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KIRMIZI CEKET�ten herkese merhaba! 

Daha do¤rusu, ÇEKÜL�ün k�rm�z� ceketli kültür elçilerinden 

merhaba! Kentler Çocuklar�nd�r Projesi�ne kat�lm�ß olan sevgili 

çocuklar, proje sürecinde ürettiklerini derledi, toplad� ve ÇEKÜL�ün

yard�m�yla kal�c� bir hale getirmeye karar verdi. Elinizde tuttu¤unuz

�K�rm�z� Ceket� dergisi, 1998 y�l�ndan beri sürmekte olan 7 Bölge 

7 Kent Projesi�nin kapsam�nda yürütülen �Kentler Çocuklar�nd�r�

etkinliklerinin bas�l� hale getirilmiß bir özeti.

Türkiye�nin 7 bölgesinden seçilen bu 7 kentimiz ßöyle; Akdeniz

Bölgesi�nde Akseki, �ç Anadolu Bölgesi�nde Talas, Güneydo¤u

Anadolu Bölgesi�nde Midyat, Do¤u Anadolu Bölgesi�nde Kemaliye,

Karadeniz Bölgesi�nde Kastamonu, Marmara Bölgesi�nde Mudanya ve

Ege Bölgesi�nde Birgi. ÇEKÜL, bu kentlerde yürütülen çal�ßmalarla,

buralardan baßlayan kültürel koruma ve kalk�nma modelini uzun

dönemde tüm Türkiye�ye yaymay� hedefliyor. Bu proje, ÇEKÜL yerel

temsilcilikleri ve gönüllüleriyle birlikte, konusunda uzman kißilerin

sunum ve rehberlikleri eßli¤inde hayata geçirildi. Ön alan çal�ßmalar�

ve projenin ana faaliyetleri, bir toplant�yla ÇEKÜL yerel temsilci ve

gönüllülerine aktar�ld�, her kente özel bir program haz�rland�.

Kültürel koruma çal�ßmalar�, sevgi-bilgi-koruma çerçevesinde

olußtu¤u ve uyguland�¤� ölçüde etkin oluyor. �Kentler Çocuklar�nd�r�

projesi kapsam�nda gerçekleßtirilen çal�ßmalar da bu do¤rultuda

olußturuldu. Oyunlar oynand�, seramikler, resimler yap�ld�, müzeler

gezildi, arkadaßlar�m�z�n katk�lar�n� öne ç�karan kat�l�mc� e¤itim yön-

temleri kullan�ld�. Geride kalan faaliyetlerin yan� s�ra hali haz�rda daha

birçok etkinlik bulunuyor. Bunlardan belki de en heyecanl�s�, haziran

ay�nda proje kapsam�ndaki arkadaßlar�m�z�n, birikim ve düßüncelerini

paylaßmak üzere �stanbul�da bulußmas�. 

�K�rm�z� Ceket� Talas�la baßl�yor. �stedik ki Anadolu�nun orta

yerinden baßlayal�m iße. Sonra do¤uya do¤ru gidelim, oradan güneye

yönelelim, sonra da bat� illerimizle  turumuzu tamamlayal�m. 

Sevgili genç arkadaßlar�m�z, �kültür elçisi� olman�n bir yolu da,

unutmayal�m ki yaz�l� kültürümüzü gelißtirmekten geçiyor.

Birbirimizden haberdar olabilmenin en güzel yolu, ö¤rendiklerinizi

yazmak, biriktirmek ve bunlar� paylaßmak. Belki de �K�rm�z� Ceket� 

bu konuda sizin için önemli bir baßlang�çt�r, ne dersiniz?

SunußSunuß
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KENTLER 
ÇOCUKLARINDIR!

ÇEKÜL Vakf��n�n yürütmekte oldu¤u e¤itim projelerinden biri olan �Kentler Çocuklar�nd�r� projesi, öncelikle

ülkemizde genç nesillerin kültürel mirasa sahip ç�kma bilincini kazanmalar�na yard�mc� olmak amac�n� taß�yor.

�Kentler Çocuklar�nd�r� slogan�yla ortaya ç�km�ß olan proje, ÇEKÜL�ün 1998 y�l�ndan beri sürdürmekte oldu¤u

�7 Bölge 7 Kent Projesi�nin alt projelerinden biri olarak tasarland�, UNESCO ißbirli¤iyle gerçekleßtirildi. Proje,

vakf�n yerel temsilcilikleri ve yerel kurumlar aras�ndaki ißbirli¤iyle olußturuldu. Bu proje, ülke çap�nda yedi
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kentte yürütüldü. Bu kentler Akdeniz Bölgesi�nde Akseki (13-

16 May�s 2004), �ç Anadolu Bölgesi�nde Talas (3-12 Mart 2004),

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi�nde Midyat (23-30 Eylül 2003),

Do¤u Anadolu Bölgesi�nde Kemaliye (29 Nisan-2 May�s 2004),

Karadeniz Bölgesi�nde Kastamonu (3-7 Haziran 2004),

Marmara Bölgesi�nde Mudanya (16-19 Haziran 2004) ve Ege

Bölgesi�nde Birgi (15-18 Nisan 2004) olarak belirlendi. E¤itimler

UNESCO taraf�ndan desteklendi.

Projenin genel amac�, bu çal�ßman�n genç nesiller

taraf�ndan sahiplenilmesiydi. Ayr�ca onlara kentlilik bilinci

kazand�r�lmas� ve uzun vadede bir gelenek haline gelmesi

hedeflenmekteydi. Bu gelenek �kültür elçili¤i� olarak isim-

lendirildi. Her e¤itimin sonunda, çocuklara kültür elçisi bel-

geleri sunuldu.

Projenin yürütüldü¤ü her noktada 15 kadar çocu¤a ulaß�ld�.

Proje süresince yarat�c�l�¤� öne ç�karan kat�l�mc� yaklaß�mlar

benimsendi. Süreklilik sa¤lanmas� ve çocuklarla ba¤lar�n taze

tutulmas� için, zaman zaman bu kentlere geziler düzenlendi.

Bu y�l�n haziran ay�nda proje kapsam�nda düzenlenmiß olan

��stanbul Bulußmas��, bütün bu çal�ßmalar� taçland�racak bir

final olarak düßünüldü. Projenin ulaßt�¤� 105 çocu¤un bir araya

gelmesi, deneyimlerini, yaßad�klar�n� birbirlerine aktarmalar�,

sonra da bir a¤�zdan bütün Türkiye�ye seslenmeleri tasarland�.

Bu bulußma bir bak�ma, kültürel miras-kültürel kimlik-

kültürel koruma konular�n�n yayg�n e¤itimde yer almas�

do¤rultusunda bir ça¤r� niteli¤i taß�yor. Kültürel e¤itimin ulusal

e¤itim kapsam�na al�nmas�, kültürel e¤itime ulusal çapta

gereksinim duyulmas� hedefleniyor. Yürütülen çal�ßmalar�n

haritas� niteli¤inde haz�rlanan bültenle de bu çal�ßmalar�n kal�c�

olmas�na çal�ß�l�yor.

Yaßad�klar� yerlere, kültürlerine ve çevrelerine sahip ç�kma

bilincine erißmiß çocuklar�n, daha iyi bir gelecek haz�rlayacak-

lar�na inan�yoruz.
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�Kentler Çocuklar�nd�r� projesinin �ç Anadolu Bölgesi aya¤� olan Talas��n kelime
anlam�n� biliyor musunuz? �Temiz ve güzel havas� olan k�rlar, a¤açlar� bol, dinlenmeye
elverißli yeßil alanlar� demekmiß. Talas, sahip oldu¤u kentsel miras, ba¤ gelene¤i
do¤al çevre de¤erleri aç�s�ndan Kayseri ve yöresi için çok önemli. 

�ßte projeye dahil edilmiß olan bu güzel yurt kößesindeki organizasyonu,
ÇEKÜL�ün Kayseri temsilcisi, Erciyes Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever üstlendi. 3-12 Mart 2004 tarihleri aras�nda
gerçekleßtirilmiß olan programa kat�lan çocuklar, daha önce ÇEKÜL�ün foto¤raf
yar�ßmas�na kat�lm�ß ö¤rencilerin ve ÇEKÜL gönüllüsü Serap Divano¤lu�nun bulun-
du¤u Fatma Dülgero¤lu �lkö¤retim Okulu ö¤rencileri aras�ndan seçildi. Derslerinde
baßar�l� olman�n yan� s�ra halk oyunu, resim, drama konular�na ilgisi olan ve okulda
faaliyat gösteren kulüplere üye ö¤rencilerden 7. s�n�f ö¤rencisi 15 arkadaß�n�z ve 6.
s�n�f ö¤rencilerinden de bir grup, programa kat�ld�. Talas�l� kültür elçisi arkadaßlara, bu
e¤itim boyunca Kayseri ve Talas��n kültürel de¤erleri anlat�ld�. ÇEKÜL gönüllüleri
sunußlar yapt�, birlikte oyunlar oynad�lar, bir k�na gecesi canland�rd�lar, müzeler
gezdiler, oyun hamurlar�yla müzelerde gördüklerini yapmaya çal�ßt�lar, 
Mimar Sinan�� konußtular, sohbet ettiler, piknik yapt�lar. Dolu dolu geçen bu haftaya
ßimdi hep birlikte bir göz atal�m.

�����������������������������������

Talas
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Hoßgeldiniz arkadaßlar, 

gezi

Talas�� birlikte gezelim mi?
Merhaba! Bizimle birlikte Talas�� dolaßmaya ç�kar m�s�n�z? 
Biz kim miyiz, hani ßu k�rm�z� ceketliler var ya, hani kültür elçileri,
ißte onlar�z. Ad�m�z yok. Belli bir yerimiz de... Ama bu sayfalarda
Talasl�y�z. Peki ne yapt�k, sizin gibi arkadaßlarla Talas�� gezdik,
tan�d�k. Þimdi de sizinle gezelim istiyoruz.

����������������������������������������

Bugün içinde yaßad�¤�m�z yerleßmeyi tan�mak için farkl� bir gezi yapaca¤�z. Talas yerleßmesi tarihin en eski dönem-
lerinde kurulmuß. Derevenk Vadisi�nde yapt�¤�m�z yürüyüßte eski dönemlere ait yerleßme kal�nt�lar�n� gördük. Talas,
Aßa¤� ve Yukar� Talas diye iki bölgeden olußmakta. Talas�ta bizden önce yaßayan büyüklerimiz, daha çok Yukar�
Mahalleye do¤ru yükselen yamaçta yerleßmißler.

Uzun bir geçmißi olan Talas�da, Türkler, Ermeniler ve Rumlar uzun y�llar bir arada yaßam�ßlar. Günümüzde de ayakta
kalabilmiß yap�larda bu birlikteli¤in izlerini görebiliyoruz. Etnik yap�daki bu zenginlik, Talas��n geçmißde büyük ve önemli
bir yerleßme olmas�n� sa¤lam�ß. Eski gezginler, Talas��n 1800�lü y�llar�n sonunda 60 bin civar�nda nüfusa sahip oldu¤unu
yazm�ß. Ancak, Kurtuluß Savaß��ndan sonra, Talas�ta ve di¤er bölgelerde yaßayan Ermeni ve Rumlar��n Türkiye�den
ayr�lmas�, Talas��n hem nüfus kaybetmesine hem de büyüme ve gelißme h�z�n�n düßmesine neden olmuß.

Sonra Talas büyümeye baßlam�ß. Nüfusun artmas�yla yeni bir yap�laßma ortaya ç�km�ß.
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Zaman içinde Talasl�lar yeni evleri tercih edince, büyüklerimizin
yaßad�¤� evler ve mahalleler y�k�lmaya baßlam�ß ve yerine ßimdiki kocaman
binalar yap�lm�ß. Yeni binalar elbette yap�lacak ama bir taraftan da eski
binalar�m�z�n korunmas� gerekiyor. Çünkü bunlar, eski kültürümüzün
gelece¤e yans�yan en önemli somut varl�klar�.

Þimdi biraz da Talas��n önemli tarihi yap�lar�ndan bahsedelim. Tarihi
camiler aras�nda Harman Camisi ve avlusundaki çeßmesi, Talas�ta do¤muß
olan büyük asker Ali Saib Paßa�n�n ad�n� taß�yan Ali Saib Paßa Camisi, Han
Camisi ve sonradan camiye çevrilmiß olan Talas Kilisesi�dir. 

Ali Saib Paßa�n�n annesine ait Esma Han�m Türbesi, Ali Saib Paßa
Hamam�, Ali Saib Paßa Çeßmesi, Esma Han�m Çeßmesi, Hac� Ahmet
Çeßmesi, Meydan Çeßmesi, Salih A¤a Çeßmesi ve Hanlar Han�, Talas��n
di¤er tarihi yap�tlar�ndand�r. Ayr�ca Talas Rüßtiye Mektebi ve Talas
Amerikan Mektebi de mimari miras içindedir. Gördünüz mü, ne çok tarihi
yap� var burada!

1869�da inßa edilen ve dönemin çocuklar�n� cehaletten kurtarmay�
hedefleyen Rüßtiye Mektebi, restorasyon çal�ßmalar�ndan sonra
kütüphane olarak kullan�lmakta. Sevgili arkadaßlar, ißte bu örnekte oldu¤u
gibi, art�k eski ißlevini yitirmiß olan baz� binalara farkl�, ama uygun olan yeni
ißlevler kazand�r�ld�¤�nda, yaßamlar�n�n devam etmesi sa¤lan�yor. Böylece
tarihe sahip ç�k�lm�ß olunuyor. Talas�taki bu tür binalar�n ço¤u Osmanl�
�mparatorlu¤u�nun geç dönemine ait.

Yukar� Talas bölgesi yemyeßil alanlara sahip. Bunlar ba¤ dedi¤imiz yer-
ler. Meyve a¤açlar�, çiçekleri, büyük bahçeleri ve ßirin evleriyle bu ba¤lar,
Talas��n yeßil bölgesi.

Önceleri, Talas�ta büyüklerimiz geçimlerini daha çok tar�mla sa¤l�yor-
lard�. Art�k, yeni iß sahalar� ortaya ç�kt�¤�ndan, eskisi kadar tar�m yap�lam�yor.
Bir de buralara yap�lan yeni evler yüzünden, Talas��n yeßil alanlar� azal�yor.



bizim talas

Çocuklar da büyüklerle ciddi toplant�lar yapabilir! Biz
Talas��n kültür elçileri, ö¤retmenler ve uzmanlarla biraraya
geldik ve Talas��n do¤al ve kültürel zenginliklerini korumak
için neler yapabilece¤imiz konusunu tart�ßt�k. 

Þerife Erol: Talas�taki  yeßil ba¤lar�n korunmas� için kampanya yap�p para toplaya-
bilir ve ba¤lar�n korunmas�n� sa¤layabilir miyiz?
Ceyhun Yücel, Erciyes Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi Ö¤retim Üyesi:
Bu, yöneticilerin de alaca¤� bir karar ama onlar�n da bilinçlendirilmesi gerekli.
Volkan Kaya: Belki her yeni yap�lan binada her yeni daire için bir a¤aç dikilmesini sa¤layabiliriz.
Ceyhun Yücel: Evet, bina yap�l�yor ama etraf�n�n nas�l yap�land�r�laca¤�n� düßünmüyoruz.
Koray Koçak: Baz�lar�m�z için her ßey para olmuß. Günün birinde nefes alacak havam�z kalmayacak. Baz�lar� para için
evlerini y�kt�r�yorlar. Bunu nas�l engelleyebiliriz?

Ceyhun Yücel: Evet, bazen insanlar parayla ölçüyorlar
her ßeyi. Hatta tarihi evlerini daha çok para getirmesi
için koruyorlar. Bir de bizim için ev sahibi olmak çok
önemli. Ama önemli olan, yeni yap�lacak evleri, yeßil alan-
lar� yokedip yapmamak.
Koray Koçak: Afyon�a geziye gitmißtim. Orada restore
edilmiß evler vard� ama disko olarak kullan�l�yordu. Bence
tarihi evler tarih kokmal�.
Þeyda Güngör Aç�kgöz, Erciyes Üniversitesi
Mimarl�k Fakültesi Ö¤retim Üyesi: Binalar�n kullan�l�ß
ßekline �ißlev� diyoruz. Þifa da¤�tmak için hastaneler,
ö¤renim için okullar... Sizler koruyabilecek bilince
sahipsiniz, bunu görebiliyorum, ama o kadar çok insan
var ki bunu göremeyen. Korunmas� gereken yerler
nereleri? Tarihi yer dedi¤imiz yer nereleri? Topkap�
Saray� müzeye dönüßtürülmüß. Medrese, cami, türbeler,
hamamlar, Kayseri�de gördü¤ümüz alanlar. �nsanlar�m�z
bu yerlere sahip ç�k�yor. Camiye dini nedenlerle, di¤er
yap�lara da kültürel ve tarihsel nedenlerden dolay� sahip
ç�k�l�yor. Eskiden Osmanl��da okul yerine ne vard�? Evet,
mektepler. Yüksek ö¤renim için de medreseler varm�ß.
Peki bugün bizler, art�k medrese yok diye bu binalar�
y�kacak m�y�z? Hay�r, buralar� kültürümüzün parçalar�
oldu¤u için korumal�y�z. Ancak ißlevlerini art�k yerine

���������������������������                ���

Talas�� korumal�y�z!
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getiremeyecek konuma gelince eski ißlevine uygun olarak yeni bir ißlev verebiliriz.
Volkan Kaya: Bence Türkiye�de yeßilin kalmas�n�n nedeni sanayi ve teknolojinin çok gelißmemiß olmas�.
Ceyhun Yücel: As�l sorun eskiden patates yetißtirdi¤imiz alanlarda  fabrikalar kurmam�z.
Þeyda Güngör Aç�kgöz: Apartman�n etraf�na bahçe diyoruz ama günümüzde araba park etmek için beton döküy-
oruz. E¤er t�rmanaca¤�n�z a¤aç yoksa, yeßil yoksa nas�l bahçe olacak ki bu? Ka¤�t geri dönüßümü okullar�nda iki senedir
devam ediyor. Evlerinden getiren de var. Ancak ailelerine söyleyerek evlerinde biriktiren yok.
Çi¤dem Yurtsever, Erciyes Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi Ö¤retim Üyesi: Bu al�ßkanl�klar�n evlerinizde de
devam etmesi gerekiyor. 
Ceyhun Yücel: Önemli olan, teknolojiyi bu tarihi binalar� korumak için kullanabilmemiz. Binalar� y�k�p yerine yenilerini
yapmak yerine, Þeyda Hoca�n�n da dedi¤i gibi yeni ißlevler vererek koruyabiliriz.
Þeyda Güngör Aç�kgöz: Teknolojiyi neden koruma için kullanm�yoruz? Asl�nda, binalar� koruyamay�ß�m�z, gerekli
teknoloji olmad�¤� ya da insanlar bunu ak�l edemedi¤i için de¤il. Buna para ay�rabilecek kurumlar, insanlar var. Mesela
ÇEKÜL sadece çocuklar� de¤il, yetißkin insanlarda da bu bilinci gelißtirecek çal�ßmalar yap�yor, kültürel ve do¤al varl�klar�
korumaya çal�ß�yor. Bir yere gitti¤imizde önce nereleri gezeriz? Müzeleri, camiler, medreseleri. Bu alanlar� koruyacak
kurumlar var. Ancak tarihi evleri korumak daha zor, çünkü buralar� sivil mimari doku örnekleri. Ceyhun Hoca�n�n da
dedi¤i gibi kentler, yaßayan organizmalar. Bu sivil dokuyu koruyacak kißiler, buralar�n içinde yaßayan kißilerdir. 
Sencer Erkman, Erciyes Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi Ö¤retim Üyesi: Yeni binaya yeni ißlev verildi¤inde de
orijinalli¤ini bozmamak gerekiyor. Mesela, Hunat Medresesi�nin üzerine çarß� yapt�lar. Ancak, çarß�n�n hemen girißine renkli
�ß�kl� lambalar koydular. Daha sonra uyußmad�¤�n� görüp
söktüler. Acaba sevgi eksikli¤i mi var dersiniz? Acaba
birisi bize söyledi¤i için mi korumal�y�z bunlar�, yoksa�
Dilek Ok: Kurumlar olsa, herkese sevgi verse�
Nurcan Atalan, e¤itim uzman�: Ö¤renmenin de
ö¤retmenin de de¤ißik yollar� var. Size zorla bir ßeyi
ö¤ren, sev deseler yapar m�s�n�z? Yapmazs�n�z de¤il
mi? Ama baßka ßekilde de ö¤renebiliriz. Sen di¤er
arkadaß�na sevdirirsin, o bir di¤erine ve zincirleme etk-
isi yaratarak daha çok yay�labilir yapt�klar�m�z. Kültür
elçisi olarak sizlerden bekledi¤imiz de, asl�nda bu bilgi-
leri etraf�n�zdaki arkadaßlar�n�zla, ö¤retmenlerinizle, ail-
enizle paylaßman�z.
Þeyda Güngör Aç�kgöz: Koruma, içinde yaßayarak
oluyor. Çünkü bina y�kmak, sadece keser ve çekiçle
olmuyor. 10-15 y�l kendi haline b�rak�p yok olmas�n�
seyretmek de o binay� y�kmak demektir. Avrupa�da
koruma çal�ßmalar�, var olan eski evlerin
de¤erlendirilmesi ßeklinde ortaya ç�kt�. �çinde
yaß�yorken korumak daha ucuza geliyordu. Önemli
olan bizim de h�zl� bir ßekilde bu tür koruma
çal�ßmalar�na baßlamam�z.
Koray Koçak: �Haydi çocuklar kültürümüzü koruyal�m�
demekle olmuyor, uygulamak laz�m.

