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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Bastığın yerler toprak d yerek geçme, tanı:
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Düşün altındak b nlerce kefens z yatanı.
Sen şeh t oğlusun, nc tme, yazıktır, atanı:
O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.
Çatma, kurban olayım, çehren ey nazlı h lâl!
Kahraman ırkıma b r gül! Ne bu ş ddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan m llet m n st klâl.

K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmes n tek vatanımdan ben dünyada cüda.

Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım.
Hang çılgın bana z nc r vuracakmış? Şaşarım!
Kükrem ş sel g b y m, bend m ç ğner, aşarım.
Yırtarım dağları, eng nlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emel :
Değmes n mabed m n göğsüne nâmahrem el .
Bu ezanlar -k şehadetler d n n temel Ebedî yurdumun üstünde ben m nlemel .

Garbın âfâkını sarmışsa çel k zırhlı duvar,
Ben m man dolu göğsüm g b serhadd m var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle b r manı boğar,
Meden yyet ded ğ n tek d ş kalmış canavar?

O zaman vecd le b n secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret g b yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belk başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
S per et gövden , dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dett ğ günler Hakk’ın;
K m b l r, belk yarın, belk yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar g b ey şanlı h lâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.
Ebed yyen sana yok, ırkıma yok zm hlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürr yyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan m llet m n st klâl!
Mehmet Âk f Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençl ğ ! B r nc vaz fen, Türk st klâl n , Türk Cumhur yet n , lelebet muhafaza ve müdafaa etmekt r.
Mevcud yet n n ve st kbal n n yegâne temel budur. Bu temel, sen n en kıymetl haz nend r. İst kbalde dah , sen bu haz neden mahrum etmek steyecek dâh lî ve hâr cî bedhahların olacaktır. B r
gün, st klâl ve cumhur yet müdafaa mecbur yet ne düşersen, vaz feye atılmak ç n, ç nde bulunacağın vaz yet n mkân ve şera t n düşünmeyeceks n! Bu mkân ve şera t, çok namüsa t b r mah yette
tezahür edeb l r. İst klâl ve cumhur yet ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsal görülmem ş
b r gal b yet n mümess l olab l rler. Cebren ve h le le az z vatanın bütün kaleler zapt ed lm ş, bütün
tersaneler ne g r lm ş, bütün orduları dağıtılmış ve memleket n her köşes b lf l şgal ed lm ş olab l r.
Bütün bu şera tten daha elîm ve daha vah m olmak üzere, memleket n dâh l nde kt dara sah p olanlar
gaﬂet ve dalâlet ve hattâ hıyanet ç nde bulunab l rler. Hattâ bu kt dar sah pler şahsî menfaatler n ,
müstevlîler n s yasî emeller yle tevh t edeb l rler. M llet, fakr u zaruret ç nde harap ve bîtap düşmüş
olab l r.
Ey Türk st kbal n n evlâdı! İşte, bu ahval ve şera t ç nde dah vaz fen, Türk st klâl ve cumhur yet n kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındak as l kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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Şehirlerin Hikâyesi

1. BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
B r yolcu gem s an den kopan b r fırtınanın etk s yle parçalanır ve dalgalar gem n n ç ndek
yolculardan b r n sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kend s yle b rl kte kıyıya sürüklenen sandıklardak y yecek ve çeş tl eşyalarla hayatta kalma mücadeles ver r. Yolcu günler geçt kçe yaşadıklarını sandığın b r nden çıkan deftere not eder. Ş md onun yazdığı notlara göz atalım:

■

Kend me geld kten sonra adayı baştan sona dolaştım. H çb r nsana rastlamadım. Gal ba
uzun b r süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.

■

Gem n n karaya vuran enkazından kurtarab ld ğ m eşyaları toplayarak küçük b r mağarayı
barınab leceğ m şek lde düzenled m.

■

Adada en büyük sorun vahş hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak ç n mağaranın g r ş n büyük ağaç
dalları le kapattım.

■

Gem enkazından kurtarab ld ğ m y yeceğ saklamak
ç n b r depo nşa ett m.

■

Adanın çler ne g derek çeş tl meyveler topladım. Bu
meyveler kışın da y yeb lmek ç n kuruttum.
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Ünite
Adı
TARTIŞALIM
Adaya sürüklenen yolcu b rçok sorunla tek başına mücadele etmek
zorunda kalmış. Kend yaşamımızı düşünel m. B r gün ç nde nelere ht yaç
duyuyoruz? Bu ht yaçları tek başımıza mı yoksa b r ler n n desteğ yle m karşılıyoruz?

Pek çok nsanın
katkısıyla sütüm
çmeye hazır. Pek
ya öyle olmasaydı?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da
şoför olmasaydı
okula nasıl ulaşırdım?

Öğretmen m olmasa
bu kadar b lg y nasıl
öğren rd m?

Terz ler olmasaydı
kıyafetler m nasıl
d kerd m?

Arkadaşlarımla ne
kadar çok şey paylaşıp eğlencel vak t
geç r yorum. Ya onlar
olmasaydı?
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şek lde sürdürmek ç n b rçok
şeye ht yaç duyarız. Yemek yemek, g y nmek, barınmak, eğ t m
görmek ve çevrem zle let ş m
kurmak bu ht yaçlarımızdan yalnızca b rkaçıdır. Tüm bu ht yaçlarımızı tek başımıza karşılamamız
mümkün değ ld r. Bu nedenle topluluk hâl nde yaşarız. Yaşadığımız yer b r köy olab leceğ g b b r
şeh r de olab l r. Nerede yaşarsak
yaşayalım her zaman b r ş bölümü ve ş b rl ğ ç ndey z.
Günlük hayatımızı düşünel m. Sabah kahvaltısında tükett ğ m z y yecek ve çecekler farklı k ş ler tarafından üret l p b zlere ulaştırılmaktadır. Örneğ n yed ğ m z ekmek, soframıza gel nceye kadar
b rçok aşamadan geçer. Buğdayın ek lmes , hasat ed lmes , öğütülerek un hâl ne get r lmes ve unun
da hamur yapılarak p ş r lmes gerek r. Bu şler yapab lmek ç n b rçok araç gerece ht yaç duyulur.
Bu araç gereçler üreteb lmek ç n de çeş tl mesleklerden nsanlara ht yaç vardır. Tek b r nsanın, bu
şler n heps n n üstes nden gelmes oldukça zordur.
Gün çer s nde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğ t m aldığımız öğretmenler ş bölümü
ç nde ht yaçlarımızı karşılayanlardan b rkaçıdır. O hâlde ş bölümü yaparak ht yaçlarımızı kolaylıkla karşılayab l r z.
Toplumsal yaşamın temel n k ş ler arası let ş m oluşturur. Yaşamımız
boyunca a lem z, arkadaş, akraba ve
komşularımız başta olmak üzere toplum le let ş m hâl nde oluruz. Sosyal
çevrem z oluşturan nsanlarla sağlıklı
l şk kurmak ç n doğru b r let ş m kurmak gerek r. Bu let ş m karşılıklı sevg ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle
b r let ş m b zlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece
çevrem zdek nsanların sorunlarına
duyarlı b reyler olarak mutluluklarını
ve üzüntüler n paylaşırız.
14
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Ünite
Adı

2. ŞEHRİ TANIYORUZ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
“Tar h önces dönemlerde nsanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı?
H ç düşündünüz mü?”

Çatalhöyük (Tems l )
Ş md geçm şe b r yolculuk yapalım ve bu yer olarak neh r kenarlarındak düz ve ver ml
sorunun cevabıyla b rl kte nsanların yerleş k ya- araz ler seçt ler. Böylece araz ler n kolayca suşama nasıl geçt ğ n ve bu yerler n şeh r hâl ne layab ld ler.
nasıl geld ğ n öğrenel m.
Kend ler n n ve hayvanlarının su ht yacını
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önces - karşılayab ld ler. Tarım ve hayvancılıkla b rl kte
ne kadar nsanlar yaşamlarını göçebe olarak bes n kaynaklarının artması nüfusun da artmasürdürüyorlardı. Y yecek bulmak ç n sürekl yer sını sağladı. Nüfus artışıyla b rl kte bu lk yerledeğ şt r yor, hayvanları avlayarak ve b tk ler top- ş m yerler köylere dönüştü. Köylerde yaşayan
layarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda nsanlar ht yaçlarından fazla ürün elde ett ler.
ya da geç c barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra Kend ler n ve ürünler n saldırılardan korumak
yaşamlarını tamamen değ şt recek b r gel şme ç n köyler n etrafını çev rd ler. Fazla ürünler d yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve ğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdek
vahş hayvanları evc lleşt rd ler. Ç ftç l k yapma- nsanlardan da kend ht yaç duydukları ürünler
ya başlayan nsanlar ek nler ne ve hayvanlarına aldılar. Böylece t caret hayatını başlattılar.
bakmak ç n yerleş k yaşama geçt ler. Yerleş m
15
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İşte bu şek lde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman
ç nde o kadar büyüdü k köy olmaktan çıkarak şeh r hâl n aldı.
Şeh r olarak n telend r leb lecek
lk büyük yerleş m yerler nden
b r de ülkem zde Konya’da yer
alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük
günümüzden yaklaşık 9.000 yıl
önce 10.000’e yakın nüfusa sah p büyük b r şeh rd .
Çatalhöyük g b lk şeh rler genell kle su kaynaklarında,
ver ml ovalarda, ulaşım yolları
üzer nde, güvenl k açısından saİlk Çağ’da İstanbul (Tems lî)
vunması kolay yerlerde kuruldu.
Kalabalık nüfusun ht yaçlarının karşılanması ç n şeh rde fırıncılık, kasaplık, dem rc l k, marangozluk, terz l k g b meslekler ortaya çıktı. Zaman ç nde büyüyen şeh rler n bel rl b r düzen ç nde yönet leb lmes , dış saldırılardan korunab lmes g b ht yaçlar yönet m b r mler n n kurulmasını sağladı.
Böylece kral ya da mecl s tarafından yönet len şeh rler doğdu. Şeh rler barınma, güvenl k, eğ t m,
sağlık g b nsan ht yaçların en uygun şek lde karşılanab leceğ yerler hâl ne geld . Türk ye, Irak,
H nd stan ve Mısır yeryüzünde en esk şeh rler n kurulduğu bölgelerd r. İlk Çağ’da kurulan şeh rlerde
evler, badethaneler, dar yapılar, dükkânlar, pazar yerler şehr meydana get ren başlıca unsurlardır.
Geçm ş çağlarda kurulan şeh rler n bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını
sürdürmekted r. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa g b ülkem zdek pek çok şeh r deprem, sel ve
benzer doğal afetler, salgın hastalık ve savaş neden yle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu
şeh rler n olduğu bölgelerde yapılan arkeoloj k çalışmalar o şehre a t b rçok eser n gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.
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Ünite
Adı
Günümüzde şeh rler artık esk çağlardak görüntüsünden çok farklıdır. Teknoloj k gel şmeler ve
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şeh rler n kurulmasına mkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanay
Devr m le fabr kaların yaygınlaşmaya başlaması şeh r nüfusunun g derek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şeh rlerde yaşamaktadır.
Ekonom k ve sosyal açıdan gel şm ş şeh rler
g derek daha fazla göç almaktadır. Den z, hava,
kara veya dem r yoluyla nsanların kolayca ulaşab ld kler şeh rler ekonom k olarak da ön plana
çıkmaktadır. Kocael , Gaz antep, Bursa bu şeh rlere örnek olarak göster leb l r. Tar hî geçm ş t bar yle köklü b r meden yete ev sah pl ğ yapan ve
güçlü devletler n başkent olan şeh rler lg odağı
olan şeh rlerd r. İstanbul, Konya g b şeh rler bu
özell kler yle ülkem zde ön plana çıkmaktadır. Bu
şeh rlerdek tar hî yapılar ve sanat eserler tur zm
açısından da nsanların lg s n çekmekted r. Den z , ormanları, göller g b doğal güzell kler yle nsanların hem yerleşmek hem de tat l yapmak sted ğ pek çok şeh r de bulunmaktadır. Antalya, Bolu,
Nevşeh r g b şeh rler bu özell kler yle ülkem zde sayılab lecek pek çok şeh rden yalnızca b rkaçıdır.
Şeh rler kırsal kes mlere göre nüfusun yoğun; eğ t m, sağlık, sanat g b h zmetler n yaygın
olduğu yerlerd r. Şeh rlerde yapılar genell kle çok
katlıdır. Sanay faal yetler ve h zmet sektörü gel şm şt r. Kültür, sanat ve eğlence ç n b rçok sosyal
mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım h zmetler planlıdır. Şeh rler ş bölümünün hâk m olduğu
planlı b r yönet me sah pt r. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, badethane, s nema, t yatro, park, müze,
kütüphane ve fabr ka şehr meydana get ren f z k
unsurlardır. Şeh r bu özell kler yle bel rl b r mekânı fade etmekted r. İnsan, yaşadığı bu mekânı yan
şehr düzenler ve şek llend r r.
İnsan öncel kle b r mekânı yaşanab l r b r yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemes n , altyapısını yapar. Çünkü şeh rler nsan el yle yapılan ve gel şt r len yerlerd r. İnsan ve şeh r
b rb r n tamamlar ve etk ler. B r olmadan d ğer olmaz. Mekâna anlam ve değer katan nsanın kend s d r. Terk ed lm ş şeh rler bunu b ze en y şek lde anlatır. Örneğ n Muğla’nın Feth ye lçes nde yer
alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunan stan’a göç etmes yle terk ed lm ş b r yerleş m yer
hâl ne gelm şt r.
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3. ŞEHİR VE MEDENİYET

S

ey
n
d

“Meden yet” ve “şeh r”, anlam açısından
b rb r ne yakın kavramlardır. “Meden yet”; b r
toplumun madd ve manev varlıklarının, düşünce, sanat, b l m ve teknoloj ürünler n n tamamını fade eder. Meden yet, gel şm şl ğ fade eder.
Meden yet kel mes n n köken Arapçada şeh r
anlamına gelen ve kökler İslam d n n n kutsal
şeh rler nden b r olan Med ne şehr ne dayanmaktadır. Med ne, peygamber m z Hz. Muhammed dönem nde zamanının sosyal ve kültürel
bakımdan en ler şeh rler nden b r kabul ed l yordu.
Büyümek, nüfusun artışı ve b na sayısındak artış şeh rleşme ç n yeterl değ ld r. Şeh rler
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı
üzer ne kurulur. Şehr oluşturan tüm nsanların
bu kurallara uyması gerekmekted r. Şeh rler bu
özell kler le farklılıkları buluşturan, nsanları b r
araya get ren mekânlardır. Günümüzde kültür
ve t caret n, b l m ve tekn ğ n z rves n oluşturan
şeh rler farklı özell klere ve farklı kültürel b r 18

k mlere sah p nsanların kend ler n fade etmeler ne mkân vermekted r.
Şeh r, b r meden yet n etk s n n en çok h ssed ld ğ ve özell kler n n yaşandığı yerd r. Her
b r meden yet, kurduğu şeh rlerle kend n fade eder. Şeh r ve meden yet arasındak l şk ,
karşılıklıdır. Hem meden yetler şeh rler hem
de şeh rler meden yetler etk ler. Şeh rler, şehr
meydana get ren anlayışın sah b olan meden yet n b r sonucu olarak kurulur. Bununla b rl kte
şeh rler n doğası ve ç ndek nsanı şek llend rme özell kler meden yet n şek llenmes ne de
etk etmekted r.
Şeh rler sadece yerleş m yer değ ld r. Meden yetler tar h , b r bakıma şeh rler n tar h d r.
Çünkü şeh rler, b r toplumun meden yet anlayışının şek llend ğ mekânlardır.
Ş md dünyada meden yetlere yön veren ve meden yetler tems l eden şeh rlere
göz atalım...
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Kurtuba
Fen kel ler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gel ş yle Endülüs Emev Devlet ’n n
başkent olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın
en öneml eğ t m, b l m, kültür ve sanat merkez d r. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgeler nden, farklı nançlara mensup dünyaca ünlü b l m nsanları yet şm şt r.
Kurtuba, dönem n n en y eğ t m veren okullarına ev sah pl ğ yapmıştır. Ayrıca lk ışıklandırılan şeh r olan Kurtuba, Avrupa’da lk
ün vers tes olan şeh rd r. Burada yapılan b l msel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emev Devlet Dönem ’nde yapılan Ulu Cam bu şeh rde bulunmaktadır.
Med ne
“Med ne”, kültür tar h nde şehr n, şeh rl l ğ n, kültür ve meden yet n çıkış yer anlamlarına gelmekted r. Esk adı “Yesr p” olan
Med ne, günümüzde Suud Arab stan’ın
öneml şeh rler nden b r d r. Peygamber m z
Hz. Muhammed ve Mekkel Müslümanlar,
622 yılında Med ne’ye h cret etm şlerd r.
H cret, İslam tar h ç n olduğu kadar Med ne
şehr ç n de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhac rler”, Med nel Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahud ler
h cretle beraber Med ne’de b r arada yaşamaya başlamışlardır. Med ne’de farklı nançlara sah p
nsanların b r arada rahat yaşaması d ğer İslam şeh rler ne örnek olmuştur. Med ne, h cretten sonra
şeh r hâl n almıştır. Mesc d- Nebev ’n n şehr n merkez ne yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılab l r şek lde tasarlanması, merkez nde cam n n bulunduğu şeh rler n ortaya çıkmasını sağlamıştır.
H cretten sonra yen b r s yas ve hukuk yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonom k yapılanma gerçekleşt r lm ş ve Med ne yen kurulan İslam Devlet ’n n başkent olmuştur. Şeh r; açılan eğ t m
merkezler , cam ler ve sosyal yaşamı le sonrak İslam şeh rler ne model olmuştur. Peygamber m z n
kabr n n burada olması neden yle Med ne, her yıl m lyonlarca Müslüman tarafından z yaret ed lmekted r.
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Par s
MÖ 3. yüzyılda Se ne (Sen) Nehr etrafına kurulmuş olan Par s, Notre Dame (Notır Dam) Katedral ’n n yapılmasıyla Fransa’nın merkez hâl ne gelm şt r. Sanay Devr m sonrası hızla göç alan şeh rde
Sorbonne (Sorbon) Ün vers tes ’n n kuruluşu Par s
şehr n b r b l m merkez hâl ne get rm şt r. Par s,
bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yen s yas f k rler n
yayılmasında öncülük etm şt r. 1789 Fransız İht lal ,
1830 ve 1848 şç devr mler n n yaşandığı devr mler şehr d r. B l m, kültür, sanat alanlarında dünyanın
önde gelen merkezler nden b r d r. Modanın da başkent olarak anılan Par s, tur stler n en çok z yaret
ett ğ şeh rlerdend r.
İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’l yıllarda lk yerleş mler n
kurulduğu tahm n ed lmekted r. İstanbul; Roma, B zans ve Osmanlı devletler ne başkentl k yapmıştır.
Avrupa le Asya kıtalarının kes şt ğ b r noktada yer
alır. Yüzyıllar boyu çeş tl d n, d l ve ırktan nsanların b r arada yaşadığı b r şeh r olan İstanbul, tar h
boyunca farklı kültürlere ev sah pl ğ yapmıştır. Osmanlı Devlet ’n n b l m, sanat ve kültür alanlarında
gel şmes le beraber İstanbul b r çek m merkez olmuştur. Eğ t m almak ç n çevre şeh r ve ülkelerden
nsanlar buraya gelm ş, Al Kuşçu g b b l m nsanları
medreselerde dersler verm şt r. Pad şahların tanıdığı haklar sayes nde farklı meden yetlerden nsanlar burada yaşamışlardır. Cam , s nagog, k l se g b farklı nançlara yönel k badethaneler İstanbul’da
yan yana bulunmaktadır.
“İstanbul; Roma, B zans ve Osmanlı devletler ne başkentl k yapmıştır.”
ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Meden yete yön verm ş Roma, Konya, Esk şeh r, Bağdat, Londra, V yana, Şanghay, Dakar g b şeh rler n kültürel özell kler n yansıtan görseller
bulunuz. Bu görseller sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Şeh rle nsan arasında karşılıklı b r l şk
söz konusudur. Önce nsanlar kend duygu ve
düşünceler ne uygun şeh rler kurarlar. Sonra
şeh rler, kurulmalarında etk l olan duygu ve düşünceler gelecek nes llere aktararak nsanları
etk ler. Belk de bu nedenle nsanları tanımak
sted ğ m zde lk sorduğumuz sorulardan b r
“Nerel s n?”d r. Sank aynı şeh rde yaşayanlar
b r uzlaşma ç nded r. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam b ç mler benzerd r. Çünkü nsanlar yaşadıkları şeh rler n kültürel dokusundan
etk lend kler g b ekonom k, sosyal yapısından
ve kl m nden de etk lenmekted r. Bulundukları
ortamın mkânlarından yararlanarak hayatlarını
sürdüren nsanlar, o çevren n hayat standardıyla yet ş r.
İnsanın şeh rle l şk s n n başladığı ve b tt ğ yer, evd r. Ev nden dışarıya adım attığında
şeh rle l şk kurmaya başlayan nsan, ev ne
döndüğünde o l şk ye b r sürel ğ ne ara verm ş
olur.
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Şeh rle kurulan l şk ler çok farklıdır. İnsan,
şehr n m marî yapısıyla olduğu kadar şlevler yle de l şk ç nded r. Şehr n mekânları olan
sokaklar, meydanlar, parklar, alışver ş mekânları, kamusal alanlar ve badet mekânları farklı
anlam ve boyutlarıyla şeh rde yaşayanları etk ler. Eğ t m, t caret, badet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha b rçok
farklı faal yet şeh rle şeh rl arasındak l şk ler n
öneml b r kısmını oluşturmaktadır.
Ev m zden çıktığımızda şeh rle lk let ş m m z sokak le başlar. Sokaklar her şeh rde
farklı karaktere sah pt r. Dar, gen ş, kıvrımlı, d k
yokuşlu, taşlı ya da den ze açılan sokaklar…
Sokakların yapısını şehr n yer şek ller ve kl m kadar nsanların yaşam tarzı da bel rler. Sokaklar b z şehre ulaştırır. Bu görev n n yanı sıra
sokaklar mahallen n ortak kullanım alanlarıdır.
Komşuluk l şk ler burada gerçekleş r. ‘’B z m
sokak’’ fades yle şeh r lk kez burada sah plen l r. Önce sokakla sonra da sokaktak lerle let ş m kurulur.
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Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan nsanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak let ş m başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı zleyen b r n tanımıyor olsak
da selamlaşmak, hem onu hem b z mutlu edecek hem de sokağı sah plenmem z sağlayacaktır.
Böylece sokak b z m ç n güvenl b r alan hâl ne gelecekt r.
Sokağı geç p şehr n merkez ne doğru lerled ğ m zde b z genell kle b r çarşı karşılar. Çarşı,
Osmanlı şehr nde toplumsal hayatın merkez d r. Günümüzde şeh rlerde yaygınlaşan alışver ş
merkezler çarşılara lg y azaltsa da bu çarşılar
önem n hâlâ sürdürmekted r. Hemen her türlü
ürünün satıldığı bu çarşılara herkes n yolu düşer.
Şeh rde üret lenler, nsanların ht yaç ve alışkanlıkları buradak t carete yön ver r. Bazı şeh rlerde
bakırcıların, dem rc ler n ya da dokumacıların çok
olması tesadüf değ ld r.
Şeh rde yaşayan nsan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da bel rler. Düz damlı
kerp ç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek
duvarlarla çevr l bahçelere açılan evler o şehr n doğal koşulları kadar nsanların yaşam b ç m n de
yansıtır.
İnsanın şeh rle ve şehr n mekânlarıyla kurduğu l şk n n boyutu kend s n n de şeh rl l k düzey n bel rlemekted r. Çünkü şeh rl olmak sadece
şeh rde yaşamaktan baret değ ld r. Büyük İslâm
düşünürü ve lk sosyolog İbn Haldun’a göre şeh rl
“Şeh rde gen ş ve mükemmel b r surette meden
yaşayan k mse”d r. Gen ş ve mükemmel surette
yaşamak se şeh rde yaşamanın gerekler n yer ne get rmekle sağlanab lmekted r.
Yaşadıkları çevreden etk lenen nsanların
ç nde bulundukları çevreye, şehre ve nsanlara karşı sorumlulukları ve görevler bulunmaktadır.
Bu sorumlulukların en öneml s ; atalarından m ras olarak aldıkları, b nlerce yıllık geçm ş olan şehr
gelecek nes llere yaşanab l r b r şeh r olarak bırakma b l nc d r. Çevrey k rletmeden ve tahr p etmeden, tar hî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. B rl kte yaşamak; anlayış ve saygı çerçeves nde komşuluktan alışver şe, traf kten gürültü yapmamaya kadar tüm nsan l şk ler , sevg y ,
yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

“Yaşam mekânı olarak şeh rler sosyal hayatın çok hareketl olduğu yerlerd r.”
Şeh rler, sosyal hayatın çok hareketl olduğu yerlerd r. Şeh rlerde nsanların gündel k yaşamlarını sürdürmeler n kolaylaştıran çok çeş tl yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. S nema,
t yatro, lokanta, pastane, müze, galer , kütüphane, badethane, otel, kahvehane, park g b yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda nsanlar yeme, çme, badet etme, eğlenme
g b ht yaçlarını yer ne get r rler. Bu yaşam alanları ve kurumlar b r şehr n s yas , ekonom k, d nî, kültürel yaşamını ve k ml ğ n de yansıtır. Örneğ n b r şeh rdek badethaneler n yapısı, kütüphaneler n
çokluğu ve çeş tl kültür mekânlarının varlığı o şehr b r başka şeh rden ayırt etmem z sağlar.
Şeh rdek sosyal yaşamının özell kler şunlardır:
1. Şeh rlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şeh rlerde nsanlar b rb r nden farklı şlerde çalışırlar.
3. Şeh r yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şeh rlerde çok çeş tl kültürel faal yetler yapılmaktadır.
5. Şeh r yaşamında eğ t m kurumları yaygın ve çeş tl d r.
6. Şeh r yaşamının temel nde ekonom k etk nl kler öneml b r yere sah pt r.
Şeh rler, kırsal alanları da ç ne alarak büyür. Günümüzde şeh rler, öneml değ ş mler yaşamaktadır. Bu değ ş m n başında köyden kente nüfus hareketler gelmekted r. Türk ye’de 2018 yılı ver ler ne göre nüfusun %93,76’sı l ve lçe merkezler nde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı
%6,24’tür. Dolayısıyla şeh rler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleş m yer hâl ne gelm şt r.
İnsanların göç etmeler n n çeş tl nedenler vardır. Günümüzde ekonom k, toplumsal, kültürel, eğ t m,
eğlence ve güvenl k g b nedenlerden dolayı şeh rlere göç ed lmekted r. Nüfustak değ ş me bağlı
olarak da şeh rlerde çok hareketl b r yaşam vardır.
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Şeh rlerde nüfusun fazla olması; çevre k rl l ğ , traf k,
yoksulluk, şs zl k, gecekondulaşma, altyapı yeters zl ğ , kültürel yabancılaşma g b b rçok
soruna yol açmaktadır. B reyler n b rb rler ne karşı lg s zl ğ ,
dayanışma ve yardımlaşmanın
azalması, sosyal l şk ler n zayıﬂaması da başka b r öneml
sorun olarak ortaya çıkmıştır.
“Dayanışma”; b r toplumu
oluşturan b reyler n duygu, düşünce ve ortak çıkar b rl ğ le
b rb rler ne bağlanmaları ve her
konuda b rb rler ne destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” se b reyler n yalnız başına üstes nden gelemeyecekler durumlar
karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal
yardımlaşma ve dayanışma b r
m llet , toplumu, şehr ayakta
tutan öneml unsurlardandır.
İnsanlar genell kle sadece ht yaçlarını karşılamak ç n b rb rler le let ş m kurmaktadır. Bundan
dolayı nsanlar arasındak dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
Bu ht yacı karşılamak üzere günümüzde şeh rlerde profesyonel b ç mde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıﬂar ortaya çıkmıştır. B reyler d nî, ahlak , nsan lkelere d kkat ederek dayanışma
ve yardımlaşma duygusunu şeh r yaşamında tekrar canlandırab l rler. İslam d n yardımlaşmaya,
dayanışmaya ve komşuluk l şk ler n n gel şmes ne büyük önem verm şt r. Peygamber m z Hz. Muhammed’ n “Komşusu açken tok yatan b zden değ ld r.” had s komşuluk l şk ler n n, dayanışma ve
yardımlaşmanın önem n vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma b r m llet , toplumu, şehr
ayakta tutan öneml unsurlardandır.”
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B r toplumun huzuru, mutluluğu, geleceğ
b reyler arasındak sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen nsanlar sosyal hayatta kend gayretler yle üstes nden gelemeyecekler sorunlarla karşı karşıya kalab l rler.
Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma çer s nde hareket edeb lmek, “m llet” olmanın b r gereğ d r. Bu dayanışma, yardımlaşma ve b rl ktel k duygusunu b rçok örnek
olayda görmek mümkündür. Örneğ n deprem
ve sel g b doğal afetlerde nsanların b rb rler -
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ne yardım etmes bunun b r gösterges d r. Türk
m llet 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da
meydana gelen depremlerde büyük b r yardımlaşma ve dayanışma örneğ gösterm şt r. Türk
m llet sadece doğal afetler karşısında değ l
toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma
ve yardımlaşmanın en güzel örneğ n verm şt r.
Örneğ n 15 Temmuz 2016’da ha n darbe g r ş m ne karşı m llet m z n kahramanca mücadele
etmes bunun b r kanıtıdır.
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2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Meden nsan, meden yaşam” g b fadeler mutlaka
duymuşsunuzdur. Bu fadelerde geçen meden kel mes n n
ne anlama geld ğ n h ç düşündünüz mü? Meden kel mes sözlükte “şeh rleşm ş, uygar” anlamlarına gelmekted r.
Şeh rler çok sayıda nsanın b r arada yaşadığı yerlerd r.
Şeh rde bel rl b r düzen çer s nde, karşılıklı saygı çerçeves nde b r yaşam sürdürülmes gerekmekted r. Meden
b r yaşantı sürdüreb lmek şeh rde yaşamanın gerekler ndend r. Şeh rde yaşayan nsanlar, şeh r hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır.
Bu kurallar, nsanların b r arada bulundukları her ortamda
davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışver ş merkez , badethane ve toplu taşıma araçları nsanların toplu olarak bulundukları yerlerdend r. Bu mekânlarda bel rl
kurallara uygun davranmak gerek r. Çünkü şeh rde yaşayan nsan, şehr paylaştığı d ğer nsanlara
karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerekt r r. Bakın b r arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:
Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini
komşularımızı rahatsız edecek şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. Toplu
taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle
konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm.

