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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ

bu iktidar sahipleri

şahsî menfaatlerini,

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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 1. ÜNİTE
ŞEHİRLERİN
HİKÂYESİ
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki
yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya
sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu
günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı
notlara göz atalım:
 Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım.
Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
 Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir
mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
 Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın
girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.
 Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
 Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek
için kuruttum.
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi
yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza
mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Pek çok insanın katkısıyla
sütüm içmeye hazır. Peki ya
öyle olmasaydı?

Arkadaşlarımla ne
kadar çok şey paylaşıp
eğlenceli vakit
geçiriyorum.
Ya onlar olmasaydı?

Terziler olmasaydı
kıyafetlerimi nasıl
dikerdim?

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

Öğretmenim
olmasa bu kadar
bilgiyi nasıl
öğrenirdim?

11

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu
ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız
mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği
gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği
içindeyiz.
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı
kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un
hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden
insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça
zordur.
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı
kolaylıkla karşılayabiliriz.
Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz,
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal
çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu
iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve
dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler
olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.
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ŞEHRİ TANIYORUZ
“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı hiç düşündünüz mü?”
Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik
yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak
sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve
bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım
yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar
ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir
kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.
Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte
besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk
yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde
ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla
ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç
duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri
de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl
önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
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Eski VAN
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun
ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncı, kasap, demirci, marangoz, terzi gibi meslekler
ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış
saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçları yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece
kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim,
sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye,
Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da
kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana
getiren başlıca unsurlardır.
Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem,
sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur.
Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok
eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.
Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler
ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda
Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına
neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

14

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş
şehirler giderek daha fazla göç
almaktadır. Deniz, hava, kara veya
demir yoluyla insanların kolayca
ulaşabildikleri şehirler ekonomik
olarak da ön plana çıkmaktadır.
Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu
şehirlere örnek olarak gösterilebilir.
Tarihi geçmişi itibariyle köklü bir
medeniyete ev sahipliği yapan ve
güçlü devletlerin başkenti olan
şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir.
İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir.
Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil
yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu
özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun
yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi
hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir.
Şehirlerde yapılar genellikle çok
katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet
sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve
eğlence için birçok sosyal mekân
bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım
hizmetleri planlıdır. İş bölümünün
hâkim olduğu planlı bir yönetime
sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı,
pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park,
müze, kütüphane ve fabrika şehri
meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir.
İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre
düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü
şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen
yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar
ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz.
Mekâna anlam ve değer katan insanın
kendisidir. Terkedilmiş şehirler bunu bize en
iyi
şekilde
anlatır.
Örneğin
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın
Yunanistan’a göç etmesiyle terkedilmiş bir
yerleşim yeri hâline gelmiştir.
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ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir
toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni
Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine
şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının
sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.
Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların
bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları
bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini
oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini
ifade etmelerine imkân vermektedir.
Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki,
karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte
şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de
etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir.
Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden şehirlere
göz atalım...
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Kurtuba
Fenikeliler
tarafından
bugünkü
İspanya’da
kurulmuştur. Müslümanların
İspanya’ya gelişiyle Endülüs
Emevi Devleti’nin başkenti
olmuştur.
Bu
dönemde
Avrupa’nın en önemli eğitim,
bilim, kültür ve sanat
merkezidir. Burada açılan
medreselerde dünyanın farklı
bölgelerinden,
farklı
inançlara mensup dünyaca
ünlü
bilim
insanları
yetişmiştir.
Kurtuba,
döneminin en iyi eğitim
veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba,
Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde
yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına
gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli
şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında
Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için
de dönüm noktası olmuştur.
Mekke’den
gelen
“muhacirler”,
Medineli
Müslümanlardan
oluşan
“ensarlar” ve Yahudiler
hicretle beraber Medine’de
bir
arada
yaşamaya
başlamışlardır. Medine’de
farklı
inançlara
sahip
insanların bir arada rahat
yaşaması
diğer
İslam
şehirlerine örnek olmuştur.
Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması,
yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu
şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı
oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni
kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve
sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada
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olması nedeniyle Medine, her yıl
milyonlarca Müslüman tarafından
ziyaret
edilmektedir.

Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri
etrafına kurulmuş olan Paris, Notre
Dame (Notır Dam) Katedrali’nin
yapılmasıyla Fransa’nın merkezi
hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi
sonrası hızla göç alan şehirde
Sorbonne
(Sorbon)
Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün
Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız
İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat
alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan
Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda
ilk yerleşimlerin kurulduğu
tahmin edilmektedir. İstanbul;
Roma, Bizans ve Osmanlı
devletlerine
başkentlik
yapmıştır. Avrupa ile Asya
kıtalarının kesiştiği bir noktada
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli
din, dil ve ırktan insanların bir
arada yaşadığı bir şehir olan
İstanbul, tarihi boyunca farklı
kültürlere ev sahipliği yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat
ve kültür alanlarında gelişmesi
ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden
insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir.
Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır.
Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara mensup ibadethaneler İstanbul’da yan yana
bulunmaktadır. “İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.”

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana,
Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller
bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki
söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu
ve düşüncelerine uygun şehirler kurarlar.
Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan
duygu ve düşünceleri gelecek nesillere
aktararak insanları etkiler. Belki de bu
nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk
sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir.
Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma
içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve
yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal
yapısından
ve
ikliminden
de
etkilenmektedir. Bulundukları ortamın
imkânlarından yararlanarak hayatlarını
sürdüren insanlar, o çevrenin hayat
standardıyla yetişir.
İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve
bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım
attığında şehirle ilişki kurmaya başlayan
insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir
süreliğine ara vermiş olur.
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan,
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar
işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin
mekânları olan sokaklar, meydanlar,
parklar, alış veriş mekânları, kamusal
alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve

boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler.
Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme,
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha
birçok farklı faaliyet şehirle şehirli
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Evimizden
çıktığımızda
şehirle
ilk
iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her
şehirde farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş,
kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize
açılan sokaklar… Sokakların yapısını
şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar
insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar
bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra
sokaklar mahallenin ortak kullanım
alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada
gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir
ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla
sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.
Evden veya apartmandan çıkıldığında
sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak,
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır.
Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen
birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem
onu hem de bizi mutlu edecek, hem de
sokağı
sahiplenmemizi
sağlayacaktır.
Böylece sokak bizim için güvenli bir alan
hâline gelecektir.
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Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı,
Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen
her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların
ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin
ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa ya da yüksek
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam
biçimini de yansıtır. İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu
kendisinin de şehirlilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde
yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli
“Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel
surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından
miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde
komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi,
yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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 2. ÜNİTE
ŞEHİRDE
YAŞAM
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli
olduğu yerlerdir.”
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel,
kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar
yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve
kurumlar bir şehrin kimliğini yansıtır.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler
yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de
2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve
köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı
temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır.
Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden
dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli
bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt
yapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin
birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin
zayıflaması da bir başka önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise
bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından
aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta
tutan önemli unsurlardandır. İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri
ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma
duygusu azalmaktadır.
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Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat
ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam
dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem
vermiştir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi
komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal

yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu,
şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma
ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma,
yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin
deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir
göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde
büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler
karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel
örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin
kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

24

MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket
kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda
davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları
insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun
davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı
sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir
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.

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı
özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın
şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.
Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dini inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri
yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz.
İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak
davranışlarda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer
insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi
davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.
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Katılacağımız törenlerin
türüne uygun şekilde
giyinmeli, sessizce
töreni izlemeli,
gerekiyorsa beğenimizi
alkış gibi davranışlarla
ifade etmeliyiz. Törene
vaktinde gitmeliyiz.
Tören akışını bozacak
söz ve davranışlardan
kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi
kültür-sanat faaliyetlerinin
gerçekleştiği mekânlara
zamanında gitmeli, cep
telefonumuzu kapatmalıyız.
Gösteri sırasında diğer
insanları rahatsız edici her
tür davranışlardan
kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü
seçerken rafları ve tezgâhı
dağıtım görevlilere karşı nazik
olmalıyız. Alışverişimiz
bittikten sonra kasada sıraya
girmeliyiz. Yaşlı, engelli,
hamile ya da çocuklu kimselere
öncelik vermeliyiz.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
Şehirde Sıradan Bir Gün
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile.
Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan
ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile.
Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul
var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak
için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede
çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde
ulaşamayacakları için kaygılı.
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor.
Dükkânlar birer birer açılıp
müşteriler
için
hazırlanıyor.
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin
hemen
çıkışında
yer
alan
fabrikaların bacalarından dumanlar
tütmeye başladı bile. Bu dumana
araçların yaydığı egzoz gazları da
eklenince bazen gökyüzü gri bir
bulutla
kaplanıyor.
Müze
ziyaretçilere
açıldı.
Öğretmenleriyle birlikte bir grup
öğrenci, müzenin önünde içeri
girmek için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı
yaparken
bir
su
borusunu
patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına
neden oluyor. Kaldırımda yürüyen
bir
genç
yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor.
Neyse ki şehirde pek çok hastane
var. Ambulans yaralıyı alarak en
yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini
dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer
arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor
ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın
çevresindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.
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Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile
ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç
yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak
zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında
kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan
mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer
kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya
giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim
kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar dikkatli bir şekilde yürüyorlar. Tenha
sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları
gerektiğini hatırlıyorlar.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir?
Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?

Günümüzde dünya
nüfusunun %54’ü
şehirlerde yaşamaktadır.
Büyük şehirlerdeki iş
imkânlarının fazlalığı,
kırsal bölgelere oranla
yaşam kalitesinin yüksek
oluşu insanları şehirde
yaşamaya yönlendiren
unsurlardan bazılarıdır.
Bunun yanında sağlık
hizmetlerinden
faydalanabilme, devletin
ve belediyelerin sağladığı
hizmetlere erişimin kolay
oluşu, çocuklara
daha iyi eğitim sunma

gibi nedenler sebebiyle
insanların birçoğu
şehirlerde yaşamayı tercih
etmektedir. Bütün bunlar,
insanların gözünde
şehirleri daha önemli hâle
getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok
imkân sunmaktadır. Bu da
şehirlere olan ilgiyi
artırmaktadır. Fakat çok
sayıda insanın bir arada
yaşaması ve plansız
şehirleşme, birçok sorunu
da ortaya çıkarmaktadır.
Bu sorunlardan bazıları;

doğal afetlerle başa
çıkamama, çevre kirliliği,
trafik sorunu, şehre uyum
problemleri ve çeşitli
suçlarla karşılaşmadır.
Bunlarla baş
edebilmemizin en güzel
yolu şehirde yaşarken
karşılaşabileceğimiz
sorunların farkında
olmaktır. Aynı zamanda
bu sorunlara kişisel ve
toplumsal olarak nasıl
çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.

Şehrin Fırsatları:

Eğitim Fırsatları



 Şehirler, okul öncesi eğitimden
yükseköğretime
kadar
insanların
isteklerine ve yeteneklerine göre birçok
farklı eğitim kurumuna erişme imkânı
sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar
lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel
okullar, üniversiteler).

Derslik sayısı, spor salonu, yurt,
kütüphane, atölye, laboratuvar gibi
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim
kurumlarına göre daha fazladır.
Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma
imkânı vardır. Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de şehir
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları




Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri
şehir merkezlerindedir.
Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşılabilir.
Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmaktadır.
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İş Fırsatları
 Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine
daha yakındır.
 Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir
merkezlerindedir.
 Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde
yürütülmektedir.
 Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş
bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar






Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir
merkezlerindedir.
Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine
katılabilme imkânı vardır.
Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde
bulunmaktadır.
Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir
merkezlerindedir

Ulaşım Fırsatları




Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın
kullanılmaktadır.
Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik
kazaları, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde de karşılaşabileceğimiz
risklerden bazılarıdır.
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ENGELSİZ YAŞAM
“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?”

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir.
Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme
ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır.
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli
bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına,
parklara,
ibadethanelere
kolaylıkla
gidebilmelidir.
Bunun
için
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en
başta belediyelerin görevidir.
Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu
olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler,
hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes
yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir
ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân
tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte,
dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları
özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının
düzenlenmesi gerekir.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek
inceleyelim
Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların
sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte
ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla
algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
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Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel
ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır.