�����������������������������������������
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Talas

Benim güzel Talas�m�n

A¤açlar� yaßlanm�ß

Mavi gökyüzünde

Parl�yor yeßil yeßil

Eksilmez etraf�nda yeßillik,

Bu sükûnet böyle devam eder

Yaz gelince canlan�r Talas�m

Adeta kendiyle bar�ß�k

Ne y�ld�zlar� koparmak

Mümkün olur

Ne kußlar� susturmak

Ne de rüzgâr� estirmek

Böyledir bu memleketin havas�

Yeßille bo¤ußuk Talas�m

Yaz�n adeta yeßil elbise giyer

K�ß�nsa beyaz bir örtü örter.

Þeyda Þahin

Talas�ta kültür elçili¤i

Talas�ta kültür elçili¤i var
Herkes Talas�a koßar
Volkan, Hac�, Burcu, Koray
Dilek, Murtaza, Asl�, Þerife
Serkan, Fatma, Þeyda, Hanife
Ayße, Tu¤ba, Selin ve Serap hocam�z da var
Hepimiz farkl�y�z ama Talas��n yan�nday�z

Volkan Kaya 

���
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�Ermenilerin, Rumlar�n ve Türklerin yaßad�¤� bir ßehir

buras�. Burada çok güzel de¤erlerin olmas�, ßehir

yap�lar�n�n ve çevrenin çok güzel olmas�, buraya olan

ilginin nedenidir bence. Talas tüm �rktan, dilden, dinden

insanlara kucak açm�ßt�r. Bu ceketleri giymemizin nedeni

gösteriß de¤il, bu ceketi giydi¤imizde kötü düßünceler-

imiz d�ßar� ç�kmam�ß oluyor. Örne¤in ben k�rm�z� ceketi-

mi ç�kard�¤�mda bambaßka bir kißili¤e bürünüyorum, bu

arkamdaki tarihi evi parçalamak geliyor içimden. Fakat

k�rm�z� ceketimi giydi¤imde her ßey de¤ißiyor, bunu

giydi¤imde ve düßünüyorum. Peki siz hiç düßündünüz

mü yaratt�¤�n�z çöplerin etraf� kirletti¤ini, kesti¤iniz

a¤açlar�n bir daha geri gelmeyece¤ini, dokundu¤unuz

tarihi eserlerin bile zarar görüp paramparça oldu¤unu.

Belki bu ißin içindeki insanlar düßünmüß olabilir, ama

ço¤u insan düßünmüyor.

Biz, k�rm�z� ceketlerimizi

giyerek bunlar�n

düßünülmesi için elimiz-

den geleni yap�yoruz.�

Koray Koçak

Mimar Sinan Do¤du

Mimar Sinan do¤du

Mimarl�k meßhur oldu

Yapt�klar� göz dolduruldu

Dünyada yepyeni bir mimar do¤du

A¤�rnas�ta do¤du

Selim�in dostu oldu

�stanbul camiyle, çeßmeyle doldu

Dünyada yepyeni bir mimar do¤du

Yoktu onun gibi bir mimar

Onun bir çok eseri var

Eserleri birbirimizi aßar

Mimar Sinan kalbimizde yaßar

Volkan Kaya � H. Abdülkadir Akça

���������������������



bizim gözümüzle

16

Arkadaßlar, hepimizin evinin bir kößesinde, özel anlamlar yükledi¤imiz eßyalar vard�r.
Kimisi eskiden kalm�ßt�r, kimisi de yöremizin özelli¤idir. �ßte, Talas etkinlikleri s�ras�nda
yapt�¤�m�z bir toplant�ya, evlerimizden seçti¤imiz özel bir eßyay� getirdik. Bunlar�n
hem bizim için, hem de Talas kültürü için anlam�n� anlatt�k birbirimize. 
Baksan�za, neler neler ç�kt�... 

Hal� modeli
Bu hal� örne¤i, kal�n yorgan

ipliklerinin boyalarla

kaynat�lmas�yla yap�lm�ß. Eski

nesiller bu küçük hal�lar�

örnek olarak kullan�p büyük

hal�lar dokurlarm�ß. Bu hal�

örne¤i anneannem

taraf�ndan dokundu¤u için,

ailemin ve Talas kültürünün

bir parças�.
Fatma U¤ur

Hamam tas� 
Önceleri gelin evlenirken

hamama götürürlermiß.

Gelini akrabalar� y�karm�ß,

mumlar yakar, maniler 

yakarlarm�ß. Eve giderken

her koluna bir Kuran-� Kerim

koyar, sonra testi k�rarlarm�ß

kap�n�n önünde. Sonra da

bir ömür boyu mutlu 

yaßas�n derlermiß. 

Bu da babaannemin tas�.
Selin Sengir

Erciyes Da¤� 
Erciyes Da¤��na �Ak Gelin�

derlermiß, çünkü 

zirvesinde hep kar var. 
Hanife Soylu

Hal� Tara¤�
(Tokuç) 

Bu alet, hal� ve kilimlerimizin

dokundu¤u alet. �lmiklerin

s�k�ßt�r�lmas� için böyle ters ters

vurulurmuß. Normalde �tarak�

denir, bizse �tokuç� diyoruz.

Babaannem bize verdi. 

Þimdi annem kullan�l�yor. 

Bir de mani yazd�m:

�Bu tokuç var ya bu tokuç, 

Tak tak, Sanki bir çakmak�
Abdülkadir Akça

����������������������������������������

Bu eßya dile gelse, neler
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Eski belgeler
Bunda ne yazd�¤�n� bilmiyorum.

Herkesin perili ev dedi¤i bir ev

vard�. Ben canavarlardan kork-

mam, bunu orada buldum. Din

dersi hocama okuttum, Nil Nehri

kenar�nda bir arazinin tapusu

oldu¤unu söyledi. Bu bir mühür.

Bu ka¤�t da çok önemli. 

Serinin en önemli parças�.

Cumhuriyet�in ilk y�llar�ndaki bir

pul ve 4 kurußluk damga pulu. 
Koray Koçak

Gaz Lambas� 
Bu gaz lambas�n�n cam�

k�r�lm�ß galiba. Annem bunun

�ß�¤�nda hal� dokurmuß. 

Bu lamba mumdan daha 

çok kullan�l�yormuß.
Hediye Karadeli

K�na Tas� 
Bu k�na tas� anneminmiß.

Gelin giderken annesi

anneme vermiß ve bununla

k�na yakm�ßlar. Ablam�n k�nas�

da bununla yak�lm�ß. 
Asl� Görücü

���

Çoban Çeßmesi ya
da Þahitler Kayas�

hikâyesi 
Çoban hayvanlar�n� gütmüyor.

Köye k�ran hastal�¤� giriyor,

çobandan biliyorlar. Gülsüm

bac�n�n ine¤ini da¤a ç�kar�yor

çoban. �ne¤in aya¤� k�r�l�yor. �ne¤i

s�rt�nda aßa¤� indiriyor ama

Gülsüm bac� inanm�yor. Çoban da

�Da¤lar taßlar söyleyin� diyor.

Kayalar yuvarlan�yor, ßahitlik 

ediyorlar. Çoban�n durdu¤u yere

de Çoban Çeßmesi yap�yorlar.
Murtaza Özç�nar

Hal� motifi-
Bir türkünün

hikâyesi
Bu hal� motifini bir gelin yapm�ß,

bir de hikâyesi var; 

köylerden birinde bir gelin varm�ß.

Kocas� �stanbul�a gitmiß. 

Bir ay olmuß gelmemiß, iki ay

olmuß gelmemiß. 

Gelin de hal� dokurken 

�Yarim �stanbul�u mesken mi 

tuttun� türküsünü yakm�ß.
Þeyda Þahin

Çöp bebek 
Annemler arkadaßlar�yla toplan�r

konußurlarm�ß. Babalar�ndan

bebek almak için para istemeye

korkmußlar. Kendileri yapm�ßlar.

Her gün oynay�p akßam tekrar

bozuyorlarm�ß. �Gelin K�z

Gülcan� kalm�ß bu oyunun ad�.

Bu bebek annemin bebe¤i.
Tu¤ba Demirezen���

neler anlat�rd�!..
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F�rat Nehri�nin Karasu kolunun do¤u k�y�s�nda, Keban Baraj Gölü kenar�nda güzel
bir vadi içinde kurulmuß olan Kemaliye ya da eski ad�yla E¤in, Erzincan�a ba¤l� bir
ilçemiz; �lçe merkezi ve ba¤l� di¤er yerleßimleri geleneksel yöre mimarisini ve
dokusunu büyük ölçüde koruyabilmiß. Yak�n çevresindeki do¤al güzellikleri ve zen-
gin folkloruyla büyük bir turizm potansiyeline sahip. Hal�c�l�¤�yla ünlü; ilçede, her y�l
hal� festivali düzenlenmekte. �ßte bu kültürel doku içinde soluk al�p veren
arkadaßlar�m�z içinden seçilmiß 15 ö¤renci, ÇEKÜL�ün bu program�na kat�ld�lar ve
�k�rm�z� ceketli� oldular. 

ÇEKÜL, 29 Nisan-2 May�s 2004 tarihleri aras�nda, dört gün boyunca
Kemaliye�deydi. Program çerçevesinde, Kemaliye Muhlis-Mukaddes Cüher
�lkö¤retim Okulu 7. s�n�f ö¤rencileri aras�ndan seçilen 15 arkadaß�m�z, Kemaliye�nin
kültürel de¤erleriyle daha yak�ndan tan�ßt�. Yaßad�klar� yere farkl� bir gözle bak�p
de¤erlendirmeyi ö¤rendiler, bu süre boyunca. Hayal güçleri öne ç�kt�, kendi kent-
leriyle ilgili yepyeni fikirler üretebildiler. 

ÇEKÜL Bitlis-Tunceli-Erzincan koordinatörü Abdullah Ataman, ÇEKÜL Kemaliye
temsilcileri Hilmi Balio¤lu ve Kadriye Ünal��n koordinatörlü¤ünde organizasyonu
gerçekleßtirilen programda, Kemaliyeli ÇEKÜL gönüllüleri, sunuß ve rehberlikleriyle
katk�da bulundular. Ayr�ca müzeler gezdiler, geleneksel el sanatlar� atölyelerini
ziyaret ettiler, mimari ve kültürel aç�dan zengin olan iki köye de gittiler. 

������������������������������������

Kemaliye



Önce iße Kemaliye ile ilgili birkaç sat�r baß� bilgi vererek baßlayal�m. Kemali-
ye eskiden E¤in olarak an�l�rm�ß. Bugünkü Kemaliye ad� ise 1922 y�l�nda Mustafa
Kemal Atatürk�ten esinlenerek verilmiß. Bu güzel ilçemiz önce Elaz�¤�a, sonra
1926�da Malatya iline ba¤lanm�ß. Ard�ndan 1938 y�l�nda Erzincan depreminde yiti-
rilen nüfusu dengelemek amac�yla Erzincan s�n�rlar�na geçirilmiß. Osmanl� döne-
minden beri Kemaliye insanlar�, gelißmelere aç�k, kültürel etkileßime yatk�n,
ça¤daß de¤ißmelere uyumlu bir halk; farkl� din ve kültürden gelen insanlar, bu-
rada birlikte bar�ß içinde yaßamlar�n� sürdürmüßler.

gezi

Kemaliye�yi birlikte gezelim
Þimdiki merhaba, Kemaliye�den! Bu sayfalarda
Kemaliye�nin misafiriyiz. Bu güzel kenti tan�mak için
küçük bir gezintiye ç�kaca¤�z.  Tabii yine k�rm�z� ceketliler
olarak... Gelin, bize eßlik edin.

20
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Arkadaßlar, ßimdi gelin, Kemaliye�nin tarihi eserlerine ßöyle bir göz atal�m.
Kemaliye�yi gezerken en s�k rastlad�¤�m�z mimari eserler, kiliseler ya da camiler gibi
dini yap�lar. Buralarla ilgili büyüklerimiz birçok ilginç bilgi aktar�yorlar ve hikayeler
anlat�yorlar. Mesela, kiliselerin birbirlerini görecek noktalara yap�ld�klar�n� ve bu
sayede kulelerinden birbirleriyle haberleßtiklerini ö¤rendik. Ne ilginç de¤il mi?

Sevgili arkadaßlar, hani her zaman mimari miras� korumaktan bahsediyoruz ya,
ißte Kemaliye ilçemiz geleneksel konut mimarl�¤�na ait örneklerini günümüze
kadar çok iyi koruyabilmiß bir örnek. Peki acaba nas�ld�r geleneksel bir Kemaliye
evi? Ö¤rendiklerimizi size de aktaral�m; tipik bir Kemaliye evinin kat say�s� iki buçuk.
Alt kat ah�r, k�ß evi ve giyim evi olarak kullan�l�yor. Esas kullanma mekân� ise üst
katta. Yukar�daki yar�m kat, �kaçak kat� diye adland�r�l�yor! Ev, arazinin meyiline
göre bazen üç, bazen üç buçuk kat da olabiliyor. 

Kemaliye uzun y�llardan beri büyük illere göç veren bir ilçemiz. Nüfusun bir k�s-
m� buradaki geçim kaynaklar�n�n çok olmamas�ndan dolay� büyük ßehirlere da¤�l-
m�ß. Dolay�s�yla �gurbetçilik� olgusu, Kemaliye�nin yaßam�n�n her alan�na yans�m�ß.
Örne¤in hal�lar�m�zda bunun izlerini görmek mümkün. Anlatanlar, hasret duygusu-
nun kilim motiflerinde de kendini gösterdi¤ini söylüyorlar. Bu desenlerin hepsin-
de, insanlar�n gurbetteki sevdikleri, hasretleri için ißledikleri duygular, düßünceler
okunuyormuß. 

Sevgili arkadaßlar, biz Kemaliye�yi sizin gözünüzle k�saca gezmeye çal�ßt�k.
Umar�m bu güzel ilçemizi görmeyen arkadaßlar�m�z, gözlerinde biraz olsun can-
land�rabilmißlerdir. Ülkemizin kültürel de¤erlerini birbirimize aktarmak, deneyimleri
paylaßmak, onlar� canl� tutman�n en güzel yollar�ndan biri. Bu konuda birbirimize
yard�mc� olal�m.

21
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bizim kemaliye

Farkl� mimari yap�lar� nedeniyle koruma alt�na al�nan Kemaliye evleri, bu kenti di¤erlerin-
den ay�ran en önemli özelliklerden biri. Kemaliye 19. Yüzy�l sonlar�ndaki mimari dokusunu gü-
nümüze aktarabilmiß az say�daki yerleßim yeri aras�nda. Kemaliye evleri Osmanl� �mparatorlu-
¤u devrinde olußmuß kentsel konut gelene¤inin özgün örnekleri aras�nda yer al�yor. Tarihi
Kemaliye evleri ça¤�na göre modern bir medeniyetin ve kültürün yaßama uygulanmas�n�n
canl� bir anlat�s�. 

Kemaliye evleri genellikle her biri F�rat nehrini görebilecek ßekilde konumlanm�ß. Bu man-
zaraya bakan do¤u yönünde, evin di¤er cephelerine oranla çok say�da pencere, vitrayl� tepe
pencereleri ve her katta daha ilerilere taßan cumbalar yer al�yor. 

Kemaliye oldukça engebeli bir arazi üzerine konumlanm�ß. Bunun nedeni araziyi ekonomik
bir biçimde kullanmak. E¤imli araziye ba¤l� olarak evler yatay de¤il dikey olarak, üç, dört, hatta
beß katl� olarak inßa edilmißler. 

Gelin, bu evlerin içi nas�l yerleßtirilmiß, ona bakal�m; Kemaliye evlerinde alt kat, ana kat, yer
kat� ve �kaçak� diye an�lan bölümler bulunuyor. E¤imli araziye yasland�klar� için bu evlerin
kap�lar�ndan ya bir soka¤a, ya da bir bahçeye ç�k�labiliyor. Günümüzde ne yaz�k ki bu evlerin
ço¤unun y�prand�¤�n� ve koruma alt�na al�nmalar� gerekti¤ini görmekteyiz.

Kemaliye evlerinin kap� tokmaklar� da en az evlerin kendileri kadar önemli say�lmakta. Bu
dövme demir tokmaklarda, eski düzenlemeye göre, iki tür ses verme eleman� yer al�yor;
yabanc� erkek misafirler, üstteki kal�n ses veren eleman�, ev halk� ve kad�n misafirler ise, alttaki
ince ses vereni kullan�yorlarm�ß. 
Ne hoß de¤il mi?

����������������������������������������

Kemaliye evleri
Erzincan'a ba¤l� Kemaliye ilçesi, 1970'lerde ünlü Safranbolu evleriyle
birlikte gündeme gelmiß, ancak o kadar tan�nma f�rsat� bulamam�ß.
Bunun en önemli nedeni, Kemaliye'ye ulaßmak sorun olmuß. Bu
evlerin hepsi de mimari aç�dan eßsiz bir de¤ere sahip. Yak�ndan bir
göz atmaya ne dersiniz? 
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bizim gözümüzle

YEÞ�L EÚ�N�M
E¤inim, E¤inim yeßil E¤inim 

Yad ellerde olsam yine seninim 

Gözü yaßl� anama hat�rlat beni 

Gel a¤am gel paßam gel bize gidek 

Aç�lm�ß gülleri der, bize gidek 

Anam, anam, anam, anam E¤inli misin 

E¤ine gelmeye de yeminli misin 

E¤inim, e¤inim baß�m�n tac� 

Rüyalar�m� süsler bir dut a¤ac� 

Senden ayr� kalmak bana ölümden ac� 

Bu hasret ac�s�n�n yok mu ilac� 

S�tk� Vanl�gil

FIKRA

Zaman�nda köylünün biri at� ile geliyor Apça¤a köyüne. 

Bir ve misafir olmak istiyor. Ev sahibinin cevab�:

A¤a sana iki yumurta k�rd�m amma iß ya¤da. Akßam eve

giderdük amma ev ba¤da. Güneß de iki gözlü ma¤rada.

At�nda yi¤itmiß sen gider kalusun Suluhan�da. 

Kemaliye�nin Muhlis-Mukaddes Cüher �lkö¤retim Okulu�ndan programa kat�lm�ß 
olan arkadaßlar�m�z�n kendi yöreleriyle ilgili paylaßmak istedikleri, dört gün boyunca
ürettikleri, izlenimleri...

����������������������������������������
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SUNAM

Gine ßafak söktü Sunam uyanmaz

Hasret çeken gönül derde dayanmaz

Ça¤�r�r�m Sunam sesin duyulmaz

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Çektü¤üm gönül elinden

Usandim gurbet elinden

Kimseler bilmez halimden

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Bunca diyar gezdim gözlerin içün

Niye küstün bana el sözü içün

Dilerim Allahtan s�zlas�n içün

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Çektü¤üm gönül elinden

Usandim gurbet elinden

Kimseler bilmez halimden

Uyan Sunam uyan derin uykudan

An�l Dabao¤lu

KIRKGÖZÜN MASALI

Bir gün bir gelin, ine¤i alm�ß sulamaya

götürmüß. Bu inek bir ma¤araya

girmiß. Bu ma¤aran�n içinde bir kenar-

da su varm�ß. Gelinle inek birlikte

suya gitmiß. �nek tam su içiyormuß ki

su onlar� al�p götürmüß. Bir daha da

kimse onlar� bulamam�ß.
Özlem �per

Geline gerek bir ana

A¤layas�n yana yana

�ki gözüm can�m ana

Þen babam evi ßen olsun

Gideyim haberim olsun.
Dilek Özerdal

���



bizim gözümüzle

�Dün, çok güzel bir gündü,

kütüphaneye geldik. Kütüphanede

çok e¤lendik. Bugün yaßl� amcalar

gelerek bizlerle güzel güzel bilgiler

verdiler. Burada her gün, gün

de¤erlendirmesi yap�yoruz.�
Özlem �per

�Þevket Amca türkü söyledi, biz de

hep beraber halay çektik. Müzeden

sonra kütüphaneye gittik. Orada

hangi tarihi eser dikkatimizi çek-

tiyse onu, ayn�s� olmasa da

pißmemiß toprakla yapt�k. Apça¤a

Köyü�nü gezdik. Bizi gezdirirlerken

kendimi turist sand�m.� 
S�tk� Vanl�gil

�Kemaliye sokaklar�n� gezdikten

sonra kaymakaml�¤a gittik ve kay-

makam�m�za bize böyle bir olanak

sa¤lad�¤� için çok teßekkür ettik.

