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KENT ÇEŞMELERİNİ YENİDEN DÜŞLEMEK // 

Tarih boyunca kentler su kanalları, sarnıçlar, su kuleleri, çeşmeler gibi 

mekanlara ihtiyaç duyduysa da günümüzde su tüketiminin ticarileşmesi ve su 

ağların yer altına alınmasıyla bu mekanlar eski önemini kaybetmiştir. Ancak 

iklim değişikliğinin etkilerinin hissedilmesiyle, „su‟yun ve suyun oluşturduğu 

sarnıç ve çeşme gibi yapısal ve mekansal önerilerin önemi gittikçe 

artmaktadır. Birçok şehirde çeşme kavramını yeniden ele alan çalışmalar 

yapılmakta, kentteki çeşmelerin lokasyonlarını ifade eden uygulamalar, 

haritalar üretilmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak atölyenin 

amacı da, kamusallığı geliştirecek ve dönüştürecek yeni bir kent çeşmesi 

tasarlamak ve bu konuyu güncel problemler çerçevesinde tartışmaktır.  

 

ATÖLYENİN YÖNTEMİ 

Çeşmeler yalnızca su ihtiyacının doğurduğu işlevsel mekanların ötesinde 

çevresinde oluşturduğu dinlenme alanları ve ağaçlarla da antik çağlardan 

beri önemli buluşma noktaları, mahalle hayatının önemli bir bileşeni olmuştur. 

Kayseri de Lala Paşa Çeşmesi, Sahabiye Çeşmesi, Kadı Çeşmesi gibi  Osmanlı 

ve Selçuklu döneminden kalma önemli bir kültürel mirasa sahiptir. Bundan 

dolayı Kayseri‟deki Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kamusal anlamda 

dönüştürecek güncel bir kent çeşmesi tasarlamak ve bu tasarımı tartışmak 

atölyenin ana çıktısı olacaktır. Bu tartışmaları derinleştirmek ve bu tartışmaları 

mimari üretimlere dönüştürebilmek için atölye dört aşamada kurgulanmıştır:  

1. Atölye öncesi Zoom toplantısı I : Atölye öncesi iki adet Zoom 

toplantısının yapılması planlanmıştır. Bu toplantıların ilkinde 

Anadolu‟daki ve Kayseri‟deki çeşme yapılarının ve bu yapıların çevre 

ilişkilerinin ve kamusal alana katkılarının araştırılması katılımcılardan 

beklenmektedir. 



 
2. Atölye öncesi Zoom toplantısı II : Birinci toplantıdaki araştırmalar ve 

tartışmalardan sonra Kayseri‟deki tasarım alanına dair veriler 

toplanacak ve alternatifler değerlendirilecektir. 

3. Yer görme: Bu araştırmalar ışığında, atölye başlangıcında planlanan 

kısa bir gezi aracılığıyla bağlama  ve  “yeni bir kent çeşmesi”ni 

üretmeye yönelik ihtiyaçları tespit etmek ve gözlemlemek 

gerekmektedir. 

4. Tasarım: Çeşmenin güncel bir yorumu atölyenin çıktısı olarak 

değerlendirilecektir. Yeniden yorumlanan çeşme, kolaj, montaj vb. gibi 

mimari temsil yöntemleriyle ifade edilecektir.  

 

ATÖLYEDE KULLANILACAK MALZEMELER  

Fotoğraflar için bir telefon veya fotoğraf makinesi, photoshop/ illustrator/ 

sketchbook/ sketchup gibi programların yüklü olduğu bir bilgisayar. 

 

 


