi'ni kirletti¤imiz, göçmen
kufllar›n konaklad›klar› körfez topraklar›n› doldurdu¤umuz için
suçlayabilir" dedim. Ertesi gün Akflehir grubundan Ali Hocam ile
bir plan yapt›k, otobüste çocuklar› yan yana oturttuk. Böylece
birbirlerine önyarg›l› olmamay› ö¤rendiler ve çok güzel arkadafll›klar
kurdular.
Arkeoloji Müzesi'nde ve Ayasofya'da Kocaeli kültür elçileri

anlat›lanlar› dikkatle dinledi çünkü anlat›lanlar kentlerinden
parçalar tafl›yordu. Arkeoloji Müzesi'ni yapt›ran Osman Hamdi
Bey'in yazl›¤›n›n ‹zmit'te olmas›, Konstantin'in ‹zmit'te do¤mas›
gibi… Kültür Elçileri Arkeoloji Müzesi'ni gezerken programda
olmayan Bythinya-Nicomedia bölümünü de gezmek istediler ve
çok ›srar ettiler. Biz de gizlice önce ‹skender Lahdi'nin arkas›na
topland›k. Sonra da hep birlikte kaçarak Nicomedia eserlerini
gezdik. Kurallara karfl› geldik ama çocuklar yaflad›klar› kentin
geçmiflini böylece görmüfl oldular. Kocaman insanlar olduklar›nda
yaflad›klar› bu an›y› unutmayacaklard›r.
‹zmit'e döner dönmez www.kocaelihaberci.com'un kameralar›
karfl›s›na geçerek an›lar›n› anlatt›lar.
Geçmifli gelece¤e ba¤layan ÇEKÜL'e ve onun gencecik kültür
elçilerine binlerce teflekkür. Onlara güveniyor ve inan›yorum.

Metin Türktüzün/Kütahya ÇEKÜL Vakf› Temsilcisi
Kültür Elçileri ‹stanbul Buluflmas› nedeniyle 30 Haziran-4 Temmuz
tarihleri aras›nda Kütahya kültür elçileriyle ‹stanbul'a geldik.
Kültür Elçileri buluflma için çok heyecanland›. Baz›lar› ‹stanbul'u
ilk defa, baz›lar› ise denizi ilk defa gördü. Bo¤az turunda keyiflerine
diyecek yoktu. Di¤er 10 ilden gelen ö¤rencilerle bir araya gelerek
yeni arkadafll›klar kurdular.
Gezilerde befl gruba ayr›larak gezdik. Bizim grupta Gaziantepli
kültür elçileri vard›. ‹lk gün tan›flma süreciyle geçti. ‹kinci günden
itibaren aralar›nda çok güzel dostluklar olufltu. Veda günü
geldi¤inde ise Gaziantepli arkadafllar›ndan gözyafllar›yla ayr›ld›lar.
Bu buluflma gösterdi ki, de¤iflik yörelerin çocuklar›, bu kadar k›sa
zamanda bile bir ideal sayesinde kaynaflabildiler ve dostluklar
kurdular. ‹flte e¤itimin önemi bu.
Kütahya'dan Kültür Elçisi olarak seçilen Naime Kaçar, Yunusemre
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‹lkö¤retim Okulu için haz›rlad›¤› web sayfas›nda flöyle diyor:
"Hayat›m›n ilk uzun ve ailemden ayr› geçen bu gezisini hiç
unutmayaca¤›m. Her ‹stanbul denildi¤inde, ilk kez tan›flt›¤›m ve
kim bilir hayat›m›n gelecek bölümünde nas›l yer alaca¤›n›
bilmedi¤im bu kenti ve bu geziyi an›msayaca¤›m. Teflekkürler
Kültür Elçileri Projesi…"

Dr. Ayfle G. fierifo€lu/Kufladas› ÇEKÜL Temsilcisi

Çekül Vakf›'n›n belediyemizin de katk›lar›yla verilen kültürel e¤itim
program›ndan sonra ‹stanbul Buluflmas›'na Kufladas›'n›n kültür
elçileriyle kat›lmak hepimizi çok mutlu etti. Buluflma öncesinde
ö¤renciler, kentlerini tan›tmak için haz›rlad›klar› Kufladas›'nda
ö¤retmenlik yapm›fl olan Çal›kuflu Feride'yi yorumlayan "Kufladas›