Kaymakaml�ktan sonra Milli E¤itim

Müdürü�ne gittik ve Müdür orada

bizim resmimizi çekti. Milli E¤itim

Müdürü�nün elini s�kt�k ve oradan

sonra kütüphaneye gittik, resim

çal�ßmas� yapt�k.�  
Deniz Güngören

�Bugün üçüncü gündü. Bugün daha

mutluydum, çünkü Apça¤a köyüne

gittik. Ben Apça¤a köyünde otu-

ruyorum. Sabah saat 10.30�da

Kemaliye�ye gittim. Orada arka-

daß�mla biraz gezdikten sonra

Kemaliye Müzesi�ne gittik. �kinci

kata ç�kt�k orada en çok dikkatimi

çeken foto¤raf makinas�yd�.

Foto¤raf makinas� o kadar büyüktü

ki, resim çekildi¤inde makinan�n

içinden bulmak o kadar da kolay

olmazd�. Sonra Kemaliye Halk

Kütüphanesi�ne geçtik.

Kütüphanemiz o kadar zengin ki,

içinde binlerce kitap var.�
Filiz Çakmakgil

�Cuma günü sabah 09.30�da hal�

atölyesini geziye gittik. Çok mut-

luydum, oraya giderken. Hal� atö-

lyesinde üç teyze ve abla hal�

dokuyarak Kemaliye�yi destekliyor-

lar. Yaklaß�k 10 kißi de ö¤renci.

Onlar para ile çal�ßm�yorlar. 10.30�da

oradan ayr�l�p kütüphaneye

döndük. Kütüphanemizde kendi

müzemizi kurduk. Bunlar 11.00�e

kadar sürdü. 11.00�dan 11.45�e kadar

Hüseyin Kuleli Kemaliye�nin tarihini

ve arkeoloji özelliklerinden söz

etti. 12.30 ile 13.15 Kemaliye�mizin

Belediye Baßkan�n�n evinde yöresel
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yeme¤imizden köy çorbas�, etli

dolma, kaburga. Çökeklik piyaz�

yiyerek yeme¤imizi bitirip ç�kt�k.�
Dilek Özerdal

�Bugün üçüncü günümüz; Apça¤a

köyüne gittik. Orada arkadaß�mla

biraz gezdikten sonra Kemaliye

Müzesi�ne gittik. Müzeyi gezdikten

sonra fas�l�n oturdu¤u yere geçtik.

Apça¤a köyüne gidißimiz yaklaß�k

10 dakika sürmüßtü. Biraz oturduk-

tan sonra yemek yedik. Bizi çok

güzel karß�lad�lar.�
Gamze Akyavuz

�Oyunlar oynad�k. Kemaliye�nin ha-

ritas�n� çizdik resim yapt�k k�rkgöze

gittik. Hava ya¤murlu oldu¤u için

gezemedik. Üç beß arkadaß�m�z

görmedikleri için o ya¤murda gör-

meye gittiler. Biz arabada oturduk

onlar�n gelmesini bekledik.�
An�l Þerif  Daba¤o¤lu

�Bugün ö¤len saat 12.30�da ÇEKÜL

Vakf��ndan gelen  Nurcan  Abla ve

Kadriye Abla ile tan�ßt�k. Birbirimizi

tan�yabilmek için oyun oynad�k.

Bize ÇEKÜL çantas�n� verdiler.

Birbirimizi iyice tan�d�ktan sonra

Nurcan Abla bize sorular sordu.

Sorular� ben de cevaplad�m. Sonra

tekrar oyun oynad�k.�
Buket Karaosman

�Bugün yapt�¤�m�z çal�ßmalar� çok

sevdim. Hele K�rkgöz seyahatinde

macera beni çok etkiledi. ÇEKÜL

Vakf��nda sadece kendiniz için

de¤il, herkes için çal�ß�yorsunuz. 

Benim beklentim bütün insanlar�n

ÇEKÜL ve onun gibi birden fazla

sivil toplum kurulußuna destek ver-

meleridir. Sizi çok seviyorum .
Emre At�lgan 

�Perßembe günü tan�ßma vard�.

Tan�ßmadan sonra oyun oynad�k.

Hocalar�m�z bize çok iyi davrand�.

Bize ÇEKÜL hakk�nda bilgi verildi ve

Kemaliye�nin tarihi yerlerini

hocam�z bize anlatt�. Resim yapt�k.

Yani resim yapt�k derken,

Kemaliye�nin sokaklar�n� çizdik.�
Emine Tok

�Bugün saat 9.30�da hal� atölyesine

gittik. Hal� atölyesini gezdik. Daha

sonra ise kütüphaneye gittik.

Kütüphanede Hüseyin Kuleli

Kemaliye�nin mimari özelliklerini

anlatt�. Daha sonra ara verdik ve

meyve salatas� oyunu oynad�k. Saat

12.30 oldu¤unda belediye

baßkan�n�n evine yemek yemeye

gittik. Hepimiz yemeklerimizi

yedikten sonra belediye

baßkan�m�z�n evine gezdik. Çok

güzel tarihi eserler vard�. 200

senelik bir saat vard�.�
An�l Kazankaya

�Saat 10.00 da müzeye gittik.

Þevket amca bize müzedeki

eßyalar�n� tan�tt�. 11.30�da 

kütüphaneye geldik, seramik

çal�ßmas� yapt�k. Ben k�l�ç yapt�m.

Kutluer tabanca, fincan ve kaß�k

yapt�. Emre ßamdan yapt�. An�l

mumluk yapt�. Di¤er An�l sepet

yapt�. Gamze telefon yapt�. Buket

türbe yapt�. �
Mehmet Sa¤çolak 

�Bu program çok güzel çok 

keyifli ve maceral�yd�. Bu program�n

her ilimizde olmas�n� isterdim.

�nsanlar�n programda 

yetißtirilmesini isterdim. Bu 

program� düzenleyenlere çok çok

teßekkür ederim.�
Ebubekir Bulut
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Kentler Çocuklar�nd�r Projesi�nin ilk aßamas� Güneydo¤u Anadolu Bölgesi�nde,
Midyat�ta hayata geçirildi. Bu anlamda Midyat��n �Kentler Çocuklar�nd�r� projesi kap-
sam�nda özel biri bulunuyor. Midyat�ta e¤itim ve di¤er etkinlikler 23 Eylül-7 Ekim
2003 tarihleri aras�nda, yaz okulu ö¤rencilerinin kat�l�m� ve deste¤iyle gerçekleßti.
Mimarl�k, restorasyon ve sanat bölümlerinde okuyan üniversite ö¤rencilerinin
kat�ld�¤� Midyat Kültürel Yaz Okulu ve Midyatl� ö¤rencilerin Kültürel E¤itim Program�
tarihlerinin bulußturulmas� neticesinde, üniversite ö¤rencileri ve Midyatl� çocuklar bir
araya gelme f�rsat� yakalad�lar. Bu bulußma, de¤ißik alanlarda e¤itim gören abla ve
a¤abeylerin, küçüklerin ufuklar�n� açmak ve bilgilendirilmelerini sa¤lamak ad�na çok
faydal� oldu. Midyat�taki programa kat�lan arkadaßlar�n�z, Kocatepe, Esentepe, �stiklal,
Ali �hsan Kalmaz, Fahrettin Önen, Fatih, Gazi ve Atatürk �lkö¤retim Okullar�ndan
seçilmiß olan 13 yaß grubundan 18 kißiydi. Kültürel e¤itim program�, ÇEKÜL�ün proje
koordinatörü Iß�l Mumcu taraf�ndan yürütüldü; ÇEKÜL gönüllüleri destek verdiler. 

Di¤er iller gibi Midyat program� da yo¤un geçti. El sanatlar� atölyelerini, müzeleri,
medrese ve camileri gezdiler. Midyat��n yerel gazetesi için kültür sayfas� haz�rlad�lar,
sergi yapt�lar. Kültürel ve do¤al miras�n korunmas� konusunda bilgilendiler, tart�ßt�lar,
gezileri de¤erlendirdiler. K�sacas�, kültürel miras denince akla ilk gelen bölgelerinden
birinde de¤erlere sahip ç�kman�n neden önem kazand�¤� konusunda düßündüler.

Midyat
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Midyat, �Turabdin� diye adland�r�lan bölgenin merkezi konumunda. Turabdin, bat�da
Mardin, kuzeyde Hasankeyf, do¤uda Cizre ve güneyde Nusaybin s�n�rlar� içinde kalan böl-
genin ad�. Baz� kaynaklara göre ilçenin ad� �ayna� demek. Baz�lar�ysa Asur tabletlerinde
geçen �ma¤aralar kenti� anlam�ndaki �Matiate� kelimesinden türedi¤ini söylüyor. En eski
yerleßim bölgelerinden Yukar� Mezopotamya�da yer alan Midyat�ta, çok çeßitli uygarl�klar
süregelmiß; Sümerler, Asurlar, Urartular, Makedonlar, Persler, Romal�lar, Abbasiler ve
Osmanl�lar tarihsel süreç içinde bu bölgeye hâkim olmußlar. Keldaniler, Yakubiler, Araplar,

Rumlar ve daha birçok halk, yaßam�n� bu bölgede sürdür-
müß. Günümüzde de farkl� dil konußan, farkl� dinlere men-
sup insanlar birarada yaß�yor.

Midyat�ta evlerin taß ißlemeli d�ß yüzeyleri ve avlular�
gizleyen yüksek duvarlar, darac�k sokaklara da duvar
olußturmuß. Pencereler asla di¤er evin penceresiyle yüz
yüze gelmiyor; her evin penceresi, di¤erinin ancak
duvar�n� görebilecek ßekilde yerleßtirilmiß. Aç�s� hesapla-
nan öge sadece pencereler de¤il; gün�ß�¤� da öyle ince
hesap edilmiß ki, hiçbir evin gölgesi di¤erinin üzerine
düßmüyor. Midyat evlerinin taßlar� da mekânlar� yaz�n
serin, k�ß�n s�cak tutuyor. Evler genellikle iki katl�, alt kat
ah�r ve kiler olarak tasarlanm�ß. Avludan kesme taß merdi-
venle ikinci kata ç�k�l�yor. �kinci katlarda avluya bakan

gezi

Midyat�� geziyoruz, bize eßlik   
Merhaba arkadaßlar! Bu iki sayfaya, içinde yaßad�¤�m�z Midyat��
s�¤d�rmaya çal�ßaca¤�z. Midyat, yüzy�llar boyu gelip geçmiß
uygarl�klar�n izlerini taß�yan, özgün mimarisiyle, taß ißçili¤iyle,
darac�k sokaklar�, kiliseleri ve camileriyle adeta bir aç�k hava
müzesi görünümünde. Burada yaßayan arkadaßlar�m�z çok ßansl�!

����������������������������������������
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teraslar var; yaz�n buralarda yat�l�yor.
Taß ißlemecili¤i kadar, kilim dokumac�l�¤�, çömlekçilik ve telkari de Midyat��n geleneksel sanatlar�ndan. Sevgili

arkadaßlar, aç�k hava müzesi diye adland�r�lan tarihi yerlerinden de bahsedelim biraz. K�sa döküm, size bu zenginlik-
le ilgili bilgi verecektir: 

Mort Þmuni kilisesi: 19. yüzy�l sonlar�nda Süryani Cemaati taraf�ndan yap�lm�ß.
Mor Barsavmo Kilisesi: 1943 y�l�nda eski temelleri üzerine geleneksel biçimde yeniden yap�lanm�ß.
Mor Aksnoya Kilisesi: 1960�l� y�llarda eski kal�nt�lar�ndan yola ç�k�larak restore edilmiß.
Mor Þarbel Kilisesi: Midyat merkezdeki en eski ve en göz al�c� kiliselerden.
Protestan Kilisesi: 1900�lü y�llar�n baß�nda inßa edilmiß.
Mor Gabriel Manast�r� (Deyrul Umur): Çeßitli dönemlerdeki restorasyonlar ve ilavelerle bugünkü görünümüne

kavußmuß.
�zozoel Kilisesi: Midyat��n Alt�ntaß köyünde bulunan kilise, köyün en yüksek tepesinde olma özelli¤ine sahip.
Meryem ana Kilisesi: An�tl� (Hah) köyündeki kiliseye günümüzde eßine az rastlan�yor. Olas�l�kla 6. yüzy�ldan kalma.
Hah Katedrali (Mor Sobo kilisesi: 6. yüzy�lda yap�ld�¤� biliniyor.
Mor Serkis ve Bakos Manast�r�: De¤erli süslemeleriyle göze çarpan kilise 789 y�llar�nda yap�lm�ß.
Mor Eliyo Kilisesi: Yap�l�ß tarihi bilinmiyor.
Hah Harabeleri: 8. yüzy�lda taß ustalar�n�n maharetlerini en iyi anlatanlardan biri.
Mor Afrem Kilisesi: Köy halk�n�n tarihi süreç içerisinde u¤rad�¤� sald�r�lar karß�s�nda s�¤�nd�klar� bir yer.
Mor Dimet Kilisesi: Tarihi bilinmiyor.
Mor Kuryakos Kilisesi: Ortaça¤�dan kalma bu kilise 734 y�l�nda ölen zeytin a¤açlar�n�n banisi (Zeytinci) Mor

Þehmun�a atfen yap�lm�ß.
Mor Estafanos Kilisesi: Kilise kap�s�n�n solundaki yaz�tta 778/79 tarihleri bulunuyor.
Cevat Paßa Camii: 1925 y�l�nda yap�lm�ß.
Mekez Ulu Camii: 1800 y�l�nda yap�lm�ß.
Abdurrahman Camii: Yap�l�ß tarihi Hicri 1331/Miladi 1915 y�l�n� göstermekte.

   eder misiniz?



Sevgili arkadaßlar, Yukar� Mezopotamya�n�n dünyan�n en eski yerleßim bölgesi oldu¤unu, Midyat��n da burada bulun-
du¤unu biliyor musunuz? Bu da biny�llar içinde müthiß bir mimari mirasa sahip olmas�n� getirmiß. Bu miras içinde

as�rlard�r ayakta kalabilmiß olan bir yap� da Mor Gabriel Manast�r�. Yöredeki en eski manast�r özelli¤ini taß�yor. Zeytin
a¤açlar�n�n aras�nda küçük bir tepe üzerinde olan Mor Gabriel�in yap�m y�l� MS 397. Roma imparatorlar� Arkadius ve
Anunius döneminde, Mor Samuel ve Mor Þemun ad�nda iki rahip taraf�ndan yapt�r�lm�ß. Ayn� zamanda içinde say�s�z

kitap bulunan bir kütüphane ve binlerce ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü bir teoloji (Tanr� Bilimi) fakültesi de bulunuyormuß.
20 dönümlük bir arazide bulunan manast�rda, rahibeler ve rahipler için özel yerler, misafirler için konaklama alanlar� da
varm�ß. Dünyan�n en eski ve faal Hristiyan merkezlerinden biri olma özelli¤i olan Mor Gabriel kompleksinde Meryem

Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, K�rk Þehitler Kilisesi, Sekiz Kemerli Theodora Kubbesi ve M�s�rl�lar Kubbesi bulunmakta.
Ma¤aralar kenti Midyat�ta bulunan hemen tüm eski kiliselerin ad�n�n baß�nda bulunan ��Mor�� kelimesini fark etmißsinizdir.

Bunun bir unvan oldu¤unu  ve ��Aziz�� anlam�na geldi¤ini ekleyelim.

bizim midyat

Mor Gabriel
(Deyr�ul Umur) Manast�r�

Midyat, as�rlar boyunca birçok medeniyetin gelip geçti¤i bir yer olmuß. Farkl� dinlere
ve dillere mensup insanlar�n birlikte yaßad�¤� tarihi bir ilçe. Bu medeniyetler, zengin

bir mimari miras b�rakm�ß. Gelin ßimdi Mor Gabriel Manast�r��na bir göz atal�m. 
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Midyat�� gezdik durduk, bir de bakt�k Telkari�yi nas�l olmußsa atlam�ß�z. Ama geç
kalmad�k. Yöreye özgü bu sanat hakk�nda bir ßeyler  ö¤renmeye ne dersiniz? 

Arkadaßlar, ad�ndan da ç�karaca¤�m�z gibi telkâri, tel ile yap�lan sanata verilen isim. Yurdumuzda en önemli merkez,
Mardin�in Midyat ilçesi. Birçok geleneksel sanatta oldu¤u gibi, telkâride de sanatkâr, ißinde kullanaca¤� her türlü malze-
meyi kendisi yapmak zorunda. Yani usta, kullanaca¤� telleri kendi atölyesinde ham maddeden elde etmekte. Bazen

alt�n ve baßka madenler kullan�lsa da, bu ißte en çok kullan�lan maden gümüß. 
Daha çok Süryanilerle bütünleßen telkâri sanat�, bugün koruma alt�na al�nmas� gereken bir baßka de¤erimiz. Her

geçen gün yok olma tehlikesiyle daha çok karß� karß�ya kalan bu sanata sahip ç�kmak gerekiyor. 
Þimdi dilerseniz telkâri ile ilgili küçük bir maniye yer verelim:

�Kumaß�n ve alt�n�n sihirbaz� derler Süryaniler için, oysa ki ben Mardin�de telkâriyim. En eski kelebek kanad�, yi¤itlerin
asas�... Benim göz zevkim, el eme¤im, maharetle nak�ß olur gümüß üzerinde dansla. Ben Mardin�im. En güzel gümüß
ißlemecili¤in yurdu yani. Mezopotamya ilham�m, medeniyetler benim desen kayna¤�m. Ben, tel halindeki gümüßü

diriltir, alt�n� ßahland�r�r�m. Basit bir el çekiciyle ve ayak körü¤üyle sevda yak�s�n� gümüße yans�t�r�m. Ben en güzel kol
dü¤mesiyim. Taßlara nakßetmiß atalar�mla, gümüßü yonttum. Ben bir zevk tüneliyim. Bir çocu¤un gelecek düßü,

Mardin�de bir sevgi motifiyim. Ben telkâriyim, dünden bugüne incecik zevkleri bulutlara ißleyen, çiçeklere kaz�yan...�
Telkârinin Mardinlilerin yüre¤indeki yeri anlamak kolaylaß�yor, bu sat�rlar� okuyunca, öyle de¤il mi? 

Bir de bu sanat�n tarihçesine bakal�m; arkeolojik buluntulara göre gümüß telkârinin geçmißi MÖ 3 bin y�l�na kadar
uzan�yor. Bu sanat, bir gelenek olarak Mezopotamya co¤rafyas�nda yaßayan Süryaniler taraf�ndan günümüze kadar

taß�nm�ß. Osmanl�lar zaman�nda büyük ilgi gören telkâri, o tarihlerde de 
Süryanilerle özdeßleßen bir sanat dal� kabul ediliyordu. 

Arkadaßlar, bugünün h�zl� temposu içinde telkâriye ya da di¤er el sanatlar�na 
yeterince yer aç�ld�¤�n� düßünüyor musunuz?

Emek ve sab�r ißi, 
telkâri sanat�

���������������



bizim gözümüzle
�����������������������������������������

34

DEYRUL ZAFARAN
Gittik Deyrul Zafaran Manast�r��na,

�lk gitti¤imiz bölüm hüzünlüydü.

Çünkü, manast�r�n yedi bölümünde,

vard� ki

Yüz elli iki Metropolitin mezar�.

�kinci gitti¤imiz yer, 

Zerdüßlerin tap�na¤�

Bu tap�nak iki bin y�ld�r,

Dayanm�ß zorluklara.

Geçtik kilise bölümüne, 

Gördük yirmi metrekarelik minareyi

Kap�s� dört yüz y�ll�k

Ceviz kabu¤undan yap�lm�ß. 

Aday GÜRKAN-Hamdullah Çetin

GELÜÞKE HANI
Çok eski odalarla

Önemli Gelüßke Han�

O ticari sanat�yla

Tarihi Gelüßke Han�

Eski havan odalar�yla

Konaklama odalar�yla

Ve de meßhur eßyas�yla

Tarihi Gelüßke Han�

�nsanda var bir heyecan

Çünkü tarihi çok önemli

Di¤er bir yönüyle

Midyat��n Gelüßke Han��na

önem vermesi.
M. R�da Aksoy
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Z�NC�R�YE
MEDRESES�
Artuklular�n eli 

Yapm�ß bu medreseyi

Camilerle donatm�ß

Ad�n� zincir koymuß.