TARTIŞALIM
S zler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Mel ke’n n
söyled kler ne neler ekleyeb l rs n z?

İlk Çağ düşünürler nden Ar stoteles (Ar sto) “B r şeh r, farklı nsanların yaşadığı mekânlardan
oluşur. Benzer nsanlar b r şeh r meydana get remezler.” dem şt r. Yan şeh rlerde farklı özell klere
sah p b rçok nsan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermel , bu farklılığın şehr m z zeng nleşt rd ğ n unutmamalıyız.
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Ş md şeh r yaşamında uymamız gereken kuralları nceleyel m.

İbadethaneler, nsanların d n nançlarının gerekt rd ğ
şek lde badet ett kler yerlerd r. İbadethanelere g derken tem z ve uygun kıyafetler g ymel y z. İbadethanelerde yüksek
sesle konuşmamalı, badet edenler n d kkat n dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

P kn k alanları ve parklarda ağaçlara ve d ğer b tk lere
zarar vermemel y z. D ğer nsanların rahatsız olacağı şek lde
müz k d nlemek, gürültü yapmak g b davranışlardan kaçınmalıyız. Çöpler m z çöp kutularına atmalıyız.

Alışver şte, alacağımız ürünü seçerken raﬂarı ve tezgâhı dağıtmamalı, görevl lere karşı naz k olmalıyız. Alışver ş m z
b tt kten sonra kasada sıraya g rmel y z. Yaşlı, engell , ham le
ya da çocuklu k mselere öncel k vermel y z.

Katılacağımız törenler n türüne uygun şek lde g y nmel , sess zce tören zlemel , gerek yorsa beğen m z alkış g b
davranışlarla fade etmel y z. Törene vakt nde g tmel y z. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

S nema ve t yatro g b kültür-sanat faal yetler n n gerçekleşt ğ mekânlara zamanında g tmel , bu mekânlarda cep
telefonumuzu kapatmalıyız. Göster sırasında d ğer nsanları
rahatsız ed c her tür davranışlardan kaçınmalıyız.
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3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
Şeh rde Sıradan B r Gün
Sabahın erken saatler … Şeh r sak nler n n çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış b le.
Tem zl k şç ler caddeler süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek
p ş rmeye başlamışlar. Bazıları se daha evler ne g tmem ş b le. Hastanedek nöbet nden dönen
doktor, güvenl k görevl ler ve daha b rkaç k ş hâlâ dışarıda.
Sabahın lerleyen saatler nde caddeler y ce kalabalıklaşıyor. Herkes b r yerlere koşuşturuyor. Yet şk nler şe g tmek ç n yola çıkmış, çocuklar se okullarına g d yor. Şeh rde pek çok okul
var, tab pek çok da öğrenc . Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse k b r yere ulaşmak ç n
kullanab leceğ m z pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İk araba köşede çarpışmış ve
k caddey de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp g derken nsanlar şler ne vakt nde ulaşamayacakları
ç n kaygılı.
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Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar
b rer b rer açılıp müşter ler ç n hazırlanıyor. Şeh rde ne çok dükkân var. Şehr n hemen çıkışında yer alan fabr kaların bacalarından dumanlar
tütmeye başladı b le. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklen nce bazen gökyüzü gr b r bulutla kaplanıyor. Müze z yaretç lere
açıldı. Öğretmenler yle b rl kte b r grup öğrenc ,
müzen n önünde çer g rmek ç n bekl yor.
Yol çalışması yapan şç ler kazı yaparken
b r su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su,
b r aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden
oluyor. Kaldırımda yürüyen b r genç yaralanıyor. Hemen b r ambulans çağrılıyor. Neyse k
şeh rde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı
alarak en yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek ç n hazırlanıyor. Öğrenc ler öğlen tat l nde okul bah-
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çes n dolduruyor. Of s çalışanları caddedek
lokantalarda karınlarını doyuracakları b r yer
arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur
damlaları düşerken nsanlar şems yeler n açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. An den b r
kapkaççı pazarda gezen b r n n çantasını çalıyor. Etraftak ler onu kovalarken ortalık karışıyor. Pol s çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur ş ddet n artırdı.
Ş ddetl rüzgâr, şems yen n altındak nsanların
b le ıslanmasına neden oluyor. Okuldak son
ders b tt . Okul çıkışı parktak spor sahasında
maç yapmak ç n sözleşen öğrenc ler koşarak
evler ne g d yor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzer yağmur ş ddet n y ce artırdı. Sokaklar su altında kaldı.
İnsanlar su b r k nt s ç nde karşıdan karşıya
geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları beled ye şç ler açmaya çalışıyor.
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B r müddet sonra sokaklardan sank dereler akıyor, önüne gelen her şey sürüklüyor. B r mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ d ye
söylen yor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar b rer b rer kapanıyor, çalışanlar toplu
taşıma araçlarına b nmek ç n duraklara doğru lerl yor. T yatroya g den sey rc ler yerler ne oturmuş,
oyunun başlamasını bekl yorlar. Sanat galer s ndek res m kursu başlamış b le.
Karanlıkta evler ne dönmeye çalışan nsanlar, çevreden geleb lecek tehl kelere karşı d kkatl
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehl kelere karşı uyanık olmaları gerekt ğ n hatırlıyorlar.

TARTIŞALIM
Okuduğunuz met nde şehr n hang fırsat ve r skler nden söz ed lm şt r? Bunlara başka neler ekleyeb l rs n z?

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şeh rlerde yaşamaktadır. Büyük şeh rlerdek ş mkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kal tes n n yüksek oluşu nsanları şeh rde yaşamaya
yönlend ren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık h zmetler nden faydalanab lme, devlet n
ve beled yeler n sağladığı h zmetlere er ş m n kolay oluşu, çocuklara daha y eğ t m sunma g b nedenler sebeb yle nsanların b rçoğu şeh rlerde yaşamayı terc h etmekted r. Bütün bunlar, nsanların
gözünde şeh rler daha öneml hâle get rmekted r.
Şeh rler, nsanlara b rçok mkân sunmaktadır. Bu da şeh rlere olan lg y artırmaktadır. Fakat
çok sayıda nsanın b r arada yaşaması ve plansız şeh rleşme, b rçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre k rl l ğ , traf k sorunu, şehre
uyum problemler ve çeş tl suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edeb lmem z n en güzel yolu şeh rde
yaşarken karşılaşab leceğ m z sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara k ş sel ve
toplumsal olarak nasıl çözümler üreteb leceğ m z üzer ne düşünmekt r.
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Şehrin Fırsatları

Eğ t m Fırsatları

■

■
■
■
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Şeh rler, okul önces eğ t mden yükseköğret me kadar nsanların stekler ne ve
yetenekler ne göre b rçok farklı eğ t m kurumuna er şme mkânı sunar (meslek
l seler , güzel sanatlar l ses , sınavla öğrenc alan l seler, özel okullar, ün vers teler).
Dersl k sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar g b mkânlar
kırsal bölgelerdek eğ t m kurumlarına göre daha fazladır.
Öğrenc ler n lg ve stekler ne göre çeş tl kurs, sosyal ve sport f faal yetlere katılma mkânı vardır.
Eğ t mle alakalı konferans, sem ner, sempozyum g b etk nl kler de şeh r merkezler nde gerçekleşt r lmekted r.
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■
■
■
■

■

Şeh r hastaneler , araştırma hastaneler , tıp fakülteler şeh r merkezler nded r.
Şeh r merkezler nde uzman doktor ve sağlık personel sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
Evde bakım h zmetler ne şeh r merkezler nde
daha kolay ulaşılab l r.
Şeh r merkezler ndek hastaneler, kırsal bölgelerdek lere göre daha donanımlıdır.

Fabr kalar, malathaneler, atölyeler şeh r merkezler ne daha yakındır.
Otel, lokanta g b h zmet sektörler genell kle şeh r
merkezler nded r.
T car faal yetler daha çok şeh r merkezler nde yürütülmekted r.
B rçok meslek alanı, şeh r merkez nde faal yet
göstermekte ve nsanlar yetenekler ne göre daha
kolay ş bulab lmekted r.

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

S nema, t yatro ve serg salonları şeh r merkezler nded r.
Şeh r merkezler nde her branştan spor kulüpler ne katılab lme mkânı vardır.
Spor müsabakalarını zleyeb lme mkânı vardır.
S v l toplum kuruluşları şeh r merkezler nde bulunmaktadır.
Sanatla lg l eğ t m veren kurumlar daha çok
şeh r merkezler nded r.

Toplu taşıma araçları şeh rlerde daha
yaygın kullanılmaktadır.
Şeh r merkez ve çevres nde kara yolları
oldukça gel şm şt r.
Şeh r merkezler n n ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.
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4. ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER
Şeh r, fırsatlar sunduğu kadar bazı r skler de çer r. Doğal afetler, ş ddet, madde bağımlılığı, traf k kazaları, c nsel st smar şeh rde de karşılaşılab lecek r sklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan g b doğal afetler nsanların kontrolü dışında gerçekleş r. Afetler gerekl
önlemler alınmadığı takd rde can ve mal kayıplarına yol açar. Şeh rlerde nüfus fazla olduğundan
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleş r. Doğal afetler önlemek
nsanoğlunun el nde olan b r durum değ ld r. Fakat nsanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak
can ve mal kayıplarını önleyeb l r veya azaltab l r.

Sel
Seller doğal afetler n en yaygınlarından b r d r. Bazı sel olayları b rkaç
gün ç nde meydana gel rken an sel
baskınları b rkaç dak ka ç nde yaşadığımız çevren n sular altında kalmasına
sebep olab l r. Sel felaketler madd zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır.
Çarpık şeh rleşme sonucu dere yataklarının doldurulup mara açılması, neh r
yataklarının değ şt r lmes ve altyapı yeters zl kler sel felaketler n n yaşanmasının başlıca sebepler d r. Eğer sel tehl kes olan b r çevrede
yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede sel n ortalama yüksekl ğ n n ne olab leceğ n öğrenmeye çalışmalıyız. Ac l durum eylem planları hakkında önceden b lg ed nmel y z. Ayrıca sel anında tahl ye
yollarını sığınab leceğ m z yerler öğren p tahl ye ç n hazırlıklı olmalıyız.

Ş ddet
Hep m z günlük hayatımızda çevrem zdek nsanlarla l şk ler kurarız. Bu l şk ler n sağlıklı olarak yürütüleb lmes her şeyden önce karşılıklı saygı le mümkündür. Ev m zde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en y çözüm yolu konuşarak meseley halletmekt r.
Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen f z ksel ve ruhsal olarak b r ş ddet durumu le karşılaşab l r z. Böyle durumları a lem zle, okul yönet m yle, öğretmenler m zle veya rehberl k serv s yle mutlaka
paylaşmalı, onlardan yardım stemel y z. Gerçek duygu ve düşünceler n yansıtıldığı açık b r let ş m,
karşı tarafın ht yacına saygılı ve güvene dayalı l şk lerle gerçekleş r. Sorunu net b r şek lde tanımlamak ş ddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her k tarafın da kazanmasını
sağlayacaktır.
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Deprem
Ülkem z n yüz ölçümünün %42’s b r nc derece deprem kuşağı üzer nded r. Bazı büyük şeh rler m z n b r nc
derece deprem bölgeler üzer nde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı b r gerçekt r.
Depremler n oluşturacağı hasarları azaltmanın en etk n
k yolu depreme dayanıklı yapılar nşa etmek ve toplum
olarak depreme karşı alınacak önlemler konusunda b l nçlenmekt r.
Deprem Önces nde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

B nanızın depreme dayanıklılığının kontrol ed l p ed lmed ğ n öğren n z.
A le b reyler le deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
K taplık, yüksek mob lya g b kolay devr leb l r eşyalar le ağır eşyaların duvarlara veya
döşemeye sıkıca sab tlen p sab tlenmed ğ n kontrol ed n z. Eşyalarınızı üzer n ze düşmeyecek şek lde yerleşt r n z.
Deprem çantasını a len zle b rl kte hazırlayınız.
B na ç nde sen z deprem sırasında sak n olup cesaret n z toplayınız ve koşuşmayınız.
Sağlam b r masa, sıra, mob lya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Poz syonunuzu
sallantı duruncaya kadar değ şt rmey n z.
B na ç nde kalınız. T yatro, okul g b kalabalık yerlerde sen z kes nl kle merd venlere,
asansörlere pan kle koşmayınız.
B na dışında sen z b nalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektr k d rek ve teller nden uzakta, güvenl b r yerde deprem n durmasını bekley n z.
Köprü, üst geç t ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, d rek ve enerj
nak l hatlarından uzakta kalınız.
Büyük b r depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecekt r. Bu depremlere
karşı hazırlıklı olunuz.
Özell kle lk üç gün çer s nde yetk l ler z n vermed kçe sağlam evler n ze dah g rmey n z. A le b reyler n z b r arada tutunuz ve açık b r yerde bekley n z.
Varsa yaralılara lk yardım yapınız.
Ev n z veya b nanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı g y n z. Yanınıza kıymetl eşyalarınızı, kalın g yecek, battan ye, b raz çme suyu ve y yecek alınız.
Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gel ş güzel dolaşmayınız.
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Traf k
Ülkem zde meydana gelen traf k kazaları sonucu her yıl b nlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on b nlerces de yaralanmaktadır. Türk ye’de ve dünyada meydana gelen traf k kazalarında en büyük kusur nsana a tt r. İnsanlar traf kte sürücü, yaya, yolcu k ml kler le farklı roller üstlenmekted r. Bu yüzden özell kle kalabalık şeh rlerde yaşıyorsak hep m z traf k güvenl ğ b l nc ne sah p,
çevres ne karşı sorumluluklarını b len b reyler olmalıyız.
Traf kte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümel y z.
Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümel y z.
Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra y ne sola bakıp öyle
geçmel y z. Kes nl kle yaya geç d n kullanmalıyız.
Duran b r taşıtın önünden ve arkasından geçmemel y z.
Traf k pol s n n şaretler ne uymalıyız.
Traf k pol s n n olmadığı yerlerde traf k şaretler ne d kkat etmel y z.
Traf k lambası kırmızı yanarken kes nl kle karşıdan karşıya geçmemel y z.
Taşıtlara h çb r nedenle asılmamalıyız.
Taşıtlardan nerken taşıtın tam olarak durmasını beklemel y z.
Karanlıkta açık renkl kıyafetler g yerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümel y z.
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5. ENGELSİZ YAŞAM
Mert’ n sorusuna ne cevap ver rs n z?

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece
bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen,
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok
fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Ülkem zde engell yurttaşlarımız toplumun
öneml b r bölümünü oluşturmaktadır. Engell
b reyler özel mekânlarını bell b r oranda kend
ht yaçları doğrultusunda düzenlemekted r. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşab lme
ve bu mekânları rahat b r şek lde kullanab lmede b rçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındak
ht yaçları, engell olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok öneml d r. Engell b reyler de b r başkasının yardımına ht yaç
duymadan şe, okula, alışver şe, spor alanlarına, parklara, badethanelere kolaylıkla g deb lmel d r. Bunun ç n öncel kle ulaşım olmak
üzere şeh rler n altyapılarının düzenlenmes
gerek r. Bunu sağlamak en başta beled yeler n
görev d r.
Şeh rler n m mar planlanmasının temel
amacı, kullanıcıların ht yaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkez nde
kullanıcı vardır. F z ksel mekânlar söz konusu
olduğunda kullanıcı prof l çok çeş tl ve değ ş-

kend r. Yaşlılar, kalıcı ve geç c engell ler, ham leler de bu kullanıcı k tles dâh l nded r. Toplumdak tüm b reyler ç n f z ksel yeterl l k geç c
b r durumdur. Engels z yaşam alanına yalnızca
engell b reyler ht yaç duymaz. Herkes yaşamının b r bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak
durumunda kalab l r. B r çocuğun, b r ham len n
ya da kol veya bacağı kırılmış b r k ş n n, çocuk
arabasıyla çocuğunu gezd ren b r ebeveyn n,
yaşlı b r k ş n n hareket kab l yetler bu kısıtlılıklara örnek göster leb l r.
Engell b reylere engels z b r şeh r hayatı
sunmak onların kend ler n gerçekleşt rmeler ne
mkân tanıyarak daha kal tel b r yaşam sürdürmeler n sağlayacaktır. İsted ğ zaman, sted ğ
saatte, dışarıda k mseye muhtaç olmadan dolaşab lmek, alışver ş n yapıp b r çay bahçes nde çay yudumlayab lmek, yen çıkan b r f lm
akranlarıyla b rl kte s nemada zleyeb lmek badetler n yer ne get rmek vb. h çb r zaman sorun
olmamalıdır. Engell b rey bütün bunları özgürce yapab lmel d r. Bunun ç n öncel kle ulaşım
olmak üzere şeh rler n altyapılarının düzenlenmes gerek r.
39

Şehirde Yaşam
Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim.
Kaldırımlar yüksek olmamalı, gen şl kler b r tekerlekl sandalye veya bebek arabası g b araçların sığacağı
boyutta olmalıdır. Kaldırımdak rampalar bu araçların n ş
çıkışlarını kolaylaştıracak gen şl kte ve eğ mde olmalıdır.
Yaya kaldırımında güzergâhın görme engell ler tarafından
baston le kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, h ssed leb l r
yüzeylerden oluşan kılavuz zler olmalıdır.

Engell vatandaşların güvenl b r şek lde kullanab leceğ görsel ve sesl uyarı s stemler olmalıdır.

Toplu taşıma araçlarındak rampa s stem sayes nde
bebek arabasıyla ya da engell aracıyla ulaşım araçlarına
rahatça b n leb lmel d r.

Üst geç tlerde bedensel engell ler n kullanab lmes ç n
asansörler bulunmalıdır.

Engell ler n spor ve eğlence amaçlı faal yetlerde bulunmaları ç n plaj, spor salonu, s nema, t yatro g b yerlerde
gerekl düzenlemeler yapılmalıdır.
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6. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Şeh r sadece nsanlardan, b nalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, ç çekler , nsanları ve hayvanlarıyla b r bütündür. Şeh rde nsanlar kadar d ğer canlıların da yaşama
hakkı vardır. Bu yüzden nsan, d ğer canlıların
da haklarını gözetmel ; onlara karşı merhametl
ve duyarlı olmalıdır. D ğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevren n doğal koşullarının ve çeş tl l ğ n n korunmasıyla mümkündür.
B l m nsanları, nsan hayatının devamı ç n doğadak çeş tl l ğ n sürdürülmes gerekt ğ n vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehr m zde yaşayan
d ğer canlıları da düşünerek hareket etmel y z.
Hem tar hte hem de günümüzde nsanların doğaya ve d ğer canlılara karşı duyarlılıklarının b rçok örneğ vardır. Sakarya Büyükşeh r
Beled yes , Ar f ye lçes nde gerçekleşt rd ğ yol

yapımı sırasında 270 yaşındak çınar ağacına
zarar vermemek ç n yol projes n değ şt rm şt r. İzm r Büyükşeh r Beled yes de aralarında
yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma
altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır.
Ülkem z n b rçok şehr nde hayvan barınakları
kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının
bakım, barınma ve sağlık h zmetler karşılanmaktadır.
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su çmes , kanadı kırık leylekler n tedav s , dağda aç
kalan kurtlara et ver lmes , sokak köpekler ne
y yecek tem n , yaralı atların y leşt r lmes ç n
vakıﬂar kurmuşlardır. Ayrıca cam , medrese,
saray g b b naların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cepheler nde, nsanların ulaşamayacağı
yüksekl kte kuş evler yapmışlardır.
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1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verd ğ ç n çınar ağacının dallarının kes lmes ne razı olmamıştır. Ağacın dallarının kes lmes n n yer ne
b nanın tramvay rayları üzer nde b raz ler ye alınmasını
emretm şt r. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
Şeh r; tab attan, yeş lden, mav den, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değ ld r. Aks ne şeh r; güzell ğ n, şefkat n ve duyarlılığın sembolüdür.
Atalarımızın yüzyıllarca serg led ğ duyarlılığı ve şefkat b z de şehr m zdek d ğer canlılara karşı göstermel y z. Aşağıda bu konuda neler yapab leceğ m z le lg l b rkaç örnek uygulama okuyacaksınız.
TARTIŞALIM
S z de çevren zde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyley n z.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar b z m ç n sadece b r hava
değ ş kl ğ anlamına gelmez, bunlar şehr n ve şeh r sak nler n n c ğerler d r adeta.
Buradak b tk ve hayvanları korumalı, onlara zarar vermemel y z.
Kuşların ulaşab leceğ yerlere y yecek ve su bırakab l r z. Kuşlar bunları fark
ed p y yecek ve o yere tekrar gelecekt r.
Bas t malzemeler kullanarak yapacağımız ked ve köpek evler le onların soğuktan korunmasına b raz olsun yardımcı olab l r z. Yattıkları yer n b raz daha sıcak olması ç n evde kullanmadığımız
battan yeler ç ne yerleşt rerek ya da dışına sararak onlar ç n daha sıcak b r yuva yapab l r z.
Soğukta ked ler n 6, köpekler n 17 saat aç kalırlarsa donarak öldükler n b l yor musunuz? Onların vücut s stemler yemek y yerek ısı salgılayab l yor. Boşalan yoğurt kapları bu ş ç n en deal
parçalar. Ked ve köpekler n ulaşab leceğ yerlere artan y yecekler ve b raz su bırakarak b rçok
canlının hayatını kurtarab l r z.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz b r hayvan gördüğümüzde yetk l lere b ld rmel y z.
Beled yeler yaralı hayvanları alıp tedav etmekted r.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Ülkem zde hayvanlara y ve uygun muamele ed lmes n ; hayvanların rahat
yaşamalarını, onların en y şek lde korunmalarını; her türlü mağdur yetler n n önlenmes n sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu
kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu şleyenler n cezalandırıldığını
b l yor musunuz?
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Şehrimi Tanıyorum

1. ETRAFI DAĞLIK ORTASI BAĞLIK ERZİNCAN
ERZİNCAN’A ŞİİR
Mart, nisan ayında açar çiçeği

Terzi Baba erenlerden birimiz

Meşhurdur peyniri, yağı, peteği

Salih Baba gönül cihangirimiz

Yoğurdu, pekmezi, tandır ekmeği

Piri Sami sultanımız, pirimiz

Kışın sofraları bezer Erzincan.

Yolu Buhara’ya uzar Erzincan.

Cimin’de yetişir üzümün hası

Buz gibi suları hayat aşısı

Gevrektir, mayhoştur sakı elması

Refahiye, Köroğlu’nun karşısı

Kuşburnu suyundan doldurur tası

Geçen sene yandı Eğin çarşısı

İçmeyenin derdi azar Erzincan.

Ilıç’ta külleri tozar Erzincan.

Sansa Boğazı’ndan gelir trenler

Durup durup derinlere dalmışsın

Sıla özlemi ile çalar sirenler

Sevenleri gurbet ile salmışsın

Hayran olur bağlarını görenler

Kudret menzilinden tuzu almışsın

Dilerim değmesin nazar Erzincan.

Kemah’ta eylersin pazar Erzincan.

Karasu ovadan iner aşağı

Ekşisu’dan içtim şifadır diye

Temmuzda ekinler çeker başağı

Beytahtı’na gittim sefadır diye

Beline bağlamış deprem kuşağı

Şeyhettin oturmuş vefadır diye

Salına salına gezer Erzincan.

Senin destanını yazar Erzincan.
(Kısaltılmıştır.)

(Şeyhett n Yalçınkaya)

TARTIŞALIM
Bu ş rden Erz ncan’ın coğraf özell kler hakkında hang çıkarımlarda bulunab l rs n z?
46

Şehrimi Tanıyorum
Ünite
Adı
Coğraf Konum
Erz ncan, Doğu Anadolu Bölges ’n n kuzeybatısında yer alan Yukarı
Fırat Havzası’ndadır. 39⁰-40⁰ kuzey
enlemler le 38⁰-40⁰ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İl m z kuzeyde Gümüşhane ve Bayburt, kuzeybatıda G resun, güneyde Tuncel ,
güneydoğuda B ngöl, güneybatıda
Elazığ ve Malatya, doğuda Erzurum
ve batıda S vas ller yle çevr l d r. Refah ye lçem z n topraklarının b r kısmı
se İç Anadolu ve Karaden z Bölges
sınırları çer s nde yer almaktadır. Bu
yönüyle l m z; Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karaden z bölgeler arasında
b r geç ş alanıdır.

Erz ncan İdar Har tası

Erz ncan’ın yüzölçümü 11.815
km d r. Yüzölçümü bakımından ülkem z n 24. büyük l olan l m z, ülke
topraklarının %1,5’l k kısmını oluşturmaktadır. İl merkez n n den zden ortalama yüksekl ğ se 1.185 metred r.
2

Erz ncan 3D
Har ta Modellemes
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F z k Özell kler

Erz ncan F z k Har tası

Dağlar : Erz ncan, genell kle dağlarla ve bu dağların yüksek kes mler ndek platolarla kaplıdır.
Dağlar l m zde çeş tl yönlerde, bell b r sıra çer s nde uzanır. Güneybatıda Munzur, kuzeybatıda
Refah ye Dağları yer almaktadır. Dağlar l topraklarının yaklaşık %60`ını kaplar. Esence (Keş ş)
Dağları, l n en yüksek noktasına (3.549 m) sah pt r. Ayrıca l sınırları çer s nde Köhnem, S p kör,
Mayram, Kop, Mülpet, Kazankaya, Ergan ve Coşan dağları da yer almaktadır.
Ovalar ve Yaylalar : Yüzölçümünün büyük
b r kısmının dağlarla kaplı olduğu l m zde dağlarla çevr l olan b rçok ova mevcuttur. Bu ovaların
başlıcaları Erz ncan, Tercan, Çadırkaya ve Mel kşer f ovalarıdır. Erz ncan l nde ovalar genell kle dağ sıraları arasındak çöküntü alanlarda yer
almaktadır. Bu ovaların oluşturduğu gen ş düzlükler nsan yaşamını kolaylaştırmakla beraber
özell kle tarım ve yerleş m ç n oldukça elver şl d r.
Çok esk tar hlerden t baren Türk yaşam
tarzı çer s nde bulunan yaylak-kışlak yaşam b ç m l m zde de sürdürülmekted r. Erz ncan’da
nsanların yazın çıktıkları yüksek rakımlı yaylalarda kışlık gereks n mler hazırlanır ve özell kle
hayvancılıkla lg l faal yetler gerçekleşt r l r. İl n
yüzölçümünün yaklaşık olarak %5` n yaylalar
oluşturmaktadır. Ç men, Melan ve Sarıç çek yaylaları l m z n en öneml yaylaları arasında yer almaktadır.
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Akarsular ve Göller : İl m zdek akarsular genell kle kl me ve f z k özell klere bağlı olarak kısa uzunluktak dere ve çaylardan
meydana gelmekted r. Bu akarsular, lkbahar
mevs m nde er yen kar suları ve yağan yağmurlarla b rl kte zaman zaman taşkınlara neden olmaktadır. İl n en öneml akarsuyu, Fırat
Nehr ’n n en büyük kollarından b r s olan ve
kaynağını Erzurum’un Dumlu Yaylaları’ndan
alan Karasu Irmağı’dır. Erz ncan’ı kıvrılarak
dolaşan Karasu, Refah ye lçes nden çıkan
akarsuların dışındak tüm akarsuları bünyes nde toplamakta ve Keban Barajı’na dökülerek Elazığ l sınırına g rmekted r. Karasu
Irmağı; özell kle tarım alanlarının sulanmasında, enerj üret m nde ve su sporlarında kullanılmakla beraber geçt ğ güzergah üzer nde
görülmeye değer kanyonlar da oluşturmuştur.
Erz ncan sınırları çer s nde ufak çapta b rçok göl yer almaktadır. Çayırlı lçes nde
Yed Göller ve Aygır Gölü, Otlukbel lçes nde
Otlukbel Gölü, Kemah lçes nde Beş kl Gölü
ve Kemal ye lçes nde Kadıgölü g b doğal güzell kler yle d kkat çeken göller bunlardan bazılarıdır.
İl m zde akarsular üzer nde yer alan bazı
baraj göller mevcuttur. Bu baraj göller nden
en büyüğü Tercan lçem zdek Tuzla Çayı üzer ne kurulmuş olan Tercan Barajı’dır. B r d ğer
öneml baraj gölü se Göyne Çayı üzer nde kurulu olan Erz ncan Barajı’dır.
ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
■

Karasu Irmağı’nı besleyen su kaynaklarını araştırıp arkadaşlarınızla
paylaşınız.