Benim Adam" oyununun provalar› için birçok kez bir araya geldiler.
‹stanbul Buluflmas› kat›lan tüm çocuklar›m›z için çok faydal› bir
deneyim oldu. Öncelikle ayn› Kufladas› gibi, son y›llarda en çok
de¤iflime u¤ram›fl, de¤erleri yok edilmifl bir kenti, ‹stanbul'u
gördüler. Geziler s›ras›nda en çok da gözlemledikleri sorunlar
üzerine yorum yapt›lar. Bence ‹stanbul'da, Kufladas›'n›n do¤al ve
kültürel de¤erini çok daha iyi anlad›lar. ‹stanbul'da gördükleri
tarihi ve kültürel çeflitlili¤in karfl›s›nda duydukları hayranl›k her
hallerinden anlafl›yordu. Ayr›ca di¤er kentlerden arkadafllar
edinebilmeleri için de güzel bir f›rsatt› buluflma.
Kültür elçileri e¤itim program›yla "yaflad›klar› kentlere farkl› bir
gözle bakmay›" ö¤renen çocuklar, gezi sonuncunda kentlerinin
gönüllü kültür elçileri olup do¤al ve kültürel varl›klar›n›n
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araflt›r›lmas›, korunmas› ve bilgilerinin genç kuflaklara aktar›lmas›
konusunda önemli bilgi ve deneyimler kazand›lar. Böylelikle proje
çal›flmalar›n amac› da gerçeklefltirilmifl oldu.
Kufladas›'nda yaflayan biri olarak bu kenti emanet edebilece¤imiz
bir neslin yetiflti¤ini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu e¤itim
çal›flmalar›n›n gerekirse okullar›n ders programlar›na al›n›p tüm
çocuklar›m›z›n yaflad›¤› yerlerin ve ülkelerinin do¤al ve kültürel
de¤erlerini bilecek ve sahip ç›kacak nesiller yetiflmesi için tüm
kurum ve kurulufllar üstlerine düflen görevleri yapmal›d›r. Projenin
sürdürülebilirli¤i için ÇEKÜL Vakf›'n›n deste¤ine her zaman
ihtiyac›m›z var. Kültür elçilerimiz ocak ay›nda yap›lan e¤itim
uygulamas›ndan bu yana kentleri için toplant›lar yap›yor, önerilerini
dile getiriyor, kentlerini daha da yak›ndan tan›mak için geziler

düzenliyorlar. ‹stanbul Buluflmas› için çocuklar›n haz›rlad›¤› bildirge
bence tüm yerel yöneticilerin baflvuru kayna¤› olmal› hatta
çerçeveletip makam odalar›n›n duvarlar›na asmal›lar. Birçok
çözülemeyen kent sorunu için çözümler o cümlelerin aras›nda
gizli. Kufladas›'n›n kültür elçilerinin önerisi olan "Kentlerimizi
tan›tan belgesel filmler çekmek istiyoruz" maddesinin yerine
getirilmesi için elimizden gelen deste¤i onlara sunaca¤›z. Bu
konuda çal›flmalar›m›z bafllad› ve ekim ay›nda yapaca¤›m›z
Geçmiflten Gelece¤e Kufladas› Sempozyumu'na kültür elçilerimizin
katk›lar› ile bir k›sa film haz›rlayaca¤›z. Kültür elçilerimizin ileride
Kufladas› ile ilgili çok önemli çal›flmalar yapaca¤›ndan eminim.
Kufladas› Kültür Elçileri ile birlikte ÇEKÜL ailesinin üyesi olmak
bizler için her zaman onur kayna¤›. ÇEKÜL'e sonsuz teflekkürler…
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O€uz Kaygalak-Kültür Elçileri Proje E€itimcisi/Psikolojik

Dan›flman ve Rehber

fiimdi hiç demek istemiyorum "fiu kadar say›da kentten, flu kadar

say›da kültür elçisi, tepesi bol; fakat yo¤un göç ve bilinçsizlikten

tepesi atm›fl flehrime geldi" diye.

Say›lar nedir ki? Çocuklardaki o heyecan›, o flaflk›nl›¤›, o sorumluluk

duygusunu, yafllar›n›n getirdi¤i haylazl›klar›, farkl› bir kentte

olman›n yaratt›¤› ba¤›ms›zl›k duygusunu, sizi ters köfleye yat›ran

fikirlerini anlatmaya say›lar yetebilir mi? Hiç sanm›yorum.