Çesmesiyle anlatm�ß

�nsan�n hayat�n�

Do¤um, ölüm, yaßam�

Dünyadan sonraki ebedi hayat�.

Da¤lar�n yamac�nda 

Mardin�in ortas�nda 

Tarihin sayfas�nda 

Zinciriye medresesi.

Mehmet Beßir Aslan

ULU CAM�
Gittim Mardin�in Ulu

Camisi�ne;

Geçtim o nak�ßl�, o desenli

giriß kap�s�ndan

�çtim o tarihi yerden akan o

berrak suyundan 

Bunlar�n hepsi Ulu Cami�nin

tarihi güzelliklerinden

Ulu Cami tek ikiz minareydi

Anadolu�da 

Nedeni bilinmeyen bir sebep

sonucunda

O güzel desenli yap� da 

Çöktü 610 y�l�nda 

Zozan Akcan



bizim gözümüzle

�Dil ve tarih bak�m�ndan Midyat

çok zengindir, ama burada baz�

aileler k�z çocuklar�n� okutmuyorlar,

baz�lar� ilkokulu bitirinceye kadar

okutuyor, baz�lar� da birinci s�n�ftan

hemen sonra al�yor okuldan. Ben

bu y�l ortaokulu bitirece¤im, gele-

cek y�l liseliyim. Ben belki bu 

yönden ßansl�y�m, ama di¤er

arkadaßlar�m ne olacak? Onlar�nda

okumalar� gerekmiyor mu? Anneler

babalar, ne olur k�z çocuklar�n�z� da

okutun, onlar�n hepsi okumak istiyor.�

Geçmiße Aç�lan Kap�
Toplumlar kardeß, patrikhane

binas�, ßimdiki ve gelecek kußaklar

için müzeye çevrildi. Milat sonras�

ve önce, bulunur bu müzede;

Atalar ne yapm�ß, nas�l yapm�ß,

anlat�l�r birer birer, yar�nlar da

görsün diye.
Funda Alpar

�Midyat�ta olumsuz görünen,

altyap� hizmetlerinin gelißmemiß

olmas�, güzel ilçemizin kirli görün-

mesine neden oluyor. Bir de eski

yap�lara bakt�¤�m zaman

atalar�m�n, dedelerimin bu evlerde

yaßam�ß oldu¤unu düßünerek

duygulan�yorum.�
Nihat Aykut

�Midyat�m�z öyle bir yerdir ki hiçbir

evin gölgesi di¤erinin üzerine

düßmez. Ayr�ca çok s�cak kanl� bir

halk�m�z vard�r. Kendi gelenek ve

göreneklerine çok ba¤l�d�rlar.�
Þehmus Ertekin

Midyat�l� arkadaßlar�m�z özellikle e¤itim hakk� konusunda büyüklere sesleniyor,
Midyat�la ilgili fikirlerini dile getiriyorlar, yaßad�klar�n� arkadaßlar�yla paylaß�yorlar.
Ayr�ca proje kapsam�nda yapt�klar� gezileri de¤erlendiriyorlar.

Midyatl� arkadaßlar�m�z�n
dilekleri, düßünceleri
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Hep Birlikte M�DYAT�A
Tarihiyle ßan�yla, sanat�yla ad�yla,

asr�n amaçlar�yla, hep birlikte

Midyat�a! Kiliselerle camilerle,

bar�ßç�l hareketleriyle, tarihin göz-

leriyle, hep birlikte Midyat�a! Bu

kadarla bitmez ki, Midyat�m�z�n

güzelli¤i, gümüß hal� ve taßla, hep

birlikte Midyat�a!
Meryem Demir

Aziz Mor Barsavma Kilisesi  
�Ben Mor Barsavma Kilisesi�nde

rehberlik yap�yorum. Ziyaret için

gelen insanlara kilise hakk�nda bilgi

veriyorum. Okula gitti¤im için

günde yaln�zca iki saat. Bu kilise

beßinci yüzy�ldan kalmad�r. 1793

y�l�nda düßürülmüß, savaß veya

deprem yüzünden olabilir. Bu

kilisede her hafta ayin yap�lmaz.

Di¤er kiliselerde de her hafta ayin

yap�lmaz. Daha önce din adamlar�

daha fazla oldu¤undan her kilisede

ayin yap�l�rd�.�
Aday Gürkan 
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Hal� Dokuma 
Atölyesi
�Bir hal� dokuma atölyesine

gittik. Bu atölye aç�lal� üç-dört

sene oluyormuß. Oradaki

ö¤renciler hal� dokumaktan

çok zevk al�yorlarm�ß. Bizim

gruptan Funda arkadaß�m�z hal�

dokumas�n� biliyormuß, fakat

biz bilmiyorduk. Bu sayede

bunu da ö¤renmiß olduk. Hal�

dokumak hakk�nda bizler

oradan baz� bilgiler ald�k. Hal�

dokumak insan eliyle yap�lan

bir ißmiß. Hal� dokumak için

u¤raßmak gerekirmiß,

u¤raßmak için de sab�r gerekir-

miß. Gitti¤imiz atölyede kaba

Hereke hal�lar� ißleniyormuß.

Kaba Hereke hal�s�, çok zor

ißlenen bir çeßitmiß. Bir hata

hal�n�n tümünü mahvediyor-

muß. Bunun için hal� dokumak

dikkat istermiß.�

Öz Midyat Taß
Kesme Atölyesi
��lk önce taßlar� düzleßtiren 

35-40 yaßlar�nda iki adam ve 

15 yaß�n� geçmiß bir genç

gördüm, sonra ustalara taß

taß�yan 12 yaßlar�nda iki

çocu¤u. Bunlar� izledi¤im

s�rada usta bize ßunlar� anlatt�:

Bu atölyede katori taß�

kullan�l�yormuß. Bunun nedeni,

bu taß türünün sert

olmas�ym�ß. Taß�n ç�kt�¤� ocak-

lardan biri Batman. Bu taßlar ilk

önce yumußakm�ß, sonra

ya¤mur suyu, nem ve güneß

�ß�nlar�yla sertleßiyormuß.

Gruptan Hamdullah ad�nda bir

arkadaß, taß oymac�l�¤� biliyor-

muß. Me¤er ustan�n o¤luymuß.

Taß oymak da o kadar kolay bir

meslek de¤il, sab�r ve dikkat

gerektiriyor. Belki bugün ben

bu geziye kat�lmasayd�m el

ißinin bu kadar zor olaca¤�n�

düßünmezdim.�

�zlenimler...



���
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Kardelen çiçe¤ini hat�rl�yor musunuz? Þu bembeyaz karlar�n aras�ndan küçücük
boyunu gösteren güzelim beyaz çiçe¤i... �ßte onun ana yurdu, Akseki. Antalya iline ba¤l�
ve Bat� Toroslar�n güneyinde kurulmuß bir ilçe.

Eski ad� Marla (Marulya) olan Akseki, 1286 y�l�nda kurulmuß. Roma döneminden bu
yana yerleßim yeri olmuß. 

13-16 May�s 2004 tarihleri aras�nda gerçekleßtirilmiß olan programa kat�lan 15
arkadaß�m�z, Akseki 60. Y�l �lkö¤retim Okulu�nda ö¤renci. ÇEKÜL Bat� Akdeniz Bölge
Koordinatörü Recep Esengil ve ÇEKÜL Akseki proje sorumlusu Mehmet Soylu koordi-
natörlü¤ünde organizasyonu gerçekleßtirilen programda, ÇEKÜL Akseki gönüllüleri
sunußlar� ve rehberlikleriyle katk�da bulundular. Sunußlar�n yan� s�ra Irmak Vadisi, Sar�hac�lar
Köyü, Antalya Müzesi ve Side Aç�khava Müzesi ile geleneksel el sanatlar�ndan kilim atö-
lyesine düzenlenen gezilerin yer ald�¤� programda, çocuklar�n yarat�c�l�¤�yla katk�lar�n� ön
plana ç�kartan kat�l�mc� e¤itim yöntemleri kullan�ld�. Akseki�nin tarihi, mimari, kültürel ve
do¤al çevresi kadar yörenin tarih boyunca önemi ve folklorik de¤erleri anlat�ld�. Aksekili
arkadaßlar bu dört gün süresince kültür ve e¤lenceyi bir arada yaßad�lar. 
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Akseki, tarihi boyunca Marulye, Marala, Marla ve Akseki gibi
de¤ißik isimler alm�ß. Akseki sözcü¤üyle ilgili olarak de¤ißik
rivayetler var. Fatih Sultan Mehmet zaman�nda �stanbul�da Akseki
Kemalettin ad�nda bir alim yaßamaktaym�ß. Fatih, bu kißiyi bugünkü
Akseki yöresine yerleßmesi için göndermiß. O da ad�n� buraya
vermiß. Baßka bir rivayete göre de Akseki yöresinde çokça bulu-
nan Ak sekili atlardan dolay� yöreye bu isim verilmiß.

Sekili arazi yap�s�ndan dolay� da Akseki ad�n�n kullan�ld�¤�
düßünülüyor.

Akseki�nin bulundu¤u mevki ilk ça¤lardan bu yana bir yerleßim
yeri olarak var olmuß. Akseki, antik Melas (�bradi) �rma¤�n�n

gezi

Kardelenin vatan� Akseki�de bir gezinti
Arkadaßlar, Akseki ilk ça¤lardan beri var olan bir
yerleßim yeri. Bu nedenle zengin bir kültürel
miras bar�nd�r�yor. Neler olup bitmiß gelin k�saca
bir bakal�m.

����������������������������������������
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Akseki için �topra¤� az, ama suyun da az oldu¤u bir yer� dendi¤ini duyan olmußtur belki. Kalker kal�nl�¤� da¤
köylerine do¤ru kal�nlaßt�kça ya¤mur ve kar suyunu içine çekiyor. Bölgenin en kuvvetli suyu Manavgat �rma¤�
kenarlar�nda kuvvetli p�narlar halinde ç�k�yor.

Baßl�ca p�narlar, Gödene yak�nlar�nda Gökbölme (Yedip�nar) suyu, Tepeda¤��n�n dibinde Zeytinlibölme ve
Olukçürü¤ü p�narlar�, Sinanhoca üstünde Kozovas� suyu, Çamda¤� dibinde Sirek suyu, K�sarkap�s��nda Karaçay ve
Delika¤z� düdeni. Manavgat �rma¤�n�, rak�m olarak deniz seviyesine yaklaß�kt�kça su kaynaklar� besliyor.

Üzümdere köyüne vadi boyunca Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi zeytin a¤ac� yetißiyor. Fundal�klar da
önemli. Defne, yamaçlarda önemli bir gelir kayna¤�. Bunun d�ß�nda geçim kaynaklar� s�n�rl�.

�lçede ortalama yaz s�cakl�¤� 28-34 derece, k�ß�n ise �18-19 dereceye kadar inebiliyor. 

kayna¤�na yak�n olan da¤l�k bölgede kurulmuß.
Hitit Uygarl�¤��n�n hakimiyeti buralara kadar
uzanm�ß.

Eski Yunan ve Roma devirlerinde bölgede
önemli mevkilerde ßehirler, kuleler yap�lm�ß.
Bademli, Cevizli, Ürünlü, Gödene, Minareli,
Sinanhoca, Mahmutlu, Güzelsu ve Karadere
kal�nt�lar� buradaki eski kal�nt�lar�n izleri.

Bölgede ayr�nt�l� olarak bilinmemesine
ra¤men Etenna (Sinanhoca), Gotenna (Gödene
) ve Erimna (Ormana) ad�nda üç önemli ßehrin
kuruldu¤u bilinmektedir. 

Akseki zaman içinde Makedonya ve �ran
krall�klar�n�n, hatta k�sa süreler için M�s�r ve K�br�s
krall�klar�n�n hakimiyeti alt�na da girmiß. 

Alaettin Keykubat Alanya�y� fethettikten
sonra Akseki ve çevresi Selçuklu hakimiyetine
girmiß. Bölgede kervansaraylar, hanlar
yapt�rm�ßlar. Karaman�dan okçular, tahtac�lar,
katranc�lar gönderilmiß. Göçebe Türkmenler
buralarda yerleßtirilerek bugünkü köylerin temel-
leri at�lm�ß. S�k s�k gerçekleßen el de¤ißtirmeler,
1472�de Akseki yöresinin tamamen Osmanl� idare-
sine geçmesiyle noktalanm�ß.

Biraz da Akseki�nin co¤rafi konumu ve co¤rafi
özelliklerinden bahsedelim. Antalya�n�n
yüzölçümü üçüncü büyük ilçesi. Do¤usunda
Gündo¤muß, bat�s�nda Manavgat,
güneybat�s�nda �brad�, kuzeyinde Seydißehir,
kuzaybat�s�nda Beyßehir ilçeleri var. Yerleßme
karakteri itibariyle bir da¤ kasabas�. Akseki, bir
ovaya oturuyor. Meteor taraf�ndan olußturulmuß
ovann çap� 10 km. Bu ova, en büyük düzlük. 
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bizim akseki

Akseki çok eski bir yerleßim yeri, o nedenle arkeolojik olarak oldukça önemli. Aksekili
arkadaßlar�m�zla Akseki�nin arkeolojik özelliklerine de¤indik ve Antalya Müzesi�ni
gezdik. Sizinle de paylaßal�m istedik.

Akseki�nin bulundu¤u bölgenin antik dönemlerdeki ad� Pisidya. Manavgat Çay��n�n içinden geçti¤i vadiye de Melas
Vadisi denirmiß. Etenna dedi¤imiz bölge ise, Manavgat ovas�n�n yukar�s�ndaki bölge, K�rkgöl ovas�ndaki köyleri kapsayan
alana verilen antik isim. Günümüzden 4000 y�l önce buraya insanlar yerleßmiß. Akseki�nin, eski ad� Marulye. Sonra
Marulye, Marla oluyor. �brad��n�n eski ad� da Irad�. Etannal�lar�n tar�m ve hayvanc�l�k için kulland�¤� alan buras�. Zeytinlikler
de var. Burada bulunan ißliklerde zeytinya¤� üretiliyor.

����������������������������������������

Akseki�nin arkeolojik 
özellikleri ve Antalya Müzesi
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Etenna dedi¤imiz yerleßimin, bugünkü S�rt Köyü�nün arkas�nda yükselen tepe üzeride kaya mezarlar� bulunmuß. Bu
kaya mezarlar� Likya bölgesinde, yani Antalya�dan Fethiye�ye kadar olan bölgede çok yayg�n. Bizim bulundu¤umuz
bölgede ise az rastlan�yor.

Antalya Müzesi Türküye�nin en önemli müzelerinden biri. Antalya ve çevresinde pek çok eski yerleßim birimi var ve
buralarda bulunan eserler Antalya Müzesinde sergilenmekte. Prehistorik zamandaki yerleßimlere en iyi örneklerden
biri, ayn� zamanda dünyadaki o dönemdeki birkaç yerleßimden biri Karain Ma¤aras�. Karain ma¤aras�nda 50.000 y�l önce
yerleßimin oldu¤u düßünülüyor.

Karain Ma¤aras��ndan baßka Adema¤ac� Köyü, Karataß Semahöyük, Perge, Arikanda, Patara, Xanthos da di¤er
önemli tarihi yerleßim yerleri. 

Antalya Müzesi�nde ayr�ca Roma �mparatorlu¤u devrine, H�ristiyanl�k dönemine ait önemli eserler de bulunmakta. 
Manavgat�a ba¤l� Side beldesinde de Aç�k Hava Müzesi var. Bu müze Roma devrinden kalma bir hamamm�ß asl�nda.

1960- 61 y�llar�nda restore edilerek müze haline getirilmiß. Bu müzede sergilenen buluntular�n ço¤u daha önceki
kaz�larda ç�kar�lm�ß. 

Side�de ayr�ca 15 bin kißilik antik bir tiyatro var. Seyirci bölümü iki kata ayr�lm�ß. Geç �mparatorluk devrinde gladyatör
yar�ßlar� ve hayvan mücadelelerinin yap�ld�¤� arena olarak kullan�lm�ß. Bizans devrinde aç�k hava kilisesi olarak kullan�lm�ß.
Tiyatronun yap�m� M.S II. yüzy�l�n ortalar�na tarihlendiriliyor. Buradan Side su yollar�n� görebiliyoruz. Suyu Sevinç Köyü'nün
2 km. güneyinden alarak 30 km.lik tesislerle Side'ye ulaßmakta. Roma devrinde yap�lm�ß. Su kemerleri ve tünellerin
büyük bir bölümü günümüze kadar gelmiß.

Deniz kenar�ndaki Apollon Tap�na¤� Roma dönemine ait ve MS 150 y�llar�na tarihlendirilmekte. 1980�li y�llarda bir k�sm�
restore edilerek aya¤a kald�r�lm�ß.

����������������������������������������
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bizim gözümüzle

�Köye geldi¤imizde birçok tarihi ev

gördüm. Hepsi y�k�lm�ß, tarihi birkaç

ev kalm�ß. Bu evlerin y�k�k halini

görünce çok üzüldüm. Bizler bu

evlerin de¤erini anlay�p ilgi

gösterelim ki yeni nesillere bu

ßekilde aktarm�ß olal�m.� 
Esin Ülker

�Beni Antalya�da en çok büyüleyen

Antalya Müzesi�ndeki dev heykeller

oldu. Ama baz� yerlerinin k�r�lmas�,

kaç�r�lmas� beni çok üzdü.

Side�deki tiyatro ve hamamlar� da

çok be¤endim. Buralarda da sanat

eserleri ya¤malanm�ßt�.� 
Taner Salur

�Bugün gezinin ilk günüydü. Gezdik

ve çok e¤lendik. 13 senedir içinde

yaßad�¤�m yerin bilmedi¤im 

özelliklerini, co¤rafi özelliklerini ve

tarihini ö¤rendim. Bize bu imkan�

sa¤lad�¤� için ÇEKÜL Vakf��na çok

teßekkür ediyorum.�
Seda Tellio¤lu

����������������������������������������

Hat�ralar, izlenimler...
Aksekili arkadaßlar�m�z�n program çerçevesinde yapt�¤� gezilerden 
edindikleri izlenimleri paylaßmak ister misiniz?
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�Bundan sonra, ÇEKÜL�le ba¤lar�m�

ay�rmayaca¤�m. Hatta ö¤retmenler

s�nav�n� kazanamazsam arkeolog

olmak istiyorum.�   
Hüseyin Girgin

�Yapt�¤�m�z gezilerden büyük zevk

al�yorum. �yi ki ÇEKÜL�e üye

olmußum. Arkadaßlar�mla ve sizinle

oynad�¤�m�z oyunlar�, yapt�¤�m�z

araßt�rmalar� çok seviyorum.

Yapt�¤�m�z  bitki çal�ßmas� ve

onlar�n isimlerini araßt�rmak bana

çok keyif verdi. Þimdiye kadar okul

gezilerinde en keyif ald�¤�m gezi

buydu.�
Sedanur Zadeo¤lu

�Bugün sabah erken kalkt�k, ama

her ßeye de¤di do¤rusu. Antalya

ve Side�de çok e¤lendim. Antalya

Müzesi�ni gezdik, gerçekten

muhteßemdi. Tarihle ilgili

nerdeyse her ßeyi Antalya

Müzesi�nde bulabiliriz. Ö¤le

yeme¤ini bir restorant�n

bahçesinde yememiz hoßuma

gitti. Side�yi gezerken de sütunlar

ve hamamlar ilgimi çekti.�
Mesut Özkaya

�Dün tan�ß�rken ki oynad�¤�m�z oyun

tan�ßmam�z� kolaylaßt�rd� ve çok

zevkli oldu. Sonra meyve salatas�

diye bir oyun oynad�k, o da çok

zevkliydi. Sonra �rmak boyuna

yürüyüße gittik. Bir köy gördük,

orada ismini duymad�¤�m de¤ißik

otlar gördüm.�
Gökhan  Çatl�

�Müzede tanr�çalar�, eski paralar� ve

bu paralar�n bas�ld�¤� devletleri,

eski dönemlerde ma¤arada

yaßayan insanlar�n taßlar� nas�l

ßekillerle soktu¤u ve bu taßlar�

gelißtirerek daha da incelterek

kendilerine ait eßyalar yapt�klar�n�,

heykellerin kimlere ait olduklar�n�,

eski insanlar�n seramikten ve me-

tallerden kendilerine ait eßyalar

yapt�klar�n� ö¤rendik. �lk defa bir

müze gördü¤üm için gösterilenleri

daha iyi inceleyerek dinledim.�
Sedat K�l�nç

�Bu geziden kültürümüzü, tarihimizi

ve geçmißimizi korumay� çok iyi

ö¤rendim. Bir de eskisinden daha

iyi ve rahat konußmaya baßlad�m,

art�k görüßlerimi serbestçe ve

s�k�lmadan aç�kça söyleyebiliyorum.