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek
arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça
binilebilmelidir.

Üst geçitlerde bedensel
asansörler bulunmalıdır

engellilerin

kullanabilmesi

için

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için
plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri,
insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hakkı
vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve
duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının
ve
çeşitliliğinin
korunmasıyla
mümkündür.
Bilim
insanları,
insan
hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu
nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.
Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol
yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma
altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları
kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri
karşılanmaktadır.
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar
kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk
‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine
şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği
duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına
gelmez,
bunlar
şehrin
ve
şehir
sakinlerinin
ciğerleridir
adeta.
Buradaki
bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.
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Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o
yere tekrar gelecektir. Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların
soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması
için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha
sıcak bir yuva yapabiliriz.
Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz?
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su
bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz.
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat
yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
çıkarılmıştır.
Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin
cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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 3. ÜNİTE
ŞEHRİMİ
TANIYORUM
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İLİMİZİN COĞRAFİ KONUMU VE
COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Van’ımızın Konumu
Van ilimiz 37º-39º kuzey enlemleri ile 43º- 45º doğu boylamları arasında yer alır.
Van Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van Bölümü'nde yer alır. Kuzeyde Ağrı, batıda
Van Gölü ile Bitlis, güneyde Siirt, Şırnak ve Hakkari ile komşudur.
Van'ın doğusunda ise İran bulunmaktadır. Van yüzölçümü bakımından Türkiye'nin 5. büyük
ilidir.

Van’ımızın Komşuları

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van’ın Türkiye haritasındaki yerini bulalım. Van’a komşu
olan şehirlerin listesini yapalım.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………..
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Etkinlik

Bitlis

Van’ın....................................................

yönündedir.

Hakkari

Van’ın....................................................

yönündedir.

İran

Van’ın....................................................

yönündedir.

Ağrı

Van’ın....................................................

yönündedir.

Siirt

Van’ın....................................................

yönündedir.

Şırnak

Van’ın....................................................

yönündedir.

Etkinlik

Türkiye’nin ....................................dır.

...................................... Bölgesinde yer alır.

VAN
Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin
....................................... kentidir.

....................................................................
Van’ın matematik konumudur.
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Güzel Havasıyla Van’ımız
Van'ımızda yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen ılıman karasal iklim
hakimdir. Dört mevsim belirgin olarak ve tüm güzellikleriyle yaşanmaktadır. Van'ımız
Türkiye'de güneşli gün sayısının en fazla olduğu illerin başında gelir. En fazla yağış nisan ayında
görülürken, en kurak ay ise ağustos ayıdır.

Arkadaşlar, şunu söyleyeyim: Van'ın ikliminde benim katkım
çoktur. Çünkü, geç ısınıp geç soğuduğum ve bünyemde daha
fazla ısı depoladığım için kışın sıcaklıkların fazla düşmesini,
yazın da fazla yükselmesini önlerim. Bundan dolayı karasal
iklimi bir dereceye kadar azalttıyorum.
.

Arkadaşlar Van'ın iklimi üzerinde tabi ki benim de etkim
fazladır. Çünkü ben, yüzümü en çok gösterdiğim yerlerden
biride Van’dır. Yılın yaklaşık 300 günü bu güzel şehir beni
görmektedir. Yağışın mevsimlere göre dağılışına aşağıdaki
grafikten bakalım.

Van’ın Mevsimlere Göre Yağış Grafiği
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Bitkiler
Van Gölü Havzası bitki türü çeşitliliği açısından zengindir. Bölgede çok sayıda endemik bitki
türüne rastlanmaktadır.

Ters lale, kendini bize
anlatır mısın?

Ben, Van yöresine ait endemik bir türüm.
Humuslu ve kumlu toprakları severim.
Birçok din ve kültür için hüznün sembolü
kabul edilmiş, efsanelere konu
olmuşumdur.

Hazreti Hasan’ın (R.A) ve Hazreti Hüseyin’in (R.A) Kerbela’da şehit edilişi ve
Ferhat ile Şirin'in birbirlerine kavuşamaması nedeniyle boynum bükük, rengim
kırmızıdır denilmektedir. Bir başka efsaneye göre ise; Hz. İsa’nın (A.S.) çarmıha
gerilişine şahit olan Hz. Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde ters lale
yetişmeye başlamıştır. Bu açıdan ters lale, Anadolu topraklarının gördüğü büyük
acıları efsaneleriyle özetlemektedir.

Ben ZERİNGADEK Çiçeğiyim!
Aslında bir nergis türüyüm
ama Van'da ZERİNGADEK

olarak bilinirim.
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ENDEMİK: Ülkemizden
veya bölgemizden başka
dünyanın hiçbir yerinde
görülmeyen
bitkilere
endemik bitkiler denir.

Arkadaşlar, benim adım UŞKUN, yayla muzu olarak da bilinen endemik bir
bitkiyim. Mayıs ve haziran aylarında ilimizin yüksek kesimlerinde yetişirim.
Genellikle taze olarak tüketilirim. Yöre insanı beni çok sevdiği için pazarda
fazlasıyla ilgi görürüm. İnsan sağlığı için çok faydalı olduğum söylenir. Bu
konuda daha fazla araştırma yapmanızı öneririm.

Van’daki Diğer Bitkiler
Van Gölü çevresinin iklimi daha az soğuk geçtiği için tahıl ve sebze ekimi genellikle burada
yapılır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, şekerpancarı, patatestir. Ayrıca
domates, taze fasulye, karpuz ve kavun yetişir. Rus Shumovsky’ye (Şimovski) göre kavunun ana
vatanı Van’dır. Van Gölü civarında ceviz başta olmak üzere elma, armut, kayısı da yetiştirilir.
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Van Kedisi ve İnci Kefali

Türkiye’de kedilerden bahsederken ilk akla gelen türlerin
başında ben gelirim. Cana yakınlığım, beyaz, ipeksi
kürküm, aslan yürüyüşüm, tilki kuyruğuna benzeyen
uzun ve kabarık kuyruğum, değişik göz renkleri ve suya
olan düşkünlüğüm ile dünya üzerinde melezleşmeyen,
saflığını koruyabilmiş canlıların başında gelirim. Bizler
kışın uzun tüylerimizle kar ve soğuktan korunurken,
yazın tüylerimizi dökerek Van Gölü’nün ılıman iklimine
uyum sağlarız. Bizleri diğer kedilerden ayrılan ilginç bir
özelliğimiz vardır, suyu çok severiz ve yüzeriz.