"Kültür elçileri benim çocukluk flehrimde… kültür elçileri benim

çocukluk flehrimde…"

Buydu dilimde ve akl›mda dolaflan. Bir utanma duygusuyla

a¤›rlad›m onlar›. Çocukluk kentine sahip ç›kamayan bir e¤itimci.

E¤itimci olarak gitti¤im kentlerde onlara hep bu halimi anlat›yordum

üzerine basa basa. Kufladas›'n›n çocuklar›na "Hâlâ Kufladas› sizin,

sahip ç›k›n" derken, içimdeki hat›ralarla dolu çocuk hesap soruyordu,

"Bana niye kimse bunu söylemedi?" diye.

Asl›na bakarsan›z, Malatya'daki çocuklarda biraz da kendimi

buldum. Malatya'n›n esas yerleflim bölgesinde yer alan do¤al ve

kültürel dokunun hiç de nazik olmayan yöntemlerle yok edildi¤ini

gözlemledim. Benzer hayk›r›fllara sahip olmak e¤itimciyle ö¤rencileri

aras›nda güzel bir ortak nokta. Malatya kent sunumu s›ras›nda,

yok edilmifl eserleri anlatan bofl kartonlar tafl›d› ö¤rencilerim.

Etkili bir gösteriydi. Keflke yapamasayd›k bu küçük bölümü oyunda.

Bir de benim flehrimde bunu yapsak, ka¤›t fabrikas› stoklar›

tükenebilirdi; yok olan eserler ve bir sürü bofl karton…

Say›lar diyordum, de¤il mi? Gelece¤i beklemeye hiç gerek yok.

Bu çocuklara dikkat ettim, bizim yapt›¤›m›z hataya düflmüyorlar;

"Büyüyünce flunu-bunu-onu yapaca¤›m" demiyorlar. Zaman›n

fark›ndalar, güçlerinin fark›ndalar, sorumluluklar›n›n fark›ndalar,

çocuksuluklar›yla büyükleri etkileyebildiklerinin fark›ndalar ve

gerçekten bir fleyler yap›yorlar. Örne¤in: Kufladas›'nda Çal›kuflu

Evi Restorasyonu için yetkilileri s›k›flt›r›yorlar. Malatya'da kültürel

e¤itimi tüm arkadafllar›na yayabilmek için kendilerine ait bir web

sitesi haz›rl›yorlar. 2007 y›l› e¤itim program›nda yer alan fianl›urfa'n›n

k›demli kültür elçileri ise koyduklar› hedefler do¤rultusunda

yanlar›na yeni gönüllüler ekleyerek, fianl›urfa'y› UNESCO Dünya

Kültür Miras Listesi'ne sokmaya çal›fl›yor.

‹stanbul Buluflmas›, daha do¤ru bir ifadeyle Anadolu'nun dört bir

yan›ndan gelmifl çocuklar›n buluflmas›. Kendimi her kente gitmifl,

her kentte bir parçam› bulmufl gibi hissediyorum. Denizli'nin

türkülerinde, Ordu'nun bal›kç›lar›n›n amans›z mücadelesinde,

Gaziantep'in s›cac›k mahalli hayk›r›fllar›nda, Niksar'›n güzelim

suyunda, Beypazar›'n›n gölge oyununda, Malatya'n›n "miflmifl"indeki

tarifsiz tatta, Kufladas›'n›n zeybeklerinde, Kütahya'n›n çinilerindeki

motiflerde, Akflehir'in Nasrettin Hocas›'n›n bilgeli¤inde, Kocaeli'nin

tarihi yerlerinde, Çanakkale'nin Fetvane soka¤›nda, oralar›n her

birinde, bir zamanlar ben de vard›m hissi do¤urdu bende.

Kültür elçileri benim flehrimde. Umar›m sizleri iyi a¤›rlam›fl›zd›r

çocuklar. Yine gelin. Kentinizle, kendinizi kaybetmeden gelin.

Kentinizi unutmay›n hiçbir zaman.

Seval AYDIN

Kültür Elçileri Proje E€itimcisi/Psikolojik

Dan›flman ve Rehber

Anavatan...