Program� ve herßeyi çok be¤endim.

Keßke 7 bölgedeki 7 grupla bir

araya gelip tan�ßma imkân�m�z

olsayd�.�
Ayße Solmaz

�Yapt�¤�m�z

gezide

ö¤rendi¤im bil-

gilerle yaßad�¤�m

yerin hakk�nda bir

çok bilgiler

ö¤rendim. Hele bitkileri toplamak,

araßt�rmak ve isimlerini ö¤renmek

daha da güzel geldi. Çünkü orman�

ve bitkileri çok seviyorum.�
Neslihan Arslan

�Bugünkü ve geçen günlerdeki

beraberli¤imizden çok mutlu

ayr�ld�m. �lk geldi¤iniz gün biraz

utansam da sonra size al�ßt�m. �lk

gün oyunlar oynad�k. Irma¤a gittik. 

�kinci gün Akseki�nin eski isimlerini,

arkeolojik özelliklerini, önce hangi

uygarl�klar bulundu¤unu ö¤rendik.

Üçüncü gün okulun bahçesinde

topland�k. Antalya�ya gitme vakti

geldi¤inde çok heyecanl� idik.

Antalya�da müzeye gittik. Müze çok

büyüktü. Çeßitli taßlar ve çeßitli

aletler gördük. Sonra Side

Müzesi�ne gittik. Side�den

Akseki�ye do¤ru yol ald�¤�m�zda

çok yorulmußtuk. Bugün okulun

konferans salonunda kil çal�ßmalar�

yapt�k. O da bana ayr� bir zevk

verdi. Sonuç olarak bu programdan

çok zevk ald�m.
Artun Tellio¤lu
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bizim gözümüzle
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Akseki  
Marla�n�n sesi

Yeni ad�d�r Akseki

Toros Da¤lar� aras�nda

kurulmuß

Akdeniz�in tarihi,

Bozulmam�ß o ßehri,

Güneß gibi do¤muß

vatana 

Ne mutlu Akseki�de

yaßayana

Akseki�dir ad�

Büyüktür alan�

Türk bayra¤�d�r bayra¤�

Hiç bozulmam�ß tarihi

Ticaretin baßkenti 

Toroslar�n güneßi

Akdeniz�in tarihi

Hiç bozulmam�ß Akseki

Gece gündüz çal�ß�r halk�

Cin gibi insan�

Ticarette birinci 

Marla�ya oldu kilimci

Testiyi doldurmuß

çiminin gelini

Gidiyor sallaya sallaya

elini

K�z otur da 

Göreyim bir yüzünü
Filiz Bayat
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Arkadaßlar �Midas��n kulaklar�, eßek kulaklar�� cümlesiyle tan�d�¤�m�z söylencenin burada,
yani Bozda¤lar�n eteklerinde do¤du¤unu biliyor muydunuz? Eteklerine yerleßti¤i
Bozda¤'dan kopup gelen dereyi saran yemyeßil yamaçlarda kurulu Birgi, sadece koruma
alt�ndaki eski Osmanl� ve Türk evleriyle de¤il, tarihi yap� ve de¤erleriyle de as�rl�k a¤açlar
aras�nda parlayan bir mücevher. �ßte bu güzel yerleßim yerindeki �Kentler Çocuklar�nd�r�
projesi, 15-18 Nisan 2004 tarihleri aras�nda gerçekleßtirildi. 16 kat�l�mc� arkadaß�m�z Birgi
Kaz�mpaßa �lkö¤retim Okulu ö¤rencileriydi.

ÇEKÜL Vakf� Küçük Menderes Havza Koordinatörü Emin Baßaranbilek
koordinatörlü¤ünde organizasyonu  gerçekleßtirilen program, Birgi ve Ödemiß�te yaßayan
ÇEKÜL gönüllülerinin sunußlar� ve rehberlikleriyle hayata geçirildi.  Program çerçevesinde
Birgi�li 16 arkadaß�m�za, Birgi�nin tarihi, mimari, kültürel ve do¤al çevresi kadar Ege
Bölgesi�nin tarih boyunca sahip oldu¤u önem ve yörenin folklorik de¤erleri aktar�ld�.
Kat�l�mc� ö¤renciler Haziran ay�nda dönem boyunca haz�rlad�klar� çal�ßmalar�na ek olarak
�Çocuk Gözüyle Birgi� dergisinin haz�rlanmas� aßamas�nda kullan�lacak çal�ßmalar�n� sergiley-
erek Birgi�deki di¤er ö¤rencilerle paylaßt�lar. Ayr�ca, 19 May�s 2004 tarihinde Birgi ÇEKÜL
Evi�nde aç�lan ve bir süre sergilenen Birgi resimleri sergisi süresince de gelen ziyaretçilerle
Birgi hakk�nda ö¤rendiklerini paylaßmalar� amaçland�. Birgili kültür elçilerimiz de birlikte
oyunlar oynad�lar, müzeler gezdiler, kültür ve koruma konular� üzerinde uzmanlarla
tart�ßt�lar; sonuçta bu dört günü çok yo¤un yaßad�lar ve tad� damaklar�nda kald�!
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Birgi
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Bugün �zmir�e ba¤l� küçük bir belde olsa da Birgi, antik dönem-
lerde önemli bir yere sahip bir yerleßim yeri. Ödemiß ile Bozda¤
aras�nda, denizden yaklaß�k 420 metre yukar�da. Antik dönemlerde
Dieshieron, Christopolis, Pyrgion gibi adlarla an�lan Birgi, Bizans döne-
minde bir metropolitik merkezdi. Geleneksel mimarinin çok iyi
muhafaza edildi¤i Birgi 14. yüzy�lda Ayd�no¤ullar� Beyli¤i�nin baßkenti
olmas�n�n da etkisiyle önemli eserler bar�nd�r�yor. Bat� Anadolu kent-
lerinin zengin bir mirasa sahip oldu¤unu biliyoruz. Birgi de bu zengin
miras� geçmißten bugüne çok fazla bozulmadan taß�yabilmiß bir yer.

gezi

Haydi, Birgi�yi, keßfetmeye!..
Arkadaßlar, Birgi �zmir�e ba¤l� küçük bir belde. Ama buradan tarih boyunca de¤ißik
uygarl�klar gelip geçmiß, her zaman önemli bir merkez olußturmuß. Bu sayede önemli
bir kültür miras�na sahip olmuß.

����������������������������������������
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K�sacas�, Ayd�no¤lu Beyli¤i�nden günümüze
uzanan 700 y�lda tüm Küçük Menderes
Havzas��na kültürel kimli¤ini kazand�ran Birgi, tarihi
ve arkeolojik bir öneme sahip.

�zmir�in Ödemiß ilçesine ba¤l� Birgi, özgün
kent dokusu bozulmam�ß, 18. - 19. yüzy�l sivil
mimari yap�lar�yla dolu Birgi, �zmir'in gerçekten
görülmeye de¤er bir beldesi. Buras� Selçuklu ve
Osmanl� dönemine ait tarihi yap�larla dolu. �mam-�
Birgivi Medresesi, Sultan Þah Türbesi görülmeye
de¤er eserlerden sadece bir-ikisi. Fakat bütün
bu eserler aras�nda Birgi�nin sembolü diye-
bilece¤imiz yap�t, kußkusuz Çak�ra¤a Kona¤�.
Bunun yan� s�ra okuma yazma ö¤retmek üzere
kullan�lan ve Birgi Çevre Kültür Evi�ne
dönüßtürülen tarihi yap� da kentin ilgi çekici
merkezleri aras�nda bulunuyor. 

Her yan� tarihin zenginliklerini yans�tan, evleri,
sokaklar�, çeßmeleri, k�sacas� günümüze kadar
korumay� baßard�¤� mimari dokusuyla Birgi, 

�Dünya Kültür Miras�� listesine girmeyi
bekleyen bir yerleßim. 1994 y�l�nda inanç turizmi
kapsam�na al�nm�ß. 
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Cumhuriyet Mahallesi�nde Birgi
Kaz�mpaßa �lkö¤retim Okulu�nun
do¤usunda bulunan tarihi yap�, 18.
yüzy�lda yap�lm�ß bir mescittir. Bu
mescidin kapal� dershanesi, yatakhanesi
ve aç�k ders çal�ßma yeri bulunmaktad�r.
Eskiden ö¤renciler s�cak havalarda
d�ßar�da, so¤uk havalarda kapal� der-
shanede ders ißlerlermiß. Banyo için
yukar�s�ndaki hamama giderlermiß. Bu
mescit zamanla bak�ms�z kalm�ß, baz�
bölümleri y�k�lm�ßt�r.

Cami Kebir Mahallesi�nde birçok tarihi
yap� bulunmaktad�r. Bunlar , Ulu Cami,
medrese, hamam ve türbedir. Ulu Cami,
Ayd�no¤lu Mehmet Bey taraf�ndan
yapt�r�lm�ß. Ulu Cami�nin minaresi do¤u
taraf�nda oturan bir arslan figürü bulun-
maktad�r. Bu tür figürler di¤er camilerde
Ayd�no¤ullar� türbesinin ard�nda,
Ayd�no¤lu Mehmet Bey�in k�z�n�n
mezar�nda bulunmaktad�r. Ayd�no¤lu
Camii�nin içinde dört s�ra halinde sütun
yer al�r. Toplam on alt� sütun olmas�
gerekirken, biri yap�lamad�¤� için on beß
sütun bulunur. Caminin içi  oymalarla
süslenmißtir. Burada kap�lar, pencere
kepenekleri, duvarlar ve hutbe, oymalar-

bizim birgi

Birgi�de tarihi bir gezi
Arkadaßlar�m�zdan birinin derledi¤i bu tarih turuna siz de kat�lmak ister misiniz?
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la süslenmißtir. Bu süslemelerin en önemli taraf�
çivi kullan�lmadan yap�lm�ß olmas�d�r. Bu yap�
Türkiye�de bir Konya Camisi�nde, bir de Ulu
Cami�de bulunmaktad�r. Bu eser 1993 y�l�nda
çal�nm�ß, Yunanistan�a kaç�r�lm�ß. Bunu gören bir
vatandaß, durumu yetkililere bildirmiß ve 1996�da
yüksek bir para karß�l�¤�nda Yunanistan�dan geri
getirilmiß.

Caminin do¤usunda bir eski hamam bulun-
maktad�r. Bu hamam�n önü, ßimdilerde bakkaliye
olarak kullan�lmaktad�r. Hamam üç bölümden
olußur: S�cak, �l�k ve so¤uk bölümler. S�cak
odan�n kenar�nda cehennem diye adland�r�lan
bir kazan kaynat�l�r. Hamam�n çapraz�nda içinde
yedi sivri kemer, bir tane kubbe ve önünde
revak bulunan bir medrese vard�r.

Biraz do¤uya gidildikten sonra Çak�ra¤a
Kona¤� bulunmaktad�r. Bu konak deri tüccar�
Çak�ra¤a taraf�ndan yapt�r�lm�ß, üç katl�,
muhteßem ahßap bir binad�r.

Gülçin K�vrak 

ÇAKIRAÚA KONAÚI 
Birgi�de bulunan Osmanl� sivil mimarisi örneklerinin

baß�nda Çak�ra¤a Kona¤� gelmekte. Ege Bölgesi'ne
özgü mimari üslubu günümüze kadar korunmuß
ender konaklardan birisi. Konak, 19. yüzy�l�n ilk
yar�s�nda yap�lm�ß. Yak�n tarihe kadar konut olarak
kullan�lm�ß olan konak, daha sonra Kültür Bakanl�¤�'na
devredilmiß. 1977 y�l�nda onar�m�na baßlanan kona¤�n
çevresindeki baz� evlerin kamulaßt�r�lmas� ise 1983
y�l�nda gerçekleßtirilmiß. �ç düzenleme ve sergilem-
eye yönelik çal�ßmalar�n tamamlanmas�ndan sonra
konak 1995 y�l�nda müze olarak ziyarete aç�lm�ß.

Çak�ra¤a Kona¤��n�n iki meßhur odas� vard�r. �stan-
bul Bo¤az��n�n ve �zmir Körfezi�nin resimlerinin bulun-
du¤u odalar. Burada yaßayanlar�n memleket hasreti
çekmemek için yapt�rd�klar� düßünülüyor.

Varl�klar� h�zla tükenen örnekleri içinde önemli bir
yere sahip olan Çak�ra¤a Kona¤�, son derece önemli
bir koruma örne¤i olarak karß�m�zda durmaktad�r. 

Arkadaßlar, her ßeyden önce gelecek nesillerin
bizleri sayg�yla anmas�n� istiyorsak, onlara bu
de¤erlerin ulaßmas�n� sa¤lamal�y�z. Belki yok olanlar�
geri getiremeyiz, ama hiç olmazsa bugüne kadar
yaßam�n� sürdürebilmiß olanlar� koruyarak bu amaca
hizmet edebiliriz. Çak�ra¤a Kona¤��n� isterseniz bir de
bu gözle gezin!
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bizim gözümüzle

�Bugün ÇEKÜL� de çok güzel ßeyler

yapt�k. Oradaki ö¤retmenimiz bize

ÇEKÜL�le ilgili bilgiler verdi. Bize

kültürü nas�l korumam�z gerekti¤ini

ö¤retti. Daha sonra Belediye

Baßkan�m�z Cumhur Þener�i ziyarete

gittik. Bize Birgi�de ne tür ßeyler

istedi¤imizi sordu. Biz de hepsini

tek tek söyledik. ÇEKÜL� e geri

döndük. Geldi¤imizde kravat

ba¤lamay� ö¤renmeye çal�ßt�k. �
Özlem Akkoç

��kinci gün ilk önce Birgi� yi gezdik.

Medreselerden baßlay�p hamam�

dolaßt�k. Sonra Ulu Camii� ye geldik.

Girecektik ama caminin hocas�

yoktu. Biz de Serap��n dedesinin

bakkal�na girdik. Bir bakt�k, içinde iç

içe girmiß hamamlar. Ben 13 y�ld�r

Birgi�de duruyorum, ßahsen bunu

hiç görmedim. Burnumun dibindey-

miß. Bu hamamlar� olsun ÇEKÜL

sayesinde gördük.� 
Cavit Vuran

�Kültür elçisi olmak demek, bilgili

olmak, bilmedi¤imiz ßeyleri

baßkalar�ndan ö¤renmek demektir.

Ve daha sonra biz de bilmeyen

arkadaßlar�m�za anlatmal�y�z�. 
Birgül Ulu

�Öncelikle ÇEKÜL� de çal�ßanlara

çok teßekkür ederim, bize Birgi�yle

ilgili dersler verdikleri için. Ben Ulu

Camii ile ilgili daha baßka ßeyler

biliyordum, ama sizi dinledikten
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Birgili arkadaßlar�m�z�n izlenimlerini paylaßmak ister misiniz?
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sonra bunlar�n bir uydurma

oldu¤unu anlad�m ve daha dikkatli

olaca¤�m art�k.�
Serap Sand�k

�Bugün ÇEKÜL�deki e¤itimimizin

ikinci günü. �lk olarak Birgi�nin hari-

tas�n� yapt�k. Bazilika, ßapel vb. gibi

birçok ßey ö¤rendik. Ulu Camii�yi

gezdik. Ulu Camii�nin içindeki

desenlerin ne anlama geldi¤ini

ö¤rendik. Ulu Camii�den çal�nan

kap�lar� gördük.�
Emine Genç

�Bugün arkadaßlarla çok e¤lendik.

Sabah saat 9� da yola ç�kt�k. Efes� e

geldik. Önce Meryem Ana� ya git-

tik. Orada rahipler vard�. Biraz

gezdikten sonra otobüse bindik.

Geri döndük. Sonra dünyan�n yedi

harikas�ndan birine geldik. Üstünde

leylek vard�.�
Salih Atl�han

�Bugün ipek dokumac�l�¤�n�n nas�l

oldu¤unu, yöresel yemekleri,

k�yafetleri, türküleri ö¤rendik.

Ömriye Teyze� nin evini ziyaret

ettik. Daha sonra ipek

dokumac�l�¤�n�n nas�l oldu¤unu

ö¤rendikten sonra yöresel yemek-

leri yedik. Ö¤renmenin

mutlulu¤uyla günü bitirdik.�
Sabriye Bulut

�Bugün Sem �pek� e gittik. Bize ipek

böcekçili¤i hakk�nda bilgiler verdi-

ler. Oradan ayr�ld�k ve

tekrar ÇEKÜL�e geldik.

Behiç Galip hoca geldi.

Bize folklor hakk�nda

bilgi verdi.�.
Tu¤ba Konuß         

�Behiç Galip Yavuz adl� bir bilgin,

Birgi�yle ilgili maniler , ßiirler söyle-

di, bilgiler verdi. Gün sonu gelmißti.

Bu dört günlük mutlulu¤um sona

eriyordu. Bunun için de biraz

üzülüyordum. �nßallah bir dahaki y�l

da böyle bir etkinlik yapar�z.�
Latife Ergenç

�Sabah �s�nma çal�ßmas� yapt�k.

Sonra ev ziyaretine girdik.

Arkas�ndan ipek dokumac�l�¤�n�n

nas�l oldu¤unu ö¤rendik. Ve

Birgi�nin yöresel yemeklerini yedik.�
Erkan Dumanl�lar

�Sabah geldi¤imizde seramik

çal�ßmalar�m�z� Nurcan Abla� ya

verdik. Evden getirdi¤imiz kültürel

varl�klar�m�z� ortaya koyduk. Daha

sonra Ömriye Teyze�nin evine git-

tik. Ömriye Teyze�den, eski

dü¤ünleri, toplumun yaßay�ß biçimi-

ni ö¤rendik. Makbule Teyze bize

ßiirler, bilmeceler söyledi.�
M. Ali Y�lmaz 

�Bugün ilk dura¤�m�z

Güdük minare oldu ve

sonra medreselere ve

hamamlara gittik.

Medreselerde eskiden

ö¤rencilerin okudu¤unu ö¤rendik.

Ayd�no¤lu Mehmet Bey Camii�ne

gittik. Camideki minber yap�l�rken

çivi bile kullan�lmam�ß, minberi

yapan usta bunu yapabilmek için on

y�l çal�ßm�ß.�
Abdullah Akçakmak

�ÇEKÜL�e geldik, birbirimizin yap-

maktan hoßland�¤� ßeyleri ö¤rendik.

Nurcan abla tarihi yerlerin nas�l

korunmas� gerekti¤ini anlatt�. Neler

yapmam�z gerekti¤ini not tuttuk.

Kültürün ne demek oldu¤unu

ö¤rendik.�
Raßit Ekiz

Efes�te çok büyük bir kütüphane

vard�. O kütüphane Bizansl�lar

döneminde yap�lm�ß. Sütunlar�n

üzerinde heykeller vard�.

Heykellerin baz�lar� çal�nd�¤� için d�ß

ülkelerde sergilenmekte.�                   
Nimet Çak�r
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bizim gözümüzle

MAN�LER
1.

Birgi�nin evleri 

K�bleye karß�

Bozda¤��n etekleri

Kemer�in arkas�

2.

Birgi�nin çocuklar� 

kap�ya geldi

Cümlemiz selam verdi

Dar�lmay�n büyüklerim

Bahßiß almaya geldim.

3

Birgi�nin evleri

Asma yaprakl�, 

Yollar� taßl�, toprakl�

Çevresi çam a¤açl�

Salih Atl�han

Atasözü ve deyimlerden baz�lar�
Fidanken çatlamayan, a¤açken kütlemez

Aç iken ißletmeseler tok iken baßlatmasalar

Bal�k sudayken tavay� oca¤a koyma

Ayakta pabuç yürüyüß ö¤retir, cepte para söz söyletir

Ekme¤in kuru olaca¤�na ayran�n duru olsun

Birgili arkadaßlar�m�z�n kendi yöreleriyle ilgili ürettikleri, izlenimleri...
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MAN�LER

Birgi�deki evler,

Nas�l böyle söyler,

Analar a¤lar,

Karß�daki da¤lar.

Beßikteki çocuk,

Soyulan kabuk,

Dövüßen çocuk,

Hoplayan tavuk.

Dövüßen danalar,

Dedikoducu kad�nlar

Ötüßen kußlar

Ezan okuyan hocalar

Birgi�nin sokaklar�,

Sönük lambalar�,

Koßan çocuklar�,

Seven analar�.

Birgi�nin yemekleri,

Yaßl� naneleri,

Söyler ninnileri,

Uyur kedileri.

Akßam oldu

Gün batt�

Horoz yatt�

Anam sopayla tak�ßt�.