AV YASAĞI !!!

. Van kedisinin nesli tükenme tehlikesi
yaşadığından Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ile Van Kalesi yanındaki “Kedi Evi’nde
koruma altındadır. Oralarda güzel
kedileri ziyaret edebilirsiniz

Ben inci kefali, halk arasında “Van Balığı” olarak da
bilinirim. Bendeniz, ülkemizin en büyük gölü olan
Van Gölü’nde ve yakınındaki Erçek Gölü’nde yaşayan
endemik bir balık türüyüm. Vücudum uzun ve biraz
yuvarlaktır. Pullarım oldukça küçük ve parlak,
gözlerim ise oldukça iridir. Bıyığım yoktur ha! 8 ile 10
yıl arası yaşayabiliriz. Mayıs, haziran ve temmuz
aylarında üremek için akarsulara göç ederiz. Bizim bu
göçümüzü hayranlıkla izlemek isteyenleri Erciş Balık
Bendi’ne davet ediyorum. Bölge insanın geçim
kaynağının önemli bir kısmını oluştururum.

Van Gölü'nde yaşayan tek
balık türü inci kefalinin
neslinin devamı için üreme
dönemi olan 15 Nisan’dan 15
Temmuz'a kadar av yasağı
uygulanmaktadır.
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Dağlar

Van ilinde dağlar toplam alanın yarısını kaplar. Van’ın kuzeyinde yer alan Aladağ (3255 m.) ve
Tendürek Dağı (3542 m.) Ağrı iline sınırdır. Van ilimizdeki başlıca dağlar şunlardır; Gevaş
ilçesindeki Artos Dağı, şehrin doğusunda yer alan Erek, Kuh, Kozan ve Irgat Dağları ile Başkale
ilçemizde bulunan İspiriz Dağıdır.

43

Göller

Arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük gölü olan
gölüyüm. Bir küçüğüm olan ve huyu suyu en
çok benzeyen Erçek Gölü'dür. Diğer
kardeşlerim; Sıhke, Akgöl, Keşiş Gölü, Hasan
Gölü, Kaz Gölü'dür. Bunlar Van’ın yerlerinde
bulunurlar.

Van Gölü, Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşmuş bir volkanik set gölüdür.
Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye'de bulunan en büyük göldür.
Van Gölü suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı fazla olduğundan yüksek rakıma
ve sert kışlara rağmen donmaz. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise 451
metredir. Gölde Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları bulunmaktadır. Arkadaşlar, ikinci
büyük göl Erçek Gölü'dür. En derin yeri 40 m'dir. Bu göl volkanik set gölü olarak kabul
edilir. Erçek Gölü kuşların uğradığı önemli göllerimizdendir.

Van
Gölü

Erçek
Gölü
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Akarsular
Van ili sınırları içerisinde Zilan Çayı, Bendimahi Çayı, Deliçay, Karasu Çayı, Hoşap Çayı,
Memedik Çayı, Müküs Çayı, Çatak Deresi ve Kotur Çayı bulunmaktadır.

Deliçay

Bendimahi Çayı

Müküs Çayı

Adalar

Van Gölünde adalar bulunmaktadır. Bunlar Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş Adalarıdır. Bu
adalardan en çok bilineni Akdamar Adasıdır.
Akdamar Adası: Van Gölü'nün içinde yer alan iki büyük adadan biridir. Van'ın Gevaş ilçesi
sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Adanın batı uçlarında
yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar vardır. Badem ağaçları ile de bilinmektedir.

Akdamar Adası

Çarpanak Adası
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İLİMİZDEKİ İNSAN VE DOĞA
ETKİLEŞİMİ
İlimizin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yaşamımız üzerindeki etkilerini (yeme-içme, giyimkuşam, barınma vb.) araştırarak aşağıdaki çalışmayı yapınız.

İlkbahar

Yaz

……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....

Sonbahar

Kış

……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
……………………………………………..... …………………………………………….....
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VAN İLİNİN DEMOGRAFİK YAPISI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Van’ın bir
milyon yüzyirmiüçbinyediyüzseksendört kişi oldu (1.123.784). Nüfusun, yüzde 51’i erkeklerden,
yüzde 49’u kadınlardan oluşmaktadır.
Yıl
2018