■

İl m zde yer alan baraj göller hang amaçla kullanılmaktadır? Tartışınız.
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İkl m ve B tk Örtüsü:
Yağış (mm)

Sıcaklık (oC)

Erz ncan’da kış aylarının soğuk ve kar yağışlı, yaz aylarının se sıcak ve kurak olduğu bel rg n
b r karasal kl m hâk md r. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,9ºC’d r. En soğuk ay olan ocak ayı sıcaklık
ortalaması -3ºC olmakla b rl kte en sıcak ay olan ağustos ayı sıcaklık ortalaması 24,1ºC’d r. Bu sıcaklık değerler ne göre Erz ncan, Doğu Anadolu Bölges ’nde Elazığ ve Malatya’dan sonra en ılıman
kl me sah p ld r. Erz ncan’da, metrekareye yıllık ortalama 372,1 kg yağış düşmekted r. İl m ze en
fazla yağış lkbahar mevs m nde, en az yağış se yaz mevs m nde düşmekted r.
TARTIŞALIM
Yukarıda ver len b lg ler doğrultusunda l m zdek yağış rej m n n nsan
yaşamına olan etk ler n tartışınız.

Erz ncan'da akarsu kenarlarında görülen kavak ve söğüt ağaçları dışında genel olarak kısa
ömürlü cılız otsu b tk ler yaygındır. Bunun yanında toprak ve kl m koşullarının uygun olduğu kısımlarda kültür b tk ler , kayısı, elma, armut, er k ve cev z g b meyve ağaçları yet şt r lmekted r. Ormanlık
alanlar se Refah ye ve Kemah çevres nde yoğunlaşmıştır. Ormanlarımızda sarıçam, meşe, gürgen,
d şbudak ve ardıç ağaçları yaygındır.
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Doğu Karaden z, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgeler arasında geç ş noktası özell ğ taşıyan l m z, zeng n b tk çeş tl l ğ le ülkem z n en öneml endem k b tk merkezler nden b r d r. Erz ncan’ın farklı jeoloj k yapısı, yeryüzü şek ller ndek değ şkenl k ve kl msel özell kler b tk çeş tl l ğ n
arttıran ana etmenlerd r.
BİLGİ NOTU
Yeryüzünün yalnızca bel rl bölgeler nde yayılış gösteren canlı çeş tler ne
endem k den r. Örneğ n b r b tk veya hayvan sadece Türk ye’de yaşıyorsa
Türk ye endem ğ olarak adlandırılır.
2018 yılı ver ler ne göre Erz ncan’da yaklaşık
2500 c varında doğal b tk çeş d mevcuttur. İl m zde
500’ün üzer nde Türk ye endem ğ olan b tk çeş d
bulunmaktadır. Bu b tk lerden yaklaşık 50 tanes n n
se dünyadak tek yaşam alanı Erz ncan’dır. Başka
b r fade le bu endem k b tk ler Erz ncan’a özgüdür.
Sultan nakılı, Keş ş nakılı, dağ güzel , şah çanı, başak sümbül, şah kantaronu, İl ç papatyası, kuzukürkü, Eğ n kek ğ , yayla akşamyıldızı ve Fırat korungası Erz ncan’a özgü endem k b tk lerden bazılarıdır.
Erz ncanlı B tk ler
B l m dünyasına tanıtılan b tk çeş tler n n b r
kısmına Erz ncan le lg l s mler ver lm şt r. Çünkü bu
b tk ler lk defa Erz ncan’da keşfed lm şt r. Erz ncan’la
lg l s mler n ver ld ğ b tk ler, Erz ncanlı b tk ler olarak adlandırılmıştır. Günümüzde sm n Erz ncan ve
Erz ncan’ın yerleş m yerler nden alan b tk türler nden
bazıları şunlardır:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kuzukürkü (Sonchus erz ncan cus)
Kemah gey kgöbeğ (Jur nea kemahens s)
Sürek sıracaotu (Scrophular a erz ncan ca)
İl ç tülübaşı (Psephellus erz ncan ca)
Erz ncan soğanı (All um erz ncan cum)
Keş ş keltatı (Alchem lla c m nens s)
Eğ n sığırkuyruğu (Verbascum eg nense)
Erz ncan p reotu (Tanacetum erz ncanense)
Erz ncan ker ş (Past naca erz ncan ca)
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Scrophular a
erz ncan ca

Past naca
erz ncan ca

All um
erz ncan cum

Jur nea
kemahens s

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
B rçok yörede nesl tükenm ş ya da tükenme aşamasına gelm ş olmasına
rağmen l m z n coğraf özell kler sayes nde dağ keç s , vaşak ve yağmur böceğ
g b canlılar l m zde yaşamlarını sürdürmekted r.

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
İl m ze özgü d ğer endem k türler hang ler d r? Bu endem k türler n görseller n araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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2. İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ
Serbest Okuma Metn

1966 yılında yapımına başlanan Keban
Barajı’nın su tutmasıyla b rl kte Karasu Irmağı üzer ndek Başpınar Köprüsü sular altında kalmıştır. Bu köprü, b rçok köyle Kemal ye lçem z b rb r ne bağlayan tek köprüydü.
Köprünün kullanılamaz hale gelmes özell kle
yöre halkı ç n büyük sıkıntılar doğurmuştu.
Bu köylerde yaşayan vatandaşlar karşı kıyıya
sadece fer bot veya kayık kullanarak geçmek
zorunda kalmışlardı. Yaşanan olumsuz hava
koşulları, karşıya geç şlerde büyük tehl keler
yaratmaktaydı. Bunun yanında b lhassa sonbahar ve kış aylarında su sev yes n n azalması fer botu çalışamaz duruma get rmekteyd .
Karaya oturan b r fer bot ve küçük kayıklara
es r olan yöre halkı, uzun yıllar kader le baş

başa kalmıştı. Sağlık, eğ t m ve t caret g b
b rçok alandak ht yaçlarını lçe merkez nden
sağlamak zorunda olan yöre halkı ç n ulaşım
en büyük sorunlardan b r hal ne gelm şt . Bu
sorunun tamamen ortadan kaldırılması artık
b r zorunluluk olmuştu. Bu nedenle Karasu
Irmağı üzer ne yen b r köprü yapılması gerekl yd . Bunun ç n tüm hazırlıklar yapılarak köprü yapımına başlandı. Devlet m llet şb rl ğ n n
en güzel örnekler nden b r serg lenerek olağanüstü gayret ve özver yle köprünün yapımı
tamamlandı. Köprü yapımının başlangıcından
b t m ne kadar öneml katkıları olan merhum
Val m z Recep Yazıcıoğlu’nun sm köprüye
ver lm şt r.
(Kom syon tarafından derlenm şt r.)

TARTIŞALIM
Val Recep Yazıcıoğlu Köprüsü yapıldıktan sonra yöre halkının hayatında ne g b değ ş kl kler yaşanmış olab l r? Tartışınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMASI
S ze göre l m z n coğraf özell kler n n nsan yaşamı üzer ndek etk ler nelerd r? Örneklerle açıklayınız.
Doğanın nsan yaşamının şek llenmes nde öneml b r etk s vardır. Gündel k
yaşantımızda özell kle kl m, yeryüzü şek ller ve b tk örtüsü g b b rçok doğal faktör
etk l olmaktadır. Bulunduğumuz coğrafya; yeme- çme, g y m-kuşam ve barınma
g b b rçok konuda yaşantımızı olumlu ve
olumsuz b r şek lde etk lemekted r. Bununla b rl kte l m zde kl m ve yeryüzü şek ller tarımsal faal yetler de etk lemekted r.
İl m zde karasal kl m n etk s yle daha çok
buğday, arpa, f ğ, mısır (yem b tk s olarak)
ve şeker pancarı g b ürünler yet şt r lmekted r. Bunun yanı sıra l m z n bazı bölgeler nde sebzec l k,
meyvec l k ve üzüm bağcılığı da yapılmaktadır. Yet şt r len tarım ürünler ne bağlı olarak pekmez,
çem ç, saruç ve lök g b çeş tl yöresel ürünler üret lmekted r.
ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Yaşadığınız yörede başka hang yöresel ürünler üret lmekted r? Örnek ver n z.

Yeryüzü şek ller ve kl m n etk s yle l m zde yaylalar ve otlak alanlar
oluşmuştur. Bu alanların hayvancılığa
elver şl olmasının etk s yle mera hayvancılığı l m zde yaygın b r şek lde
yapılmaktadır. Yazın yaylalara çıkan
yet şt r c ler kış mevs m n se daha
çok ovalarda ve dağ etekler nde kurdukları kalıcı yerleş m yerler nde geç rmekted rler. Hayvancılığın öneml b r geç m kaynağı olduğu l m zde et
ve süt ürünler mutfağımızda yaygın
olarak kullanılmaktadır.
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Mevs msel sıcaklık farklılıkları ve coğraf özell kler l m zde nsanların g y m ve kuşamlarını da
öneml ölçüde bel rlem şt r. Yaz mevs m n n sıcak ve kurak geçt ğ Erz ncan’da nce ve açık renk
kıyafetler terc h ed l rken soğuk kış günler nde se kalın ve koyu renk kıyafetler terc h ed lmekted r.
Özel kle kırsal kes mlerde nsanların kış mevs m nde yünlü kıyafetler terc h ett ğ de görülmekted r.
Ülkem z n farklı bölgeler ndek kl m özell kler nsanların barınma alanları üzer nde öneml
etk ye sah pt r. Örneğ n Karaden z g b yağışın
ve orman alanlarının bol olduğu yerlerde meskenler d k çatıları ve temel yapı malzemes olarak kullanılan ağaçlarla d kkat çeker. Şehr m zde
se kırsal kes mlerde daha çok taş ve kerp ç yapılara rastlanmaktadır. Bununla berarber şehr m z n b r nc derece deprem kuşağında olması
neden yle, nşaat teknoloj s n n get rd ğ mkânlardan faydalanarak betonarme, çel k, yığma vb.
yapı türler nde daha sağlam, modern ve az katlı
b nalar yapılmaktadır.
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İl m zde kış aylarının soğuk ve kar yağışlı geçmes , nsanların yaşamını b rçok alanda
olumsuz etk lemekted r. Ş ddetl soğuğun ve kar
yağışının etk l olduğu günlerde bazı yerleş m
yerler yle ulaşım zaman zaman kes lmekte ve
yollardak buzlanma neden yle kazalar yaşanmaktadır. Araç sah pler ç n araçlarına kışlık last k takmak, aracında last k z nc r bulundurmak,
ant f r zl cam suyu kullanmak ve araçlarının kar
tem zl ğ n yapmak l m z n kış hayatındak olağan durumları hal ne gelm şt r. Bununla b rl kte
kış mev s m şehr m ze doğal güzell kler ve mkânlar da sunmaktadır. Sokaklarda kar topu oynayan çocuklara ve b zlere gülümseyen kardan
adamlara sıkça rastlayab l r z. Benzer şek lde l m z n öneml doğal güzell kler nden b r olan G rlev k
Şelales kışın donarak apayrı b r güzell ğe bürünmekte ve dağcılar ç n farklı b r tırmanma alanı sunmaktadır. Ayrıca şehr m zde yer alan Ergan Dağı Kış Sporları Tur zm Merkez de şehr m z nsanlarına ve tur stlere hem eğlencel vak t geç rme hem de spor yapma mkânı sunmaktadır.

SIRA SİZDE
Ev n zde kış mevs m ne hazırlık olarak neler yapılmaktadır? Araştırınız.
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3. ŞEHRİ CANDA BİZ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
B r yerde nüfusun dağılışını etk leyen faktörler nelerd r? Araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Erz ncan Türk ye’de nüfus yoğunluğunun az olduğu llerden b r s d r. İl m zde km2ye 19 k ş
düşmekted r. Engebel yeryüzü şek ller , sert kl m koşulları, sanay n n yeter nce gel şmem ş olması
ve b r nc derece deprem kuşağında olması l n nüfus yoğunluğunun Türk ye ortalamasının altında
olmasına sebep olmuştur. Türk ye İstat st k Kurumu (TÜİK) ver ler ne göre Erz ncan’da 2018 yılı
sonu t bar yle 236.034 k ş yaşamaktadır. 2018 yılı nüfus artış hızı ortalaması se %1,95’t r.

BİLGİ NOTU
Nüfus Yoğunluğu: K lometre kareye düşen nsan sayısını fade eder. Nüfus yoğunluğu, l n nüfusunun o l n yüzölçümüne bölünmes yle hesaplanır.
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İl m z nüfusunun öneml b r kısmı şeh r merkez ve Üzümlü lçes n n de ç nde bulunduğu Erz ncan Ovası’nda yaşamaktadır. Erz ncan Ovası l n toplam nüfusunun yaklaşık beşte üçünü barındırmaktadır. Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes merkez kampüsü, organ ze sanay bölges ve 3.
Ordu Komutanlığı le daha b rçok küçük şletmen n yanında kamu ve özel sektöre a t değ ş k ölçekte
kurumların da Erz ncan Ovası ç nde olması nüfusun bu alana yoğunlaşmasındak en öneml etkenlerd r.
Üzüm yet şt r c l ğ nde marka b r değere sah p olan Üzümlü lçes son yıllarda sebze ve meyve yet şt r c l ğ yle de l m z n ekonom s ne öneml katkılar sağlamaktadır. Hem l merkez ne yakın
olması hem de tarımsal faal yetler n yoğunluğu sayes nde Üzümlü’nün nüfusu d ğer lçeler m z n
çoğundan daha fazla olmuştur. Bunun yanında şehr n doğu ller ne açılan kapısı konumunda olan
Tercan le batıya açılan kapısı olan Refah ye ana yol güzergâhı üzer nde oldukları ç n nüfusları d ğer
b rçok lçem ze göre daha fazladır. Altın maden sayes nde ekonom s b r hayl canlanan İl ç, göç alan
b r lçe konumuna gelm şt r. Otlukbel , Kemal ye, Kemah ve Çayırlı nüfusun az olduğu lçeler m zd r.
Ulaşım mkânlarının kısıtlı olması, sert kl m koşulları, ekonom k sorunlar ve daha b rçok etmen her
geçen yıl lçe nüfuslarının azalmasına sebep olmaktadır.

Erzincan’da İlçe, Belde ve Köy Nüfusları (TÜİK - 2018)
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İLÇE

İLÇE MERKEZİ

BELDE VE KÖYLER

TOPLAM

Merkez

141.018

16.434

157.452

Çayırlı

3.221

5.811

9.032

İl ç

3.829

5.093

8.922

Kemah

2.781

5.386

8.167

Kemal ye

2.256

3.299

5.555

Otlukbel

1.458

979

2.437

Refah ye

4.540

7.916

12.456

Tercan

5.244

12.379

17.623

Üzümlü

8.584

5.806

14.390

Toplam

172.931

63.103

236.034
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Erzincan’da Kent ve Kır Nüfusu Dağılımı
TÜİK ver ler ne göre 2018 yılında l m z toplam nüfusunun %73,27’s (172.931 k ş ) kentlerde,
%26,73’ü (63.103 k ş ) se kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Özell kle son yıllarda d ğer llerde yaşanan kentsel nüfus artışının Erz ncan’da da yaşandığı görülmekted r. Buna bağlı olarak l m zde
kırsal nüfus hızlı b r şek lde azalmaktadır.

1970 – 2018 Yılları Arasında Erzincan’da Kentsel ve Kırsal Nüfus Verileri
SAYIM YILI

KENTSEL NÜFUS

KIRSAL NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

1970

78.195

197.927

276.122

1980

95.228

186.794

282.022

1990

144.144

155.107

299.251

2000

172.206

144.635

316.841

2010

134.028

90.921

224.949

2015

127.176

95.742

222.918

2018

172.931

63.103

236.034

SIRA SİZDE
Yukarıdak tabloda ver len b lg ler kullanarak aşağıda ver len fadeler uygun şek lde şaretley n z.

VERİLER

DOĞRU

YANLIŞ

Kırsal nüfus 1970 yılından t baren sürekl azalmıştır.
Kentsel ve kırsal nüfusun b rb r ne en yakın olduğu yıl 1990’dır.
Toplam nüfus 1970 yılından t baren sürekl artmıştır.
Kentsel nüfusun en az olduğu yıl 1970’t r.
1980 yılındak kırsal nüfus 2018 yılındak kentsel nüfustan fazladır.
2000 yılından sonra kentsel nüfus kırsal nüfustan her zaman fazla olmuştur.
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Erzincan’da Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
Çalışanların ekonom k faal yet kolları tarım, sanay ve h zmet olmak üzere üç ana sektöre ayrılmaktadır. Erzurum, Erz ncan ve Bayburt ller nde çalışanların sektörlere dağılım oranları benzerl k
göstermekted r. Bu üç l n b rl kte değerlend r ld ğ TÜİK ver ler ne göre çalışanların ekonom k faal yet
kollarına dağılımı aşağıdak tabloda ver lm şt r.

Erzurum, Erz ncan ve Bayburt İller nde
Çalışanların Ekonom k Faal yet Kollarına Göre Dağılımı
Yıllar

Tarım (%)

Sanay (%)

H zmet (%)

2009

54,1

8,3

37,6

2013

44,4

11,1

44,5

2018

35,6

11,6

52,8

Yukarıdak tabloya bakıldığında l m zde tarım sektöründe çalışanların oranının yıllara göre
azaldığı buna karşın h zmet sektöründe çalışanların oranının se yıllara göre arttığı görülmekted r.
TARTIŞALIM
İl m zde tarım sektöründe çalışanların oranının azalmasının sebepler
neler olab l r? Tartışınız.

Erz ncan’da Nüfusun C ns yete Göre Dağılımı
İl m zdek nüfusun c ns yet dağılımına bakıldığında kadın ve erkek nüfusunun b rb r ne yakın
olduğu görülmekted r. İl nüfusunun %51’ n erkekler, %49’unu se kadınlar oluşturmaktadır (TÜİK).

Erz ncan’da Nüfusun C ns yete Göre Sayıları
ve Dağılım Oranları (2018)

115.681
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Erz ncan’da Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK - 2018)
İl m zde yaşayan nsanların yaş
grupları dağılımına bakıldığında 0-14
yaş ve 65 üzer yaş grupları oranının
b rb r ne yakın olduğu, 15-64 yaş grubu
oranının se daha fazla olduğu görülmekted r. Bununla b rl kte şehr m zdek
yaşlı nüfusun her geçen yıl d ğer yaş
gruplarına göre oran olarak arttığı bel rlenm şt r. Bu duruma gerekçe olarak
ülkem zdek ortalama nsan ömrünün
uzaması ve daha önce l m zden göç
etm ş k ş ler n d ğer llerden ger göç
d ye tab r ed len dönüşler n n başlamış
olması göster leb l r.
BİLGİ NOTU
İl m z daha çok İstanbul, Kocael , Bursa ve İzm r g b büyük şeh rlere
göç verm şt r. Bununla b rl kte Gümüşhane, Tuncel , Bayburt ve Erzurum g b
llerden göç almıştır. Ayrıca son yıllarda Ukrayna’dan göç eden b rçok Ahıska
Türkü, Üzümlü lçem ze yerleşm şt r.

Göç Hikâyeleri

Merhaba, ben m adım Y ğ t Al Üzümlü lçes nde oturuyoruz.
Buraya 2017 yılında taşındık. Ev n tek çocuğuyum. Babam ş nde
çok y b r ustadır. B ze daha y mkânlar sağlamak ç n gece gündüz
demeden çalışıyor. Annem de buraya taşındığımız ç n çok mutlu.

Merhaba, ben m adım G zem. Erz ncan Mengücek Gaz Eğ t m ve Araştırma Hastanes nde göz doktoru olarak görev yapmaktayım. Ben beş yaşındayken a lem Tuncel ’n n Pülümür lçes ne
bağlı b r köyden buraya göç etm ş. Erz ncan’a taşınma kararı alan
annem, bu kararıyla her zaman övünür. Sanırım övünmekte de
haklı. Bu karar sayes nde ben doktor oldum, ablam avukat ve kardeş m se gıda mühend s oldu.
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Merhaba, ben El f. En sevd ğ m hob m b tk lerle uğraşmak ve ç çek yet şt rmek. Doğduğum şehr n kl m nden
ötürü bunu yapmak pek mümkün değ ld . Ben de yaklaşık
beş yıl önce a lem n de gönlünü alarak Erz ncan’a yerleşt m. Burada çok mutluyum. Sevd ğ m ş yapıyorum. Eğer
babamı kna edeb l rsem a lem de yanıma alacağım.

Merhaba, ben m adım Mürsel. Gümüşhanel y m ve
matemat k öğretmen y m. Tay n m Erz ncan’a çıktığı ç n
yaklaşık on beş yıldır burada çalışıyorum. Erz ncan’da yaşadığım ç n çok mutluyum.

Merhaba, ben m adım Ahmet. Yaklaşık kırk yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Erz ncan’ın Kemah lçes nden buraya göç ett m. Baba mesleğ olan kasaplığa burada devam
ed yorum ve çok şükür hal m z vakt m z y .

Merhaba, ben m adım Mel s. B r ş rkette muhasebe
şler ne bakıyorum. Ben daha k yaşındayken a lem 1992
yılındak Erz ncan deprem nden sonra Bursa’ya yerleşm ş. Geçen yıl lk defa doğduğum şehre, Erz ncan’a, g tt m. Memleket m gerçekten çok güzelm ş. Fırsat buldukça
g tmey düşünüyorum.

TARTIŞALIM
Yukarıdak h kâyelerden yola çıkarak nsanların Erz ncan’a göç etme
sebepler neler olab l r? Tartışınız.
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4. TEDBİRLİ OLALIM AFETLERDEN KORUNALIM
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Çağlar boyunca b rçok meden yete ev sah pl ğ yapmış olan Erz ncan’da tar hî yapıların az olmasının sebepler neler olab l r? Araştırınız.

Doğal afetler; doğada kend l ğ nden meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Deprem, sel, çığ, heyelan, erozyon ve orman yangını g b olaylar doğal afetlere örnek olarak
göster leb l r. Erz ncan’ın coğraf özell kler , çeş tl doğal afetler n yaşanmasına sebep olmaktadır.
İl m zde deprem başta olmak üzere mevs msel etk ye bağlı olarak çığ, sel, heyelan ve erozyon g b
doğal afetler görülmekted r. Bunun yanında son yıllarda yıldırım düşmes ne bağlı olarak da can ve
mal kayıpları yaşanmaktadır.
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TARTIŞALIM
İl m zde son yıllarda yıldırım düşmes ne bağlı olarak can ve mal kayıplarının artmasının sebepler neler olab l r? Tartışınız.
Erz ncan, Türk ye’n n en akt f ve en uzun fay s stem olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı
üzer nde yer almaktadır. Bu da l m z n b r nc derece deprem bölges nde olduğunu göstermekted r.
Bu nedenle l m zde doğal afetler çer s nde en olumsuz sonuçların depremlerden kaynaklandığını
söyleyeb l r z.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

BİLGİ NOTU
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketler sonucu oluşan ger lme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümler nde yüzyıllar boyunca enerj b r kt r r. Bu
enerj ler n zaman zaman ortaya çıktığı yer kabuğundak bu hareketl kes mlere fay
adı ver l r.
Erz ncan’da can kaybına neden olan en son deprem 13 Mart 1992 tar h nde meydana gelm ş
ve 657 k ş n n yaşamını y t rmes ne neden olmuştur. Ayrıca l m zde yaşanan büyük depremler,
b rçok tar hî yapının harap olmasına sebep olmuş ve bu yapıların günümüze kadar ulaşmasını engellem şt r.
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SIRA SİZDE
Aşağıdak tabloda Erz ncan’da yaşanan ş ddetl depremlerden bazıları
ver lm şt r. Tablodak eks k b lg ler araştırıp doldurunuz.
Tar h

SAATİ

MERKEZ ÜSSÜ

26.12.1939

01.57

Kurut lek

08.11.1941

00.00

Erz ncan

13.03.1992

19.18

Günebakan

22.09.2011

06.22

Refah ye

ŞİDDETİ

CAN KAYBI

1992 Erz ncan Deprem nde Yıkılan B nalar
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1939 yılında Erz ncan’da meydana gelen ş ddetl depremde b nlerce k ş hayatını kaybetm ş ve b r o kadar k ş de yaralanmıştır. Ayrıca b rçok yapı da zarar
görmüştür. Depremde zarar gören yapılar arasında Erz ncan hap shanes de bulunmaktaydı. Ağır hasar gören hap shanedek mahkûmlar dönem n Erz ncan savcısı tarafından kurtarma çalışmalarına katılmak ve şler b t nce de tekrar hap shaneye ger dönmek şartıyla serbest bırakılmıştır. Kurtarma çalışmalarına katılan mahkûmlar
kaçmamış, canla başla çalışıp b rçok k ş n n hayatını kurtararak tekrar hap shaneye dönmüşlerd r. Mahkûmlar kurtarma çalışmalarında büyük fedakârlıklar gösterd kler ç n Türk ye Büyük
M llet Mecl s tarafından 1940 yılında çıkarılan özel b r aﬂa serbest bırakılmışlardır.

TARTIŞALIM
1939 deprem nde mahkûmların gösterm ş olduğu davranış hakkındak
düşünceler n z arkadaşlarınızla paylaşınız.
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“Deprem engellenemez fakat depreme karşı tedbir alınır!”
Deprem nsan etk s olmadan gerçekleşt ğ ç n depremle yaşamayı b lmek ve deprem n etk ler ne karşı gerekl önlemler almak son derece öneml d r.
Depremde güvende kalmak için:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Deprem sonrası lk 72 saatte, yardım ek pler ulaşana kadar ac l ht yaçlarınızı ve değerl evraklarınızı
saklayacağınız b r afet ve ac l durum çantası, s z n ve
sevd kler n z n hayatını kurtarab l r. Afetlerden hemen
sonra ht yaç duyab leceğ n z malzemeler n bulunduğu
b r afet ve ac l durum çantanızın hazır ve ulaşılab lecek
b r yerde olması öneml d r. Çanta, sorumlu olduğunuz k ş /k ş ler (bebekler, yaşlılar, engell ler) ve
varsa evc l hayvanlarınız ç n gerekl ht yaçları da çermel d r.
TARTIŞALIM
Deprem çantanız hazır mı? B r deprem çantasında
bulunması gerekenler nelerd r? Sınıfta tartışınız.

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Sınıfınızda gruplar oluşturarak çığ, sel, erozyon, heyelan ve yıldırım düşmes ne karşı alınab lecek tedb rler araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Serbest Okuma Metn

DEPREMLE YAŞAMAK
13 Mart 1992 deprem nden sonra Erz ncan’da deprem yaşayanlar başta olmak üzere
ülke genel nde nsanlarda, bu doğal afet n Erz ncan’a özgü olduğu algısı oluştu. N tek m 1939’da
kayıtlara geçen ülke tar h n n en büyük deprem
felaketler nden b r y ne bu şeh rde yaşanmıştı.
1939 deprem nden sonra olduğu g b
1992’den sonra da çok sayıda a le Erz ncan’ı
terk etmek durumunda kaldı. Erz ncan’dan ayrılanların büyük çoğunluğu aslında benzer deprem
bölges üzer nde bulunan Marmara Bölges ’n n
muhtel f şeh rler ne yerleşt ler. Her afet sonrasında olduğu g b lk ps koloj k tepk , bu afet n Erz ncanlıların b r kader olduğu şekl nde d . Erz ncan
den l nce nsanların z hn nde öncel kle deprem
majı oluşuyordu.
Ülke araz ler n n %93’ünün, nüfusun
%98’ n n, sanay kuruluşlarının %98’ n n ve barajların %95’ n n deprem r sk altında olduğu h ç
sorgulanmıyordu. Tar h n en yıkıcı depremler nden b r n n yaşanmış olmasına rağmen 50 yıl
çer s nde 1940’tan sonra kurulan şeh rde nasıl
oluyordu da deprem gerçeğ göz ardı ed l yor ve
unutuluyordu? Dünyanın gel şm ş toplumlarında
aynı ş ddettek depremlerde can kayıpları yaşanmazken neden b z m şehr m zde kamu b naları
ve toplu konut alanları yerle b r oluyordu?