M. Ali Y�lmaz

BEN B�RG�L�Y�M

Havas�yla, suyuyla

Taß�yla, topra¤�yla

Gürül gürül çay�yla

Ben has m� has Birgiliyim

Hamam�yla, han�yla

Kona¤�yla eviyle

Görkemli camisiyle

Ben has m� has Birgiliyim

Türküsüyle, manisiyle

Çeßit çeßit entarisiyle

Damak tad� yeme¤iyle 

Ben has m� has Birgiliyim

Þifal� otlar�yla,

Çeßitli hayvan�yla, 

Eßsiz do¤as�yla

Ben has m� has Birgiliyim

Cana yak�n insan�yla 

Günlerce dü¤ünüyle 

Davuluyla, duva¤�yla

Ben has m� has Birgiliyim

Sabriye Bulut

����������������������������������������
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Mudanya
Bursa'n�n 25 km. kuzeybat�s�nda ve Marmara Denizi k�y�s�nda yer alan Mudanya,

temiz havas� ile yaz turizminin yo¤un olarak yaßand�¤� bir merkezimiz. Mudanya,
�yonya'n�n 12 büyük kentinden biri olan Kolofonlu göçmenler taraf�ndan MÖ 7. yüzy�lda
kurulmuß. Apamcia-Myrleia adl� bu antik kent, bugünkü Hisarl�k Tepe�sinde yer almak-
tayd�. Mudanya Roma, Bizans ve Osmanl� döneminde yerleßim olarak varl�¤�n� sürdür-
müß. Civardaki en tan�nm�ß gezi yeri Çanakl�çeßme. Osmanl� evlerinin en güzel örnek-
leri Mudanya'da de görülüyor. Bu evlerin en önemlisi Tahir Paßa Kona¤�.

�ßte, �Kentler Çocuklar�nd�r� projesinin alt�nc� aßamas�, böylesine güzel ve renkli bir
köße olan Mudanya�da yap�ld�. E¤itim program�, 16-19 Haziran 2004 tarihleri aras�ndayd�.
Organizasyonu, ÇEKÜL Mudanya gönüllüsü Gönül Kaya koordinatörlü¤ünde gerçek-
leßtirilen programa, ÇEKÜL Mudanya gönüllüleri sunußlar� ve rehberlikleriyle katk�da
bulundular. Program çerçevesinde Mudanya Hatice-�smail Hakk� Kayan �lkö¤retim
Okulu�nda ö¤renim görmekte olan 17 arkadaß�m�z, dört gün boyunca Mudanya�n�n tari-
hi, mimarisi, kültürel ve do¤al çevresiyle tarihini ve folklorik de¤erlerini dinlediler,
ö¤rendiler, tart�ßt�lar. Projenin ilk günü, di¤er yörelerde oldu¤u gibi kat�l�mc� ö¤renci-
lerin kaynaßmas� ve projeye adapte olabilmesi için �s�nma oyunlar� oynand�, projenin
tan�t�m� gerçekleßtirildi. Bu süre zarf�nda sunußlar�n yan� s�ra geziler yap�ld�. Bursa
Arkeoloji Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Zeytinba¤��na (Tirilye) gidildi.



Marmara Bölgesi�nde, zeytin a¤açlar� ve tarlalar aras�ndan geçerek ulaß�lan k�y�
kasabas� Mudanya, mandalina ve limon a¤açlar� aras�nda bir yerleßim. Marmara�n�n
güneyinde dar bir ßerit boyunca uzan�yor. Mudanya ya da eski ad�yla Montania, Osmanl�
�mparatorlu¤u döneminde önemli bir yere sahipmiß. Bu zenginliklere bir göz atal�m birlik-
te.  

Mudanya �lçesi, Gemlik Körfezi�nin güney k�y�s� boyunca uzanan ve Mudanya Da¤lar�
ad�yla an�lan yükseklikleri 400 ile 600 metre aras�nda de¤ißen tepelerle, bunlar�n kuzey
eteklerindeki dar düzlükler üzerinde konumlan�yor. Baßl�ca caddeleri Mustafa Kemal
Paßa, 12 Eylül ve Selvilik caddeleri. Mudanya�n�n yönetim birimleri ve ißyerleri bu caddeler
boyunca yo¤unlaßm�ß. 1960�l� y�llarda Türkiye�nin ilk Organize Sanayi Bölgesi�nin Bursa�da
aç�lmas�n�n ard�ndan çeßitli otomobil fabrikalar�n�n bölgede kurulmuß olmas�, Mudanya
iskelesinin önemini art�rm�ß.

gezi

Marmara�n�n incisi, Mudanya�da
gezelim!

Arkadaßlar, Mudanya Bursa�ya ba¤l� bir ilçe. Ama buradan 
tarih boyunca de¤ißik uygarl�klar gelip geçmiß, her zaman 
önemli bir merkez olußturmuß. Bu sayede önemli bir kültür
miras�na sahip olmuß.
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Baz� kaynaklara göre Mudanya ad� Antik Ça¤�da ilk ad� olan Myrleia�dan alm�ß. Antik ça¤lardan baßlayarak
sonraki dönemlerde ißgale u¤ram�ß. Dördüncü Haçl� Seferi s�ras�nda 1204�te �stanbul ißgal edilerek bir Latin
�mparatorlu¤u kurulmuß. Bunun sonucunda Haçl�lar Marmara k�y�lar�n� ve Mudanya�y� istila etmißler. Mudanya
ve çevresine Frans�zlardan kurulu Haçl� ordusu gelmiß ve bir nedenle kenti Montaneia diye adland�rm�ßlar.
Bu ad�n, Latince�de da¤ anlam�na gelen �mons�tan türetildi¤i, dolay�s�yla �da¤l�k yöre, da¤ ülkesi� demek
oldu¤u öne sürülmekte. Kentin ça¤daß ad�, bu son dönüßümünden türeyerek yerleßmiß.

Mudanya Da¤lar��n�n kuzey yamaçlar�yla eteklerindeki düzlüklerde yetißtirilen a¤açlardan en kaliteli
zeytin ürünü elde edilmektedir. Tepelerin güney yamaçlar� ormanlar ve makilik alanlarla kapl� olup,
Mudanya�n�n köylerinin çevrelerinde ba¤c�l�k, meyvecilik yap�lmakta. 

Mudanya�n�n Kurtuluß Savaß��nda önemli bir yere sahip oldu¤unu biliyoruz. Birinci Dünya Savaß�
sonunda �ngiliz askerleri taraf�ndan ißgal edilen Mudanya, 12 Eylül 1922�de Halit Paßa komutas�ndaki
Kocaeli Grubu birlikleri taraf�ndan kurtar�ld�. Kurtuluß Savaß��n�n baßar�s�n� perçinledi¤i gibi, yeni Türk
Devleti�nin dünyada tan�nmas�n� da kesin olarak belgeleyen Mudanya Ateßkes Anlaßmas� ile, askerlik
alan�nda kazan�lan büyük zaferle beraber Mudanya bugünkü önemine kavußmußtur. 

Cumhuriyet döneminde Mudanya kültür a¤�rl�kl� bir sayfiye kenti olarak önem kazanm�ß. Eski
demiryolu gar�, Hotel Montania�ya dönüßtürülerek turizme kazand�r�lm�ß. 

Mudanya Kilisesi kent merkezinde eski bir Rum kilisesi. Ad�, kesin yap�l�ß tarihi
ve kimin taraf�ndan yapt�r�ld�¤� bilinmiyor. Uzun süre sinema olarak kullan�ld�ktan
sonra 1993 y�l�nda Mudanya Belediyesi taraf�ndan restore edilmiß ve U¤ur
Mumcu Kültür Merkezi ad�yla yeniden aç�lm�ß.

Mudanya�n�n geleneksel konut dokusu çok önemli. Birçok önemli tarihi
yap�n�n içinden özellikle ikisi dikkati çekiyor. Günümüzde kütüphane ve müzeye
dönüßtürülmüß olan Tahir Paßa Kona¤� ile Cumhuriyet tarihimizin an�lar�n�n
sergilendi¤i Mütareke Evi, Mudanya�n�n önemli tarih varl�klar�ndan. Her ikisi de
yeniden ißlevlendirilmiß. Tahir Paßa Kona¤� bugün Mudanya �lçe Halk
Kütüphanesi olarak hizmet vermekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti�nin
siyasi alanda kazand�¤� ilk baßar�s�n�n göstergesi olan Mudanya Mütarekesi�nin
imzaland�¤� Mütareke Evi, 1960 y�l�ndan beri müze olarak kullan�l�yor.
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Türk Kurtuluß Savaß�'n�n zaferle noktaland�¤�n� teyit eden antlaßma 11 Ekim 1922'de Mudanya'da bu evde imzaland�. 19.
yüzy�l sonunda yap�lm�ß bir Osmanl� evi. �ki kat� ziyarete aç�k. �lk katta mütarekenin imzaland�¤� salon ve çal�ßma odalar�,
üst katta �smet �nönü ile As�m Gündüz Paßa'n�n yatak odalar� bulunuyor. 

3 Ekim 1922'de Mudanya'da toplanan konferansta Türkiye'yi Bat� Cephesi Komutan� �smet Paßa, Büyük Britanya'y�
General Harrington, Fransa'y� General Charpy, �talya'y� da General Mombelli temsil etmiß. Çetin görüßmeler sonunda,
Mudanya Ateßkes Antlaßmas� 11 Ekim 1922'de imzalanm�ß. Yunanl�lar, Mudanya'daki Konferansa kat�lmam�ß, haz�rlanan
antlaßma metnini kabullenerek üç gün sonra imzalam�ß. 

Mudanya Ateßkes Antlaßmas� ile Türkiye-Yunanistan aras�nda silahl� çat�ßmaya son verilmiß. Trakya, Meriç s�n�r olmak
üzere Türkiye'ye b�rak�lm�ß. Ateßkes Antlaßmas� imza edildi¤i tarihten üç gün sonra yürürlü¤e girmek üzere imzalanm�ß.

Zeytinba¤� (Tirilye): Mudanya'ya ba¤l� Zeytinba¤� kasabas�, tarihi dokusunu günümüze kadar korumuß bir yerleßim.
Bizans döneminden kalma kilisesi camiye çevrilmiß. Haftasonu gezileri için tercih edilen ßirin bir köße. Yazlar� s�cak ve
kurak, k�ßlar� �l�k ve ya¤�ßl� bir iklimi var.

Mudanya Evleri: Osmanl� evlerinin en güzel örnekleri Mudanya�da. Bu  bahçeli evlerin en önemlisi Tahir Paßa Kona¤�. 
Myrlea: Mudanya�n�n 1 km. güneydo¤usunda bulunan ve Britanyal�lara ait olan antik kent.
Kumyaka Kilisesi: MS 780-797 y�llar� aras�nda Bizans �mparatoru 4. Konstantinos Porphyrogenetos döneminde

yap�lm�ß bir kilise.
Plajlar: Mudanya�da do¤al güzelliklere sahip denize girilebilen yerler, eski Rum yerleßimleri olan Siye (Kumyaka) ve

Tirilye (Zeytinba¤)'d�r. Tirilye'da Rumlardan kalma yedi kilise, üç ayazma, üç manast�r bulunmakta.

bizim mudanya

Mudanya�da nereleri gezmeli?
Mudanya Mütareke Evi Müzesi 

�����������������������������������������
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Mudanya�n�n beldeleri aras�nda özellikle Zeytinba¤�, bugüne kadar kalabilmiß mimari
dokusuyla özel bir yer tutuyor. Biz de buraya özel  bir yer vermeye karar verdik. 

Zeytinba¤� (Tirilye)
����������������������������������������
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Bursa�ya u¤rayan seyyahlar�n pek ço¤unun yolu Mudanya�dan geçmiß. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, George Perrot,
Clement Huart gibi seyyahlar yaz�lar�nda Mudanya�dan bahsetmißler. Bu durum tarih boyunca Mudanya�n�n, Anadolu�yu
Marmara�ya ba¤layan önemli yolun baßlang�c� oldu¤unun göstergesi. Mudanya�dan sonra Y�ld�z Tepe, Siteler, Kumkaya
yolunu takip ederseniz, Zeytinba¤��na ulaß�rs�n�z. 

Buras� derin bir vadiye kurulmuß; Marmara Denizi güney k�y�s� üzerinde geleneksel mimari özellikleri ve tarihi
kimli¤iyle aç�k hava müzesi niteli¤inde olan bir yerleßim birimi. Tarih öncesi devirlerden beri yerleßim olarak kullan�lage-
len Zeytinba¤� ya da Tirilye, bir rivayete göre ad�n� 4. yüzy�lda afaroz edilip buraya gelen üç keßißten almaktad�r. Aya
Yani, Aya Yorgi ve Aya Sorti ayn� zamanda Zeytinba¤��ndaki manast�rlara verilmiß isimler.

Baßka rivayetler de bulunuyor; Birine göre Cenevizliler zaman�nda bu bölgede üç köy varm�ß. Korsanl�¤�n hüküm
sürdü¤ü zamanlarda korsanlar k�y� yerleßimlerini sürekli olarak ya¤mal�yorlarm�ß. Bu üç köy birleßerek korsanlara karß�
koymay� planlam�ß ve biraraya gelmißler. Bu nedenle Latince�de üç anlam�na gelen Tirilye ad�n� alm�ßlar. 

Bir baßka hikâye de, ad�n�n bu bölgede yetißen barbun bal�klar�ndan geldi¤ini söylüyor. Barbun bal�klar� k�rm�z�mtrak
bal�klar. Latincede Tirilye �k�rm�z� bal�k� anlam�na da geliyor.

Tirilye Mudanya�dan 11 km. uzakl�kta bulunan tarihi bir yer. 13. yüzy�lda Cenevizliler döneminde Zeytinba¤��nda ßarap
üretimi çok önemliymiß. Ba¤c�l�k ve ßarap üretimi zeytincilikle birlikte en önemli geçim kaynaklar�ndanm�ß. Günümüzde
de bu beldenin baßl�ca geçim kayna¤� zeytincilik. 

Tirilye, kurulußundan Osmanl�larca fethine kadar bir Bizans kasabas�. A¤�rl�kl� olarak Rum, Ortodoks ve Hristiyan âlemi
için önemli bir bölge. Önemi de, aforoz edilmiß olan üç papaz�n yerleßtikleri yer olmas�ndan kaynaklanmakta.
Papazlardan e¤itim almak için gelenler buraya yerleßmeye baßlam�ßlar. Kilise ve manast�rlar yetmedi¤i için yenilerini
yapt�rm�ßlar. Türklerin bölgeye yerleßtirilmesiyle birlikte kiliselerden en büyü¤ü camiye dönüßtürülmüß.



Marmara Denizi�nin güneydo¤usunda bir girinti olußturan Gemlik Körfezi�nde yer alan
ve Bursa�ya ba¤l� bir ilçemiz olan Mudanya�da, e¤itim program� 16-19 Haziran 2004 
tarihleri aras�nda gerçekleßtirildi. Programa kat�lan Mudanyal� 17 arkadaß�m�z�n hepsi
de Hatice-�smail Hakk� Kayan �lkö¤retim Okulu ö¤rencisi. Çal�ßmalardan ve gezilerden
sonra neler düßündüklerini merak ediyor musunuz?

bizim gözümüzle

�Ö¤retmenlerimiz geldi. Bize Mudanya hakk�nda bilgi verdiler. Hepimiz

Mudanya� n�n tarihini daha iyi ö¤rendik. Mudanya baya¤� büyük bir geçmiße

sahip ve bu büyük geçmißi Mudanya�da biz yaß�yoruz. ÇEKÜL evinde oyunlar

oynad�k, geziye gittik. Gitti¤imiz yer zeytin ba¤�yd�. Orada baßkanla tan�ßt�k

ve baßkan bize zeytin ba¤�n� gezdirdi. Orada bir sürü tarihi yerler ve kiliseler

vard�. Baßkan bize kilise hakk�nda bilgiler verdi. Bu bilgilerle zeytin ba¤�n� da

iyi ö¤renip gezimize devam ettik. Zeytinba¤daki insanlar bizi iyi karß�lad�lar.� 
Onur Üstünda¤
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�Do¤a yürüyüßüne ç�kt�k. Ortama kuß bak�ß� bakmak için tophanenin

oraya gittik. Orada koskocaman bir a¤aç vard�. Onun alt�nda oturduk,

konußtuk. Din ö¤retmenimiz bize bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz yerleri gös-

terdi ve anlatt�. Anlatt�ktan sonra ö¤retmenimizle resim çektirdik.

Tophanenin biraz daha tepesine ç�kt�k. Bir yer bulup oturduk ve otur-

duk, dinlendik. Ö¤retmenimiz dinlendikten sonra bize bir karton ve

yap�ßkan verdi. Kartona ne yapaca¤�m�z� gösterdi ve anlatt�. �lk önce

toplad�¤�m�z çiçeklerden kartonun üstüne koydu ve yap�ßkan� aç�p kar-

tonun üstüne sürdü. Çiçekler bir tablo biçimine geldi. Ondan sonra

ayn�s�n� biz yapt�k. Koydu¤umuz çiçeklerin isimlerini kitaptan bularak

kartonun üstüne yazd�k.�
Ceylan Velibeyo¤lu

�Çevre ve kültür de¤erlerini

koruyorsun ve önemli bilgiler

edinip, kültür miras�n� tan�yorsun,

e¤leniyorsun. Hayat�n�z�n hiçbir

kößesinde bu duyguyu

tadamazs�n�z. �lk defa e¤itim bu

kadar e¤lenceli oldu.  ÇEKÜL�de

kendimi s�ra d�ß� hissettim, çünkü

kentlerin bana ait oldu¤unun

fark�na vard�m. E bana ait her yeri

korumal�y�m takdir edersiniz.

Asl�nda bu vak�f onun için. Bu vak�f

benim için.�
Onur Güler 

�����������������������������������������Bugün Ali ile beraber

sabah saat 9:00�da

ÇEKÜL�e gittik, kap�y�

bizlere Nurcan abla

açt�. �çeridekilerin

hepsi okul

arkadaßlar�md�.

Birazdan derse girdik.

Say�n ö¤retmenimiz

Kadir Sö¤ütlü bizi

birçok ßey hakk�nda bil-

gilendirdi. Daha sonra

geziye baßlad�k. �lk

olarak Tirilye�ye gittik.

Belediye Baßkan��n�

ziyaret ettik. Biraz

solukland�ktan sonra

Tirilyelilerin tiyatro,

dü¤ün yapt�klar� ve

ö¤rencilerin yemek

yedikleri yere gittik.

D�ß görünüßü kiliseyi

and�r�yordu. �çi çok

genißti. En görkemli

ßey tavana yeni

konmuß bayrakt�.

Oradan da tarihi kilis-

eye gittik. Kilisede

Meryem Ana�n�n ve

birçok önemli kißilerin

resimleri vard�. Ahßap

kilerin alt�nda daha çok

resim vard� ama yar�s�

gözüküyordu. Tepeye

ç�kt�k, manzara çok

inan�lmazd�. Daha sonra

arabaya binerek

döndük.�
Selma Baydu
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Mudanyal� arkadaßlar�m�z�n kendi yöreleriyle ilgili ürettikleri, izlenimleri...

bizim gözümüzle

����������������������������������������

MUDANYA MÜTAREKES�

Tarihe arma¤an�m. Mudanya benim ad�m

Kurtuluß Savaß��nda yürüdüm ad�m ad�m

Sald�rgan palikarya dökülünce denize

Direnen delegeler, gelivermißti dize.

Sevr�i parçalay�nca, yenilmez çelik ordum

Zeytin yapraklar�mda Lozan�da bar�ß kurdum.

Kalbimde sakl� durur mütareke zaferi

Atam ve �nönü�mle yurdumda hayat buldum

Y�llarca özlemiyle yand�m için için

Alt�n an�t isterim, �smet �nönü için.
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MAN�LER

Iß�kl�d�r köyümüz

Berrak akar suyumuz

Sevip sevip b�rakmak 

Yoktur bizim huyumuz.

Harmana yarim harmana

Harman yeri dar bana

Yeni kolyeler ç�kt�

Alsana yarim sen bana

Þu karß�ki meralar 

Çapa istiyor çapa

Karß� köyün o¤lanlar�

Sopa istiyor sopa.

Erik dal� e¤ilmez

Eri¤ini kim yemez

Benim sevdi¤im o¤lan

Beyaz gömlek giymez.

Ayakkab�m toz att�

Subay bana göz att�

Allah iyili¤ini versin

Babam balkondan bakt�.

Hoca ezan okuyor

Sesi beni yak�yor

Benim sevdi¤im o¤lan

Liselerde okuyor.

Ç�nar�n yapraklar�

Denizin topraklar�

Askerdeki yarimin 

Ç�nlas�n kulaklar�

Mudanya akßam�nda

Sevdal�, sahilleri, masmavi bir denizi

Dört mevsim yeßilli¤i, büyüler sevginizi

Enginde gün batarken, Marmara harelenir

Mudanya akßam�nda ßark�lar dile gelir

Veda ederken grup, mehtab�yla süslenir.