Van Nüfusu
1.123.784

Erkek Nüfusu
574.461

Kadın Nüfusu
549.323

Kilometrekareye düşen insan sayısı. (Van yüzölçümü 21.334 km2)
Yıl
2018

Van Nüfusu
1.123.784

Nüfus Yoğunluğu
53/ km2

İlçelere Göre Van Nüfusu
İlçe

İlçe
Nüfusu

Erkek
Nüfusu

Kadın
Nüfusu

Nüfus Yüzdesi

İpekyolu

312.244

156.807

155.437

% 27,79

Erciş

173.313

89.717

83.596

% 15,42

Tuşba

160.522

83.330

77.192

% 14,28

Edremit

125.884

63.053

62.831

% 11,20

Özalp

65.785

33.628

32.157

% 5,85

Çaldıran

63.013

32.564

30.449

% 5,61

Başkale

52.544

27.800

24.744

% 4,68

Muradiye

49.688

25.530

24.158

% 4,42

Gürpınar

35.663

18.355

17.308

% 3,17

Gevaş

28.620

14.322

14.298

% 2,55

Saray

20.949

10.945

10.004

% 1,86

Çatak

20.937

11.013

9.924

% 1,86

Bahçesaray

14.622

7.397

7.225

% 1,30
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İLİMİZDE MEYDANA GELEBİLECEK
AFETLER
Deprem
Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde deprem kuşağında yer almaktadır. Çeşitli
dönemlerde ilimizde depremler yaşanmıştır. En son 23 Ekim 2011 günü meydana gelen VanErciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve
ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiştir. İlimizde çok da sağlam olmayan yapıları
nedeniyle yıkıcı hasarlar oluşmuş ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. Depremden sonra
devam eden artçı sarsıntılar halkta korku ve paniğe sebep olmuştur. İlimizde yaşanması
muhtemel olan bu afete karşı hazırlıklı olmalıyız. Unutmayalım ki can ve mal kaybına neden
olan depremler değil yapmış olduğumuz sağlam olmayan binalardır. Deprem sonrası
yurdumuzun her tarafından ilimize yardımlar gelmiştir. Ülkemizdeki her insan bu acıyı
yüreğinde hissetmiş, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir.
Etkinlik
Arkadaşlar! Her Vanlı depremlere karşı bilinçli olmalı. Siz de depremden önce, deprem anında
ve depremden sonra yapılması gerekenleri araştırıp yazınız.
Depremden Önce: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Deprem Anında: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Depremden Sonra: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Sel ve Su Baskınları
İlimizin bulunduğu bölge yüksek ve engebeli olduğu için sel
ve su baskınlarıyla karşılaşma olasılığı fazladır. Sel
baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce
doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması
gerekir. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur
sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın
yüzeyinde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca
ağaç gövdeleri suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.
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İLÇELERİMİZ
İlimiz 2013 yılı itibariyle büyükşehir statüsü kazanmıştır. Şehrimizde 13 ilçemiz bulunmaktadır.
Şimdi ilçelerimizi tanıyalım.

Bahçesaray

Müküs Çayı

Bahçesaray’da Satranç

Van merkezine 110 km uzaklıktadır. Eski adı Müküs'tür. Müküs Çayı ilçenin ortasından geçmektedir.
Müküs ırmağında bol miktarda alabalık vardır. Ayrıca rafting sporları için çok uygundur. Kış sporları için
de elverişli doğa şartlarına sahip olan Bahçesaray'da Karabet Geçidi yaylasında kayak yapılabilmektedir.
Satranç bu ilçemizde adeta geleneksel bir oyundur. İlçede çok sayıda eski kilise vardır. Azize Kadınlar
Manastırı ve Kırmızı Köprü önemli tarihi eserlerdendir.
Bahçesaray; ahşap (ceviz) ürünleri, karakovan balı, ceviz, kırmızı benekli alabalık ve ters lalesi ile
meşhurdur. Ayrıca her yıl yapılan Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Festivali ile birçok misafir
ağırlanmaktadır.

Ters Lale

Ceviz ve Ceviz İşlemeciliği
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Başkale

Vanadokya

Travertenler

Türkiye’nin 2460 metre ile en yüksek rakımlı ilçesidir. Van merkeze 112 km uzaklıktadır.
İspiriz Dağı'nın eteğinde Büyük Zap Suyu vadisinde kurulmuş olan ilçe gelişmekte olan bir
yerleşim merkezimizdir. Van Hakkari yolu üzerinde yer alan ilçemiz, İran sınırına en yakın
bölgede bulunmaktadır.
Hayvancılık faaliyeti yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Aziz Bartholomeus Kilisesi ve Pizan
Medresesi de bu ilçede bulunmaktadır. Ayrıca Vanadokya ve travertenler ile eşsiz doğal
güzelliklere sahip olan bir ilçemizdir.

Aziz Bartholomeus Kilisesi

Pizan Medresesi
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Çaldıran

Kaplıca

Tendürek Dağı

Van merkeze 104 km uzaklıktadır. İlçe Tendürek Dağı'nın doğu eteklerinde Çaldıran
Savaşı'nın yapıldığı ova üzerine kurulmuştur. Gerek Çaldıran Ovası'ndaki kaplıcalar gerekse
Tendürek Dağı'ndan çıkan sıcak sular şifa kaynağıdır. Tendürek Dağı etekleri doğa amaçlı
sporlar işin eşsiz bir mekândır. Çaldıran Ovasının büyük bölümü otlak ve mera olarak
kullanılır. Kaplıcalar mevcuttur. Ovanın sulanabilen kısımlarında arpa ve buğday yetiştirilir.
Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail Safevi'nin yaptıkları ünlü Çaldıran Meydan Muharebesi bu
güzel ilçemizin sınırları içinde olmuştur.

Seracılık

Çaldıran Ovası
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Çatak

Kanispi

Hurkan Köprüsü

İlimizin güneyinde yer alan ve balı ile meşhur olan ilçemiz Van merkezine 80 km uzaklıktadır.
Hayvancılık ve hayvan ürünleri, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Van’ın ünlü otlu peyniri
büyük oranda bu ilçede imal edilir. Hayvancılığın yanı sıra ceviz yetiştiriciliği de önemlidir.
Çatak Çayı üzerinde Taşköprü, Hurkan ve Zeril Köprüleri, Tirşin yaylasındaki kayalar
üzerinde bulunan av ve hayvan figürleri önemli tarihi eserlerdir. Meryem Ana Kilisesi, Şeyh
Curüğ Kaplıcası ve Kanispi Şelalesi bu ilçemizin önemli turistik değerlerindendir.

Çatak Balı

Çatak Deyr (Dir)Kilisesi
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Edremit

Edremit Kalesi

Dilkaya Halk Plajı

Van Gölü'nün kıyısında kurulan ilçemiz, 2012 yılında Van’ımızın büyükşehir olmasıyla üç
merkez ilçeden birisi haline gelmiştir. Havaalanı, Urartu Kralı Menua Yazıtları, Şamran
Kanalı, Hazine Piri Kapısı, Edremit Kalesi, Şolar Deresi Maden Suyu, Köy Bulağı Maden
Suyu, yeni yapılan TOKİ binaları bu ilçemizin sınırları içerisindedir. Van Gölü'nün bütün
görkemiyle seyredilebileceği ilçe; bağları, bahçeleri ve plajları, doğal güzellikleriyle Van'ın en
güzel ilçelerindendir.