‹nsan›n anavatan› çocuklu¤udur. San›r›m ben hiçbir zaman vatan

özlemi çekmeyece¤im. Çünkü çocuklu¤umu arkada b›rak›p bir

yerlere gitmeyi hiç düflünmedim. Öyle fleyler yap›yorum ki, buna

hiçbir fleyin engel olmas›na izin vermiyorum. Haziran ay›nda

fakülteden mezun olmufl çiçe¤i burnunda bir psikolojik dan›flman

ve rehber olarak, Kültür Elçileri projesinde yer alm›fl olmak inan›lmaz

bir gurur yaflat›yor bana flu günlerde. Henüz ö¤renciyken böyle

bir projenin varl›¤›ndan haberdar olup her aflamas›nda katk›da

bulunman›n ve çal›flman›n keyfini yaflamak inan›lmaz bir deneyim.

Çok sevdi¤im bir filmde, bir avukata söylenen bir söz hiç akl›mdan

ç›km›yor: 'Sizin kaloriferli okullar›n›zdaki bilginiz bizim ›slak

odunumuzda geçmez." Bir fleylere oldu¤un yerden bakmakla

yetinmedi¤in zaman, bulundu¤un yerin tek yer olma¤›n› ö¤renirsin;

iflte o zaman gerçe¤i tüm yönleriyle fark etmeye aç›k olur insan.

Okulda ö¤rendi¤imiz bilgilerin yaflama yak›nl›k kazand›¤› bu proje,

hayat›ma deneyim perisinin dokunmas›n› sa¤lad›. Mesleki anlamda

iletiflim kurmay›, bu projede e¤itimci olarak yer alarak do¤al

yollardan ö¤rendim.

Mutlulukla kol kola

Sivil bir çal›flman›n içinde gönüllü olarak yer alman›n nas›l bir

deneyim oldu¤unu düflünenler için bu proje, ifle nereden nas›l

bafllanaca¤›n› tam olarak ö¤renme olana¤› sa¤l›yor. Kifliye fikirlerini

tüm yarat›c›l›¤›yla uygulama f›rsat› sunan bu alan, bireysel

mutlulu¤un peflinden koflmay› bir yana b›rak›p, ortak bir hedefe

do¤ru  kol kola yürüme olana¤› veriyor.

Büyüklerin unuttuklar›...

Bu e¤itim program› "Hayat büyüklerin unuttuklar›d›r" sözünün

gerçek anlamda fark›na var›lmas›n› sa¤layan bir uygulama...

Çocuklar›n susmamalar› gerekti¤ini gösteren, sözlerini birbirlerine

aktarmadaki do¤al yanlar›n› sergileyen, onlar›n hür düflüncenin

efendisi oldu¤unu kan›tlayan bir programd›r. Bir e¤itmen olarak

projenin, her kentte 25 çocuk ile s›n›rl› kalmay›p, tüm yurt

genelinde yayg›nlaflt›¤›n› ve asl›nda hür düflüncenin efendilerinin

say›s›n›n yurdumuzdaki çocuk say›s› ile eflit oldu¤unun görülmesini

istiyorum.

Kelimeleri ipe dizmek mi? Görmek mi?

Yap›lan hiçbir iflte, kitaplar› okuyup kelimeleri ipe dizmekle

yetinmemek gerekir. Hiç deniz görmeyen çocu¤un deniz

karfl›s›ndaki hayretini, korumac›l›¤›n bir çocuk taraf›ndan nas›l bir

arzuyla savunuldu¤unu, bir tiyatro eseri ile bir yörenin yeme¤i,

türküsü, yaflam kültürünün nas›l dile getirilece¤ini, Kelkit Havzas›'n›n

nas›l bir onurla sahiplenildi¤ini görmek gerekir. Çevreye, bir

bofllu¤a bakar gibi de¤il, derinlemesine bakmak, görmek, alt
yaz›lar›, ana rengi oluflturan alt renkleri okumak, anlamak gerekir.
‹flte bu nedenle, kentlerde bu e¤itim program› ile e¤itilmifl

E⁄‹TMEN GÖZÜYLE
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ö¤rencilerimizin, kültür elçilerimizin ‹stanbul Buluflmas› ile
ö¤rendiklerinin vücut bulmas› sa¤lanm›flt›r.
Korkmay›n, seyirci olmay›n!
Korkarak yafl›yorsak sadece hayat› seyrederiz. Ben, hayat› d›flardan
izleyen nice büyü¤ün yan›nda, hayat›n içinde ciddi roller almaya
istekli birçok genç yürekle birlikte çal›flma f›rsat› buldum; onlar›n
e¤itmeni oldum. O yüzden onlar da
"Biz bir çocu¤uz/Her zaman çocu¤uz/Ne derseniz deyin/Biz her
zaman buraday›z" (Salim Da¤c›-Niksar) diyebildiler...
Tüm bu güzellikleri görmemizi sa¤layan herkese çok teflekkürler...
Çocuklar›n bir e¤itmeninin duygular›n› bir fliir dile getirsin...
‹yi seyirler...