Erz ncan’ın geçm şte de ülken n b rçok bölges g b yıkıcı depremlere maruz kaldığını b l yoruz. Ama bu bölgeler en ş ddetl depremlerden
sonra b le tamamen terk ed lmem ş ve kısa süre
çer s nde bu bölgeler n nüfusu tekrar artmıştır.
Erz ncan Ovası da toprağı, kl m , su kaynakları
ve konumu le nsan hayatını kolaylaştıran şartlara sah p olduğundan sürekl olarak çevreden
nüfus çekeb lm şt r.
İç şler Bakanlığı Afet ve Ac l Durum Yönet m Başkanlığı (AFAD) Deprem Da res Başkanlığı ver ler ne göre Türk ye’de 1900 le 2019
yılları arasındak 119 yılda can kaybı, ağır hasar
veya yıkıma neden olan 240 deprem meydana
gelm şt r. Bu depremler n 4 le 7,9 arasında değ şen büyüklüklerde olanların sayısı se 13.687’d r.
Bu gerçeklerden hareketle deprem le b rl kte yaşayab lmek ç n üzer m ze düşen sorumluluk ve külfetler de üstlenmem z gerekmekted r.
Depremler n afete dönüşmes n engellemen n en
öneml yolları depreme dayanıklı yerleş m alanları tesp t etmek ve sağlam yapılar nşa etmekt r.
Unutmayalım k Erz ncan b r deprem şehr değ l
Türk ye b r deprem ülkes d r.
Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

1999 Marmara deprem , ülke nsanına ve
b z Erz ncanlılara depremden kaçmak yer ne
depremle yüzleşmen n gereğ n acı b r şek lde
hatırlattı. Erz ncan’da yaşayanlar olarak anladık
k deprem sadece b z m şehr m z n değ l ülkem z n b r gerçeğ .
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5. SANCAKTAN VİLAYETE
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
İl m zde yer alan lçeler n s mler n b l yor musunuz? B ld kler n z arkadaşlarınızla paylaşınız.
İl m z n İdar Yapısı
Osmanlı Devlet ’nde Erz ncan; eyalet, kaza ve sancak olarak yönet lm şt r. Osmanlı Devlet ’n n
son dönem nde Erzurum v layet ne bağlı b r sancak olan Erz ncan, Türk ye Cumhur yet Devlet ’n n
kurulmasından sonra 1923‘te v layet statüsünde kabul ed lm şt r. 1923 yılındak bu dar yapılanma
le b rl kte Erz ncan; Kemah, K ğı, Kuruçay, Pülümür ve Refah ye lçeler n n bağlı olduğu v layet ( l)
merkez durumuna get r lm şt r. Sonrak yıllarda yapılan değ ş kl klerle bazı lçeler komşu llere bağlanmış, komşu ller n bazı lçeler de l m ze bağlanmıştır. Ayrıca l m zde yen lçeler de oluşturulmuştur.
Erz ncan l dares n n başında merkez yönet m tarafından atanan val bulunur. İl m zde val ,
lçelerde se kaymakam en gen ş yetk lere sah p mülk am rd r. Bunun yanı sıra l, lçe ve beldelerde
seç mle ş başına gelen beled ye başkanları; köy ve mahallelerde se y ne seç mle bel rlenen muhtarlar yerel yönet mlerde görev yapmaktadır.

1933

Esk Erz ncan Hükûmet Konağı
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T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ

Bugün l m zde merkez lçeyle beraber 9 lçe, 6 belde, 524 köy ve 400 köyaltı yerleş m b r m
bulunmaktadır. İI genel ndek köyaltı yerleş m b r mler (mezra, kom vb.) de dâh l ed ld ğ nde toplam
yerleş m yer sayısı 939’dur. İl m zde köyler n lçelere göre dağılımı aşağıdak tabloda göster lm şt r.

İl m zde Köyler n İlçelere Göre Dağılımı

Köy
Sayısı

59

48

58

73

61

10

121

71

23

524

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Muhtarın görevler n araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Erz ncan İdar Har tası

İl m z n Beled yeler
İl m zde 9 lçe beled yes , merkez lçeye bağlı 2 (Mollaköy ve Çağlayan beldeler ), Üzümlü’ye
bağlı 1 (Altınbaşak beldes ) ve Tercan’a bağlı 3 (Kargın, Mercan ve Çadırkaya beldeler ) belde beled yes olmak üzere toplam 15 adet beled ye mevcuttur.

Erz ncan: Erz ncan Ovası’nda, doğu batı st kamet nde uzanan merkez lçem z n yüzölçümü 1521 km2 ve rakımı 1185 metred r. 73 mahalles le nüfusun
en yoğun olduğu yerleş m merkez m z durumundadır.

Üzümlü: Erz ncan Ovası’nın kuzeydoğusunda Keş ş Dağları’nın eteğ nde bulunan Üzümlü, 1987 yılında lçe oldu. 22 k lometre uzaklığı le l merkez ne en
yakın lçem zd r. İlçen n yüzölçümü 590 km2 ve rakımı 1437 metred r.
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Çayırlı: Keş ş Dağları’nın kuzeydoğusunda bulunan Çayırlı, 1953 yılında
lçe olmuştur. İl merkez ne uzaklığı 114 k lometred r. İlçen n yüzölçümü 1062
km2 ve rakımı 1520 metred r.

Refah ye: Erz ncan’ın batısında yer alan Refah ye 1884 yılında lçe olmuş
ve 1912 yılında Erz ncan’a bağlanmıştır. İl merkez ne uzaklığı 71 k lometred r. Yüzölçümü 1808 km2 ve rakımı 1580 metred r. Aynı zamanda l m z n
en fazla köyü bulunan lçes d r.

Otlukbel : Erz ncan’ı Osmanlı Devlet ’ne bağlayan Otlukbel Savaşı bu lçe
topraklarında yapılmıştır. Otlukbel 1990 yılında lçe olmuştur. İl merkez ne
uzaklığı 142 k lometred r. Yüzölçümü 320 km2 ve rakımı 1758 metred r. Bu
yönüyle l m z n yüzölçümü en küçük ve rakımı se en yüksek olan lçes d r.

Tercan: Daha önce Erzurum’a bağlı olan lçe, 1936 yılında Erz ncan’a bağlanmıştır. İl merkez ne uzaklığı 88 k lometred r. Yüzölçümü 1614 km2 ve rakımı se 1427 metred r.

İl ç: İl merkez ne göre güneybatıda yer alan İl ç, 1939’da lçe olmuştur. İl
merkez ne uzaklığı 116 k lometred r. Yüzölçümü 1382 km2 ve rakımı 1060
metred r. İlçeye bağlı 58 köy bulunmaktadır.

Kemah: Karasu Irmağı kenarında kurulan ve etrafı dağlarla çevr l olan Kemah, 1923 yılından bu yana lçe olarak Erz ncan dar yapısında yer almaktadır. İl merkez ne uzaklığı 52 k lometred r. Yüzölçümü 2311 km2 ve rakımı
1053 metred r.

Kemal ye: İlçen n esk adı Eğ n’d r. Daha önce Malatya l ne bağlı olan lçe,
1938 yılında Erz ncan’a bağlanmıştır. İl merkez ne uzaklığı 194 k lometred r.
Yüzölçümü 1207 km2 ve rakımı 900 metred r. Rakımı en düşük olan lçem zd r.
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SIRA SİZDE
Aşağıdak bulmacayı çözerek anahtar kel mey bulunuz.

BULMACA

A. İl merkez ne en yakın lçem z.
B. Karanlık Kanyon’u le b l nen lçem z.
C. Yed Göller’ n bulunduğu lçem z.
D. Mama Hatun Türbes 'n n bulunduğu lçem z.

B

E. Altın maden çıkarılan lçem z.
F. En çok köye sah p olan lçem z.
G. Tar h n akışını değ şt ren b r savaşa adını veren lçem z.
H. Tar hî kales ve tuzuyla meşhur lçem z.

2

4

A

F
3

D
1

G

6

E
9

H

5
7

C

1

2

3

4

5

6

7

8

B
ANAHTAR KELİME
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6. GEÇMİŞTEN BUGÜNE ERZİNCAN
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Erz ncan’da geçm ş dönemlerde hang uygarlıklar yaşamıştır? Araştırınız.

1950

Tar hî İpek Yolu üzer nde yer alan
Erz ncan, yüzyıllar boyu b rçok uygarlığa ev sah pl ğ yapmıştır. Erz ncan’ın
hang tar hte kurulduğu se kes n olarak b l nmemekted r. Tar hî kaynaklara
bakıldığında MÖ 2000’l yıllarda yörede Hurr ler, Hayaşalılar ve Azz ler n yaşadığı görülmekted r. Bunun yanında
m lattan öncek yıllarda l m z H t tler n,
Urartuların, Medler n, Persler n ve Makedonyalıların hâk m yet ne de g rm şt r.

2015
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BİLGİ NOTU
Altıntepe
Erz ncan’ın Üzümlü lçes sınırlarında yer alan bölge, Urartular dönem nde kurulan b r
yerleş m yer olup bölgede halen arkeoloj k kazılar ve restorasyon çalışmaları sürmekted r. Erz ncan Ovası’nın kuzeydoğusunda yer alan volkan kon ler nden en lg çek c olanlardan b r s Altıntepe’d r. Bölgede lk kez 1959 yılında kazılara başlanmıştır. Yapılan bu kazılarda Urartu dönem ne
a t öneml m mar kalıntılara ve küçük tar hî eserlere ulaşılmıştır. İç kale kapısı ve surları, tapınak-saray, depo b nası le açık hava tapınağı ve yer altına yapılan üç adet taş örme mezar bunlardan bazılarıdır. Altıntepe’de ortaya çıkarılan bu yapılar Urartular dönem arkeoloj s ne öneml
katkılar sağlamıştır.

GEZ-GÖR-ÖĞREN
B r büyüğünüzün rehberl ğ nde Altıntepe ören yer n veya bulunduğunuz çevrede yer alan tar hî b r mekânı z yaret ed n z. Gözlemler n z sınıftak arkadaşlarınız le paylaşınız.
İran ve B zans arasındak savaşlara sahne olan Erz ncan, Hal fe Hz. Osman zamanında Müslümanların yönet m ne geçm şt r. Fakat sonrak yıllarda Erz ncan tekrar B zans’ın egemenl ğ altına
g rm şt r.
1071 Malazg rt zafer nden sonra Anadolu’nun Türkler n el ne geçmes yle Mengücek Ahmet
Gaz bölgey hâk m yet altına almıştır. Sonrasında Erz ncan, Selçukluların egemenl ğ ne geçm şt r.
1243 yılında Kösedağ Savaşı’nda Moğolların Selçukluları yenmes yle yöre Moğolların el ne geçm şt r. B r dönem Karakoyunlular ve Akkoyunluların hâk m olduğu bölge 1473’te Fat h Sultan Mehmet le
Uzun Hasan arasında meydana gelen Otlukbel Savaşı le Osmanlı Devlet ’ne bağlanmıştır.
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B r nc Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1916 yılında şehr m z Ruslar tarafından şgal ed lm ş, bunu
fırsat b len Ermen çeteler de zararlı faal yetlerde bulunmuşlardır. 18 Aralık 1917’de Sovyet hükümet le yapılan Erz ncan Mütarekes le 11 Ocak 1918’de Rus askerler bölgeden çek lm ş ancak
Ermen çeteler b rçok kanlı olaya neden olmuştur. Kazım Karabek r komutasındak asker b rl kler
13 Şubat 1918’de Erz ncan’ı, 17 Şubat 1918’de se Tercan’ı Ermen çeteler nden kurtarmıştır.

Erz ncan Mütarekes Heyet
M llî Mücadele Dönem ’nde Erz ncan
Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhur yet n lk yıllarında Erz ncan halkı Mustafa Kemal Atatürk’ün
yanında yer almıştır. Türk m llet n n bağımsızlık mücadeles verd ğ M llî Mücadele Dönem ’nde ülken n kurtuluşunda l m z n öneml katkıları olmuştur. Mustafa Kemal, M llî Mücadele yıllarında Erz ncan’da görev yapan mülk darec lerle çeş tl yazışmalar aracılığıyla rt bat sağlamıştır. N tek m 9.
Ordu Müfett ş olarak görevlend r len Mustafa Kemal’ n asker vaz feler n n yanında mülk yetk ler de
bulunmaktaydı. Erz ncan da Mustafa Kemal’ n müfett şl ğ n yaptığı mıntıka çer s nde yer almaktaydı.
BİLGİ NOTU
Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca Erz ncan’ı dört kez z yaret etm şt r. Bu z yaretler n k s n M llî Mücadele yıllarında gerçekleşt rm şt r. İlk z yaret n Erzurum Kongres ’ne g derken (1 Temmuz 1919), k nc z yaret n se
S vas Kongres ’ne katılmak üzere Erzurum’dan dönüşte gerçekleşt rm şt r (3031 Ağustos 1919). Atatürk, Cumhur yet Dönem ’nde se şehr m z k kez daha
z yaret etm şt r (1924).
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Keş ş Dağları’ndak Atatürk Portres

Atatürk öncülüğünde başlayan
M llî Mücadele yıllarında Erz ncan’da
kurulan Müdafaa- Hukuk cem yetler , düşman şgaller ne karşı m t ngler
düzenleyerek ve protesto telgraﬂarı
çekerek tepk ler n göstermeye çalışmıştır. Öte yandan Anadolu Kadınları Müdafaa- Vatan Cem yet 'n n b r
şubes de Erz ncan’da açılmıştır. Bu
cem yet; Türk ordusu ç n y yecek, g yecek ve para toplama kampanyaları
yaparak M llî Mücadele’ye katkıda bulunmuştur.

M llî Mücadele Dönem ’nde toplanan Erzurum ve S vas kongreler ne Erz ncan’dan da katılım
olmuştur. Ayrıca 23 N san 1920 tar h nde açılan TBMM’ye Erz ncan’ı tems len bazı k ş ler de katılmıştır.
ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
M llî Mücadele Dönem ’nde toplanan Erzurum ve S vas kongreler ne
Erz ncan’dan k mler katılmıştır? Araştırınız.

BİLGİ NOTU
Ahmed Fevz Efend
1861 yılında Erz ncan’da doğdu. Arapça ve Farsça b l yordu. M llî Mücadele Dönem ’nde Erzurum ve
S vas kongreler ne katılmış ve Tems l Heyet üyes
olmuştur. 1. TBMM’ye Erz ncan’ı tems len katılmıştır. Ahmed Fevz
Efend 1923 yılında hayatını kaybetm şt r. Ölümünden sonra TBMM
tarafından “İst klâl Madalyası” le onurlandırılmıştır.
Erz ncan’ın Adı
Şehr m z n adının, İlk Çağ ve Orta Çağ'dak yazılış şek ller n n Yer za, Yerz nka, Urussa ve
Arsenga olduğu b l nmekted r. Bununla b rl kte Erez, Arz nga, Er za, Az r s g b kısmen benzer söyley şler nden Arz -Arz ya-Arz nga(n)-Erz nga(n) b ç m nden bugünkü “Erz ncan”a kadar gelm şt r.
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Seyyahların D l nden Erz ncan
Avrupa’yı Asya’ya bağlayan yollar üzer nde bulunan Erz ncan, tar h boyunca güzell ğ bakımından seyyahların ve tar hç ler n d kkat n çekm şt r. “Cennet Ülkes ”, “İrem Bağı”, “Belkıs Şehr ” ve
“Etrafı dağlık, ortası bağlık” olarak vasıﬂandırılmıştır.
Evl ya Çeleb
“…Gül- gül stan, bağı bostan, çemen stan ve bülbül standır. Kar yağar ama üç günden fazla durmaz. Da ma sebzes ve ç çekler eks k değ ld r. Bağ ve bahçes ç nde akarsuları bol, hayrat
ve bereketler çok, gen ş ovalara ve bolluğa sah p, her hububatı
fazla şenl kl b r Erz ncan şehr d r.”
Kât p Çeleb
“…Erzurum’dan 40 fersah uzaklıkta ovası bol b r şeh rd r.
Buradak b r dağda bulunan b r mağaranın tavanından akan su
sert b r taş olur. Bu şeh rde b rkaç kez deprem olduğundan çok
b nası yıkılmıştır. Selçuklu Sultanı Alaadd n Keykubad kale burçlarını yen lem şt r. Havası güzeld r. Fırat Nehr dışından geçer.
Pamuk, üzüm ve meyves bol olur.”
Clav jo (Klav yo)

Matrakçı Nasuh’un
Erz ncan M nyatürü
(16.yy.)

“…Erz ncan neh r kenarında olan b r ova üzer nded r. Bu neh r, herkes n b ld ğ g b , cennetten kaynayan Fırat Nehr ’d r. Şehr n üzer nde bulunduğu ova, ger den b r dağ sırası le çevr lm şt r.
Dağların tepeler karla örtülü olduğu halde, vad lerde kardan b r z yoktur. Etrafta ve her yerde bağlı
bahçel köyler gözüküyordu. Bütün ova buğday tarlaları le üzüm bağları le doludur. Adım başında
güzel bahçelere ve ver ml tarlalara rastlanır. Şeh r pek gen ş değ ld r ve kulel b r duvarla çevr l d r.
Şehr n her ev nde teraslar vardır. Evlere damdan dama g d leb l yor. Şeh r çok kalabalıktır ve b rçok
cadde le meydanları vardır. Buradak memurların çoğu zeng n adamlardır. Bunlardan başka şeh rde
b rçok muteber ve zeng n tüccar da bulunuyordu…”
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Selçuklular zamanında Erz ncan’ın yönet c s olan Mel k
Sal h, Mevlâna’nın babasını Erz ncan’a davet etm şt r. Mevlâna’nın babası, Erz ncan’ı görünce şöyle dem ş: “Burası ben m
canıma layık geld !”. Mevlana’nın babası Erz ncan’da lk Mevlev
tekkes n kurmuştur. Mevlâna babasıyla Erz ncan’a b r yaşında ken gelm ş
ve altı yaşına kadar Erz ncan’da yaşamıştır.
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1930 - İzzetpaşa Cam ve Buğday Meydanı

2018 - Terz baba Cam ve Fevz paşa Caddes
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7. KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Erz ncan’ın komşu ller nden herhang b r ne g tt n z m ? G tt ysen z gözlemler n z arkadaşlarınız le paylaşınız.

Komşu Şeh rler m z
Erz ncan’ın komşu şeh rlerle tar hî ve kültürel bakımdan bazı ortak özell kler vardır. Bu durum
l m z n komşularıyla güçlü, der n ve sıcak l şk ler kurmasını sağlamıştır. İl m z; doğudan Erzurum,
güneyden Tuncel , güneybatıdan Elazığ le Malatya, güneydoğudan B ngöl, kuzeyden Bayburt le
Gümüşhane, kuzeybatıdan G resun ve batıdan se S vas ller yle çevr l d r.
S vas: İl m z n batısında bulunan İç Anadolu Bölges ’ndek
komşumuz yüzölçümü bakımından ülkem z n k nc büyük
l d r. S vas, ülkem z n en büyük platosu olan Uzunyayla
Platosu üzer nded r. Kış aylarının çok sert geçt ğ komşumuzda karasal kl m görülür ve bozkır b tk örtüsü hak md r. M llî Mücadele’de öneml b r yer olan S vas Kongres
bu lde toplanmıştır.
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Bayburt: İl m z n kuzeydoğusunda bulunan Bayburt, ülkem z n en az nüfusa ve lçeye sah p olan l d r. Ülkem zde en
hızlı akan neh r unvanına sah p Çoruh Nehr ve Bayburt
Kales şeh r ç n oldukça öneml d r. Ayrıca Türk dünyasının
ortak kültür haz neler n n en büyükler nden b r olan Dede
Korkurt’un mezarının Bayburt’ta olduğu söylenmekted r.

Malatya: Kayısı üret m nde ülkem zde lk sırada yer alan
Malatya, l m z n güneybatısındadır. Karasal kl m ve bozkır b tk örtüsünün hâk m olduğu Malatya, Erz ncan’a göre
daha ılıman b r kl me sah pt r. Malatya, komşu şeh rler m z arasında en fazla nüfusa sah p ld r. Bu l n Battalgaz
lçes adını ünlü Türk İslam komutanı Battalgaz ’den almıştır. Ayrıca bakır yataklarının da bol olduğu Malatya, komşularımız arasında l m ze en uzak mesafede bulunan ld r.

Elazığ: İl m z n güneybatısında bulunan komşumuz, etrafındak barajlar neden yle adeta b r yarımada görünümünded r. Harput Kales , dört b n yıllık geçm ş yle şehr n en
öneml tar hî yapılarından b r d r. Türk folklorunun en b l nd k halk oyunlarından “çayda çıra” oyunu bu şehr m ze
a tt r.

B ngöl: İl m z n güneydoğusunda bulunan B ngöl, dağlık
ve engebel b r araz ye sah pt r. Karasal kl m ve bozkır b tk örtüsünün hak m olduğu komşumuzda tarım ve hayvancılık öneml ekonom k faal yetlerden b r d r. Ayrıca doğal
b r oluşuma sah p yüzen adalar bu şehr m z n görülmeye
değer yerler ndend r.
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G resun: İl m z n kuzeybatısında bulunan G resun, den ze
kıyısı olan tek komşumuzdur. Karaden z Bölges ’nde yer
alan l n kıyı kes mler nde Karaden z kl m ve ç kes mler nde se karasal kl m görülmekted r. Ülkem z n fındık üret m nde öneml b r payı olan G resun, R ze’den sonra en
fazla yağış alan ld r.

Erzurum: İl m z n doğusunda Erzurum-Kars Platosu üzer nde bulunan Erzurum, komşularımız arasında rakımı en
yüksek olan ld r. Erzurum’da yer alan Palandöken Kayak
Merkez ’nde ulusal ve uluslararası kış spor müsabakaları
yapılmaktadır. Erzurum Kongres ’n n toplandığı şeh r olduğu ç n Erzurum’un ülkem z n tar hînde öneml b r yer vardır. Ayrıca Oltu taşı şlemec l ğ ve bar oyunu komşumuzda
öne çıkan öneml kültürel unsurlardır.

Gümüşhane: Adını gümüş maden nden alan komşumuz,
Erz ncan’ın kuzey nde ve Karaden z Bölges ’nde der n b r
vad de yer almaktadır. Karaca Mağarası, Tomara Şelales
ve Örümcek Ormanları şehr n tur zm açısından öneml uğrak yerler d r. Ayrıca kuşburnu, pest l ve köme l n öneml
yöresel ürünler ndend r.

Tuncel : İl m z n güney nde bulunan Tuncel , yüksek dağlarla çevr l ve engebel b r ld r. Yaban hayatı ve endem k
türler açısından oldukça zeng n b r şeh rd r. Tuncel ’de yer
alan Munzur Vad s M llî Parkı, doğa tur zm le ön plana
çıkmaktadır. Komşumuzda, yeryüzü şek ller n n etk s yle
tarım gel şmem şt r. Bununla b rl kte şeh rde daha çok
hayvancılığın yapıldığı söyleneb l r.
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TARTIŞALIM

İl m z n komşularıyla benzer ve farklı yönler nelerd r? Tartışınız.

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Komşu ller m ze a t b lg ler araştırarak aşağıdak tabloda yer alan boşlukları örnektek g b doldurunuz.

İl Adı

Rakım
(m)

Nüfus

Erz ncan

1.185

236.034

Bayburt
B ngöl
Elazığ
Erzurum
G resun
Gümüşhane
Malatya
S vas
Tuncel
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Yüzölçüm İl m ze Olan Yıllık Ortalama
(km2)
Uzaklığı (km)
Sıcaklık (ºC)
11.815

-

16,6

İlçe
Sayısı
8

Şehrimi Tanıyorum
Ünite
Adı
Kardeş Şeh rler m z
Coğraf olarak uzakta olan yerleş m yerler n n kültürel ve t car alışver ş amacıyla oluşturdukları
b rl ktel ğe kardeş şeh r den lmekted r. Geçm şten günümüze şeh rler arasında der n ve uzun sürel
kardeş şeh r ortaklıkları kurulmuştur. Şeh rler arasında kurulan bu ortaklıklar daha çok çevre sorunları, ekonom k ve kültürel konularda ş b rl ğ n çer r. Bu anlamda kardeş şeh rler n ortak özell kler n n
bulunması öneml d r. Kurulan kardeşl ğ n devamlılığı bu ortak özell kler n varlığına bağlıdır.
Erz ncan, ülkem zde ve yurt dışında yer alan bazı şeh rlerle kardeşl k bağı kurmuştur. Yurt
ç nde Ağrı’dan Tah r Beled yes , Mard n’den Der k Beled yes ve Şanlıurfa’dan H lvan Beled yes
le kardeş şeh r protokolü yapılmıştır. Yurt dışında se Makedonya’nın Köprülü (Benec) şehr le bu
protokol mzalanmıştır.

“Herkes n yardımlaştığı yerde şler yarım kalmaz.”
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1. ÇALIŞIYORUZ ÜRETİYORUZ

Sanay ve T caret
Yaşanan yıkıcı depremler, tarımsal faal yetler n yoğunluğu ve sanay yatırımlarının yeters zl ğ
g b faktörler l m zde sanay n n yeter kadar gel şmes n engellem şt r. Bunlara rağmen devlet n ve
özel sektörün g r ş mler yle l m z n ekonom s ne katkı sağlayan boru ve renkl k rem t, asker ağır
bakım, tuğla-k rem t, ç mento, süt, meyve konsantres , şeker, un ve yem fabr kaları le tur st k bakır
eşya malathaneler bulunmaktadır. Ayrıca l m zde yer alan organ ze sanay bölges nde b rçok r l
ufaklı şletme bulunmaktadır.
Son yıllarda Erz ncan, p l ç ve yumurta üret m konusunda öneml b r konuma gelm şt r. İl m zde
Et ve Süt Kurumuna a t b r tavuk komb nası bulunmaktadır. Ayrıca l m zde süt ve süt ürünler şletmeler de mevcuttur.
İl m z zeng n m nerall su kaynaklarına sah pt r. Bu kaynaklardan üret m yapan Türk Kızılay Erz ncan M nerall Su İşletmes , ürett ğ m nerall su ürünler n yurt ç ne ve yurt dışına pazarlamaktadır.
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Ünite Adı

İl m zde t car faal yetler merkez lçede yoğunlaşmıştır. Bu t car faal yetler n öneml b r bölümünü tarım ve hayvancılık ürünler oluşturmaktadır. Ayrıca hracat değer olan maden suyu, turşu,
meyve konsantre ürünler , un, plast k mamul, mob lya, semaver, bakır ürünler , mermer ve k rem t
g b ürünler değ ş k ülkelere pazarlanmaktadır. Tüm bunların yanında l m zde faal yet gösteren esnaf ve zanaatkârlar, alışver ş merkezler , halk pazarları, canlı hayvan pazarları ve oto sanay s teler
şehr m z n t car potans yel ne katkı sağlamaktadır. Sanay ve t caret faal yetler l merkez nde yoğunlaştığı ç n nüfusun büyük b r kısmı l merkez nde yaşamaktadır.