Edremit TOKİ

Edremit Piknik Alanları
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Erciş

Erciş Balık Bendi

Erciş Şeker Fabrikası

Erciş, ilimizin nüfus bakımından en büyük 2. ilçesidir. Van'a uzaklığı ise 100 kilometredir.
Van Gölü'nün kıyısına kurulmuş yeşili ile bilinen bir ilçemizdir. Erciş Ovası, Van Gölü
kıyılarının en geniş ovalarından biridir. Erciş ilçesinin bulunduğu düzlüğe "Suluova" adı
verilmektedir. Başlıca akarsuları; Zilan deresi ve Deliçay'dır. Urartular, Selçuklular ve
Osmanlılar'a ait tarihi mezarlıklar, Kadem Paşa Hatun, Zortul-Akçayuva Kümbetleri, Erciş
Kalesi, Urartular'dan kaldığı belirtilen Zernaki şehir kalıntısı ilçedeki tarihi ve turistik
yerlerden birkaçıdır. İlçe sınırlarında yer alan şeker fabrikası Türkiye'nin önemli sanayi
tesislerindendir.

Uçan Balık

Kadem Paşa Hatun Kümbeti
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Gevaş

Akdamar Adası

Halime Hatun Kümbeti

Van Gölü'nün güney kıyısında kurulan ilçemiz, ilimize 40 km mesafededir. Göl kıyısındaki
düzlüklerde tarım yapılır. Son yıllarda ilçede gelişen sebzecilik ile ilimizin sebze ihtiyacını
büyük ölçüde Gevaş karşılar. İlçede arıcılık da gelişmiştir. Bitlis’in Ahlat ilçesinden sonra
bölgenin en önemli Selçuklu Mezarlığı bu ilçededir. Selçuklular tarafından yapılan Halime
Hatun Kümbeti ve dört yüzden fazla mezar ile burası, adeta açık hava müzesini andırmaktadır.
Burada, Selçuklu taş sanatının kendine özgü yapısını, süsleme ve hat sanatının en güzel
örneklerini görmek mümkündür. Akdamar Adası ve Kilisesi ile İzzettin Şir Camii ve Külliyesi
bu ilçemiz sınırları içindedir.

Artos Dağı

Kuskunkıran Tüneli
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Gürpınar

Evliya Bey Medresesi

Hoşap Kalesi

Van merkezine 22 km mesafededir. Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. İlçe merkezi Hoşap
Suyu kenarında kurulmuştur. Hoşap Suyu boyunda Hoşap ve Havasar Ovaları vardır. Yarısı
ilçe topraklarında kalan Keşiş Gölü, suni bir göldür. Hoşap Kalesi ile Çavuştepe Kalesi ilçenin
en önemli turistik değerleridir. Hoşap Kalesi'nin kapısında bulunan iki aslan kabartması dikkat
çekmektedir. Kale burçları görkemini halen korumaktadır. Çavuştepe Kale'si Urartular'a ait
önemli yazıtlar barındırmaktadır. Gürpınar, 4063 km2 yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük
ilçelerinden birisidir.

Çavuştepe Kalesi

Evliya Bey Köprüsü
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İpekyolu

Van Kalesi

Beşyol Meydanı

Van Büyükşehir olduktan sonra Van'ın yeni ilçelerinden olmuştur. İpekyolu nüfus bakımından
Van'ın en büyük ilçesidir. Van'ın ticaret merkezidir. Şehrin en işlek caddeleri olan Kazım
Karabekir (Maraş) ve Cumhuriyet Caddeleri ile Türkiye’nin en uzun düz caddesi olan İskele
Caddesi (7 Km) de bu ilçede bulunmaktadır. Ayrıca Van Kalesi, Ulu Camii, Hüsrevpaşa
Camii, Yedi Kilise, Tarihi Van Evleri, Yer Altı Çarşısı, Rus Pazarı gibi birçok tarihi/turistik
yer bu ilçe sınırlarındadır.

Rus Pazarı

Eski Van Evi
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Muradiye

Muradiye Şelalesi

Şeytan Köprüsü

Van merkezine 82 km mesafededir. İlçe merkezi Bendimahi Çayının doğusunda bir vadinin
yamacında kurulmuştur. Bendimahi Çayı'nın döküldüğü bölgede Muradiye Ovası yer alır.
Muradiye Ovasında tarım yapılır. Muradiye Şelalesi ve Şeytan Köprüsü ilçenin önemli turistik
değerlerindendir. Muradiye Şelalesi'nin kenarı önemli mesire alanıdır. Ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalıdır. Memedik Barajı ve Bendimahi Çayı üzerinde olta balıkçılığı önemli bir
hobi oluşturmaktadır. Bölgeye ait otlu peynir önemlidir.

Bend-i Mahi Çayı

Olta Balıkçılığı
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Özalp

İran - Türkiye Demir Yolu

Özalp Şahini

Van merkezine 63 km uzaklıktadır. Van'ı ve dolayısıyla ülkemizi İran'a bağlayan demiryolu ve
karayolu ilçe merkezimizden geçmektedir. İlçenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Koyun
yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Kuşların göç yolunda olan Akgöl ve Memedik Çayı
görülmeye değer doğal güzelliklerdir. İlçe şahinleri ile de ünlüdür. İlçe maden su kaynakları
açısından zengindir.

Flamingo ve Erçek Gölü

Akgöl
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Saray

Yeşilalıç Nişi

Kapıköy Sınır Kapısı

Van merkezine 78 km. mesafededir. İran ile sınırı olan ilçedir. Kapıköy Sınır Kapısı bu
ilçemizdedir. Bu sınır kapısında İran ile demiryolu bağlantısı sağlanmaktadır. Bu kapı aynı
zamanda Türkiye ile İran arasında önemli bir ticaret yoludur. Yeşilalıç (Pagan) Köyü’ndeki
Anıtsal Niş (duvar içindeki oyuk, küçük ölçekli girinti) ile mağara resimleri ilçenin önemli
tarihi alanlarındandır.

İran -Türkiye Demiryolu Bağlantısı

Koyun Besiciliği

Tuşba

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Organize Sanayi Bölgesi

Van, büyükşehir olduktan sonra Van'ın yeni ilçelerinden birisi olmuştur. Nüfus bakımından
Van’ın en büyük 3. ilçesi olan Tuşba aynı zamanda “Güneşin Şehri” anlamına gelen
Van’ın eski adıdır. Amik ve Ayanis Kaleleri, Toprakkale, Çarpanak Adası, Mollakasım
gibi tarihi ve turistik mekânların yanı sıra, ilimizin yükseköğrenim kurumu olan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi de bu ilçede yer almaktadır. Yine sanayi siteleri, oto pazarı, organize
sanayi sitesi de burada yer almaktadır.