Gemiyi ilk kim terk eder,
En son kimdedir dümen,
Bizimle kalanlara teflekkürler
Kalmayanlara ünlem...

Hafize fiahin

Kültür Elçileri Proje E€itimcisi/Psikolojik

Dan›flman ve Rehber

‹stanbul Buluflmas› Günlü¤ü
29 Haziran Pazar: Akflamüstü Beypazar›'ndan gelen ö¤rencileri
karfl›lamaya Harem'e gittim. Hava çok s›cakt› ve uzun bir yoldan
geliyorlard›, yine de otobüsten inerken hepsinin gözleri sevinç ve
heyecanla parl›yordu. Üsküdar'a do¤ru yol al›rken hepsi denize
çevirdi bak›fllar›n›, birço¤u ilk defa görüyordu denizi. Hele Bo¤az
Köprüsü onlar için inan›lmaz bir fleydi. Yol boyu ‹stanbul'da neler
yapacaklar›n› sordular merakla.

Yurda vard›¤›m›zda yolculuk s›ras›nda yaflad›klar›n› anlatmak için
can at›yorlard›. Sohbet, yol yorgunlu¤una ra¤men akflam
yeme¤inde de ayn› hararetle devam etti. Evden k›sa bir süre için
bile olsa ayr›lmaktan ve arkadafllar›yla bir arada olmaktan duyduklar›
heyecan her kelimelerinden, her bak›fllar›ndan anlafl›l›yordu.
Yatma saati, bekledi¤im ancak bu kadar güç olabilece¤ini
düflünmedi¤im bir zaman oldu benim için. Evden ilk kez ayr›lm›fllard›
ve bafllar› yast›¤a düfltü¤ünde olmad›k korkular sarm›flt› yüreklerini.
Birlikte ne yapabilece¤imizi konufltuk. ‹çlerinden biri "Biz bunun
üstesinden gelebiliriz, hadi yatal›m" dedi ve o anda, odada bana
pek gerek kalmad›¤›n› hissettim. Korkular›yla kendi kendilerine
bafledebileceklerini anlad›m.

30 Haziran Pazartesi: Tekne turu tek kelimeyle harikayd›.
Hepimiz o kadar çok e¤lendik ki… Bo¤az'›n hangi taraf›na
bakacaklar›na karar vermekte zorlan›yorlard›. Birbirleriyle tan›flt›lar,
foto¤raflar çektiler.
Akflam yatma saatinden önce Beypazar› ekibinden k›z ö¤renciler,
odalar›nda uyulmas› gereken kurallar› belirlediklerini söyleyip bana
da gösterdiler. Hepsi ka¤›d›n sonuna imza atm›fllard›. Ben, "Peki,
hepiniz uyabilecek misiniz bu kurallara" diye sordu¤umda cevap
flafl›rt›c›yd› do¤rusu: "‹mzam›z› att›ysak söz verdik, uymam›z laz›m!"
Ordu'dan gelen k›z ö¤rencilere iyi geceler demeye gitti¤imde, bir
ö¤rencinin yata¤›n içinde a¤lad›¤›n› fark ettim. Farkl› bir yerde
evden ayr› olmak her çocuk için zordu kuflkusuz. Di¤erleri de
uyumam›fllard›. Birini d›flar› ça¤›r›p ne oldu¤unu sordum.