BİLGİ NOTU
Coğraf İşaret: Bell
b r n tel ğ , ünü ve d ğer özell kler yle b r yöre, alan, bölge
veya ülke le özdeşleşm ş b r
ürünü tanıtıp gösteren şaretlerd r.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Erz ncan’da üret len ürünlerden tulum peyn r , Refah ye balı, bakır malatı ve
el şlemec l ğ le C m n üzümü ç n Türk Patent Enst tüsünden coğraf şaret tesc l
belges alınmıştır. Ayrıca Kemah tuzu, sakı elma ve maden suyu g b ürünler n
Türk Patent Enst tüsünden coğraf şaret tesc l yapılması beklenmekted r. Erz ncan dermason fasulyes se başvuru aşamasındadır.
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Ulaşım

Günümüz dünyasında kalkınmanın göstergeler nden b r olan yollar, tar h n her dönem nde
ekonom k, sosyal ve askerî bakımdan öneml olmuştur. Tar hî İpek Yolu güzergahında yer alan Erz ncan, geçm şten ber kuzey-güney ve doğu-batı yönlü ulaşım yollarının kes şt ğ b r konumda ve
bölgeler arası geç ş güzergahı üzer nded r. Buna bağlı olarak Erz ncan’da nüfus ve yerleşme özell kle kara yolu ve dem r yolu hattı üzer nde yoğunlaşmıştır.
İl m zde ulaşım olanaklarının nüfus ve yerleşmeye etk s İl ç örneğ nde açık b r şek lde görülmekted r. 1939 yılına kadar Kemal ye lçem ze bağlı b r bucak olan İl ç, o tar hlerde b r başka lçem z
olan Kuruçay’a bağlanmıştır. Aynı yıl çer s nde dem r yolunun İl ç’ n 3 k lometre kuzey nden geçmes ve burada b r tren stasyonunun kurulmasıyla İl ç, lçe konumuna get r lm şt r. Kuruçay lçes
se köy statüsüne dönüştürülerek İl ç’e bağlanmıştır. Bu durum ulaşımın nüfus ve yerleşmeye olan
etk s n somut b r şek lde ortaya koymaktadır.
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Ünite Adı
Yeraltı Kaynakları ve Madenc l k

Erz ncan, jeoloj k yapısının etk s yle farklı kayaçları b r arada bulundurmaktadır. Bu durum,
Erz ncan’da çeş tl yer altı kaynaklarının oluşumuna mkân sağlamıştır. İl m zde altın, krom, mermer,
dem r, l ny t kömürü, tuğla ve k rem t hammaddes , manganez, perl t, manyez t, ponza ve kaya tuzu
çıkarılmaktadır.
İl m zde rezerv bakımından en zeng n maden kromdur. Bununla b rl kte Erz ncan perl t rezervler bakımından da oldukça zeng nd r. Mollaköy beldes ndek perl t şletmes Türk ye’de en fazla
perl t üret m yapan kuruluşlardan b r d r. Ayrıca İl ç lçes altın rezerv ve merkez lçe se m nerall su
kaynakları bakımından oldukça zeng nd r.
Erz ncan İl Maden Har tası (2018)

Yukarıda yer alan Erz ncan l maden har tasına bakıldığında l m z n özell kle kuzeydoğu ve
güneybatısında maden çeş tl l ğ görülmekted r. İl m z n güneybatısında altın, dem r, mangan ve asbest; kuzeydoğusunda se krom, mermer, magnez t ve mangan rezervler yer almaktadır. Ayrıca
l m z n kuzey nde y ne krom maden n n olduğu görülmekted r. Bu maden yatakları le şletmeler
l m z n ve ülkem z n ekonom s ne katkı sağlarken l m zde yaşayan nsanlara da ş mkânı sağlamaktadır. Özell kle altın maden şletmes sayes nde İl ç’te nüfus yoğunluğu g derek artmaktadır. Buna
karşılık maden yatakları ve şletmeler , farklı sebeplerden dolayı l genel nde nüfus dağılışını çok
fazla etk lememekted r. Bu sebeple l m zde yer alan maden yataklarına yönel k şletmeler açılarak
l m z n madenc l k bakımından ülkem z ekonom s ne daha fazla katkı yapması sağlanab l r.
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YER ALTINDAN GELEN ZENGİNLİK

İnsanların hayatlarında dönüm noktası
ded ğ m z anlar vardır. Han hep der z ya: “Şans
nsanın ayağına b r kere gel r.” d ye. İşte bu dönüm noktaları sadece nsanların yaşamında
yoktur. Doğduğumuz ve büyüdüğümüz şeh rler n de tar hî gel ş m nde dönüm noktası ded ğ m z anlar ve olaylar vardır. Ülkem zde, buna en
y örneklerden b r s olarak İl ç’ n h kâyes n vereb l r z. Daha on yıl önces ne kadar sürekl göç veren,
şs zl kle boğuşan ve b rçok
k ş n n adını b le duymadığı
b r lçeyd İl ç. Karasu Irmağı kenarına kurulmuş vakur
duruşlu bu lçe, kend yağıyla kavrulmaya çalışıyordu. İşte bu ş r n lçem z son
yıllarda gözle görülür b r
değ ş m ç nde. Şehre g rer
g rmez bu değ ş m görmek
mümkün. Yen lenm ş ve gen şlet lm ş yollar, yen ve modern yapılar, kalabalıklaşan caddeler ve mutlu nsanlar. İlçe bu
refahtan payını almak steyenler n kısa sürede
lg odağı hal ne gelm şt r. Şeh r merkez nde nü-

fus artışı o kadar hızlı olmuştur k konut ht yacını karşılamak ç n nşaat f rmaları canla başla
çalışmaktadır. Bu güzel coğrafyamızın topraklarındak altın rezervler n n ortaya çıkması le
İl ç yıllardır aradığı şansı yanı başında bulmuş
oldu. Günümüzde petrol den nce Batman, kömür den nce Zonguldak aklımıza gel yorsa altın den nce de aklımıza lk gelen yerlerden b r
de İl ç olmaya başlamıştır.
Çünkü lçedek altın maden
Türk ye’n n en büyük k nc
altın maden sahası durumundadır. Altının çıkarılması, ayrıştırılması ve benzer
d ğer şlerde çalışmak üzere
farklı eğ t m düzey nden ve
farklı meslek gruplarından
nsanların lçeye göç ett ğ
görülmekted r. Yurdumuzun
ş r n şeh rlerden b r olan bu
lçem z makûs tal h n yer altındak zeng nl ğ yle yenm şt r. Her geçen gün
büyüyen ekonom s , artış gösteren nüfusu le
gel şen b r lçe hal ne gelm şt r.
(Kom syon tarafından yazılmıştır.)

TARTIŞALIM
İl m zde çıkarılan madenlere yönel k hang şletmeler kurulab l r? Bu şletmeler hang meslek guruplarına ş olanağı sağlar?
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Ünite Adı
Tarım

Yaşamın en öneml kaynaklarından b r olması neden yle tarım, geçm şten günümüze kadar
büyük önem taşımıştır. İnsanoğlu var oldukça tarım bu önem n korumaya devam edecekt r. Tarımın
toplumların hayatına g rmes ve nüfusun hızla artmasıyla b rl kte ver ml , sulak ve tarıma uygun kl m
koşullarına sah p alanlar büyük önem kazanmıştır. Zamanla tarıma uygun alanlar nüfusun yoğun
olduğu yerler hal ne gelm şt r.
Tarımın yerleşme üzer ndek etk s l m zde de görülmekted r. İl m z topraklarının yaklaşık olarak %18’ ek leb l r araz lerden oluşmaktadır. Erz ncan, Mercan, Çadırkaya ve Çayırlı ovaları tarıma
oldukça elver şl alanlardır. İldek su kaynaklarının varlığı bu ovalarda sulu tarım yapma mkânı sağlamaktadır. Ayrıca Kemah ve Kemal ye lçeler nde Karasu Irmağı çevres nde tarıma elver şl topraklar bulunmaktadır. Üzümlü lçes nde se bağ ve bahçel k alanlar yaygındır. İl m z n tarıma uygun bu
alanlarında nüfusun yoğunlaştığı görülmekted r.
Erz ncan İl Topraklarının Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı (2018)
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İkl m özell kler nden dolayı Doğu Anadolu Bölges ’nde ayrı b r yere sah p olan Erz ncan, tarım
ürünü çeş tl l ğ bakımından oldukça zeng nd r. Son yıllarda Erz ncan Ovası’nda üret m n artmasıyla
b rl kte l m z sebze-meyve yet şt r c l ğ nde öneml b r merkez olmuştur. İl m zde üret len domates,
salatalık, b ber, karpuz, kavun, k raz ve üzüm g b çeş tl tarım ürünler l dışına da pazarlanmaktadır.
Şeker pancarı, buğday, arpa ve kuru fasulye l m zde ek m en çok yapılan ürünlerd r. Türk ye’n n şeker pancarı ve kuru fasulye üret m nde Erz ncan öneml b r paya sah pt r. D ğer ürünler n
üret m se daha çok l n ht yaçlarını karşılamaya yönel kt r.

Erz ncan’da En Çok Üret len Tarım Ürünler (2018)
Tarım
Ürünü

Üret m
M ktarı (Ton)

Tarım
Ürünü

Üret m
M ktarı (Ton)

Tarım
Ürünü

Üret m
M ktarı (Ton)

Şeker Pancarı

444.227

Salatalık

14.448

Kayısı

2.871

Yonca

215.377

B ber

6.341

Taze Fasulye

2.355

Domates

78.455

Zerdal

5.304

K raz

1.839

Buğday

76.781

Kavun

4.606

V şne

821

Arpa

66.382

Üzüm

4.369

Taze Soğan

701

Karpuz

17.505

Dut

4.511

Cev z

422

Elma

15.712

Armut

3.565

Patlıcan

300

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Kayısı ve zerdal n n genell kle
farklı meyveler olduğu düşünülmekted r. Aslında zerdal , kayısının yaban türüne ver len s md r.
Zerdal tarımının oldukça yaygın
olduğu Erz ncan, zerdal üret m nde Türk ye’de lk sırada yer almaktadır.
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Ünite Adı
Hayvancılık
İl m zde bulunan gen ş otlaklar ve yaylalar b tk örtüsü
bakımından hayvancılık ç n oldukça elver şl alanlardır. Bu
alanların varlığı özell kle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın l m zde öneml b r geç m kaynağı olmasını sağlamıştır.
Hayvancılık faal yetler ne bağlı olarak et, süt, yumurta ve bal
üret m yapılmaktadır. Y ne l m zde üret m yapılan Erz ncan
tulum peyn r , ülke çapında b r üne kavuşmuştur. Son yıllarda se et ve süt ürünler n değerlend rmeye yönel k Türk ye
Et ve Süt Kurumu, Erz ncan Tavuk Komb nası g b şletmeler
faal yete geçm şt r. Ayrıca zeng n b r ﬂoraya sah p olan l m z
arıcılık ç n de deal b r ortama sah pt r. Yören n özell kle geven ve kek k g b b tk ler açısından zeng n olması sayes nde
Erz ncan’da kal tel bal üret m yapılmaktadır. Bu özell ğ nden
ötürü l m z, gezg n arıcıların da öneml b r uğrak yer hal ne
gelm şt r.

Erz ncan’da Hayvan Varlığı Tablosu (2018)
C ns

Koyun

Keç

Sığır

Tavuk

H nd

Manda

Arı Kovanı

Sayısı
(Aded )

388.159

46.298

114.163

1.137.803

2.764

752

98.017

TARTIŞALIM
İl m zde yapılan hayvancılık faal yetler n n ekonom ye katkısını arttırmak
ç n neler yapılab l r? Tartışınız.
Ormancılık
Orman varlığı açısından çok zeng n olmayan l m zde, ormanlık alanlara daha çok Refah ye ve
çevres nde rastlanmaktadır. Dumanlı Dağları’ndak sarıçam ormanları öneml doğal zeng nl kler m zdend r. Bunun yanında ardıç, meşe, d şbudak ve yaban kavak g b ağaçlar da ormanlarımızda yer
almaktadır. Bu ormanlar tur zm ve arıcılık faal yetler ç n ortam sağlamakla b rl kte kereste üret m
ç n de öneml b r kaynaktır.
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2. EL EMEĞİ GÖZ NURU
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Çevren zde yaşatılmakta olan zanaatlar hakkında araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ülkem z n b rçok yer nde olduğu g b Erz ncan’da da esk önem n kaybetse de bazı zanaatlar, geleneksel olarak sürdürülmekted r. İl m zde k l m, ehram ve halı dokumacılığı, dem r ve ahşap şlemec l ğ , kapı tokmakçılığı, çuhacılık, kalaycılık, kunduracılık, oymacılık, sepetç l k ve bunlar
çer s nde öneml yer tutan bakır şlemec l ğ g b zanaatlar mevcuttur. Geçm şte öneml ekonom k
fonks yonları olan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bu zanaatlar, teknoloj n n lerlemes yle
b rl kte yer n büyük ölçüde fabr kalara bırakmıştır. Buna rağmen l m z ekonom s ne az da olsa katkı
sağlayan bu zanaatlar, y b r üret m ve pazarlama organ zasyonu le Erz ncan ç n daha öneml b r
gel r ve st hdam kaynağı olab l r.
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Ünite Adı
Bakırcılık

Erz ncan’da bakırcılık geleneğ köklü b r
tar he sah pt r. İl m z, geleneksel ve yöreye
özgü ç zg ler taşıyan yapım tekn kler yle bakır
şlemec l ğ n n yapıldığı nad r llerden b r s d r.
Erz ncan’da üret len bakır ürünler n n, Anadolu’nun d ğer atölyeler nde üret lenlerden en
öneml farkı eşya ve kapların üzer ne kazıma
tekn ğ yle b tk mot ﬂer n n ve çeş tl geometr k
mot ﬂer n şlenm ş olmasıdır. Bakır bezemeler nde genell kle lale, yaprak, nar ç çeğ , selv
mot ﬂer ve hayvan f gürler şlenmekted r. Esk den sahan, tas, kevg r, debbe, tava, tabak ve
bakraç g b bakır ürünler üret l rd . Günümüzde se genell kle semaver, teps , şekerl k, b blo g b
daha çok hatıra ve süs eşyası olarak kullanılan bakır ürünler n üret m yapılmaktadır. Bakır ürünü
eşyalar bugün Erz ncan Yer Altı Çarşısı’nda faal yet gösteren b rçok mağazada satılmaktadır.
Bakırcılık geçm ş yıllarda öneml b r geç m kaynağı olarak sürekl gel şm şt r. Fakat sosyal ve
kültürel değ ş mler, ekonom k nedenler, mak ne üret m n n yaygınlaşması ve özell kle mutfak eşyası
yapımında plast k, çel k, alüm nyum, ç nko, cam ve porselen g b malzemeler n kullanılması le esk
önem n kaybetm şt r. Bakır ürünler ne taleb n azalması le l m zde bakırcılıkla uğraşan usta sayısı
azalmıştır. Bu durum bakır şlemec l ğ n devam ett recek çırakların yet şt r lmes n de zorlaştırmaktadır.
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Serbest Okuma Metn

AKILLI ÇIRAK

Bakırcılığın çok kıymetl meslekler n başında geld ğ ve bakırcıların çırak bulmakta zorlanmadıkları dönemlerde b r anne çocuğunu tanıdığı b r ustaya götürür ve bakır zanaatını öğrens n
d ye ustaya tesl m eder. Çocuk akşama kadar usta le b rl kte çalışır. Ustanın söyled ğ şler yapar.
Usta, akşam dükkânı kapatıp eve g derken dükkânın anahtarlarından b r n çırağa ver r. Anahtarı
verd kten sonra çırağa, sabah erkenden dükkânı açmasını ve etrafı tem zlemes n temb hler. Ertes sabah usta, nasıl olsa çırak dükkânı açmıştır d ye dükkâna her zamank nden geç gel r. Gel nce
görür k dükkân kapalı. Dükkân kapalı duracak değ l ya! Usta el ndek k nc anahtarla dükkânı
açar ve çalışmaya başlar. Öğlen olur, k nd geçer çıraktan haber yoktur. Akşam olup dükkânı kapattıktan sonra çocuğun oturduğu mahalleye g der ve evler n bularak çocuğun annes ne çırağın
n ye gelmed ğ n sorar ve aşağıdak d yalog gerçekleş r.
Anne: Oğlum bundan sonra gelmeyecek.
Usta: Neden?
Anne: Ben m çocuk ş öğrenm ş. Gelmes ne gerek yok.
Usta: Nasıl öğrenm ş?
Anne: İş gayet bas tm ş. Fabr kadan gelen bakır levhayı örsün üzer ne koyuyor ve b r el ne
çek c alıp bakır levhaya vuruyormuşsun. Çek c vururken d ğer el nle de bakır levhayı çev rerek
döndürünce bakır tencere hazır hale gel yormuş.
Usta: Helal olsun çocuğa! Hem kend öğrenm ş hem de anasına öğretm ş! Dey p oradan
ayrılmıştır.
TARTIŞALIM
Bu h kâyeden yola çıkarak y b r zanaatkâr olmak ç n hang aşamalardan
geç lmes gerekt ğ n tartışınız.
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Ünite Adı
Kapı Tokmakçılığı
Dem r şlemec l ğ n n en güzel örnekler n Kemal ye evler n n kapı tokmaklarında göreb l r z. Bu tokmaklar
zeng n mot ﬂer yle d kkat çekmekted r. Tokmaklar erkek
ve kadınların ayrı ayrı kullanımı gözet lerek kalın ve nce
sesler çıkarması ç n tasarlanmıştır. Kend ne has ustaları
bulunan kapı tokmaklarının üret m günümüzde de devam etmekte olup hed yel k eşya olarak Kemal ye z yaretç ler ne de sunulmaktadır.
Halı, K l m ve Cec m Dokumacılığı
Dokumacılık, Erz ncan’da tar h çok esk lere dayanan b r zanaattır. Bu zanaat genell kle evlerde ve küçük şletmelerde kadınlar tarafından yapılırdı. Kemah,
Refah ye, Kemal ye lçeler nde görülmeye değer çeş tl
desen, renk ve mot ﬂerle şlenen kök boyalı k l m, cec m ve halılar günümüzde de dokunmaktadır. El emeğ
göz nuru bu ürünlere olan taleb n azalması, bu ürünler n
üret m n de azaltmıştır.
Ehramcılık
Mahall b r özell k taşıyan ve kadınların örtünme
amacıyla elb se üzer ne aldıkları ehram, el tezgahlarında
nce yün pl kten dokunan b r örtüdür. Ehram yakın zamana kadar l m z n b rçok yer nde dokunmakta ve yaygın
olarak kullanılmaktaydı. Her genç kızın çey z nde mutlaka en az b r ehram bulunurdu. Bu gelenek halen Üzümlü, Çayırlı, Otlukbel , Tercan lçeler nde ve bazı köylerde
devam etmekted r. G y m kuşam kültüründek değ ş mler
ve manto, pardösü, şal g b g ys ler n terc h ed lmes neden yle ehram ve ehramcılık esk önem n y t rm şt r.
GEZ-GÖR-ÖĞREN

Yaşadığınız yöreye özgü ürünler üreten b r atölyeye gez düzenleyerek üret m faal yetler hakkında b lg toplayab l rs n z.
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3. ERZİNCAN’I KEŞFEDELİM
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Erz ncan’a tur zm amaçlı gelen b r m saf r n ze nereler gezd r rs n z?
Erz ncan İl Tur zm Har tası

İnsanlar farklı amaç ve ht yaçları doğrultusunda tur zm faal yetler n gerçekleşt r rler. Genell kle b r eğlence ve d nlenme faal yet olarak b l nen tur zm, son zamanlarda çok farklı türler yle de karşımıza çıkmaktadır. D nlenme, eğlenme, macera, sağlık, kültür, yayla, nanç, dağcılık, raft ng, hava
ve kış sporları le fest val ve kuş gözlemc l ğ l m zdek başlıca tur zm türler d r. Ayrıca l m zde tur zm
potans yel açısından d kkat çeken doğal, arkeoloj k, tar hî ve kentsel olmak üzere toplam altmış k
s t alanı bulunmaktadır.
Doğa Sporlarımız
Erz ncan’ın dört tarafının dağlarla çevr l olması, sah p olduğu akarsu ve göller l m z n b rçok
doğa sporu ve gez etk nl kler ç n oldukça uygun b r merkez olmasını sağlamıştır. Bu zeng n coğrafyada başta kayak olmak üzere kış sporları, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü (trekk ng), kampçılık, atlı
doğa gez ler , bot gez s , w ngsu t, bungee jump ng ve yamaç paraşütü g b etk nl kler yapılmaktadır.
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İl merkez m z n güney nde
Munzur sıra dağlarının parçası olan Ergan Dağı’nın 1700 le
3000 metre arasında değ şen
yüksekl klerdek b r alanı, yaklaşık 12 k lometre d key uzunluğundak kayak p st le kış tur zm nde bölgem z ç n öneml
b r merkez hal ne gelm şt r. Yen
teknoloj telefer k ve teles yej
s stem le Ergan Dağı Kış Sporları Tur zm Merkez , Türk ye’n n
en öneml kayak merkezler nden b r olmaya da adaydır.
Kayakçıların tes s z rves nden aşağıya nmek ç n kullanab lecekler farklı zorluk dereceler nde p st
seçenekler mevcuttur. Bu kayak ve tur zm merkez n n öne çıkan özell kler nden b r s de hem l
merkez ne hem de hava alanına araçla sadece 15-20 dak ka mesafede olmasıdır. Kış mevs m n
tüm güzell kler yle yaşatan Erz ncan, kayağın yanı sıra dağ kayağı, snowboard ve kızak g b b rçok
faal yete ev sah pl ğ yaparak kış sporları ç n b r caz be merkez olmuştur.
Doğa yürüyüşü her yaş ve meslek grubundan k ş ler n
rahatlıkla yapab leceğ b r spordur. Key ﬂ vak t geç rmem z sağlayan bu spor, sağlıklı yaşam ç n de oldukça faydalıdır. Munzur ve Keş ş dağları, Esence-Yed göller, Refah ye
Dumanlı Ormanları, Aygır Gölü, Kemal ye ve Bayırbağ g b
yerler doğa yürüyüşü ve kampçılık ç n oldukça uygundur.
Ayrıca uygun araz yapısına sah p vad ve platolarda atlı
doğa gez s de yapılmaktadır.

İl m z n sınırlarında boydan boya süzülen Karasu Irmağı, akarsu tur zm ç n çok uygun mkânlar sunmaktadır.
Irmak, başta raft ng olmak üzere kano ve su kayağı g b
sporlar ç n son derece elver şl parkurlar barındırmaktadır.
Hem kara hem de dem r yolunu tak p etme özell ğ yle göze
çarpan bu parkurlarda deney ml rehberler eşl ğ nde gerçekleşt r len raft ng turları, doğa tutkunlarının gözdes olup
yerl ve yabancı maceraseverler de kend ne çekmekted r.
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Erz ncan’ın Kemal ye lçes nde bulunan Karanlık Kanyon, dünyanın en der n kanyonlarından
b r d r. Kanyonun hemen kenarında bulunan taş yolu manzarası, görülmeye değer b r güzell kted r.
9 k lometre uzunluğundak kanyonun ç nden kıvrılarak geçen Karasu Irmağı’nda tekne turu yapılmaktadır. Bu kanyon; kaya tırmanışı, raft ng, kano, jet sk , base jump, w ngsu t, doğa yürüyüşü ve
bot safar g b çeş tl sporların b r arada yapılab ld ğ ender alanlardan b r d r. İlçede uzun yıllardır
düzenl olarak yapılan uluslararası kültür ve doğa sporları şenl ğ , l m z ve lçe tur zm ç n öneml
katkılar sağlamaktadır.
Doğal ve tar hî güzell kler uçarak keşfett ren heyecan dolu yamaç paraşütü sporu, uygun rüzgâr ve yüksekl ğ n varlığına bağlı olarak çok kısıtlı alanlarda yapılab lmekted r. Erz ncan’ı çevreleyen Keş ş ve Munzur dağları, hem 3.500 metreye varan yüksekl kler yle hem de rüzgâr yönler n n
uygunluğuyla yamaç paraşütü ç n dünya çapında öneml alanlardandır. Ergan Dağı’nda ve Küçük
Çakırman köyü tepeler nde yurt ç ve yurt dışından gelen sporcular hem eğ t m almakta hem de bu
sporu akt f olarak yapmaktadırlar. Bu yönüyle l m z, yamaç paraşütü tur zm açısından öneml b r
potans yele sah pt r.
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Doğal Zenginliklerimiz
Tur zm açısından öneml göller m z arasında Ergan
Dağı’nda bulunan Ardıçlı Gölü, Kemal ye lçem zdek Kadı
Gölü, Keş ş Dağı’nın doruklarında bulunan Aygır Gölü le
Yed göller sayılab l r. Ayrıca m nerall suların oluşturduğu
dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbel Gölü, bu
özell ğ yle doğal s t alanı olarak lan ed lm ş ve doğal anıt
olarak n telend r lm şt r. Yıl çer s nde b rçok z yaretç n n
uğradığı bu göller n çevres ndek tertem z ve yemyeş l
doğada; kamp, fotoğrafçılık, p kn k ve doğa yürüyüşü g b
akt v teler yapılab lmekted r.
Erz ncan’ın doğal güzell kler yle nsanı büyüleyen
yaylaları; yürüyüş, kamp ve zc l k g b faal yetler ç n oldukça uygundur. Bu yaylalardan tur zm potans yel bakımından en öneml s , Refah ye’de yer alan sarıçam
ormanlarıyla kaplı Dumanlı Yaylası’dır. Doğal güzell ğ ,
tem z havası, bol soğuk su kaynakları ve kamp mkânları
le ekotur zm ç n çok uygun olan bu bölge aynı zamanda
tab at parkı kabul ed lerek koruma altına alınmıştır.
İl merkez n n 30 k lometre güneydoğusunda bulunan
ve her mevs m farklı güzell klere bürünen G rlev k Şelales ,
eşs z doğası ve tertem z havası le nsanın ruhunu d nlend ren öneml b r mes re alanıdır. 50 metrey aşan düşüş yüksekl ğ le ülkem z n önde gelen şelaleler nden b r s d r. Yaz
aylarında çok sayıda tur st ağırlayan G rlev k Şelales , kış
aylarında da ayrı b r güzell ğe bürünür. Suyunun donmasıyla har ka görüntüler oluşturan şelale, sarkıtlarında buzul
tırmanışı mkânı sunarak kış aylarında da b rçok tur st kend ne çekmekted r.
Erz ncan Ovası’nın kalb nde, l merkez ne sadece 10
k lometre mesafede bulunan Ekş su bölges , sah p olduğu
m nerall suları ve kükürtlü termal kaplıcası le l m z tur zm nde öneml b r yere sah pt r. Yerl ve yabancı tur stler n
l m zde en çok terc h ett ğ bu bölge, en gözde mes re
alanlarımızdan b r d r.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

2007 yılında Ekş su Sazlıkları sulak alan lan ed lm şt r. Alanın en öneml özell ğ göçmen kuşların ve su kuşlarının; yaşam, beslenme, barınma ve üreme alanı
olmasıdır. Dünyada sadece Ekş su Sazlıkları’nda tesp t ed len ve Bern Sözleşmes
le koruma altına alınan Erz ncan sütotunun (Sonchus erz ncan cus) doğal yaşam alanıdır. Ekş su
Sazlıkları’nın b r d ğer özell ğ se dünyada nesl tehl ke altında olan turnaların yaşam alanı olmasıdır. Ekş su sulak alanında 90’ı kuş olmak üzere toplam 125 hayvan ve 258 b tk türünün yaşadığı
tesp t ed lm şt r. Bu alanı tanıtmak ç n 2016 yılında kuş gözlem kules yapılmış ve vatandaşların
h zmet ne sunularak alanda gözlem yapmaları sağlanmıştır.

Tar hî ve Kültürel Değerler m z
Geçm şte b rçok meden yete ev sah pl ğ yapan Erz ncan, zeng n b r tar he ve kültürel kaynaklara sah pt r. H t tlere, Urartulara, Romalılara, Türk beyl kler ne, Selçuklulara ve Osmanlı’ya yurt olan
l m zde bu meden yetlere a t zlere rastlamak mümkündür. Bu meden yetlerden günümüze kale, sur,
han, türbe, kümbet, köprü, saray, hamam, cam , k l se, çeşme ve konak g b tar hî yapılar ulaşmıştır.
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İl merkez ne 15 k lometre uzaklıkta olan Altıntepe ören yer , Urartu dönem n n yansımalarının
görüleb leceğ en öneml yerlerdend r. Kemah’ta Karasu Irmağı’nın b r kıyısında 13. yüzyıldan günümüze ulaşan Sultan Mel k Türbes , d ğer kıyısında se beş b n yıldan fazla tar h yle Anadolu’nun
doğal ve en esk kaleler nden b r olan Kemah Kales bulunmaktadır. Kale çer s nden Tanasur Deres ’ne nen g zl tüneller kullanılarak adeta b r zaman yolculuğuna çıkılab l r. Üçpınar köyü yakınlarındak ıssız b r dağda k adet d k l taşıyla d kkat çeken Abrenk K l ses ve Saltuklular dönem ne a t
en öneml yerlerden b r olan Mama Hatun Küll yes , Tercan lçem zde z yaretç ler n beklemekted r.

İl m zde tur zm açısından öneml müzeler arasında Kemal ye lçem zdek Al Gürer Ocak Köyü
Müzes , Kemal ye Etnoğrafya Müzes , Apçağa köyünde Ahmet Kuts Tecer Kültür Ev le b yoloj k ve
jeoloj k materyaller n serg lend ğ Al Dem rsoy Doğa Tar h Müzes sayılab l r. Y ne lçede bulunan
ahşap m mar s yle göze çarpan Kemal ye evler ve sözlü kültürümüzden zler taşıyan Mân Yolu
b rçok tur st n lçedek uğrak yer olmaktadır.
Terz baba Hazretler , Hıdır Abdal Sultan, P r Sam Hazretler ve Sultan Mel k g b şehr m zde
manev z bırakmış k ş lere a t türbeler nanç tur zm açısından l m zdek öneml mekânlardandır.
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Ünite Adı
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Aşağıdak tabloda l m z n bazı tur st k mekânları ver lm şt r. Bu mekânları
tur zm çeş d ne göre örnektek g b şaretley n z.