Amik Kalesi

İskele Sahili
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Etkinlik
Aşağıda verilen soruların cevaplarını bulmacada yerlerine yazalım.
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Satranç oyunuyla ünlenmiş ilçemiz?
Kanispi Şelalesi’nin bulunduğu ilçemiz?
Şamran Kanalı’nın geçtiği ilçemiz?
Şelalesiyle ünlü ilçemiz?
Tendürek Dağı’nın eteklerinde bulunan ilçemiz?
Yeşilalıç Anıtı’nın bulunduğu ilçemiz?
Akdamar Adası’nın bulunduğu ilçemiz?
Hoşap Kalesi’nin bulunduğu ilçemiz?
Deliçay Deresi’nin geçtiği ilçemiz?
Vanadokya ve Travertenlerin bulunduğu ilçemiz?
Akgöl Kuş Cenneti’nin bulunduğu ilçemiz?
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VAN
Van'da yaşamış en eski medeniyetlerden biri Urartular'dır. Bundan 2900 yıl önce Van
Gölü çevresinde yaşamışlardır. Urartular'ın başkenti "Tuşba" idi. Urartular; Van'da
kaleler, saraylar, su kanalları yaptırmışlardır. Ortaya çıkarılan eserler Urartu mimarisinin
yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.
Urartular’dan sonra bölgeye, Romalılar, Sasaniler, Asurlar, Selçuklular gibi birçok
medeniyet hakim olmuştur. Osmanlı hakimiyeti ise, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1548’de
Van Kalesi'ni fethetmesi ile başlamıştır.
Van'da 20. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap nüfus yaşamıştır. Van farklı
kültülerin ve toplulukların bir arada yaşayabildiği güzide bir coğrafyadır.
Van isminin nereden geldiği ve kaynağı konusu ile ilgili bazı önemli görüşler şöyledir:
Bir rivayette Evliya Çelebi, Seyahatname'de Büyük İskender'in, Van Kalesi'ndeki Vank
adlı bir mabedin adını şehre verdiğini belirtmektedir.
Başka bir rivayete göre M.Ö. 1900'lerde Asur Melikesi Semiramis devrinde, Van
adındaki valinin şehri genişletip güzelleştirmesi nedeniyle Van ismi şehre verilmiştir.
Van adının nereden geldiği konusundaki bir diğer rivayet ise; Van adının Urartuca Biane
veya Viane'den çıkmış olduğudur.
2 Nisan Van'ın kurtuluş tarihi olduğu için çok önemlidir. Van şehri I. Dünya Savaşı'na
kadar kalenin güney kısmında surlarla çevrili bölgede kuruluydu. Daha sonra Ermeniler
ve Ruslar şehri ele geçirmişlerdir. 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusu, Ruslar’dan Van'ı geri alır. Bundan dolayı 2 Nisan “Van’ın Kurtuluş
Günü” olarak her yıl coşkuyla kutlanır.

- Evlatlarım, sizlere Vanlı 120 kahraman çocuğun hikayesini anlatayım.
Çok zor günler geçirdik! Eli silah tutan herkes cepheye koşuyordu.
Osmanlı ordusu Sarıkamış harekatı sırasında çok sayıda kayıp verdi.
Ordumuzun silahı, erzağı bitince, yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta
bulunan Van'dan cepheye bu malzemelerin gönderilmesi gerekiyordu. Kış
şartlarının ağır olduğu, herkesin cephede olduğu bu günlerde iş halka
düşüyordu. Bu sırada yaşları 12 ile 17 arasında değişen 120 çocuk bu iş
için gönüllü oluyor. Bunlarla birlikte 18 asker ve 2 öğretmen
görevlendiriliyor ve her birine bin mermilik cephane verilerek yaya bir
şekilde cephaneye gönderiliyor. Silahları cephede askerlere teslim ettikten
sonra geri dönen çocuklar, Memedik Geçidi yakınlarında fırtınaya
yakalanıyorlar. Şiddetli fırtına ve soğuktan dolayı bu Vanlı çocukların
102'si şehit oluyor.
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Etkinlik
Van’ın Kurtuluş Mücadelesi’nde Kahramanlık gösteren 120 çocuğa, duygularınızı anlatan bir
mektup yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VAN’IN KOMŞULARI

Şehrimize komşu illerin benzer ve farklı yönlerini araştırarak aşağıya yazınız.

Benzer Yönler

Farklı Yönler
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 4. ÜNİTE
ŞEHRİM
ÇALIŞIYOR

66

VAN’DA EKONOMİ
Sanayi
İlimiz ambalaj karton ve poşet üretimi, ayakkabı üretimi, çelik işleme ve döküm tarım aletleri
ve makina imalatı, un ve hayvansal yem üretimi v.b. alanlarında faaliyet gösteren sanayi
tesislerine sahiptir. Bunlardan bazıları;
Erciş Şeker Fabrikası
Van Süt Fabrikası
Van Yem Fabrikası
Van Et
Et ve Balık Kurumu Van Kombinası
Van Plastik Fabrikası
Van Deri ve Kundura
Van Çimento Fabrikası’dır.
Van’ımızda diğer sanayi tesisleri ise tıbbi gazlar sanayi, tuğla ve kiremit fabrikası, briket
imalathaneleri, tuz fabrikası, teneke ve çivi fabrikasıdır. Küçük sanayi olarak da sanayi sitesi
ve mobilyacılar - marangozlar sitesi örnek verilebilir.

Ulaşım
Van’ımız kara, hava ve demiryolu ulaşımının hepsinden yararlanır. İlimiz; bölgesindeki
karayolu ağının kavşak noktasındadır, Türkiye-İran yolu üzerindedir, İran transit ticaretinin
önemli bir merkezidir. Van'da ulaşım imkanları gelişmiştir.