"Ö¤retmenim, biz konufltuk onunla, 'Hemen al›flam›yorum ama
burada olmak da istiyorum' dedi. Biz de onun yan›nda evden ya
da annemizden bahsetmiyoruz, dikkat ediyoruz" dedi. Onlar
ö¤renmifllerdi bile birbirlerine nas›l destek olacaklar›n›. O anda,
yabanc› bir ortamda bir arada olman›n arkadafll›k iliflkilerini nas›l
da güçlendirdi¤ini düflündüm. Keflke daha çok say›da çocuk da
böyle bir deneyimi yaflayabilseydi burada…

1 Temmuz Sal›: Ö¤le yemeklerini ö¤rencilerle ayn› masada,
sohbetler eflli¤inde yemek ayr› bir keyif olmufltu benim için de.
Herkes herkesle çok rahat konufluyordu. Birbirlerine su getirmeleri,
fazla gelen yeme¤i birbirleriyle paylaflmalar› küçük ayr›nt›lar gibi
görünse de, bir-iki gün için de çocuklar›n böyle bir s›cakl›¤›
yakalam›fl olmalar› çok hofltu. Bofl tepsiler kald›r›l›rken
yard›mlafl›yorlar, merdivenlerden konuflarak iniyorlard›. Hiçbir
zorlama, kural, yapt›r›m olmadan, topluluk içinde kendi istekleriyle
benimsedikleri bu davran›fllar umut vericiydi.

2 Temmuz Çarflamba: Bildirge Haz›rl›¤›: Bildirge çal›flmas› s›ras›nda
geçirdi¤imiz zaman apayr› bir deneyimdi benim için. Sanki
kendilerindeki geliflmeyi anlatmak için yar›fl›yor gibiydiler. Hepsi
kendilerindeki de¤iflimin o kadar iyi fark›ndayd›lar ve öyle güzel
ifadeler kullan›yorlard› ki…

12 yafl›nda bir çocu¤un bu kadar k›sa bir sürede yaflad›¤› de¤iflimi
kendi a¤z›ndan dinliyor olmak, büyük mutluluk uyand›r›yor insanda.
Bir ö¤rencinin "Ö¤retmenim, ben eskiden sadece kendimi
düflünürdüm, derslerde falan her fleyde ben daha önde olay›m
isterdim, ama flimdi arkadafllar›mla bildiklerimi konufluyorum,
onlar da bana anlat›yorlar, hep beraber kendimizi gelifltiriyoruz.
Hem art›k baflkalar›n›n haklar›na sayg›l› olmay› ö¤rendim, s›raya
girerken baflkalar›n›n hakk›n› yememeye dikkat ediyorum" demesi
o kadar güzeldi ki… Bir baflka ö¤rencinin a¤z›ndan dökülen, "Ben
eskiden hiç konuflamazd›m, çok utan›rd›m ama flimdi karfl›mda
bir sürü insan varken çok rahat konuflabiliyorum. Kendimi ifade
etmeyi ö¤rendim, çok teflekkür ederim ö¤retmenim" sözlerini
duydu¤umda yaflad›¤›m duyguyu anlatmak için kelimeler yetersiz.
Bu birkaç gün, benim için farkl› ve özel bir deneyim oldu¤u kadar,
tüm çocuklar için de, ileride hep hat›rlayacaklar›, kendilerinden
farkl› bir sürü çocukla bir arada olduklar›, konuflup paylaflt›klar›,
kendi ayaklar› üstünde durmay› ö¤rendikleri benzersiz ve bambaflka
bir dönem oldu. En güzel ve keyifli yan›, ço¤unun bu yaflad›klar›n›n
fark›nda olmalar› ve bunlar› kendi aralar›nda konufluyor olmalar›yd›.

3 Temmuz Perflembe: Kent sunumlar›n›n ve hoflçakal partisinin
ard›ndan, akflamüstü yavafl yavafl ayr›lmaya bafllad› gruplar. Bir
yanda hüzün, bir yanda tatl› bir mutluluk… Her giden kent ekibinin
arkas›ndan alk›fllar, tezahüratlar! Hem daha önceki e¤itimlerden,
hem de ‹stanbul Buluflmas›'nda tan›d›¤›m tüm ö¤rencilerin
yüzlerindeki par›lt›y› bir kez daha gördüm o zaman. Bu p›r›lt›l›
gözler hem ço¤almal› hem de p›r›lt›lar artmal›yd›.
‹flte bu, ‹stanbul Buluflmas›'n›n en önemli amaçlar›ndan birinin
gerçekleflti¤inin göstergesidir. Genel olarak bu e¤itimin tüm
çocuklara yayg›nlaflt›r›lmas› için ilgili kifli ve kurumlar harekete
geçmelidir. Kültürümüzü gelece¤e bu çocuklar tafl›yacakt›r.
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