Tur zm Çeş tler

Tur st k Mekânlar

Esence Yed göller

Karanlık Kanyon

Ergan Dağı

Ekş su Kaplıcaları

Dumanlı Yaylası

Kemah Kales

Karasu Irmağı
G rlev k Şelales
Abrenk K l ses

Mama Hatun Küll yes
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4. ERZİNCAN’DA ULAŞIM VE İLETİŞİM
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Bugüne kadar kullandığınız ulaşım araçları nelerd r? Seyahat ederken hang
ulaşım aracını kullanmak sters n z? N ç n?

Serbest Okuma Metn

HAVALI YOLCULUK
Haftanın lk gününde her zamank g b sınıfa g rm ş ve derse hazırlanıyordum. B rden
sınıfın kapısı açıldı ve öğretmen m z çer g rd .
Cemre Öğretmen, bana döndü ve heyecanla
müjdey verd . Geçen ay katıldığımız “Vatan
ve Sevg ” konulu res m yarışmasında eser m
ülke çapında b r nc l k ödülüne layık görülmüştü. Öğretmen m z, eve g d nce hazırlanmam
gerekt ğ n ve ödülü almak ç n k gün sonra
Ankara’ya g deceğ m z söyled . Böyle anlamlı
b r yarışmada ödüle layık görülmek ben gururlandırdığı kadar a lem de mutlu etm şt . Bavullar hazırlandı, hazırlıklar yapıldı. Babam,
otobüsün kaçta hareket edeceğ n sorunca
ben duraksadım. Hemen öğretmen m aradım
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ve otobüsün kalkış saat n sordum. Karşıdan
gelen cevap heyecanımı daha da arttırdı. An den “Ne, uçakla mı g deceğ z?” dem ş m. İlk
defa uçağa b necekt m. Daha lg nc lk defa
yaşadığım şehr , Erz ncan’ı, metrelerce yüksekten görecekt m.
N hayet yolculuk zamanı gelm şt ve haval manına g tm şt k. Uçağımız sabah saat dokuzda hareket etm şt . Artık yerden metrelerce
yüksekteyd k. Nefes m tutmuş, Karasu Irmağı’nın Erz ncan Ovası’nı salına salına dolanışını, Munzur Dağları’nın yücel ğ n ve g tt kçe
küçülen evler seyred yordum k b rden dudaklarımdan şu cümleler döküldü:
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Ünite Adı
- Bu kadar hızlı ve konforlu b r ulaşım ne
kadar da güzel!

B raz sustuk. Sonra öğretmen m bana
döndü ve konuşmaya devam ett :

Öğretmen me döndüm ve uçağa lk defa
b nd ğ m , bundan ötürü de kalb m n küt küt
attığını söyled m. Cemre Öğretmen’ m tebessüm ett ve ekled :

- Demetç ğ m, Erz ncan hem kara hem
dem r hem de hava yolu ulaşım olanaklarına
sah p olduğu ç n çok şanslı b r ld r. Mesela
ben m a lem Ankara’da yaşıyor. Bazen onları
çok özlüyorum. Hafta sonları uçakla Ankara’ya
g deb l yorum veya kend aracımla rahatlıkla
Ankara’ya g d p a lem göreb l yorum. Geçen
hafta se Erzurum’dan m saf rler m geld . Ün vers teden en yakın arkadaşlarım Leyla ve Ayl n. Ben onları otobüs term nal nde beklerken
onlar meğer trenle gelm şler. Çok eğlencel b r
yolculukları olmuş. Anlata anlata b t remed ler.

- İlk defa b nd ğ mde ben de çok heyecanlanmıştım. Ama b l yor musun, ben asıl
heyecanlandıran yakın zamanda b t r lmes
planlanan Erz ncan-Ankara arasındak Yüksek Hızlı Tren Projes . Çünkü bu proje b tt ğ nde hava yolu le sah p olduğumuz konforlu ve
hızlı ulaşıma karadan da kavuşacağız.
Ben Erz ncan’da b r tren hattının zaten
var olduğunu söyley nce öğretmen m z ben
onayladı.
- Evet, doğru d yorsun ama bu hat yakın
gelecekte tamamen yen lenecek. Çalışmalar
o kadar hızlı lerl yor k şu an Ankara-S vas
hattı neredeyse b tm ş durumda.

İk m z de kulak kes lm ş b rb r m z d nl yorduk. Söze tam ben g recekt m k b rden
uçağımızın p lotu konuşmaya başladı. Ankara’ya varmıştık. P lot emn yet kemerler m z
takmamızı ve ardından da arkamıza yaslanmamızı st yordu…
(Kom syon tarafından yazılmıştır.)
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Kara Yolu
İl m z Asya ve Avrupa arasında öneml b r kültür ve t caret köprüsü olan tar hî İpek Yolu güzergahında yer almaktaydı. Geçm şte böyle öneml b r ulaşım güzergâhı üzer nde yer alan Erz ncan,
bugün de E80 uluslararası kara yolu üzer nde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra l m z Doğu Karaden z
ller n ç bölgeler m ze bağlayan öneml b r geç ş güzergâhındadır. Erz ncan’ı çevreleyen yüksek
dağlar olmasına rağmen l m z n çevre llerle kara yolu ulaşımı ortalama 2000 metre yüksekl ğ ndek
geç tlerle sağlanab lmekted r. İl m z n konumundan dolayı şeh rlerarası yolcu taşıyan b rçok otobüs
günün çeş tl saatler nde l m zden geçmekted r. Bu durum da başka yerlere seyahat mkânımızı kolaylaştırmaktadır. Doğu le batıyı, kuzey le güney b rb r ne bağlayan bu yollar şehr m ze ekonom k
ve kültürel zeng nl k de katmaktadır.
Erz ncan İl Karayolları Har tası

İŞARETLER

ÖLÇEK

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Ahmed ye Geç d , l m z kuzey nde yer alan komşularına bağlayan öneml b r geç tt r. Erz ncan’ı çevre
llere bağlayan d ğer kara yolu geç tler n de s z araştırınız.
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Ünite Adı
Dem r Yolu

Erz ncan’da dem r yolu hattı lk defa
1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İl m z
sınırlarında 243 k lometre dem r yolu hattı
mevcuttur. Bu hat üzer nde, D vr ğ -Erzurum
arasında, l m z hudutlarında sırasıyla; Çaltı, Bağıştaş, İl ç, Er ç, Kemah, Alp, Erz ncan,
Tanyer , Dem rkapı, Mercan, Çadırkaya ve Erbaş stasyonları h zmet vermekted r. İl m zde,
Kars-Ankara hattında Doğu Ekspres , Erz ncan-D vr ğ hattında se bölgesel tren (raybüs)
le yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Bununla
b rl kte l m zden geçen Doğu Ekspres özell kle kış aylarında yerl ve yabancı tur stler tarafından gez amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca dem r, kömür, ç mento vb. t car mamüller n nakl yes
ç n kullanılan yük trenler de l m zden geçmekted r. Yüksek Hızlı Tren Projes hattı üzer nde olan
Erz ncan, bu hattın tamamlanmasıyla dem r yolunda daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacaktır.
Hava Yolu
Erz ncan Haval manı, 1988 yılında s v l
hava traf ğ ne açılmıştır. Yolcu term nal n n
yıllık yolcu kapas tes üç m lyon ve apronun
uçak park kapas tes se altıdır. 2018 yılı ver ler ne göre 500 b n n üzer nde yolcu Erz ncan
Haval manı’nı kullanmıştır. Şeh r merkez ne
uzaklığı 9 k lometre olan haval manına ulaşım
oldukça kolaydır. İl m zden İstanbul ve Ankara’ya d rekt, d ğer b rçok l m ze se aktarmalı
uçak seferler yapılmaktadır. Bu sayede b zler
ülkem zde yer alan d ğer llere daha kolay ve
kısa b r sürede ulaşım sağlamaktayız. Ayrıca çevre llerden b rçok vatandaş da Erz ncan Haval manı’nı kullanmaktadır. Bu durum l m z ekonom s ne de katkı sağlamaktadır.

TARTIŞALIM
Atatürk’ün “İst kbal göklerded r.” sözünden hareketle havacılığın önem n
tartışınız.
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Ac l Durumlarda İlet ş m
Gel şen teknoloj le b rl kte let ş m mkânları ve hızı artmıştır. Gazete, derg , radyo
ve telev zyonun yanında son yıllarda nternet ve akıllı telefonlar da öneml k tle let ş m
araçları hal ne gelm şt r. Yaşanan bu gel şmeler bütün dünyada ve ülkem zde olduğu
g b l m zde de let ş m kolaylaştırmaktadır.
İl m zde yerel telev zyon ve radyo kanalları,
gazeteler, derg ler ve genel ağ s teler g b
b rçok k tle let ş m aracıyla let ş m sağlanmaktadır.
İlet ş m kolaylaştıran en öneml araçlarından b r s olan telefonlar, hemen hemen herkes tarafından kullanılmaktadır. Gerek cep telefonları gerekse sab t hatlı telefonlarla ac l durumlarda yardım
h zmet vereb lecek kurumlara kolayca ulaşab lmektey z. Vatandaşların ht yaç duydukları anlarda
hızlı ve kolay b r şek lde yardım talep etmeler ç n ac l çağrı h zmetler n n numaraları kısa ve akılda
kalıcı numaralar olarak bel rlenm şt r.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Ac l çağrı h zmetler s stem bazen b l nçs z k ş ler tarafından gereks z yere
meşgul ed lmekted r. Bu durum ac l yardıma ht yacı olan b reyler n mağdur olmasına hatta hayatlarını kaybetmes ne neden olab lmekted r. Ac l çağrı h zmetler n amacı dışında kullananlara karşı gerekl yasal tedb rler alınmıştır.
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Ünite Adı
ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM

Aşağıda yer alan ac l durum b r mler yle telefon numaralarını örnektek g b
eşleşt r n z

Ac l Durum Telefon Numaraları

Ac l Durum
B r mler

110

112

153

154

155

156

177

185

186

187

Ac l Yardım
Doğal Gaz Arıza
Elektr k Arıza
Jandarma
Orman Yangını
Pol s İmdat
Su Arıza
Alo Beled ye
Traf k
Yangın

446

24100

24

BİLGİ NOTU

İl m z n telefon kodu 446, plaka kodu 24 ve merkez posta kodu 24100’dür.
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1. KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ ERZİNCAN
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3. ŞEHRİME DEĞER KATANLAR
4. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASIMIZ
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6. MEMLEKETİN SESİ
7. TÜRKÜLERİN DİYARI
8. FESTİVALLER VE ŞENLİKLER
9. EĞİTİM, SPOR VE EĞLENCE OLANAKLARIMIZ
10.DOĞA SPORLARI ŞEHRİ

Şehrimde Ben

1. KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ ERZİNCAN

“Sanat uzun, ömür kısadır.” (H pokrates)
“B l m ve sanat, t bar görmed ğ toplumları terk eder.” (İbn- S na)
“Çocukken herkes b r sanatkârdır, zor olan yet şk nken sanatkâr kalab lmekt r.” (Pablo P casso)
“Sanatsız kalan b r m llet n hayat damarlarından b r kopmuş demekt r.” (Mustafa Kemal Atatürk)

TARTIŞALIM
Herhang b r b l msel veya sanatsal etk nl ğe katıldınız mı? Bu tür etk nl kler n b reylere katkıları neler olab l r? Tartışınız.

Tar hî ve Tur st k Mekânlar
Erz ncan, tar h boyunca farklı kültürler n yaşadığı öneml b r yerleş m yer olmuştur. Yaşanan
doğal afetler ve bakımsızlık g b nedenlerden dolayı l m zde yaşamış meden yetlere a t zler taşıyan
yapıların çoğu yıkılmıştır. Ayakta kalmayı başarmış olan eserler se büyük hasar görmüştür. Altıntepe Urartu Kales , Kemah Kales , Sultan Mel k Türbes , Mama Hatun Küll yes , Gülab bey Cam , Abrenk K l ses , Çadırcı Hamamı, Naf z Paşa Hamamı, Taşçı Hamamı, Erz ncan Kale Kapısı, Terz baba
ve Beyler Mezarlığı l m zde bulunan öneml tar hî mekânlardandır.
İl m zde tar hî mekânlar dışında görülmeye değer doğal güzell kler ve mes re alanları da bulunmaktadır. Ergan Dağı, G rlev k Şelales , Ekş su Mes re Alanı, Kemah Soğuk Sular, Refah ye Dumanlı Yaylası, Kemal ye Karanlık Kanyon, Kemal ye Taşyolu, Otlukbel Gölü, Aygır Gölü, Ardıçlı Gölü,
Esence Yed göller ve kaplıcalar l m zde z yaret ed len bell başlı yerlerd r.
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Ünite Adı
Müzeler

Müzeler, kültürel m rasın varlığının korunarak yen kuşaklara tanıtılmasında en öneml mekânlardandır. Erz ncan Müze Müdürlüğü 1986 yılında kurularak h zmet vermeye başlamıştır.
Kemal ye lçes Ocak köyünde Kültür ve Tur zm Bakanlığına bağlı özel b r müze bulunmaktadır.
Al Gürer Özel Müzes adını taşıyan bu müzede Türk büyükler n n kabartmalı res mler , esk tarım
aletler , tar hî taşlar, yöresel bakır el sanatları, esk eşyalar, esk paralar, g y m ve dokuma ürünler
vb. etnograf k n tel kl eserler serg lenmekted r.
Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes Hacı Al Akın Tur zm ve Otelc l k Yüksekokulu Kemal ye
yerleşkes bünyes nde, Prof. Dr. Al Dem rsoy Doğa Tar h Müzes kurulmuştur. 10 ayrı ün vers teden
48 b l m nsanının ülkem z n çeş tl yerler nden ve l m zden topladığı yaklaşık 5.000 çeş t jeoloj k ve
b yoloj k örnekler bu müzede serg lenmekted r. Tur zm açısından öneml b r yer olan bu müze, kurulduğu tar hten bugüne kadar bölge halkı ve öğrenc ler ç n lg odağı olmuştur.
İl merkez nde bulunan 75. Yıl Kültür Merkez çer s nde, l m zden tem n ed len çeş tl arkeoloj k
ve etnograf k eserler n serg lend ğ b r bölüm yer almaktadır. Kültür merkez çer s ndek bu bölümde
b r müze açılması da planlanmaktadır.

Kütüphaneler
Kültürel kalkınmanın gerçekleşmed ğ toplumlarda sağlıklı b r lerlemen n gerçekleşmes de
zordur. Bu yönüyle kütüphaneler, kültürel kalkınmanın sağlanmasında öneml b r role sah p olduğu
ç n l m zde de b rçok kütüphane açılmıştır. İl merkez , lçe ve beldelerde Kültür ve Tur zm Bakanlığına bağlı toplam 14 halk kütüphanes halkımıza h zmet vermekted r. Bunlardan bazıları Erz ncan
Halk Kütüphanes , Erz ncan Çocuk Kütüphanes , Tercan İlçe Halk Kütüphanes , Kemal ye İlçe Halk
Kütüphanes ve Refah ye İlçe Halk Kütüphanes d r. Ayrıca l m zde Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes Kütüphanes ve okullarımızdak zeng n kütüphaneler de h zmet vermekted r.
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Erz ncan Gençl k Merkez
Erz ncan Gençl k Merkez nde; res m, heykel, yöresel el sanatları etk nl kler le zekâ oyunları,
folklor ve drama ç n özel çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca sem ner salonları, çok amaçlı spor
salonu, kütüphane, ses kayıt odası ve ten s sahası g b mekânlar da yer almaktadır. Bu alanlarda
yürütülen faal yetlere yönel k eğ t mler de ver lmekted r.
Yaklaşık 15 b n üyes bulunan gençl k merkez , gençler m z n serbest zamanlarını sosyo-kültürel etk nl klerle değerlend rerek onları zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlamaktadır. K ş sel ve
sosyal gel ş mler n sağlamaları amacıyla farklı yaşlardak gençler çeş tl kamplara gönder lmekted r.
Ayrıca çeş tl projeler kapsamında gençler m z bel rlenen llere gönder lerek onlara tar hî ve kültürel
yerler gezd r lmekted r. Bu şek lde gençler m z n sosyal gel ş mler n n sağlanması amaçlanmaktadır.
Erz ncan Beled yes Kültür ve Sanat Merkez
Erz ncan Beled yes bünyes nde yürütülen kültürel ve sosyal faal yetler n tamamı, Erz ncan Beled yes Kültür ve Sanat Merkez nde tek b r çatı altında toplanmıştır. Burada Erz ncan Meslek Ed nd rme Kursları (ERMEK), A le Danışmanlık ve Eğ t m Merkez (AİDEM) ve Sosyal Projeler Merkez
yer almaktadır. Katılımcılara halk oyunları, mehter, müz k, t yatro ve fotoğrafçılık g b dallarda eğ t m
veren kurslar bulunmaktadır.
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Ünite Adı
T yatro ve S nema

T yatro ve s nema farklı kültürler n tanınmasında ve geleneksel kültürü oluşturan ögeler n aktarımında öneml yer tutar. Erz ncan’da sürekl olarak faal yet gösteren b r t yatro bulunmamakla b rl kte çeş tl kurum ve kuruluşların düzenled ğ t yatro oyunları sahnelenmekted r. İl m z t yatroya göre
s nema açısından daha y olanaklara sah pt r. Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes nde b r adet ve l
merkez ndek alışver ş merkezler nde k adet olmak üzere toplamda üç adet s nema faal yet göstermekted r. Ayrıca l m zde Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes Rektörlük Sanat Galer s , Halk Eğ t m
Merkez le B l m ve Sanat Merkez g b kurum ve kuruluşlarda çeş tl b l msel ve sanatsal faal yetler
yürütülmekted r.
SIRA SİZDE
Erz ncan’da yapılab lecek b l msel, kültürel ve sanatsal faal yetlerle lg l b r
l ste oluşturup arkadaşlarınızla paylaşınız.
FİL MOHİNİ
H nd stan’ın lk başbakanı olan Nehru,
1950 yılında Japon çocuklarına b r f l hed ye
eder. Bu haber duyan Türk çocukları oldukça
merak ett kler f l ç n Nehru’ya “…senden b r
f l yavrusu stesek, acaba büyük b r ayıp şlem ş olur muyuz?” d yecekler mektup yazarlar.
Bu mektup b r derg de yayımlanır ve ülkem zdek çocukları tatlı b r bekley ş heyecanı sarar. Mektuba karşılık olarak Nehru
“Bu ben m hed yem değ l,
H nt çocuklarının s zlere hatırasıdır.” ded ğ mektubuyla
beş yaşında, sm Türkçede
“Ş r n” manasına gelen “Moh n ” adında b r yavru f l n
Türk ye’ye doğru yola çıktığını müjdeler.
25 Aralık 1950 tar h nde İstanbul’a get r len Moh n , lk geces n Dolmabahçe Stadı’nda
(Bugünkü adıyla Beş ktaş Park) geç r r. Ertes gün ay-yıldız ve H nt mot ﬂer le süslenen
Moh n , Taks m Meydanı’na götürülür. Taks m
Meydanı meraklı kalabalıkla hınca hınç dolu-

dur. Moh n , hortumuyla anıta çelenk bırakır.
Sonrasında meydandak kalabalık İst klal Marşımızı söyler.
O tar hlerde Türk ye sınırları çer s nde
sadece Ankara’da hayvanat bahçes olduğu
ç n Moh n trenle Ankara’ya sevk ed l r. Bu
sırada Moh n ’n n artık b r
soyadı da olmuştur: “B rtanem”. Moh n Ankara’da
kırk üç kış geç r r. Daha
sonra hastalanır ve hayatını kaybeder. 2002 yılında
b l msel b r araştırma ç n f l
skelet ne gerek duyulduğunda kem kler gömüldüğü
yerden çıkarılır. 2009 yılında se Kemal ye’dek Prof. Dr. Al Dem rsoy
Doğa Tar h Müzes ne yerleşt r l r. B rkaç gün
İstanbul ve kırk üç sene Ankara çocuklarının
sev nc olan Moh n , 2009’dan ber de serg lenen skelet yle Erz ncanlı çocukların meraklarını g dermekted r.
(Kom syon tarafından derlenm şt r.)
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2. KADİM ŞEHİR ERZİNCAN
Türk ye toprakları, b nlerce yıldır farklı meden yetler n hayat bulduğu, dünyanın en öneml geç ş güzergâhlarından b r d r. Anadolu’nun dört b r yanı bu topraklarda yaşayan farklı kültürler n zler yle dolup taşmıştır. Erz ncan’da yaşayan meden yetler de kend kültür ve nanışlarını yansıtan b rçok yapı nşa etm şt r. İl m zde geçm şten günümüze kadar ulaşab lm ş tar hî ve kültürel mekânların
başlıcaları se şunlardır:

Altıntepe
Üzümlü lçes sınırlarında bulunan Altıntepe, günümüze kadar ulaşab lm ş en sağlam Urartu mekânlarından b r s d r. B r
tepe şekl nde olan bu yerde 1959 yılında arkeoloj k kazılara başlanmıştır. Yapılan kazılarda Urartu dönem ne a t öneml m mar
kalıntılar ve daha b rçok küçük eser ortaya çıkarılmıştır. Bunlar
ç kale kapısı ve surları, tapınak, saray, depo b nası le açık hava
tapınağı ve taş örme mezarlardır. Altıntepe’de hâlen arkeoloj k
kazılar sürdürülmekted r.

Sultan Mel k Türbes
1071-1228 yılları arasında Kemah yöres ne egemen olan
Mengücek Beyl ğ dönem ne a t olan bu türbe, Kemah’ın kuzeybatısında yer alan kayalık araz üzer ne yapılmıştır. Tuğla duvarlı
ve sek z köşel b r yapıdır. Halk arasında “Sultan Melek Türbes ”
olarak adlandırılan bu türbede, Mengücek Beyl ğ dönem nde yaşayan Sultan Mel k’ n mumyası ve 5 adet mezar bulunmaktadır.

Mama Hatun Küll yes
Mama Hatun, Saltuklu Bey II. İzzett n Saltuk’un kızıdır. 12.
yüzyılın sonlarında Saltuklu Beyl ğ ’n n başında bulunan Mama
Hatun, Türk tar hîndek öneml kadın şahs yetlerden b r s d r.
Tercan’da Mama Hatun adına kervansaray, hamam, mesc t ve
kend türbes nden oluşan büyük b r küll ye nşa ed lm şt r. Yakın
b r geçm şte bu küll yen n çevre düzenlemes ve restorasyonu
yapılmıştır.
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Ünite Adı
Kemah Kales

Kale, lçe merkez ne hâk m b r tepede sarp kayalar üzer nde bulunmaktadır. Anadolu’nun doğal ve en esk kaleler nden b r
olan bu kalen n kuruluşu, H t t-Urartu dönem ne kadar uzanmaktadır. Kale, etrafı surlarla çevr l ç çe k yapıdan oluşmaktadır.
Ayrıca kalede yapılan kazı çalışmalarında cam ve hamam kalıntıları le saray olduğu düşünülen yapının temeller ne ulaşılmıştır.

Kemah Gülab bey Cam
Kemah lçe merkez nde bulunan cam , Osmanlı val ler nden Em r Gülab bey tarafından 1454 yılında yaptırılmıştır. Üç k tabes olan cam , barok tarzı süslemelere ve görülmeye değer
b r ahşap şç l ğe sah pt r. Bu cam , l m zdek badete açık cam ler arasında yapımı en esk tar hl olandır.

Otlukbel Anıtı
Uzun Hasan dares ndek Akkoyunlu Devlet le Fat h Sultan Mehmet dares ndek Osmanlı Devlet arasında 1473 yılında Otlukbel Savaşı yaşanmıştır. Savaşın gerçekleşt ğ alanda
savaşta şeh t olan askerlere a t mezar taşları yer almaktadır. İk
Türk devlet arasında gerçekleşen bu savaşta şeh t düşen askerler n anısına, Otlukbel Kaymakamlığı tarafından savaşın yapıldığı alana hâk m b r tepeye Otlukbel Anıtı yapılmıştır.

Abrenk K l ses ve D k l Taşlar
Abrenk K l ses , Tercan’a bağlı Üçpınar köyünde yer almaktadır. Bunun yanı sıra k l seye hâk m b r tepede k d k l taş ve
b r tane de şapel bulunmaktadır. Bezemes yle d kkat çeken ve
k tabe özell ğ gösteren bu d k l taşlar, 12. yüzyıl Selçuklu dönem ne a tt r.
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Terz baba Türbes
Türbe, Erz ncan l merkez ne 4 k lometre uzaklıkta bulunan Terz baba Mezarlığı çer s nde yer almaktadır. Kesme taştan nşa ed lm ş olan bu türbe, Osmanlı m mar s özell ğ taşımaktadır. Erz ncan’ın manev önderler nden olan Terz baba’nın
türbes , halk tarafından l m zde en çok z yaret ed len yerlerden
b r s d r.

Hıdır Abdal Sultan Türbes
Hacı Bektaş Vel ’den etk lend ğ b l nen Hıdır Abdal Sultan,
Kemal ye’ye bağlı Ocak köyünde b r tekke kurmuştur. Kurduğu
tekken n yanına, Hıdır Abdal Sultan’ın ölümünden sonra 1277
yılında sevenler tarafından türbes yaptırılmıştır. Türbe, geleneksel Selçuklu ve Osmanlı m mar s n n zler n taşıyan ve manev önem olan b r mekândır.

Çadırcı Hamamı
Erz ncan’ın Beybağı Mahalles ’nde yer alan Çadırcı Hamamı, 1548 yılında Şeyh Ahmed b n Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Klas k Osmanlı yapılarından b r olan bu hamam, Erz ncan’da ayakta kalan nad r tar hî yapılardan b r d r. Soyunma,
soğukluk ve sıcaklık bölümler nden oluşan hamamın bu bölümler kubbelerle örtülüdür.
Ayrıca l m zde Nafız Paşa Hamamı, Taşçı Hamamı, Beyler Mezarlığı, Acemoğlu Şeh tl k Anıtı
ve Tren Garı g b öneml tar hî mekânlar da bulunmaktadır. Erz ncan’da farklı dönem, meden yet ve
nançlara a t mekânların olması l m ze çok öneml tar hî ve kültürel b r k ml k kazandırmaktadır. Bu
tar hî mekânlar, l m z n geçm ş le bugünü arasında öneml b r bağ kurmakla b rl kte l m z n tar hî ve
kültürel kökler n n korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu k ml ğ korumak ve devam ett rmek
adına bu tar hî mekânların yen leme çalışmaları da yapılmaktadır.
SIRA SİZDE
Erz ncan’ın tar hî ve kültürel mekânlarını çeren b r gez rehber hazırlayınız.
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Ünite Adı
SIRA SİZDE
Aşağıda ver len tar hî yerler le s mler n eşleşt r n z.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mama Hatun
Küll yes

Sultan Mel k
Türbes

Abrenk D k l
Taşları

Otlukbel
Anıtı

Acemoğlu
Köprüsü

Çadırcı
Hamamı

Başköy
Mezarlığı

Hıdır Abdal
Sultan Türbes

Terz baba
Türbes

Gülab bey
Cam

Kemah
Kales

Altıntepe
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Serbest Okuma Metn

MEDENİYETLERİN ŞEHRİMİZDEKİ İZLERİ
Erz ncan, jeopol t k konumu dolayısıyla her dönem doğu-batı st kamet nde ulaşım
yollarının kes şt ğ öneml b r kavşakta yer almıştır. Erz ncan, bu sayede öneml b r t caret
merkez olmuş ve stratej k b r merkez hal ne
gelm şt r. Bu özell ğ le Erz ncan; Hurr ler, Hayaşalılar, Azz ler, H t tler, Urartular, Med, Pers,
Makedonyalılar, Roma, B zans, Arap, Mengücek, Selçuklu, Eratna, Akkoyunlu, Karakoyonlu ve Safev g b pek çok beyl k ve devlet n
hâk m yet kurmaya çalıştıkları b r yer olmuş ve
s yas açıdan öneml olaylara sahne olmuştur.
Erz ncan, Osmanlı dares ne geçt kten sonra
da stratej k önem n devam ett rm ş ve Erzurum’dan sonra Osmanlı ordusunun k nc b r
toplanma merkez olmuştur. Erz ncan, kt sad
ve askerî açıdan stratej k b r noktada olmasından dolayı, Osmanlı Dönem ’nde de öneml
b r şeh r statüsünded r. Bununla b rl kte Erz ncan; s yas , askerî ve kt sad önem n n yanı
sıra parlak b r eğ t m merkez ne dönüşmüş ve
Türk-İslam kültürünün öneml şahs yetler n n
yet şt r ld ğ b r medreseler şehr hal ne gelm şt r.
Tar h boyunca savaşlar, muhac rl k, salgın hastalıklar, yokluklar görmüş olan Erz ncan; kt sad anlamda pek çok sıkıntıya ve doğal afetlere de maruz kalmıştır. Erz ncan’da en
büyük doğal afet olarak kabul ed len deprem,
l m zde b rçok kez felakete neden olmuştur.
Erz ncan’da meydana gelen bu depremler yüzünden şeh r ve çevres zaman zaman yıkıntı
hal ne gelm ş, tar hî yapıların çoğu yok olmuş,
b r kısmı se harabeye dönüşmüştür.
122

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Erz ncan’da, günümüze kadar ayakta kalmayı
başarmış devr n n tüm ht şamını bünyes nde
toplamış b rçok tar hî eser mevcuttur. Tar hî
eserler b r toplumun ya da ülken n geçm ş n
yansıtan kültürünü ve meden yet n ortaya koyan en öneml varlıkların başında gelmekted r.
Altıntepe, Mama Hatun Kervansarayı, Kemah
Kales , Abrenk K l ses ve D k l Taşlar, Mama
Hatun Türbes , Sultan Mel k Türbes , Refah ye Merkez Cam ve Kemah Gülab bey Cam
Erz ncan’dak başlıca tar hî eserlerd r. Bunun
yanında esk çağlardan kalma 100’e yakın
kale ve gözetleme kules kalıntıları le höyükler de Erz ncan’ın kültür varlıkları olarak öne
çıkmaktadır. Türk dönem taşınmaz kültür varlıklarımız arasında b rçok cam , tekke ve zav ye, türbe ve kümbet, medrese, kervansaray,
hamam, çeşme, köprü, mezarlık ve mezar
taşı, konut m mar s , kamu yapıları ve anıtlar
yer almaktadır.
Kültür varlıklarının korunması, onarılması ve değerlend r lmes ; m llî kültürün canlı
tutulması, toplum fertler n n b rleşt r lmes ve
zeng n tar hî çevren n yaşatılması ç n gerekl d r. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında en öneml unsur nsandır. Yer ne göre h çb r doğal olay nsan kadar yok ed c olamaz.
Aynı şek lde kültür varlıklarının korunmasında
en öneml faktör y ne nsandır. Bunun ç n nsanlarımıza bu konuda eğ t m vermek, kültür
varlıklarımızı sevd rmek ve nsanlarımızı onları korumanın gereğ ne nandırmak lazımdır.
Doç. Dr. Erdem YAVUZ
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3. ŞEHRiME DEĞER KATANLAR
Bu topraklar doğal güzell kler , tar h , kültürü, coğrafyası ve daha b rçok özell ğ n n yanı sıra
bağrında yet şt rd ğ n ce şahs yetler le de kıymet bulmuştur. Tar hte bıraktığı der n zlerle, ortaya
koyduğu kıymetl eserlerle, sporda ve b l mde üstün başarılarla tanınan b rçok hemşehr m z bulunmaktadır. Gel n bu s mlerden bazılarını tanıyalım.
B nal Yıldırım (1955- ): Erz ncan’ın Refah ye lçes nde doğan B nal Yıldırım, l sans ve yüksek l sans eğ t m n İTÜ’de tamamlamıştır. İTÜ Gem İnşa ve Den z B l mler Fakültes nde araştırmacı,
Türk ye Gem Sanay Genel Müdürlüğünde yönet c ve İstanbul Den z Otobüsler İşletmeler nde genel müdür olarak görev yapmıştır.
2002-2016 yılları arasında dört dönem üst üste Ulaştırma Bakanlığı,
2016-2018 yılları arasında başbakanlık, 2018-2019 yılları arasında
se TBMM Başkanlığı yapmıştır.