Aßk kokan f�s�lt�lar, y�ld�zlarla yükselir.

Hayat bulur gönüller, uçmaya heveslenir.

Mudanya akßam�nda ßark�lar dile gelir.
Gizem Tar
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Kastamonu
Is�rganl� ekßi pilav�ndan etli ekme¤e, güzelim evlerinden tahta oymac�l�¤�na,

Taßköprü�sünden Cide�sine yine bir kültür zengini ilimiz, Kastamonu. �Kentler
Çocuklar�nd�r� projesinin Kastamonu program�, bu zenginlikleri genç arkadaßlar�m�zla
paylaßmak üzere 3-7 Haziran 2004 tarihleri aras�nda gerçekleßtirildi. ÇEKÜL
Kastamonu �l Temsilcisi Nuray Yücel�in koordinasyonunda ÇEKÜL gönüllüleri ile birlik-
te yo¤un günler geçirildi. Kastamonu�nun dokuz ilkö¤retim okulunda ö¤renim
görmekte olan 17 arkadaß�m�z kat�ld� bu programa. Bu okullar Candaro¤ullar�, 23
A¤ustos, Kuzeykent, Gazipaßa, Merkez, Ali Fuat Darende, Vali Ayd�n Arslan, Özel
Aral ve Darende ilkö¤retim okullar� idi. 

Di¤erleri gibi hem e¤lenceli hem de bilgilendirici etkinliklerle dolu olan program-
da, Kastamonu�nun co¤rafi özellikleri ve bitki örtüsü üzerine bir sunum, Etnografya
Müzesi gezisi, yöresel yemekler, halk oyunlar�, mani, türküler konular�nda sohbetler,
Kastamonu mimarisinin tan�t�m�na yönelik Saylav sokak gezisi ve konak ziyaretleri,
Kastamonu�nun tarihi ve arkeolojik özellikleri, Taßköprü �lçesi�ndeki Pompeipolis
gezisi, sunußlar ve tart�ßmalar, Kastamonulu arkadaßlarla birlikte unutulmaz günlere
dönüßtü. 
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gezi

Antik ça¤dan Cumhuriyet�e 
kesintisiz bir kültür kenti, Kastamonu

Anlatmaya nereden baßlamal�? Bizans�tan Kurtuluß Savaß��na,
Anadolu�nun kültür miras�n�n izlerini günümüze taß�m�ß, 700 y�ll�k
bir müze-kent. Geleneksel sanatlar�n� da koruyor. En iyisi, hepsini
görmek için Kastamonu�ya gitmek...

����������������������������������������
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Kastamonu, Anadolu tarihinde hep önemli roller oynam�ß bir kent. Ça¤daß
Kastamonu, bu dev miras�n ve kültürün üzerinde oturuyor. Karakteristik Anadolu ßehri
özelliklerini tümden kaybetmemiß. Þehrin geleneksel ev ve sokak dokusunu hissede-
bilmek için kaleye ç�kmak yeterli. Kalenin yan� s�ra saat kulesi, camileri, medreseleri,
han, hamam ve ßad�rvanlar�, bedestenleri, külliyeleri, evleriyle geleneksel Osmanl�
mimarisi örneklerinin yo¤un olarak bulundu¤u ender illerden biri. 

Bat� Karadeniz bölgesinin k�y� kesiminde, Zonguldak, Çank�r� ve Sinop�la çevrili olan,
ormanlarla kapl� da¤lar�n aras�na gizlenmiß Kastamonu, oldukça engebeli bir arazi üzer-
ine kurulmuß. Fazla yüksek olmamas�na karß�n kolay geçit vermeyen da¤larla yörenin
tarihsel geçmißi aras�nda, destanlara bile konu olan bir ilißki var. Þehre girißte 12. yüzy�l
Bizans kalesi, ziyaretçileri karß�l�yor.

Eski bir yerleßim alan� olan Kastamonu yöresi, MÖ 18. yüzy�lda Sümerlerin bir kolu
olan Gaslar�n yurdu olmuß ve ad�n� da muhtemelen bu kavimden alm�ß. Daha sonra
s�ras�yla Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyal�lar, Persler, Pontuslular, Romal�lar ve Bizansl�lar
bu bölgede varl�klar�n� sürdürmüßler.

Kastamonu arkeolojik de¤erler yönünden de oldukça zengin. Kaz� ve araßt�rmalar-
da bulunan eski Anadolu uygarl�klar�na ait eserler Kastamonu Arkeoloji Müzesi�nde
sergileniyor.

Kastamonu evliyalar ßehri olarak da ünlenmiß, Kastamonu'yu din turizminin ilgi odak-
lar�ndan biri haline getirmiß. Bu eserlerin içinde en önemlileri Þeyh Þaban'� Veli külliyesi,



Benli Sultan Külliyesi ve Aß�kl� Sultan Türbesi.
Cumhuriyetin ilan�ndan sonra ülkenin çeßitli yörelerine yapt�¤� gezilerden

birinde Kastamonu ve �nebolu'ya gelen Mustafa Kemal, 24 A¤ustos 1925'te
Kastamonu halk�n�n karß�s�na Panama ßapkas�yla ç�kt�. Böylece k�yafetteki
ça¤daßlaßman�n ilk ad�m� Kastamonu'da at�lm�ß oldu. Bugün bu olay, �Kültür,
Tarih ve Sanat Haftas��nda hat�rlan�yor. 

Kastamonu, Kurtuluß Savaß��nda ißgale u¤ramam�ß olmakla birlikte düßman
ißgaline büyük direnç göstermiß. Ulusal mücadelemizde lojistik destek
aç�s�ndan en güvenilir bölge olan Kastamonu, �nebolu Liman��ndan Ankara�ya
malzeme, cephane ve asker sevkiyat�nda çok önemli görevler üstlenmiß.
Ayr�ca düßman ißgaline karß� büyük protestolar kapsam�nda en dikkate de¤er
olanlardan biri de, 10 Aral�k 1919�da kad�nlar�n bir araya gelerek gerçekleßtirdikleri
�lk Türk Kad�n Mitingi olmuß. 

Kastamonu�nun önemli gelir kaynaklar�ndan biri de dokumac�l�k. Eskiden
makine yerine el dokumac�l�¤� varm�ß. Bundan 100-150 y�l önce her ßey el
tezgâhlar�nda dokunuyormuß. Kastamonu�da 35.000 tezgâh varm�ß.
Kastamonu, çevresi için Bolu ve Düzce�den Samsun�a, Ankara�ya kadar uzanan
bir alanda dokumac�l�¤�n merkezi olmuß. Hem kendisinin hem de bu bölgenin
dokuma ihtiyac�n� karß�lam�ß.
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bizim kastamonu

Tarih içinde Kastamonu...
Kastamonu�nun tarihi mekânlar�n�n baz�lar�n� k�saca tan�yal�m. Küçük bir rehber gibi...
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KALELER
Kastamonu Kalesi: Bizans dönemine ait.

Araç Kalesi: Bizansl�lar taraf�ndan inßa edilmiß, Osmanl�lar döneminde tamir görmüß.

Asar Kalesi: Bizansl�lar taraf�ndan yap�lm�ß, yine Osmanl�lar döneminde tamir görmüß.

A¤sar (Akhisar) Kalesi: Bizansl�lar taraf�ndan yap�lm�ß, etraf� surlarla çevrilmiß.

KAYA MEZARLARI:
Ev kaya mezar�: MÖ 7. yüzy�lda Paflagonyal�lar taraf�ndan yap�lm�ß.

Þahinßah kaya mezarlar�: Roma dönemine ait.

Arslantaß kaya mezar�: MÖ 3. yüzy�lda yap�ld�¤� san�lmakta.

Aßa¤� güney kaya mezarlar�: Roma dönemine ait.

Merdivenli kaya mezarlar�: Roma eseri.

Kad�c� köyü kaya mezarlar�: Roma eserleri.

Sofcular köyü kaya mezarlar�: Bizans dönemine ait.
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Kastamonu'nun zengin yemek kültürünü bu sayfalara s�¤d�rmak hayli zor.

Araßt�rmac�lar�n Kastamonu ve çevresinde 812 çeßit yemek tespit etti¤ini

ö¤rendik. Kestane çorbas� ve k�z�lc�k tarhana çorbas�, üryani eri¤i, pirinci,

past�rmas�, sar�msa¤�, etli ekme¤i, bandumas� derken anlat�lmakla bitmeye-

cek bir zenginlikle karß� karß�ya oldu¤umuzu görüyoruz. Kastamonu�ya birlik-

te misafir olal�m. 

Etli Ekmek
Kastamonu mutfa¤� denilince ilk akla gelen yemek, etli ekmek; ßehrin

neredeyse simgesi olmuß. Bakmay�n etli dendi¤ine; kimi zaman yöredeki

otlar malzeme oluyor etli ekme¤e, kimi zaman patates, mantar, kimi zaman

da yo¤urtlu bir kar�ß�m. Pißer pißmez s�cak s�cak yenmeli; yan�nda da mutlaka

so¤ukluk (ayran, cac�k, pestil ezmesi, k�z�lc�k ekßisi, üryani eri¤i hoßaf� veya

komposto) olmal�.

�Tiridine bandum� 
Sevgili arkadaßlar hani ßu �Manda yuva yapm�ß sö¤üt dal�na, yavrusunu

sinek kapm�ß gördün mü�� diye baßlayan meßhur, ayn� zamanda e¤lendirici ve

komik türküye de konu olan ��Banduma�� dan söz edelim: P�narbaß�, Azdavay,

Þenpazar çevresinde �slama; Küre ve �nebolu çevresinde Band�rma; Daday ve

Devrekani çevresinde Banduma olarak bilinen bu yemek, yufka (serme), hindi

veya tavuk eti ve suyundan yap�l�yor. Yufkalar rulo yap�l�p 3 parmak

kal�nl�¤�nda kesiliyor. Tavuk suyuna bat�r�l�p taba¤a dizilen yufkalar�n üzerine

eritilmiß tereya¤� gezdiriliyor. Aralara dövülmüß f�nd�k içi serpilip üzerlerine

tavuk ya da hindi eti konuyor. Devrekâni'nin c�r�k (lokma), pancar pekmezi ve

yass� kaday�f� da meßhur.

Sar�msak cenneti 
Taßköprü denince, akla önce sar�msak geliyor arkadaßlar. Sar�msak,

Romal�lardan kalma bir ßehir olan Pompeiopolis'in bile önüne geçiyor zaman

zaman. Bu muhteßem ßehir kal�nt�s�, olanaks�zl�klar yüzünden gün yüzüne

ç�kar�lamam�ß bir türlü. �Beyaz alt�n� olarak adland�r�lan sar�msak, yöre halk�n�n

baßl�ca geçim kaynaklar�ndan. Bu sebeple, Taßköprü her y�l eylül ay�nda

beyaz alt�n� için bir kültür festivali düzenliyor.

Kastamonu mutfa¤�
Arkadaßlar, Kastamonu�nun yemek kültürüne özgü birkaç
lezzetten bahsetmeye ne dersiniz?

HANLAR-
HAMAMLAR
Atabey Han�

�smail Bey Han�

Deve Han�

Urgan Han� (1748)

Yan�k Han (1730)

Gökçea¤aç Han�

Çifte Hamam (1514)

Araba Pazar� Hamam�

Dede Hamam� (1514)

Ferhatpaßa Hamam�

(1559)

Yeni Hamam

Bey Hamam�

Vak�f Hamam� (1292)

Firenkßah Hamam� (1262)

�smail Bey Hamam�

KÖPRÜLER
Nasrullah Köprüsü

Taßköprü Tarihi Köprüsü 

MEDRESELER
�smail bey Medresesi

Yakup A¤a Medresesi

Münire Medresesi



bizim gözümüzle

��lk geldi¤imde biraz çekingendim

ama sonra birbirimize isimlerimizi

ve sevdi¤imiz ßeyleri söyleyince

biraz rahatlad�m. Sonra oynad�¤�m�z

oyunla arkadaßlar�ma biraz daha

al�ßt�m ve yepyeni arkadaßlar

edindim. Bize Kastamonu�yu

tan�tacak ve kültürümüzü ö¤rete-

cek a¤abeyler ve ablalar da çok

iyiydi. Yani herkesle iyi vakit

geçirece¤ime inan�yorum.�
Mehmet Mökükçü

�Bugün kent saray� müzesinde ilk

defa bulußtuk. �lk önce birbirimize

karß� çok so¤uktuk. Daha sonra bir

oyunla tan�ßt�k. Bizden önceki gru-

plar�n foto¤raflar�n� izledik. Bir oyun

oynayarak �s�nd�k. �smail  hocam�z

bize Kastamonu�da bulunan de¤ißik

bitkileri tan�tt�. Daha sonra hep

beraber fidan dikecektik. Ama

ya¤mur ya¤d�¤� için dikemedik.

Bugün benim için çok güzel geçti.�
Ali Y�lmaz

�Nurcan ö¤retmen kültür hakk�nda

bilgi verdikten sonra, bize ikißer

tane beyaz, k�rm�z� ve sar� kartlar

verdi. Bunlar�n beyaz olan�na

katk�lar�m�z�, k�rm�z� olan�na

istemediklerimizi ve sar� olan�na da

istediklerimizi yazmam�z� istedi. Biz

de yazd�k ve ipe ast�k. Daha sonra

ara verdik, oyun oynad�k. Daha

sonra �smail ö¤retmen bize

Kastamonu hakk�nda bilgi verdi.

Kastamonu�da yetißen bitkileri gös-

terdi. Günüm çok güzel geçti.�
Çi¤dem Beßevli

�Müzeyi gezdik, y�¤�nt� sergilemeye

üzüldük. Taß köprüye gittik. Büryan

yedik. Z�mb�ll� Tepesi ve oradan

ç�kan buluntular� inceledik. Kent

Tarihi Müzesi�nde seramik hamuru

yapt�k, eve döndük.� 
Baßar Akkaya

�Bugün Kastamonu tarihiyle ilgili

bilgiler edindik. �lk önce Murat

hocam�z bize haz�rlad�¤� sunuyla

tarih, arkeoloji, Kastamonu tarihi

gibi konular�, örnekler vererek, re-

simler göstererek anlatt�.

Kastamonu�da eskiden yaßayan

devletler ve onlardan kalan eserler,

tarih dönemleri, Kastamonu�nun

ad�n�n nereden geldi¤i gibi konular-

da bilgiler ö¤rendik.�
Fatih Þerifo¤lu

�Bugün Pazar ve ßu anda

Taßköprü�ye gidiyoruz. Bütün

ÇEKÜL ailesine çok teßekkür ediyo-

rum. Bize Kastamonu�yu

tan�mam�zda çok yard�mc� oldular.

Asl�nda Kastamonu�da gezmedi¤im

ve bilmedi¤im çok ßey varm�ß.� 
Özlem Çiftçi

�Sevgili Ahmet hocam�z

Kastamonu�nun mimari özelliklerini

anlatt�. Anlatt�ktan sonra Saat

Hat�ralar, düßünceler...
Kastamonulu arkadaßlar�m�z�n düsüncelerini ve an�lar�n� paylaßmak ister misiniz?
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Kulesi�ne ç�kt�k ve resim çektirdik.

Kastamonu çevresine ben kuß

bak�ß� bakt�m ve ne gördüm, bir

sürü ahßap binan�n, tarihi binan�n

yak�ld�¤�n�, kayboldu¤unu gördüm.

Buna çok üzüldüm. Acaba

Kastamonu gelißiyor mu diye

düßündüm. Gördüm ki Kastamonu

çok gelißmiß. Saat Kulesi�nden

indikten sonra mimari yap�larla ilgili

gezi yapt�k. Evin mutfa¤�n�n yan�na

yiyecekler so¤usun diye öteberi

odas� yapm�ßlar. �çine girdim,

buzluk gibiydi; neden meyvelerin,

sebzelerin, süt ßißelerinin oraya

koyuldu¤unu anlad�m, so¤uk kals�n

diyeymiß.�
Murat Erden

�Kültür elçisi olmak, bizim

baßkalar�ndan ve ö¤retmenlerimiz-

den ö¤rendiklerimizi gelecek

nesillere iletmek demektir.�
Duygu Yan�k

��lk geldi¤imde çok heyecanl�yd�m.

Ne olacak, neler yap�lacak derken

iste¤imi kaybederek binaya girdim.

Sonra al�ßt�k birbirimize. �lk gün çok

e¤lendim. Arkadaßlar�m� çok

sevdim. Burada fikir al�ßverißi yap-

mak çok daha kolay ve e¤lenceli.

Bu e¤itim program� Kastamonu�yu

tan�mam�z ve tan�d�kça sevmemiz

için yap�ld� diye düßünüyorum. Çok

da iyi oldu. Böyle programlar bizim

sosyal faaliyetlerimizi artt�r�yor.�
Merve Çar�kç�o¤lu

��kinci gün çok daha güzel geçti.

Çünkü birinci gün birbirimizin ad�n�

bile bilmiyorduk. Ama ßimdi arka-

daßl�klar gelißti. �lk olarak Liva Paßa

kona¤�na gittik. Orada Osmanl�

�mparatorlu¤u�ndan kalma k�l�ç

silah, elbise ve günlük eßyalar vard�.

Sonra el dokumalar�na gittik.

Dokuman�n nas�l yap�ld�¤�n�

ö¤rendik. Sonra el sanatlar� teßhir

merkezine gittik. Orada gezdik

oyunlar oynad�k.�
Erdem �nce

�Bugün en çok neresi güzeldi diye

sorsalar, Turhan Y�lmaz��n �asker

mektuplar�� serisi derdim. Her

Kastamonu a¤z�n� kendimden uzak

görmeme ra¤men bugün çok

yak�nd�k. Bundan sonra �katil kim�

oyunu oynad�k. �Türkülerimiz�

bölümünde Turhan Y�lmaz�la

yapt�¤�m�z sohbetten sonra �tiri-

dine band�m, bedava m� sand�n,

para verip ald�m� bölümünün ne

anlatmak istedi¤ini anlad�m.�
Enes Yücel

�Bugün üçüncü günü yaßad�k;

müzeye geldi¤imiz de birkaç arka-

daß eksikti onlar gelene kadar

oyun oynad�k. Ahmet A¤abey pro-

jeksiyon makinesini haz�rlarken biz

Kastamonu haritas� çizdik. Sonra

Ahmet A¤abey�le ahßap ve eski

evleri inceledik. Sonra Saat

Kulesi�ne ç�kt�k.�
Yunus Emre K�rm�z�o¤lu

�Bugün ÇEKÜL ile üçüncü gün.

Kastamonu�nun yöresel bir yeme¤i

olan etli ekmek yedik. Serender

sofras�na gittik. Oradan da Örnek

Köy�e gittik. Kent müzesine geri

döndük. Sonra herkes panel için

davetiye haz�rlamaya baßlad�.�
Zülal Ç�nar

�Perßembe günü, sizlerle

tan�ßmadan önce, çok kalabal�k

olaca¤�m�z� ve bu yüzden pro-

gram�n çok s�k�c� olaca¤�n�

düßünüyordum. Lakin ßu an kala-

bal�k de¤iliz ve herkesi tan�yorum.

Bu sebeple çok mutluyum, her ßey

çok zevkli geliyor ve bilmediklerimi

ö¤reniyorum.�
Sümeyye Sakarya

�Bugün umdu¤umdan da güzel ve

zevkli vakitler geçirdim. Bugün

kültür nedir, onu nas�l koruyabiliriz,

ÇEKÜL nedir gibi konular ö¤rendik.