Yıldırım Akbulut (1935- ): Erz ncan‘da doğan Yıldırım Akbulut, hukuk fakültes n b t r p b r süre Erz ncan’da avukatlık yaptıktan
sonra 1983 yılında Erz ncan m lletvek l seç lm şt r. 1984-1987 yılları
arası İç şler Bakanlığı ve sonrasında TBMM Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, 1989-1991 yılları arasında da başbakan olarak görev
yapmıştır.

Terz baba (1779-1848): Asıl adı Muhammed Vehb olan Terz baba, Erz ncan doğumludur. Mesleğ terz l k olduğundan “Terz baba”
adıyla anılmıştır. İl m z n manev m marlarından olan Terz baba’nın
tasavvuf konuları çeren Kenz l Fütuh adlı b r eser bulunmaktadır.
Türbes , kend adıyla anılan şeh r mezarlığının ç nded r.

P r Sam Hazretler (1848-1912): Erz ncan´da dünyaya gelen
P r Sam Hazretler , çocuk yaşlardan t baren kend n lme verm ş,
sonrasında lm n arttırmak ç n İstanbul´a g tm ş ve dönem n medreseler nde eğ t m görmüştür. P r Sam Hazretler Erz ncan´da büyük
b r dergâh kurup, b nlerce talebe yet şt rm şt r. Ayrıca kend adına açtığı vakıf kanalıyla yoksulları koruyup kollamıştır.
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Mustafa Kutlu (1947- ): Türk edeb yatının öneml yazarlarından
olan Mustafa Kutlu Erz ncan’da doğmuştur. Atatürk Ün vers tes Türk
D l ve Edeb yatı Bölümünü b t rm şt r. Yazar; edeb yat öğretmenl ğ ,
yayıncılık ve darec l k yapmıştır. F lm senaryoları da yazan Mustafa
Kutlu’nun h kâye, deneme ve nceleme alanlarında çok sayıda k tabı
vardır. Yoksulluk K tabı, Uzun H kâye, Sebahatt n Al , Hayat Güzeld r
ve Anadolu Yakası bunlardan bazılarıdır.

Al Dem rsoy (1945- ): Kemal ye’de dünyaya gelen Prof. Dr. Al
Dem rsoy, Ankara Ün vers tes Fen Fakültes Tab İl mler Bölümünü
b t rm şt r. Kuzey Kutbu, Grönland ve İzlanda c varında b l msel araştırmalara katılmıştır. Kemal ye’de Türk ye’n n lk doğa tar h müzes n
kurmuştur. Çeş tl alanlarda yazılmış çok sayıda k tabı b rçok ün vers tede okutulmaktadır. Al Dem rsoy, ş md ye kadar 20 canlı grubu tanımlamış ve adı 12 canlı türüne ver lm şt r.

İzzet Paşa (1800-1893): Şehr m z n öneml tar hî şahs yetler nden olan İzzet Paşa Erz ncan’da doğmuştur. Elazığ, Erz ncan, Erzurum, S vas ve Ed rne ller nde val l k yapmıştır. Dönem n çalışkan val ler nden olan İzzet Paşa; çalıştığı her v layete b rçok cam , hamam,
medrese ve benzer eserler kazandırmıştır. İzzet Paşa’nın sm , çalışkanlığı ve vatanseverl ğ nden ötürü günümüzde b rçok yere ve kuruma ver lerek yaşatılmaktadır.

Bünyam n Sudaş (1975- ): Erz ncan doğumlu m llî halterc m zd r. B rçok spor kulübü adına yarışmış ve ulusal-uluslararası alanda
öneml başarılara mza atmıştır. Akden z Oyunları, Avrupa ve Dünya
şamp yonalarında 6’sı altın, 11’ gümüş ve 7’s bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanmıştır. Ayrıca ol mp yatlarda k kez ülkem z
tems l etme başarısı gösteren sporcumuzun b r de Akden z Oyunları
rekoru bulunmaktadır.
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Davut Sular (1925-1985): Âşık Davut Sular Erz ncan’ın Çayırlı
lçes nde doğmuştur. Gerçek sm Davut Ağbaba’dır. Saz çalma, ş r
söyleme ve türkü yakma zevk n dedes nden almıştır. Türkü, atışma,
güzelleme dallarında b rçok örnek verm şt r. Doğu Anadolu’da asırlardan ber d lden d le anlatılan efsaneler ve menkıbeler ş rleşt rerek
sazıyla etk l b r makam ve dey şle d nley c ler ne söylem şt r. Y rm nc
yüzyılın âşıklık geleneğ n n en öneml tems lc ler nden b r olan Davut
Sular , TRT radyolarında da bölge sanatçısı olarak çalışmıştır.

Al Ekber Ç çek (1935-2006): Erz ncan’da doğan Al Ekber Ç çek, çok küçük yaşlarda bağlama çalmayı öğrenm ş ve lerleyen yıllarda halk müz ğ n n öneml s mler yle tanışmıştır. Otuz beş yılı aşkın
b r sürede 400'den fazla türküyü derleyerek bu eserler gen ş k tlelere
ulaştırmıştır. Aynı zamanda halk müz ğ n n öneml b r söz yazarı ve
bestekârı olan sanatçının türküler n n en b l nenler arasında Haydar
Haydar, El Vurup Yarem İnc tme Tab p, Derd m Çoktur Hang s ne Yanayım yer almaktadır.

Sılbıslı Sal h (1912-1953): Gerçek adı Sal h Dündar olan sanatçı, Erz ncan’a bağlı Ekmekl (Sılbıs) köyünde doğmuştur. Daha
çocukluk yıllarında ses n n güzell ğ le d kkat çeken sanatçı, söyled ğ
türkülerle ülke genel nde tanınmıştır. Taşa Verd m Yanımı, Tanrıdan
D led m Bu Kadar D lek sanatçının Türk halk müz ğ ne kazandırdığı
eserlerden bazılarıdır.

Kad r Savun (1926-1995): Erz ncan’ın İl ç lçes nde doğmuştur. S nemayla set şç s olarak tanışan sanatçı, 400'e yakın f lmde
rol almıştır. Yeş lçam’ın emektar sanatçısı; Türk s nemasının sağlam,
gururlu ve güven l r karakter oyuncuları arasında yer almıştır. 1961 ve
1963 yıllarında en y yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Ünlü
oyuncu, ömrünün son demler ne kadar s nema hayatına devam etm şt r.
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4. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASIMIZ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Yörem zde kına geceler nde neler yapılmaktadır? Araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Halk Oyunlarımız
Düğün, eğlence, fest val ve kutlama g b b rçok etk nl ğ n vazgeç lmez eğlence unsuru olan
halk oyunları l m zde de canlılığını koruyan kültürel ögeler m zdend r. Halk oyunlarının tümü önce
ağır olarak başlar, sonra g tg de hızlanır. En az altı k ş olarak kız ve erkekler n ayrı ayrı oynadığı
oyunlarda çökme, el vurma ve dönüşler ana f gürlerd r. Oyuncuların eller nde mend l, bıçak ve kaşık g b araçlar bulunur. Kahramanlık, y ğ tl k, ağırbaşlılık ve sabrın sembolü olan “bar” Erz ncan’da
önde gelen halk oyunlarından b r d r. Bar oyununda d z l ş n yarım da re şekl nde olması, Erz ncan
Ovası’nı sembol ze eder. Ayrıca ç ftetell , kaşık oyunları, horon, halay ve tek oyunlar l m zde oynanan d ğer halk oyunlarıdır. B ç mler ne göre se üçayak, ağırbar, koçer , t murağa, hoşb lez k, dello,
sarıkız ve tamzara g b oyunlar oynanmaktadır. Bunların yanında komed mah yet nde elek ve arap
oyunu l m zde oynanmakta olan orta oyunlarındandır.
Geleneksel G y m Kuşam
Kültürümüzün öneml b r unsuru olan g y m kuşam, l m zde de kend ne özgü özell kler taşımaktadır. Kadınların yöresel kıyafetler ne bakıldığında; topuğa kadar uzanan entar le b rl kte gen ş
b r şalvar, uzun keten ve bürümcük gömlekler n g y ld ğ görülür. Bunun yanında belde şal kuşak ve
gümüş kemer kadın g y m n tamamlayan d ğer kıyafetlerd r. Başlarına peştamal veya yazma saran
kadınlar, en üste se tüm beden saran b r hram (ehram) g yerler. Erkekler n yöresel kıyafetler ne
bakıldığında se renkler s yah ya da koyu kahvereng olan gen ş paçalı pantolon ve kenarları şl , yakasız avcı yeleğ g yd kler görülür. Bunların yanında yünden dokunmuş kuşak, gen ş ve düz b ç mde
bele sarılır. Ayaklara se gen ş ya da s vr uçlu yemen ve türlü renklerde yün çoraplar g y l r. Yöresel
kıyafetler, halen bazı kırsal kes mlerde kullanılsa da toplumsal değ şmeye bağlı olarak yer n daha
çok çağın g ys ler ne bırakmıştır.
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Geleneksel Lezzetler m z

Erz ncan; Anadolu’da yaşamış b rçok meden yet n zler n taşıması, ulaşım yolları üzer nde olması ve çeş tl kültürler çermes nden dolayı oldukça zeng n b r mutfağa sah pt r. Geleneksel halk
mutfağıyla ortak özell kler gösteren Erz ncan mutfağının temel n ; buğday ürünler , kırmızı et, süt
ürünler , meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. İl m z n b ze sunduğu bu ürünler kullanarak yapılan
kesme ve tarhana çorbası, kelecoş, ekş l , yaprak sarma, keşkek, sırın ve babuko yörem zdek başlıca geleneksel yemek türler d r. Büyük b r özver yle hazırlanan su böreğ , kete ve un helvası çokça
tüket len hamur şler ndend r. Bunların yanında hem ülke genel nde hem de dünyanın b rçok bölges nde öneml lezzetler arasına g rm ş olan Erz ncan tulum peyn r ve Erz ncan yaprak döner de
l m z n öneml yöresel lezzetler ndend r.
İl m zde kışlık bes nler n hazırlanması yöre halkının yaşamında öneml b r yere sah pt r. Bulgur, gend me, tarhana, yarma, er şte ve turşu kış ç n hazırlanan ürünler n başlıcalarıdır. Ayrıca çeş tl sebze ve meyveler kurutularak ya da reçel, pekmez ve marmelat yapılarak değerlend r lmekted r.
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Kasefe (Gasefe)
Malzemeler:
■ 1/2 k logram kayısı kurusu
■ 2-3 çorba kaşığı tereyağı
■ 1 su bardağı r kıyılmış cev z ç
■ 1/2 su bardağı toz şeker
Yapılışı:

Bol su le yıkanıp tem zlenen kayısı kurusu, b r tencereye koyulur. Tencereye kayısının üzer n örtecek kadar su eklen r. Su b raz kaynadıktan sonra şeker lave ed l r. Kayısı
kuruları yumuşayıncaya kadar p ş r l r. Ateşten alınarak d nlenmeye bırakılır. D nlend r len kayısı
süzgeçle süzülür ve serv s tabağına alınır. Üzer ne tavada kızdırılmış tereyağı gezd r l r ve r
kıyılmış cev zler kayısıların üzer ne serp ld kten sonra serv s yapılır.
Sözlü Kültürümüz
Sözlü edeb yat ürünler m z, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşab lm şt r. Atasözler , fıkralar, h kâyeler, masallar, b lmeceler, efsaneler, mân ler, türküler ve destanlar en b l nen
sözlü edeb yat ürünler d r. Yakın zamana kadar d lden d le aktarılan b rçok sözlü eser, yazılı hale
get r lm şt r. Sözlü edeb yat ürünler m z n b rçok örneğ ne l m zde de rastlanmaktadır.
Erz ncan Efsaneler
Halk kültürü unsurları bakımından zeng n b r bölge olan Erz ncan ve
yöres nde; nsanları doğruluğa, y l ğe,
yardımlaşmaya, manev değerlere ve
saygıya davet eden çeş tl konularda yazılmış efsaneler bulunmaktadır. Erz ncan efsaneler nde genell kle kır yaşamı,
tab at olayları, k ş ler, nsanların yaşadığı coğrafya ve d n konular d le get r lm şt r. Terz baba, Mama Hatun, Sultan
Mel k, Kırkgöz, Kalec k, Kızıldağda Kırk
Kızlar, Kocakarı Fırtınası şehr m z n en
b l nen efsaneler d r.
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Sözlü geleneğ n en öneml ve yaygın ürünler nden olan mân ler; Erz ncan halkı ç n özlem ,
sevg y ve ayrılık acısını d le get rmen n en güzel yollarından b r d r. Özell kle Ramazan ve kına geceler nde okunan mân ler, duyguların ses olmuştur. Geçm şte kadınların özlemler n d le get rd kler
mân ler n örnekler , bugün Kemal ye’de bulunan “Mân Yolu”nda serg lenmekted r.

Görünüyor şu Eğ n’ n dağları
Ç çek açmış mor sümbüllü bağları
Kısmet ola tez zamanda gelesen
Anlatam başıma gelen halları.

ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Sınıftak arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak yören ze a t b r efsane, mân ,
n nn veya masalı araştırıp sınıfta d ğer gruplarla paylaşınız.

Yöresel Çocuk Oyunları
Oyunlar; çocukları eğlend r rken aynı zamanda onların z h nsel, ps koloj k ve f z ksel gel ş m ne
katkıda bulunur. Paylaşma duygusu ve let ş m becer s n n kazanılması le sosyalleşmede oyunların
öneml b r rolü vardır. Ayrıca oyunlar nsanların hoşgörü ve saygı g b değerler kazanmasını sağlamaktadır. Anadolu’nun b rçok bölges nde b l nen ve oynanan çocuk oyunları l m zde de oynanmaktadır. Bunların başlıcaları kalel yakan top, yağ satarım bal satarım, mend l kapmaca, tomb k,
SIRA SİZDE
Sonrak sayfada anlatılan Kale Zapt oyununu, arkadaşlarınızla
okulun bahçes nde oynayab l rs n z.
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Kale Zapt Oyunu
Çocuklar, A ve B takımı olmak üzere eş t sayıda oyuncudan oluşan k takıma ayrılır. Bu takımlar, 40-50 metre aralıkla karşılıklı k kale kurar. Bu kaleler büyükçe b r taş, ağaç veya d rek olab l r.
Oyun başlarken her k takımdak oyuncular kend kaleler ne dokunur durumdadır. A takımından b r
oyuncu kaleden çıkar ve B takımının kales ne doğru yavaş yavaş yaklaşır. B takımı hazırlıklıdır, A
takımının oyuncusunun y ce yaklaşmasını bekler. A takımının oyuncusu yeter kadar yaklaştığında
B takımından b r k ş hızla kaleden çıkar ve A takımının oyuncusunu yakalamaya çalışır. A takımının
oyuncusu se yakalanmamak ç n kend kales ne ya da başka tarafa doğru koşmaya başlayarak arkasından gelen rak p oyuncuyu, arkadaşlarına yakalatmaya çalışır. Bu sırada A takımından b r ya da
daha fazla oyuncu, B takımı oyuncusunu yakalamak ç n kaleden çıkar. Aynı şek lde B takımından
b r ya da daha fazla oyuncu kaleler nden çıkış yapar. Oyun bu şek lde devam eder.
Bu oyunda temel kural kaleden son çıkan oyuncunun kend nden önce çıkan rak p oyuncuları
yakalayab lme hakkına sah p olmasıdır. Aynı şek lde kend nden önce çıkan rak p oyuncuyu yakalamaya çalışırken kend nden sonra çıkan rak p oyunculara da yakalanmamaya çalışılır. Kaleden
çıkanlar, tekrar güçlenmek (kaleden son çıkan olmak) ç n kend kales ne dönüp kales ne dokunarak
güçlen p tekrar keles nden ayrılab l r. Bu şek lde rak p takım oyuncuları b rb rler n yakalamaya çalışır. Her yakalanan oyuncu, rak p takımın es r d r. Kaleden 8-10 metre uzağa da es r yer yapılmıştır
ve es rler orada bekler. Takım arkadaşlarından b r , yakalanan arkadaşlarına dokunursa oyuncular
yakalanmadan kaleler ne döner ve oyuna devam eder. Bazen her k kaleden de bütün oyuncular
b rb rler n yakalamak ç n çıkar. B r oyuncu, rak p takımdan b r ne yakalanmadan karşı kaleye dokunursa buna “kale zapt” den r ve bu oyuncunun takımı oyunu kazanmış olur. Kale zapt olmazsa oyun
tek çocuk kalana kadar devam eder. Tek oyuncusu kalan takım oyunu kaybeder.
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5. ERZİNCAN AĞZI
Erz ncan Ağzıyla Maç Anlatımı
Erz ncan’dan ey günler möhterem d nley c ler. Ben
sp ker z Cemal Şellale. Aburası Türk ye’n n en hasaca
radyosu, hep z hörmetle selamlıyam. Aburası 13 Şubat S tedyumu. Erz ncan’da ayam b rez sovuh, düney n
yağan gardan sonra saha b raz lışt k olmuş amma f tbol
oynamaya mahana degül. Buna ırağmen dürübünler hırtl k barabarı dolu. Sey rc ler abu möhkem maçı gözlemek
üçün sabahın korunda s tedyuma gelm şler. Allah ahıl
vere bu zırzoplara, sank babalarının ş n yapıylar. Unutmadan söyl yem, hele sabahtan sey rc ler arasında b
çek ş çıhtı k görecekt z. Ortalık mal bazarına döndü. İk
tahımın taraftarları b rb rlene verüp verüştürdükten sorna b rb rlene çaldılar döndüler; yere düşen n ağzı garga
k m n açılıp yumuluyd , b çok sey rc hışır oldu. Ula heç
utanmıylar gardaş. Daha sonra orıya gelen polesler yerde yatanları batlıcak g b topladı götürdüler...

(Kom syon tarafından derlenm şt r.)

BİLGİ NOTU
B r d l n veya b r lehçen n yazı d l nden z yade çoğunlukla konuşma ve söz
varlığı bakımından b rb r nden az çok ayrılmasına “ağız” den r. Türk ye Türkçes n n İstanbul, Aydın, Konya ve Nevşeh r ağzı g b örnekler bulunmaktadır.
Türkçe, hem anlamsal zeng nl ğ hem de kel me haz nes le dünyanın en öneml d ller nden
b r d r. Yüzyıllar boyunca meden yetlere yön veren atalarımız, b rçok devlet kurmuş ve b rçok m llet
yönet m altına almıştır. Böylel kle h maye ett kler m lletler n d ller n etk led kler g b bu m lletler n
d ller nden de etk lenm şlerd r. Bu nedenle günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında m lyonlarca
nsan Türkçe konuşmakta ve yazmaktadır.
Coğraf farklılık, kültürel etk leş m, s yasal ve sosyal değ ş m g b sebepler d l m zde bazı farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Bunlar ç nde en anlaşılır ve sade olanı se d ldek “ağız” farklılığıdır.
Ülkem z n farklı şeh r ve yöreler ne has ağız özell kler vardır. Türk ye Türkçes n n en güzel ağız örnekler nden b r s de Erz ncan ağzıdır. Erz ncan ağzı, Erz ncan’ın coğraf konumundan dolayı Doğu
Anadolu ve İç Anadolu ağızlarının ortak özell kler n de bünyes nde barındırır.

132

Şehrimde Ben

Ünite Adı
Erz ncan yöres ne a t ağız özell kler onu d ğer yöreler n ağızlardan farklı b r söyley ş k ml ğ ne
kavuşturur. Erz ncan ağzı, d ğer bölgelerden hatta
komşu ller m z n ağız söyley şler nden farklı özell kler göstermekted r. Bununla b rl kte Erz ncan’da
lçeler ve köyler arasında b le söyley ş farklılıkları
bulunmaktadır. Örneğ n, Kemah le Refah ye veya
Tercan le Çayırlı arasında söyley ş farkları mevcuttur. Bunu daha özele nd rmek gerek rse merkez lçedek köyler arasında b le az da olsa bazı söyley ş
farklılıkları görülmekted r.

Erzincan Ağzı İle Örnek Kelimeler
Kel me

Anlamı

Basbatal

1. Çok büyük, koskocaman 2. Er şk n büyük adam

B dafan

1. B r kez 2. Önce, öncel kle 3. Aslında, doğrusu, doğrusunu söylemek
gerek rse

Salahana

1. Başıboş, sah ps z 2. İşs z, güçsüz, avare dolaşan k ş

Essahdan

1. Sah den 2. Gerçek olarak, gerçekten

Goyasa

Sözüm ona

Gumz klemek

Yumruk atmak

Hey rl s ynen

İy ve hayırlı olanı d lemek ç n kullanılan b r temenn sözü

Lüllük

1. Çeşmeler n sürekl olarak su akan borusu, musluğu 2. Çaydanlık, deml k, br k g b kaplarda, suyun aktığı emz kl kısım

Pall klemek

Büyükçe b r şey herhang b r yer nden tutarak fırlatıp atmak, savurmak

Şoğurtlu

1. Salyalı 2. Konuşurken ağzının kenarından salyalar akan k mse

Tapb klemek

Otururken uyuklamak

Vahdıynan

B r zamanlar

Em ce

Amca
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SIRA SİZDE
Erz ncan yöres ne a t aşağıda ver len kel meler n anlamlarını bularak karşılarına yazınız.

Gındırlanmak
Harmutlamak
Tekmük
B pırt k
Poçç k
Gıld r k
Henek
Zırza
Cücük
Tükân
Yüzbar
Bahalı
Barabarında
Cebelleşmek
Fıkara
Havaslı
Mostra
Por kl
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6. MEMLEKETİN SESİ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
İl m zde yaşanan olaylarla lg l b r haber metn yazarak sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız.

Medya; haber toplama, yorumlama ve yayma ortamı olarak tanımlanır. Medya den l nce akla
öncel kle telev zyon, genel ağ, gazete ve derg gelmekted r. Çağımızda hızla gel şen ve güçlenen
medya, toplumların şek llenmes nde çok öneml b r güç hal ne gelm şt r. İnsanların çevres nde ve
dünyada olup b tenler öğrenme ht yacından doğan medya; sadece b r haber organı değ l aynı zamanda kamuoyu oluşturmada etk l b r kuvvet olmuştur.
Erz ncan’da yerel medyanın çok uzun b r geçm ş yoktur. İl m zdek medya organları arasında
en köklü geçm şe sah p olan yazılı basındır. Matbaanın cadı le doğup gel şt ğ b l nen yazılı basın,
Erz ncan’da da matbaanın kurulmasıyla b rl kte günlük hayatımızın b r parçası olmuştur. İl m zde düzenl olarak basılan lk gazete, 1940 yılında v layet matbaasında basılmış ve haftalık olarak yayımlanmıştır. İlk günlük gazete se 1950 yılında yayın hayatına başlamıştır. Sonrak yıllarda l merkez ve
lçelerde çeş tl s mlerde b rçok yerel gazete h zmet vermeye başlamış ve b r süre yayın hayatlarına
devam etm şlerd r. Erz ncan’da yayımlanmış yerel gazeteler k m zaman ulusal çapta ödüller de kazanarak başarılı b r yayın hayatı sürdürmüşlerd r.
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Zaman çer s nde yaşanan gel şmelerle b rl kte gazete ve derg ler n yanında yerel medyamıza
radyo ve telev zyon kanalları le genel ağ haber s teler de eklenm şt r. Haber çok hızlı b r b ç mde
vermey , habere y rm dört saat ulaşab lme mkânı ve okurla nterakt f etk leş m sağladığı ç n tüm
dünyada olduğu g b Erz ncan’da da genel ağ haberc l ğ oldukça yaygınlaşmıştır. Günümüzde Erz ncan’da 2 yerel telev zyon kanalı, 7 yerel radyo kanalı, 9 günlük gazete ve 17 genel ağ haber s tes
yayın hayatını sürdürmekted r.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Türk ye’de lk telev zyon yayını 1968 yılında TRT le başlamıştır. 1990 yılına
gel nd ğ nde, ülkem z n lk özel telev zyon kanalı yayın yapmıştır. Erz ncan’da se
lk yerel telev zyon kanalı 1993 yılında yayın hayatına başlamıştır.

SIRA SİZDE
İl m zde yayın yapmakta olan yerel gazete, radyo ve telev zyon kanallarını
araştırarak aşağıdak boşluklara yazınız.

Gazete İsm
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Telev zyon Kanalı İsm
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7. TÜRKÜLERİN DİYARI
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Erz ncan yöres nde yaygın olarak kullanılan müz k aletler nelerd r?
Erz ncan yöres ne a t türküler araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
…Türküler Dolusu
Ah bu türküler
Türküler m z
Ana sütü g b candan
Ana sütü g b tem z
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleket m z.
Ah bu türküler,
Köy türküler
D l m z n tuzu b ber
Memleket ahval n onlardan sor
K taplarda değ l, türkülerde ara Yemen’
Ölen , kalanı, g d p gelmeyen ...
Ben türkülerden aldım haber .…
(Bedr Rahm EYÜBOĞLU)
Günümüzde sosyal ve kültürel yaşamı etk leyen en öneml unsurların başında kend ne özgü
türler le müz k gelmekted r. Aynı zamanda müz k türler de o yören n kültüründen etk lenmekted r.
Bu etk leş m özell kle düğün, sünnet ve kına geces g b öneml günlerde yaşatılan müz k kültüründe
görmektey z. Her yerde olduğu g b l m zde de nsanlar; yalnızlıklarını, acılarını, sevg ler n , aşklarını, mutluluklarını ve daha n ce duygularını müz kle d le get rm şt r.
Müz k aletler ; a t oldukları yöre nsanının kültürünü, yaşamış olduğu olayları ve bu olayların
yöre nsanında bıraktığı zler yansıtan öneml araçlardır. İl m zde de kend ne has ezg ler n usul ve
adabına uygun olarak cra ed lmes ne yardımcı olan müz k aletler vardır. Bu enstrümanların başında sözümüze güç katan bağlama gelmekted r. Bunun yanında davul, zurna, mey, cümbüş, cura, tef
ve çöğür g b enstrümanlar l m zde en çok kullanılan müz k aletler d r.
Türküler n kültürümüzde öneml b r yer vardır. Duygular, düşünceler ve toplumda der n zler
bırakan olaylar, sonrak kuşaklara türkülerle aktarılır. Bu yönüyle türküler, kültür haz nes olarak n telend r leb l r. İl m ze özgü dey şler, uzun havalar, ağıtlar, gel n havaları ve koşmalar yörey tümüyle
yansıtan halk türküler d r. Duygularımızın tercümanı olan l m ze özgü bu eserler n yaklaşık 600 kadarı TRT repertuvarında yer almaktadır.
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Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış Türküsü ve H kâyes
B r nc Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephes ’ne gönder len b rl klerden b r nde Erz ncanlı b r subay
vardır. Erz ncanlı subay ve emr ndek askerler, ölene kadar düşmanla çarpışacaklarına ant çerler.
Ett kler yem ne sonuna kadar bağlı kalmaya kararlı olan askerler m z düşmana geç t vermezler. Ancak b r gece baskınında Erz ncanlı subay le h zmet n gören Mehmetç k har c ndek tüm askerler m z
şeh t olurlar. Erz ncanlı subay, gün doğduğunda gördüğü fec tablo karşısında çok üzülür ve âdeta
kan ağlar. Bunun üzer ne aşağıdak uzun havayı yakar.
Şu yüce dağları duman kaplamış,
Yine mi gurbette kara haber var?
Seher vakti burada kimler ağlarmış?
Çimenler üstünde gözyaşları var.
Gönlümüz kan ağlar böyle günlerde,
Önüme çektiler bir siyah perde.
Yar senin aşkından tutuldum derde,
Yine mi gurbette kara haber var?
Kandan izler gördüm yeşil yapraktan,
Bulutlar nem alır kara topraktan.
Bir kız ağlar sesi gelir ıraktan,
Ahu gözlerinde kanlı yaşlar var.
Mehteran
Çoğunluğunu Erz ncan Beled yes personel n n oluşturduğu 33 k ş l k mehter ek b , ecdadımızın şanlı tar h n n zler n günümüze yansıtmaktadır. Mehter marşlarının yanında sanat müz ğ , kahramanlık türküler , destanlar ve tasavvuf eserler de cra eden Erz ncan Beled yes Mehter Takımı;
sadece l m zde değ l d ğer llerde de talepler doğrultusunda göster ler yapmaktadır.
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8. FESTİVALLER VE ŞENLİKLER
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Daha önce b r fest vale katıldınız mı? Katıldıysanız fest valdek zlen mler n z arkadaşlarınızla paylaşınız.
B r yören n kültürünü, tar h n ve ürünler n tanıtmak; farklı kültürden nsanları b r araya get rmek ve sanatsal faal yetler gerçekleşt rmek maksadıyla yılın bell tar hler nde yapılan coşkulu ve eğlencel etk nl klere fest val den r. Şenl k se bel rl zamanlarda yapılan coşkulu eğlencelerd r. Fest val
ve şenl kler n çer ğ n kurtuluş günler , ulusal ve uluslararası başarılar, sanatsal akt v teler, serg ler,
söyleş ler ve eğlenceler oluşturur.
Kend ler n ülkeye hatta dünyaya tanıtma fırsatı bulmasını sağlayan fest valler ve şenl kler, bu
yönüyle yöreler n dışa açılan pencereler d r. Düzenlenen bu fest val ve şenl kler, yören n tanıtımına
katkı sunmakla b rl kte yöre ç n öneml b r gel r kaynağı oluşturmaktadır. Kültür, gel r ve eğ t m düzeyler farklı nsanları b r araya get ren fest valler; mal yet açısından da uygun olduğu ç n rahatlıkla
düzenleneb lmekted r. İl m zde de b rçok kurum, kuruluş ve dernek tarafından farklı amaç ve çer ğe
sah p fest valler düzenlenmekted r. Bu öneml gün ve etk nl kler n başlıcaları şunlardır:
13 Şubat Kurtuluş Günü
B r nc Dünya Savaşı’nın yaşandığı günlerde Anadolu’nun b rçok şehr g b l m z de düşmanlar
tarafından şgal ed lm şt r. Kazım Karabek r komutasındak b rl kler m z, 13 Şubat 1918 tar h nde
Erz ncan’ı düşman zulmünden kurtarmıştır. İl m z n düşman şgal nden kurtulduğu günün her yıl dönümünde halkımızın yoğun katılımıyla şeh tler m z anma törenler düzenlen r. Bunun yanında kurtuluşun verd ğ gurur ve mutluluğu yaşatma adına konserler, hava f şek göster ler , mehter takımı
göster ler g b etk nl kler de coşkulu b r şek lde gerçekleşt r l r.
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Refah ye Kültür ve Bal Fest val
Kültürel değerler ve balıyla markalaşan Refah ye lçem z, her yıl genell kle ağustos ayında düzenled ğ “Refah ye Kültür ve Bal Fest val ” le ülkem z n her köşes nden m saf rler n ağırlamaktadır.
B nlerce vatandaşın katıldığı bu fest valde bal üret c ler , gelen m saf rlere ürünler n tanıtmakta ve
kram etmekted rler. Üret c ler arasında tatlı b r rekabet n de olduğu bu fest valde konser, halay ve
yarışma g b etk nl klerle vatandaşlar key ﬂ saatler geç rmekted r.
Kemal ye (Eğ n) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenl ğ
Kemal ye; geleneksel m mar s , kapı tokmakları, mân ler ve yöresel ürünler g b kültürel ögeler n n yanı sıra kl m , b tk örtüsü, araz yapısı ve doğal güzell kler yle de tanınmaktadır. İlçede, her
yıl genell kle yaz aylarında kültür ve doğa sporları şenl ğ düzenlenmekted r. Bu şenl k, sadece ülkem zden değ l dünyanın çeş tl yerler nden de lg görmekted r. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen
bu şenl kte aşağıda ver len key ﬂ etk nl kler gerçekleşt r lmekted r.
■

Yarasa adam uçuşları (w ngsu t)

■

Kaya tırmanışı yarışmaları

■

Dağ b s klet yarışları

■

Çeş tl serg ler

■

Base jump etk nl kler

■

Kültür ve sanat etk nl kler

■

Yöresel yemek yarışmaları

■

Halk konserler

■

C r t göster ler

■

Su sporları

Kemah Sultan Mel k Tar h, Kültür ve Spor Şenl kler
Her yıl yaz aylarında düzenlenen Kemah Sultan Mel k Tar h, Kültür ve Spor Şenl kler halkın yoğun katılımı ve desteğ yle yapılmaktadır. Özell kle lçeden göç etm ş k ş ler n yoğun lg gösterd ğ bu
şenl klerde, Kemah’ın zeng n tar h ve kültürü tanıtılmaktadır. Ayrıca paneller n, konserler n, sport f
faal yetler n yapılıp yöreye özgü ürünler n tanıtıldığı bu şenl kler geleneksel b r yapıya kavuşmuştur.
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FESTİVAL VE ŞENLİK ADI

YERİ VE TARİHÎ

Val Recep Yazıcıoğlu Geleneksel Doğa Sporları Fest val

Merkez – N san

Kemal ye (Eğ n) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenl ğ

Kemal ye – Mayıs

Kemah Sultan Mel k Tar h, Kültür ve Spor Şenl kler

Kemah – Haz ran

Doğa Kültür ve Tulum Peyn r Fest val

Merkez – Temmuz

Refah ye Kültür ve Bal Fest val

Refah ye – Ağustos

Dumanlı Gençl k ve Doğa Fest val

Refah ye- Mayıs

Kültür, Sanat, Tulum Peyn r , Lebleb ve Bakır Fest val

Merkez – Ağustos

Geleneksel Kayısı (Er k) Kültür ve Sanat Fest val

Merkez – Temmuz/Ağustos

Kemal ye Kültür Fest val

Kemal ye – Ağustos

Çayırlı Âşık Davut Sular Anma Kültür Fest val

Çayırlı - Ağustos

Ağaç D kme Bayramı

Merkez – N san

Gökkuşağı Kültür ve Sanat Etk nl kler

Merkez – Mayıs

Kılıçkaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğ Şenl kler

Kılıçkaya – Ağustos

Otlukbel Şenl kler

Otlukbel - Ağustos

Kayı Köyü Yayla Şenl kler

Refah ye – Ağustos

Koçkar Köyü Geleneksel Kırkım Yayla Şenl ğ

Kemah – Ağustos

Hıdır Abdal Sultan Şenl kler

Kemal ye – Ağustos

Erz ncan Uluslararası Kısa F lm Fest val

Erz ncan – Ek m
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SIRA SİZDE
Aşağıda boş bırakılan alana Erz ncan’ın kurtuluş günüyle lg l b r af ş hazırlayınız. Hazırladığınız af ş arkadaşlarınızla paylaşınız.
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9. EĞİTİM, SPOR VE EĞLENCE OLANAKLARIMIZ
EĞİTİM
İl nüfusumuzun öneml b r kısmını çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Bu d nam k nüfusun
n tel kl b r eğ t m alması, toplumun geleceğ açısından oldukça öneml d r. Okullar, ün vers teler, spor
kulüpler , sosyal gel ş m alanları, özel eğ t m h zmetler , kütüphaneler ve araştırma merkezler g b
yerler; çocukların ve gençler n b l şsel, sosyal ve kültürel gel ş m ne katkı sağlamaktadır.
2018-2019 eğ t m ve öğret m yılında yaklaşık 3.400 öğretmen n görev yaptığı l m zde; 52 ortaöğret m kurumu, 73 ortaokul, 91 lkokul, 71 anaokulu le b rl kte toplam 287 okulumuzda eğ t m ve
öğret m faal yetler gerçekleşm şt r. Bunların yanında 1 b l m ve sanat merkez ve engell b reyler n
eğ t m ne yönel k 3 özel eğ t m uygulama okulu h zmet vermekted r. Bu okullarda 2018-2019 eğ t m
öğret m yılında yaklaşık 41.000 öğrenc öğren m görmüştür.
İl m zde bulunan Erz ncan B nal Yıldırım Ün vers tes nde 11 fakülte, 12 meslek yüksekokulu,
4 yüksekokul, 3 enst tü le 8 araştırma ve uygulama merkez bulunmaktadır. Ün vers tem zde 20182019 eğ t m ve öğret m yılında yaklaşık 24.000 öğrenc öğren m görmüştür.
Erz ncan’da okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılan yerler bulunmaktadır. Doğal ve tar hî
mekânlar, müzeler, l ve lçe kütüphaneler , sanay kuruluşları, atölyeler ve çeş tl laboratuvarlar okullar tarafından yapılan z yaretlerle öğrenme ortamına dönüştürülmekted r. Ayrıca l m zde hayat boyu
öğrenme kapsamında başta Halk Eğ t m Merkez ve Akşam Sanat Okulu olmak üzere çeş tl merkezlerde farklı yaş gruplarına yönel k b rçok alanda kurslar düzenlenmekted r.
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Spor ve Eğlence
Erz ncan, köklü b r spor kültürüne sah pt r. Farklı branşlarda b rçok spor kulübünün faal yet
gösterd ğ l m zde, b nlerce l sanslı sporcu bulunmaktadır. Futbol, basketbol, voleybol, kayak, atıcılık, okçuluk, badm nton, güreş, karate, satranç, masa ten s , kort ten s , yüzme vb. spor dallarının
faal yetler n kolayca sürdüreb lecekler alanlar çocuk ve gençler m ze h zmet vermekted r. Ayrıca
futbol, basketbol, voleybol ve hentbol g b takım sporlarında, profesyonel ve amatör l glerde yer alan
kulüpler m z bulunmaktadır. Bunların yanında l m zde çocuk ve gençler m z n eğleneb lecekler , gezeb lecekler ve hoşça vak t geç reb lecekler park, lunapark ve mes re alanları da bulunmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Badm nton branşında ç ft bayanlar kategor s nde, çeş tl yaş gruplarındak yarışmalarda, l m z n yet şt rd ğ sporculardan Beng su Erçet n ve
Nazlıcan İnc 2016 yılında; Beng su Erçet n ve Zehra Erdem
se 2017 le 2018 yıllarında düzenlenen Avrupa şamp yonalarında b r nc l k elde ederek ülkem z en y şek lde tems l etm şlerd r. Ayrıca l m zden b rçok sporcu badm nton sporunda
ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılarak çeş tl başarılar elde etm şt r.
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10. DOĞA SPORLARI ŞEHRİ
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Hang spor dallarına lg duyuyorsunuz? Yaşadığınız yörede bu spor dallarına uygun faal yet alanları bulab l yor musunuz?
Kış Sporları
Soğuk kış günler n n daha güzel ve eğlencel geçmes nde kış sporlarının öneml b r payı vardır.
İl m z, uzun yıllar önce Erz ncan-Refah ye kara yolu
üzer nde kurulu olan kayak tes sler nde kış sporlarıyla
tanışmıştır. Yakın zamanda se çağın modern teknoloj ler kullanılarak Ergan Dağı’nın şehre bakan yamaçlarında b r kayak merkez kurulmuştur. Adını kurulduğu dağdan alan Ergan Dağı Kış Sporları Tur zm
Merkez , ülkem z n öneml kayak merkezler nden b r
olup kayak, dağ kayağı, kar raft ng ve snowboard g b
kış sporları ç n oldukça uygundur. Ulusal ve uluslararası kış spor müsabakalarının yapıldığı b r alan olan
bu tes slerde çocuk ve gençler m ze de kış sporları eğ t m ver lmekted r. Ergan Dağı’nda bu eğ t mler
vermek ç n açılan kurslarda öğrenc ler kayak öğren p
key ﬂ vak t geç rme mkânı bulmaktadır.

Atlı C r t
Orta Asya’nın bozkırlarından Anadolu’ya taşıdığımız ve at üzer nde yapılan spor dallarından b r d r.
Atlı c r t; at üzer ndek sporcunun c r t sopasını rak be
karşı sabetl b r şek lde atmasını, mücadele anında
atına olan hâk m yet n ve bu yolla rak b ne üstün gelmes n amaç ed nen b r spordur. Ata sporlarımızdan
olan c r t sporu, bugün halen Anadolu’nun hemen her
köşes nde yapılmaktadır. İl m zde de zaman zaman
atlı c r t müsabakaları düzenlenmekte ve halkımız bu
müsabakalara büyük lg göstermekted r. Ayrıca l m z
atlı c r t sporunda Türk ye şamp yonalarına ev sah pl ğ yapmaktadır.
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Doğa Yürüyüşü (Trekking)
Doğada, genell kle gruplar hal nde, b r noktadan başka b r noktaya varmak amaçlı yapılan
haf f tempolu sport f yürüyüşlerd r. Erz ncan coğrafyası ve kl m bu tür sporları yapmaya oldukça uygundur. Trekk ng, Aygır Gölü c varı başta
olmak üzere Erz ncan’ın dağları ve yaylalarında
bu sporu sevenler tarafından sık sık yapılmaktadır.

Wingsuit ve Base Jump
Adrenal n tutkunlarının lk terc hler nden
olan W ngsu t ve Base Jump, yüksek b r noktadan başlayan serbest atlayıştan sonra paraşütle
yere n lerek tamamlanan sıra dışı spor dallarındandır. Kemal ye lçem zde bulunan ve tam b r
doğa har kası olan Karanlık Kanyon, heyecan
severler n bu sporları yapması ç n oldukça uygundur.

Kaya Tırmanışı ve Dağcılık
Büyük bölümü dağlarla kaplı olan Erz ncan, doğa sporlarının en popüler dallarından
olan kaya tırmanışı ve dağcılık ç n oldukça elver şl d r. Doğa yürüyüşü ve kamp kurmayı da çeren dağcılık faal yetler ç n l m zdek en uygun
alanlar arasında Coşan, Munzur, Ergan, Keş ş
ve Mülpet dağlarının z rveler sayılab l r. Munzur
Dağları’nın yamaçlarında ve özell kle de Kemal ye Karanlık Kanyon’dak sarp kayalıklarda kaya
tırmanışı yapılmaktadır. Bununla b rl kte Erz ncan G rlev k Çağlayanı, donmuş kaya tırmanışı
ç n oldukça uygundur. Ayrıca Türk ye’de donmuş kaya tırmanışı lk kez burada yapılmıştır.
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Oﬀroad
4x4 araz araçları le doğada zor koşullarda
yol alma sporudur. Engebel araz yapısıyla oﬀroad tutkunlarının vazgeç lmez durağı hal ne gelen
Erz ncan, motor sporları kulüpler n n katılımlarıyla
oﬀroad yarışlarına ev sah pl ğ yapmaktadır.

Rafting ve Kano
Değ şken deb s ne rağmen her mevs m su
sporları ç n yeterl su hacm ne sah p olan Fırat
Nehr , Avrupa’nın en zor raft ng parkurlarından b r n oluşturur. Doğal güzell kler arasında tab atla
mücadele zevk n tatmak steyen doğa tutkunları
ç n Erz ncan-Erzurum kara yolu üzer nde bulunan
Sansa Deres ’nde ve Kemal ye lçe merkez n n
doğusundan geçen Karasu Irmağı’nda raft ng ve
kano yapma mkânı vardır.

Yamaç Paraşütü
Tar hî ve doğal güzell kler gözlemleme zevk n uçma heyecanıyla b rleşt ren b r doğa sporudur. Her tarafı dağlarla çevr l olan Erz ncan
Ovası, yamaç paraşütü ç n oldukça uygun rüzgâr koşullarına sah pt r. Munzur ve Keş ş dağları,
farklı rüzgâr yönler ne göre 3.500 metreye kadar
çıkan yüksek atlayışlar ç n çok uygun alanlardır.
Özell kle Ergan Dağı ve Küçük Çakırman köyü
mevk ler nde yamaç paraşütü sporu yapılmaktadır. Ayrıca l m z ulusal yamaç paraşütü yarışmalarına da ev sah pl ğ yapmaktadır.
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1- Kaya, E. (2018), Kurtuluşunun 100. Yılında Erz ncan, Zafer Form Ofset, Erzurum.
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1- https://www.p nterest.com.mx/p n/674836325385697989/ (ET: 01.10.2019).
2- Aşcı, K. (2018). Şeyh Ahmet Fevz Efend , Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul.
1- Gül, A., & Başıbüyük, A. (2011). B r Tar h Coğrafya İncelemes (Osmanlı'dan Cumhur yete Erz ncan Kazası). Erzurum: Salkımsöğüt.
2- https://konya.kutuphane.gov.tr/TR-144012/mevlana39n n-hayat .html (ET: 01.10.2019).
1- Kaya, E. (2018), Kurtuluşunun 100. Yılında Erz ncan, Zafer Form Ofset, Erzurum.
2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Burak ÖZGÜL ve Turgut BUDAK tarafından bu k tap ç n hazırlanmıştır.
2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://bayburt.ktb.gov.tr/TR-180954/bayburt-1.html (ET: 03.10.2019).
2- https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58265/cograf -konumu.html (ET: 03.10.2019).
3- https://www.elaz g.bel.tr/seh rden-gorunumler-galer -34 (ET: 03.10.2019).
4- https://b ngol.ktb.gov.tr/TR-205905/fotograf-albumu.html (ET: 03.10.2019).
1- https://g resun.ktb.gov.tr/TR-206820/g resun-kales - -derece-dogal-s t-alan .html (ET:
03.10.2019).
2- https://erzurum.ktb.gov.tr/Res m/198848,c fte-m narel -medrese-3png.png?0 (ET:
03.10.2019).
3- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
4- http:// nvest ntuncel .gov.tr/tr/f les/2018-01-10_10-18-54-1515568734.pdf (ET:
03.10.2019).
Bu sayfadak tüm görseller Hal l BEYDİLİ arş v nden alınmıştır.
1- http://eyupn sanc .meb.k12.tr/ cer kler/b rl k-beraberl k-ve-kardesl k_1076467.html (ET:
08.10.2019).
2- https://www.facebook.com/pg/Tah r04/posts/ (ET: 08.10.2019).
3- https://www.h lvan.bel.tr/ (ET: 08.10.2019).
4- http://www.veles.gov.mk/v s t/ ndex.php?opt on=com_content&v ew=art cle& d=80&Item d=89 (ET: 08.10.2019).
5- https://www.erz ncan.bel.tr/ (ET: 18.09.2019).
6- https://der k.bel.tr/ (ET: 08.10.2019).
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allNews/newsDeta l?newsId=851 (ET:
09.10.2019).
2, 3- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
4, 7- Selçuk MACİT arş v nden alınmıştır.
5- https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hal t-yerebakan/2019/07/18/d yet n z -balla-tatland r n (ET: 09.10.2019).
6- https://www.gunes.com/amp/sagl k/ag z-yaras na-sumakl -su-1023145 (ET:
09.10.2019).
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/b lg merkez /maden_potans yel_2010/Erz ncan_
Madenler.pdf (ET: 09.10.2019).
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1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
2- Hal l Yüksel arş v nden alınmıştır.
1- https://erz ncan.tar morman.gov.tr/FotografGaler s /erganx/IMG_8075.JPG (ET:
15.10.2019).
2- Turgut BUDAK ve Burak ÖZGÜL tarafından bu k tap ç n hazırlanmıştır.
1- https:// nternat onal ntegrators.org/4-cos4s-the-home-project-wh te-beans-w th-a-span sh-ﬂa r/ (ET: 16.10.2019).
2- https://www.haberturk.com/yasam/haber/1245059-seker-pancar yla-yap lab lecek-yemek-tar ﬂer (ET: 16.10.2019).
3- https://www.cnnturk.com/kal tel -yasam/gurme/anne-sutunu-artt rman n-yollar ?page=6
(ET: 16.10.2019).
4- https://www.b tk center.com/zerdal -ve-kay s -aras ndak -fark/ (ET: 11.10.2019).
1- https://bolu.tar morman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=136&L ste=Duyuru (ET:
14.10.2019).
2- https://www.cnnturk.com/turk ye/kurban-bayram -tat l -kac-gun- ste-2019-kurban-bayram -tat l (ET: 15.10.2019).
3- https://backyardch ckenchatter.com/the-5-best-egg-lay ng-ch cken-breeds/ (ET:
17.10.2019).
4- https://www.b gfooty.com/forum/threads/chr s-mayne.1176155/ (ET: 16.10.2019).
5- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
6- http://www.samsunhaberajans .net/haber samsunda_manda_ slah na_16_m lyon_destek-4196.html (ET: 17.10.2019).
1- Selçuk MACİT arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Seyfet ÇAKIR tarafından bu k tap ç n ç z lm şt r.
1, 2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
3- https://erzurum.ktb.gov.tr/TR-176363/ehram.html (ET: 18.10.2019).
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Şah n, İ. F. (2011). Erz ncan İl ’n n Tur zm Potans yel ve İldek Ekotur zm Uygulamaları. Doğu Coğrafya Derg s , 14(22).
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galer /all -turnalar n-baska-ele-varmas n - stem yorlar/0
(ET: 11.11.2019).
2- https://d2haw m0tjbd8.cloudfront.net/ mg/01_turna_wwf_mehmet_hanay_1_10830.jpg
(ET: 11.11.2019).
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://www.yen safak.com/ekonom /gaz antepe-h zl -tren-mujdes -2639373 (ET:
22.10.2019).
1- http://turk yehar tas .com/karayollar _har tas / (ET: 23.10.2019).
2- Faruk YILDIZ arş v nden alınmıştır.
1- https://gencgonulluler.gov.tr/Act v ty/Deta l/4597 (ET: 24.10.2019).
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2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- http://www.adatav r.com/ac l-cagr -numaralar -tek-cat -alt nda-b rlest .html (ET:
12.10.2019).
2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Burak ÖZGÜL tarafından bu k tap ç n hazırlanmıştır.
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Erz ncan Val l ğ arş v nden alınmıştır
2- Erz ncan Kültür Müdürlüğü arş v nden alınmıştır.
1, 2, 4, 5, 6, 7- https://www.erz ncan.bel.tr/upload/kulturmerkezler /2018_09_18_227219180.jpg (ET: 11.10.2019).
3- http://www.dogakolej .k12.tr/haberetk nl k/2019-doga-kolej -halk-oyunlar -ve-dans-yar smas -10 (ET: 14.11.2019).
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Erz ncan Val l ğ arş v nden alınmıştır
2, 3- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1, 3- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
2- https://www.p nterest.com/p n/453878468674391087/ (ET: 28.10.2019).
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
7- https://www.p nterest.com/p n/453878468674391087/ (ET: 28.10.2019).
1- https://mecl shaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/dosya.get r?pDosyaAd =F2026892578_1.jpg (ET: 21.10.2019).
2- https://www.b yografya.com/b yograf /7407 (ET: 21.10.2019).
3- https://tr.p nterest.com/1973aral k/el f-ve-vav/ (ET: 15.11.2019).
4- https://muhabbetp nar .net/tasavvuf/suf -kavram -ve-suf n n-ozell kler / (ET:
22.10.2019).
1- https://www.ensonhaber.com/mustafa-kutludan-yen -k tap.html (ET: 23.10.2019).
2- Al DEMİRSOY arş v nden alınmıştır.
3- Aşcı, K. (2019). Hacı İzzet Paşa. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları.
4- http://halter.gov.tr/2009/11/29/ (ET: 23.10.2019).
1- https://p cnano.com/tags/a%C5%9F%C4%B1kdavutsular (ET: 21.10.2019).
2- https://www.turksanatmuz g .org/sanatc lar m z/gonul-verenler m z/al -ekber-c cek/
(ET: 01.11.2019).
3- https://www.nehaber24.com/sal h-dundar-s lb sl -sal h-b yograf ,6.html (ET:
23.10.2019).
4- https://www.tar htebugun.org/26975-15-agustos-1926_kad r_savun_k md r_dogdu.
html (ET: 25.10.2019).
1- http://www.dogakolej .k12.tr/haberetk nl k/2019-doga-kolej -halk-oyunlar -ve-dans-yar smas -10 (ET: 01.11.2019).
2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1, 5- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
2- Faruk YILDIZ arş v nden alınmıştır.
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3, 4, 6, 7- Sara YELEGEN arş v nden alınmıştır.
1, 2, 4, 5, 8- Sara YELEGEN arş v nden alınmıştır.
3, 6, 7- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
2- Seyfet ÇAKIR tarafından bu k tap ç n ç z lm şt r.
1- Faruk YILDIZ arş v nden alınmıştır.
1- Seyfet ÇAKIR tarafından bu k tap ç n ç z lm şt r.
1- Seyfet ÇAKIR tarafından bu k tap ç n ç z lm şt r.
1- Seyfet ÇAKIR tarafından bu k tap ç n ç z lm şt r.
1- Turgut BUDAK ve Burak ÖZGÜL tarafından bu k tap ç n hazırlanmıştır.
1- Turgut BUDAK ve Burak ÖZGÜL tarafından bu k tap ç n hazırlanmıştır.
1- Ayhan ÖZDEMİR arş v nden alınmıştır.
1- https://www.yazarokulu.org/denemeler/mesele-ekonom k-deg l-mesele-vatan/ (ET:
01.11.2019).
2- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://www. stanbulgundem.net/erz ncan- n-kurtulusunun-101-y l -kutland /1551/ (ET:
15.11.2019).
1- http://www.refah ye.net/haber-18-refah ye-kultur-ve-bal-fest val -4842.html (ET:
30.10.2019).
2- https://www.kemahspor.com/?Syf=18&Hbr=182278 (ET 31.10.2019)
3- https://www.tdf.gov.tr/20267/40-erz ncan-kemal ye-eg n-uluslararas -kultur-ve-doga-sporlar -fest val / (ET: 31.10.2019).
1- Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
1- https://www.f-hc.de/ ndex.php?se te=news&arch v=yes&jahr=2018&monat=03 (ET:
04.11.2019).
2-https:// mage.freep k.com/free-photo/happy-fr ends-jump ng-together_23-2148308653.
jpg (ET: 05.11.2019).
3- https://www.freep k.com/free-photo/l ttle-sw mmer-pool_1181371.htm (ET: 06.11.2019).
4- http://panel.dogakolej .k12.tr/dogakolej _depo//Images/okul_user/ERZINCANDOGA/
IMG_3127_2017871.jpg (ET: 05.11.2019).
5- https://kahramanmaras.bel.tr/h zmetler m z-1 (ET: 06.11.2019).
6-https://www.badm nton.gov.tr/ mages/thumbna ls/ mages/u15bec22-f ll-552x390.jpg
(ET: 07.11.2019).
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
Bu sayfadak tüm görseller Muhammed KÖSEN arş v nden alınmıştır.
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