Oynad�¤�m�z oyun çok zevkliydi.�
Nuray Ütgün
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bizim gözümüzle

Hat�ralar, düßünceler...
Kastamonulu arkadaßlar�m�z�n dinlediklerini paylaßmak ister misiniz?
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ÇEKÜL gönüllülerinden 
Turhan Y�lmaz�dan bir ßiir:

Kastamonu
Koca saat selam verir ßehire,

Ortada akan dere benzer nehire,

Havas� da bal olur ac� zehre,

KASTAMONU; Dudaklardaki saf

ßehir�

Is�rganl�, ekßi pilav� özlenir,

Her derde deva, sar�msa¤� közlenir,

Kalemizdem Do¤antepesi gözlenir, 

KASTAMONU; Þiirlerdeki hoß

ßehir�

Türkülere nam salm�ß Osman Efesi,

Ilgarini görenin durur nefesi, 

Esnaf�n do¤ru tartm�ß hep kefesi,

KASTAMONU; Kalplerdeki sevgi

ßehir�

Pirinç tarlas� yan�nda üzüm ba¤�,

Ve Ilgaz Türkiye�min en yüce da¤�,

Sahilde boß ç�kmaz bal�kç�n�n a¤�,

KASTAMONU: Baßlardaki o, taç

ßehir�

Eßrefi, Dedosu, �smeti, delisi,

Huzur verir dört biryandaki velisi,

Mermi taß�m�ß Þerifesi, Alisi,

KASTAMONU; Þehitlere kucak

ßehir�

Karay�lan�n duyuldu büyük nam�,

Hasan A¤a zurnada da¤�tt� gam�,

Bir de aya¤a kalksa Vak�f Hamam�,

KASTAMONU: Þark�lardaki söz

ßehir�

Etli ekme¤indeki lezzet ve tad�,

Evliyalar ßehri oldu öbür ad�,

23 A¤ustos da Atan�n yad�,

KASTAMONU; Þairlere ilham ßehir�

Ozano¤lu at�ßmalarda birinci,

Yorgans�z Hakk� ßiirde sazda inci,

Arnavuto¤lu da güreßlerde kinci,

KASTAMONU; sazlardaki güzel

ßehir�

Eski evlerin ayakta dizi, dizi

Tahta oymac�l�¤�n tan�tt� bizi,

Bekliyoruz misafirli¤e de sizi,

KASTAMONU; �nsanlara huzur ßehir.
Turhan Y�lmaz
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Kastamonu ßivesini anlatan bir asker mektubu
G�z Ana,

�smet g�za olan sevgim burada Garaçomak deresinin seli gibi caß�ya. Nedecegümü ßaßudum. Veli

Day� uzun bi zencirle çay�ra görklesin �iza¤�y�. Emme benim göynüm görklenmeyo zaptolmayo be

anam. Yan�yom g�z anam. Kör Kadir�in arpa tarlas� gibi yan�yom. Ele güne karß� ever beni anam. �smet

g�z� al�ve gitsin. Al�ve de baßta Kemalcük olmak üzere herkes k�skansun. Tarlada dar�s� yok evde

gar�s� yok demesünler. Hem �smet g�z bize yak�ß�r. 

Ne derdü rahmet olas� didem? Öküzü bildik, kömüßü duyduk yerden al, dimez miydü? Âßam

olunca kendi kendüme Zayidem türküsünü söyleyom. En çok da ßuras� be anam. � Zayidem Zayidem

otu dizime/ Sürmeler mi çekiyin ela gözüne/ Uyma da didim uyuvedin ellerin sözüne/ Tok zülüflü

Zayidem otu dizime� �ßte buray� söyleyon söyleyon a¤layom be anam. Art�k tak dedi can�ma. Anam

garagözlü anam al�ve de ßu �smet�i ben de saruçam ç�ras� gibi yanmayan gayrü. 

Bi hafta sonu d�ßaru ç�kt�k. Alay�n yan�nda göl var. Orda yunduk malak gibi yat�vedük. Göle bi

sard�k bi sard�k ki sorma gitsin. 

Daha fazla yazamayom. Dedüklerimi unutma güzel anam benim. Tüm tan�d�klara selam ederüm.

Hürmetle ellerinden öperüm.
O¤lun Esger Kamil
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Albüm...

Akseki

Midyat

Birgi

Talas
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Mudanya

Kemaliye

Kastamonu
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Her canl� gibi insan da yaßam�n� sürdürmek için çevresiyle etkileßim içindedir. Çevresinden yararlanarak yaßam�n�
sürdürür, çevresini biçimlendirerek kültürünü olußturur. Do¤a ve kültür birlikte insan�n varl�¤�n�n temelidir. 

ÇEKÜL, ülkemizin do¤al varl�klar�n� ve kültürel miras�n� korumak için 700.000 gönüllüsü ve 99 kentteki temsilcileriyle
toplumumuzun daha sa¤l�kl� ortamlara taß�nmas� yolunda çal�ßmalar�na devam ediyor.

�Kentler Çocuklar�nd�r Projesi� d�ß�nda ÇEKÜL, do¤al ve kültürel çevreyi korumak için kent-havza-bölge-ülke
ölçe¤inde  projeler üretip, uyguluyor.

ÇEKÜL Türkiye�nin zengin do¤al ve kültürel varl�klar�n� korumak ve tan�tmak için çeßitli projeler üretir. �ßte bu projel-
erden baz�lar� ßöyle:

7 A¤aç Ormanlar� Projesi
ÇEKÜL�ün hali haz�rda çevre ve kültür ile ilgili birçok projesi bulunuyor. 7 A¤aç Ormanlar� Projesi ülkenin en geniß

sivil kat�l�ml� örnek projesi özelli¤ine sahip. 2003 y�l�nda 10. y�l�n� kutlayan projede bu güne kadar �stanbul, Bursa, Bilecik,
Marmaris, Antalya ve Harran�da olmak üzere, 2,5 milyon fidan dikildi. 

Tarihi Kentler Birli¤i Projesi
Tarihi kent dokular�n�n ve kentsel kültürel miras�n korunmas�n� amaçlamaktad�r. Avrupa Tarihi Kentler Birli¤i ile

ißbirli¤i yaparak, kültürel miras� korumay� amaçlayan proje üye belediyelerle ortak çal�ßmalar yapmay� hedeflemekte.

GAP Bölgesi�nde Kültürel Miras�n Gelißimi Program� 
Kalk�nmas� hedeflenen bu bölgede; Ad�yaman, Batman, Diyarbak�r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanl�urfa, ve Þ�rnak

baßta olmak üzere 9 GAP kentini kapsayan proje Avrupa Birli¤i taraf�ndan finanse ediliyor. yöre insanlar�n�n ekonomik
ve toplumsal kazan�mlar�n�n art�r�lmas�n� amaçl�yor.

Ka¤�ttan Ormanlar Projesi
1994�te baßlayan at�k ka¤�t geri kazan�m projesi, tüketti¤imiz ka¤�tlar�n çöpe gönderilmesi yerine tekrar ka¤�da

dönüßtürülmesini amaçl�yor. Binlerce kißi ve onlarca duyarl� kuruluß, at�k ka¤�tlar�n� ÇEKÜL�le paylaß�yor ve toplanan
ka¤�tlar�n geliriyle yeni fidanlar dikilmesine katk�da bulunuyor.

Sevgili arkadaßlar,
ÇEKÜL, ülkemizin do¤al ve kültürel miras�n� korumak amac�yla 1990 y�l�nda kurulmuß bir sivil toplum kurulußu. Bizler,

gelece¤in çocuklar taraf�ndan olußturulaca¤�n� biliyoruz. Bu yüzden çok ißimiz var. Gelin, ÇEKÜL�de bu aralar neler olup
bitti¤ine beraber bir göz atal�m.

GELENEKSEL D�K�M ÞENL�Ú�M�Z�N �K�NC�S�, �STANBUL SARIYER-
KISIRKAYA'DA GERÇEKLEÞT�R�LD�.

1993 y�l�ndan bu yana sürdürülen 7 A¤aç Ormanlar� projesinin dikim ßenliklerinden biri de 12 Aral�k 2004 pazar günü
gerçekleßti. Bu dikimi di¤erlerinden ay�ran, do¤aya kazand�rd�¤�m�z fidanlar�n art�k aram�zda olmayan genç insanlar�n
an�s�na dikilmiß olmas�yd�. ÇEKÜL Vakf� çal�ßanlar�, �stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin do¤aya gönül vermiß ö¤ren-
cileri ve do¤a severler, Bar�ß Dönmez, Niyazi Levent Yüceil ve �smail Hakk� Sunat��n an�lar�n� yaßatmak için
toplanm�ßlard�. Dikim, Orman Fakültesi'nin gönüllü ö¤rencileri önderli¤inde yap�ld�. 1000 adet fidan toprakla bulußturul-
du k�sa süre içinde. Dikimden sonra mercimek çorbas� içtik ve ömür boyu saklamak üzere foto¤raf çektirdik.

NE D�YOR?

HABERLER
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�ÇOK FARKLI DUYGULARLA AYRILIYORUM!�
�ngiltere Veliaht Prensi Charles, 26 Ekim 2004 Sal� günü Mardin'i ziyaret etti. Prens Charles'�n ilk izlenimleri, kültürel

çeßitlilik ve zenginlikle, dinlerin birlikteli¤iyle ilgiliydi. Kas�miye Medresesi, K�rklar Kilisesi, Latifiye Camisi, eski bir ev olan
PTT Binas�, ünlü kemerli yollar, Melik Mahmut Camisi, Deyrul Zafaran Manast�r�'n� ziyaret eden Prens Charles'a, gezisi
boyunca Mardin Valili¤i'nin yo¤un çabalar�na destek veren ÇEKÜL Vakf�'n�n baßkan� Prof. Dr. Metin Sözen eßlik etti;
Türkiye'deki koruma politikalar� ve Mardin örne¤i konusunda bilgiler sundu. Gezinin sonunda Prens, �ülkenizden çok
farkl� duygularla ayr�l�yorum� dedi.

NET PROJES�-ORGAN�K TARIM B�LG�LEND�RME SEM�NER�
Niksar Ekolojik Tar�m Projesi kapsam�ndaki �Organik Tar�m Bilgilendirme Semineri� 1-3 Ekim 2004 tarihleri aras�nda

gerçekleßtirildi. Tar�m �lçe Müdürlü¤ü uzmanlar�n�, özel sektör ve sivil toplum kurulußu temsilcilerini bulußturan ÇEKÜL,
20 kißilik bir gruba organik tar�m� tan�tan sunußlar yapt�. Proje dahilinde seminer sunular� ve ek bilgiler derlenecek, bir
e¤itim CD�si haz�rlanacak ve yöre köylerinin kahvehanelerinde çiftçilere izlettirilecek. Peki siz organik tar�m�n ne
oldu¤unu biliyor musunuz?

ÇEKÜL'ÜN 7 K�TAP KÜTÜPHANES� INTERNETTE
1997 y�l�nda kurulan ÇEKÜL 7 Kitap Kütüphanesi internette paylaß�ma aç�ld�. Kütüphane bünyesindeki her türlü

yay�na, içindekiler k�sm� da dahil olmak üzere http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/bilgiBankasi.asp adresinden
erißebilirsiniz. Kütüphanemizde Anadolu�dan gelen çeßitli yerel gazetelerin de koleksiyonu olußturulmaktad�r. Yerel
gazetelerin indeksinin ç�kar�l�p, ciltlenmesiyle birlikte �stanbul�dan Anadolu kentleriyle ilgili araßt�rma yapan araßt�rmac�
arkadaßlar�m�za destek olmaya çal�ßmaktay�z. Düzenli olarak merkezimize gelen gazeteler ßunlar:

∑ Özden Gazetesi-Kemaliye, Erzincan
∑ Bart�n
∑ Divri¤i�nin Sesi-Yeßil Divri¤i, Sivas
∑ Kad�köy Gazetesi-�stanbul
∑ Memleketim-�skilip, Çorum
∑ Darende Haber-Malatya
∑ Söz-�zmir         

ANADOLU TAR�H�N�N ÖNDE GELEN KENTLER�NDEN HARPUT
ÇEVRE KÜLTÜR EV�'NE KAVUÞUYOR!

Bugün Elaz�¤�a ba¤l� bir ilçe olan Harput�un asl�nda çok eski bir yerleßim birimi oldu¤unu biliyor muydunuz? Fakat ne
yaz�k ki günümüzde korunmad�¤� için bu kent birçok özelli¤ini yitiriyor. Bu yüzden de her yaßtan çevre ve kültür gönül-
lüleri Harput�u bir kültür vadisine dönüßtürmek için harekete geçti. Peki neler mi yapt�lar? Anlatal�m; Harput'u yeniden
bir tarih-kültür-turizm merkezi yapma yolunda at�lm�ß bir ad�m bu.

Harput Çevre Kültür Evi�nin yap�m� bu plan�n ilk aya¤�. Bu tarihi evi restore edip, hayata döndürülmesi, geçmißin
izlerinin tamamen silinmesini engellemiß olacak. Arkadaßlar, bahsetti¤imiz bu çal�ßman�n temel hedefi, geleneksel
evlerin canland�r�larak yeniden kullan�lmalar�d�r. Böylelikle tarihi bir öneme sahip olan, Ulu Cami çevresinde bir kültür
oda¤� yarat�lm�ß olacakt�r.
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�Kentler Çocuklar�nd�r� projesine kat�lan ve kültür elçileri olan 
ö¤renciler ve okullar�

TALAS
Fatma Zehra Dülgero¤lu �lkö¤retim Okulu: H. Abdül Kadir Akça, Burcu Akyürek, Ayße Can, Serkan Caner, Tu¤ba Demirezen, Þerife Erol, Asl�

Görücü, Hediye Karadeli, Volkan Kaya, Koray Koçak, Dilek Ok, Murat Özç�nar, Selin Sengir, Hanife Soylu, Þeyda Þahin, Fatma U¤ur

KEMAL�YE
Muhlis Mukaddes Cüher �lkö¤retim Okulu: Gamze Akyavuz, Emre At�lgan, Ebubekir Bulut, Filiz Çakmakgil, An�l Þerif Daba¤o¤lu, Kutluer Ercantürk,

Deniz Güngören, Özlem �per, Buket Karaosman, An�l Kazankaya, Dilek Özerdal, Mehmet Sa¤çolak, Emine Tok, S�tk� Vanl�gil, Büßra Yakar

M�DYAT
Tevfik Açan, Serap Akay (75. Y�l �MKB �lkö¤retim Okulu), Zozan Akcan, M. Beßir Akkurt (Fahrettin Önen �lkö¤retim Okulu), M. R�da Aksoy, Canan

Alpar, Funda Alpar (Esentepe �lkö¤retim Okulu), Enes Anber (Kocatepe �lkö¤retim Okulu), Mehmet Beßir Aslan (Fatih �lkö¤retim Okulu), �zzettin
Aklan (Kocatepe �lkö¤retim Okulu), Nihat Aykut (Gazi Y.�.B.O.), Büßra Bütün (�stiklal �lkö¤retim Okulu), Hazal Nas Biçici (Ali �hsan Kalmaz �lkö¤retim

Okulu), Safiye Bütün, Hamdullah Çetin (Kocatepe �lkö¤retim Okulu), Meryem Demir (�stiklal �lkö¤retim Okulu), Ahmet Yi¤it Erdem, Þehmus
Ertekin (Fatih �lkö¤retim Okulu) Aday Gürkan (Atatürk �lkö¤retim Okulu), Ayße Iß�k (Atatürk �lkö¤retim Okulu), Erva Sezen Seven (Ali �hsan Kalmaz

�lkö¤retim Okulu), Þevket Tercan (Gazi Y.�.B.O), Ahmet Yi¤iterdem (Ali �hsan Kalmaz �lkö¤retim Okulu), 

MUDANYA
Hatice �smail Hakk� Kayan �lkö¤retim Okulu: Eda Adilo¤lu, Hatice Ayy�ld�z, Ahmet Bu¤ra Beyiz, Selma Baydu, U¤ur Cozlan, Elif Coßkun, Kadir
Demir, Onur Güler, O¤uzhan Iß�ko¤lu, Kübra Deniz Kabülcü, Gupse Kanßat, Özge Köse, Tansu Özbaysal, Gizem Tar, Onur Üstünda¤, Ceylan

Velibeyo¤lu, Ezgi Yi¤it

B�RG�
Birgi Kaz�mpaßa �lkö¤retim Okulu: Abdullah Akçakmak, Özlem Akkoç, Salih Atl�han, Sabriye Bulut, Nimet Çak�r, Miraç Demirbilek, Erkan

Dumanl�lar, Raßit Ekiz, Latife Ergenç, Emine Genç, Gülçin K�vrak, Tu¤ba Konuß, Serap Sand�k, Birgül Ulu, Cavit Vuran, Mustafa Ali Y�lmaz

AKSEK�
Akseki 60. Y�l �lkö¤retim Okulu: Neslihan Arslan, Filiz Bayat, Gökhan Çatl�, Hüseyin Girgin, Sedat K�l�nç, Mesut Özkaya, Hüseyin Parpucu, Özgür

Pißkin, Taner Salur, Ayße Solmaz, Artun Tellio¤lu, Erol Tellio¤lu, Seda Tellio¤lu, Esin Ülker, Sedanur Zadeo¤lu

KASTAMONU
Baßar Akkaya (Özel Aral �lkö¤retim Okulu), Çi¤dem Beßevli (Candaro¤ullar� �lkö¤retim Okulu), Merve Çar�kç�o¤lu (23 A¤ustos �lkö¤retim Okulu),

Zülal Ç�nar (Merkez �lkö¤retim Okulu), Özlem Çiftçi (Darende �lkö¤retim Okulu), Murat Erden (Candaro¤ullar� �lkö¤retim Okulu), Erdem �nce
(Merkez �lkö¤retim Okulu), Kerem Kaya (Vali Ayd�n Arslan �lkö¤retim Okulu), Yunus Emre K�rm�z�o¤lu (Kuzeykent �lkö¤retim Okulu), Mehmet

Mökükçü (Ali Fuat Darende �lkö¤retim Okulu), Sümeyye Sakarya (Gazipaßa �lkö¤retim Okulu), Fatih Þerifo¤lu (Darende �lkö¤retim Okulu), Nuray
Ütgün (Vali Ayd�n Arslan �lkö¤retim Okulu), Duygu Yan�k (Kuzeykent �lkö¤retim Okulu), Ali Y�lmaz (23 A¤ustos �lkö¤retim Okulu), Enes Yücel (Özel

Aral �lkö¤retim Okulu), Selçuk Bu¤ra Yüksel (Gazipaßa �lkö¤retim Okulu)

ÇEKÜL�ün �Kentler Çocuklar�nd�r� projesine katk�da bulunan gönüllüler
Þeyda Güngör Aç�kgöz, Behiç Ak, Türker Akarsu, Mehmet Akbaß, Özden Akbayram, Zeyni Akçay, Ali Akdamar, Ekrem Aklan, Onur Alper,

Kadriye Apayd�n, Salih Aslan, Hüseyin Ataibiß, Nurcan Atalan, Abdullah Ataman, Osman Ayd�n, Semih Balc�o¤lu, Hilmi Balio¤lu, Emin Baßaran-
bilek, Gülsün Baßaranbilek, Durmuß Ali Benli, Hamdi Biçer, M. Arif Bilgi, Zeynep Boratav, Nazl� Budan, Adalet Süzer Can, Metin Caz, Murat

Ça¤�l, Ali Ç�nar, Celal Demir, Osman Delikkulak, Erol Demirhisar, Serap Divano¤lu, Hulusi Do¤an, Eray Doku, Neslihan Dosto¤lu, Ebru
Dumlup�nar, Ümmühan Durmaz, Mümtaz Ediz, Mustafa Eldivan, Ata Erdo¤du, Sencer Erkman, Nuran Esengil, Recep Esengil, Alim Gadanaz,

Çetin Gerçekçi, Görkem Gül, Þevket Gültekin, Þirvan Güneri, Nadide Güntel, Nurkan Güntel, Ali Gürer, Neße Hac�saliho¤lu, Mustafa
Haznedar, Ömür Haznedar, Melike �çal, Azize Olcay Kaday�fç�, Galip Kale, Mehmet Karakaß, Murat Karasaliho¤lu, Mine Kaya, Mehmet Keleß,

Gökhan K�l�nçk�ran, Görkem K�z�lkayak, Nurhan Konduk, Kamber Koytavito¤lu, Hüseyin Kuleli, Salih Kuran, Canan Kutlu, Mustafa Malkoç,
�smail Menteß, Iß�l Mumcu, Burcu Müderriso¤lu, Ece Müftüo¤lu Narcy, Þehmus Nas�ro¤lu, Ziya Oktay, Türkan Oral, Seval Ot, Mustafa Öz, Basri

Özbek, Fahri Özbek, Hüseyin Özbek, Deniz Özesmi, Gülßah Özsoydan, Merter Refiko¤lu, Alper Rengiiyiler, Feray Salim, Kemalettin Salman,
Zehra Samur, Saime �nal Savi, Mümtaz Sayg�, Ayße Sesli, Ahmet Sezgin, Yusuf Sezer, Kadri Sö¤ütlü, Betül Sözen, Mehmet Soylu, H. Özden

Su, Aysel Süslü, Mehmet Süslü, Muhittin Cumhur Þener, Kadir Tosun, Ali Turan, Ahmet Turhan, Kadriye Ayda Ünal, Ufuk Ünsal, Ayd�n Üstün,
Cemal Ya¤c�, Behiç Galip Yavuz, Turhan Y�lmaz, Çi¤dem Yurtsever, Hüseyin Yurtsever, Ceyhan Yücel, Nuray Yücel, Perihan Yücel

�K�rm�z� Ceket�in olußmas�na katk�da bulunan gönüllüler
Arzu Karamani Pekin, Havva Taylan, Hadiye Cangökçe, Aßk�n K�r�m, Mas Matbaac�l�k A.Þ.

www.cekulvakfi.org.tr
info@cekulvakfi.org.tr
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