Karayolu ile çevre illere ve İran’a ulaşım rahat bir şekilde sağlanmaktadır. Demiryolu ile
İran’dan Van İskelesine, Van İskelesinden Tatvan’a da feribotla ulaşılır. Buradan da batı
illerimize demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İlimizde Ferit Melen Havaalanı hizmet
vermektedir. Birçok ile uçak seferleri yapılmaktadır.
Kapıköy Sınır Kapısı, İran ile Türkiye arasında yapılan ticarette bölgemize hizmet
vermektedir. 2017 yılında kazandığı yeni özellikleriyle batı illerimizde ticaret yapanların da
ilgisini çekmektedir. İranlı ziyaretçiler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
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Ticaret
Van ticari açıdan köklü bir geçmişe
sahiptir. Ticaret en çok tarım, hayvancılık
ve gıda sektöründe yapılmaktadır. Ziraat
ürünleri
içinde
buğday,
dışarıya
gönderilen başlıca üründür. Türkiye'nin
diğer bölgelerine gönderilen diğer ticari
malların başında canlı hayvan, deri,
peynir, yapağı-yün ve et gibi ürünler
gelmektedir. Bunun dışında inci kefali,
çimento, briket, şeker, un da dışarıya
gönderilmektedir. Türkiye-İran demiryolunun açılmasıyla ticari faaliyetler güçlenmiştir. Van
merkeze bağlı Çakırbey köyündeki 35 metrekarelik atölyede üretilen avize taşları, dünya
ülkelerine ihraç edilmektedir.

Madencilik
Bahçesaray
ve
Çaldıran’da
metalik
madenlerden demir çıkarılır. İlimizde sanayi
hammaddelerinin en önemlisi sodadır. Van
Gölü’nde büyük soda rezervleri saptanmıştır.
Erciş Kocapınar’da iyi nitelikte 1.400.000 ton
dolayında perlit rezervi vardır. Kocapınar,
Atmaca, Ataköy ve Mollakasım’da büyük
ponzataşı yatakları mevcuttur. Başkale,
Bordere, Poyrazala, Kırbalı ve Belliyurt
yörelerinde kükürt yatakları vardır. Erciş ile
Gürpınar ilçelerindeki kömür yatakları ve Timar'daki jips yatakları işletilmektedir. Ayrıca
Tuşba ilçesi Gedikbulak mahallesinde ülkemizde ender bulunan cinsten olan ve guatr
hastalığına iyi geldiği söylenen şimdilerde özel sektör tarafından işletilen bir adet doğal tuz
havzasıda bulunmaktadır.

Tarım
İlimizde yem bitkileri ve hububat üretimi
birinci sıradadır. Tarımsal üretimi artırmak
amacıyla
meyveciliğin
geliştirilmesi,
cevizcilik, silajlık mısır, yem bitkileri
yetiştiriciliği, seracılık gibi faaliyet dallarına
ağırlık verilmiştir.
Erciş ilçesinde patates, lahana, fasulye,
domates
üretiminin;
Gevaş,
Edremit
ilçelerinde fasulye ve örtü altı sebzeciliğin
(seracılık) ön plana çıktığı görülmektedir. Son dönemde ilimizde seracılık faaliyeti
yoğunlaşmıştır. Çaldıran ilçesinde jeotermal enerji (yeraltı sıcak suyu) ile buluşan seralarda
kaliteli ürünler elde edilmeye başlanmıştır.
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Hayvancılık
Van’ımız en çok hayvan besleyen illerden
biridir. Koyun sayısı Konya’dan sonra
ikinci sırada yer alır. Geniş mera ve
çayırlarımızda mera hayvancılığı yapılır.
Hayvancılık

faaliyetlerinden

aile

işletmeciliği şeklinde otlu peynir üretimi
yapılmaktadır. Son yıllarda ilimizde süt
işleyen kuruluşlarda otlu peynir üretimine de geçilmiştir. Ayrıca ilimizde arıcılık da
gelişmiştir. Van'ın bitki örtüsünün çeşitli ve zengin olması arıcılığın gelişmesini sağlamıştır.
Yöremizin birçok yerinde elde edilen kaliteli ballar büyük bir pazar oluşturmuştur.

Balıkçılık
Van’ımızda büyük göller olmasına rağmen bu
göllerin sodalı oluşu sebebiyle balık türleri ve
miktarı çok fazla değildir. Akarsularda sazan,
karabalık, kayabalığı bulunurken Van Gölü’nde
ise inci kefali bulunmaktadır. İnci kefali, Van’da
önemli bir pazar oluşturmakta ve birçok insana
kazanç imkanı sağlamaktadır.

Tekstilkent
Tekstilkent, Van’ımızın Kurubaş bölgesinde
yer almaktadır. Tekstil ve konfeksiyon
alanında faaliyet gösteren işletmelere hizmet
vermek

amacıyla

kurulmuştur.

Birinci

etaptaki parsel ve fabrikaların yatırımcıya
tahsis edilmesi ile toplam istihdamın 8800
kişiye ulaşacağı düşünülmektedir. İkinci etap
alanın

tahsis

edilmesi

ile

de

toplam

istihdamın bu rakamın yaklaşık iki katına çıkması beklenmektedir.
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İLİMİZE ÖZGÜ ÜRETİM ALANLARI VE
ZANAATLAR
Savatcılık
Savat, gümüş işlemeciliğinde bir süsleme
sanatıdır. Gümüşün üzerine çelik uçlu
kılcal kalem ile ince kanallar açılarak,
resim veya motif çizilir. Osmanlı
döneminde gümüşe tuğra vurma yetkisi
İstanbul dışında sadece Van'daki savat
işletmecilerine
verilmişti.
Bugün
antikacılarda satılan "Van" damgalı savat
ürünleri eski atölyelerde yapılmıştır. Van
Ticaret Borsası ve MEKSA Vakfı
işbirliği ile Van'da savat ustaları
yetiştirilmektedir. Bu ustalar ile geleneksel savat sanatının Van’ımızda tekrar canlandırılması
düşünülmektedir.

Kilimcilik
Van’ımızda çeşitli el tezgâhlarında son derece güzel motiflerle
kilimler dokunmaktadır. Motifler çok yoğun kullanıldığı için
kilimlerde boş yer bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu Van
kilimlerinin önemli bir özelliğidir. Kilimlerde kullanılan temel
renkler; siyah, beyaz, kırmızı ve laciverttir. Zamanla sarı ve yeşil
renkler de kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla yöresel otlar ve
natürel boyalarla işlem gören halı ve kilimler aynı zamanda çok
uzun ömürlü olabilmekte ve değerleri de o denli artmaktadır. Bu
kilimler çevre ve büyük illerde pazar bulmakta, ayrıca yabancı
turistlerin de büyük ilgisini çekmektedir.

Jeotermal Tarım
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan
Çaldıran'a bağlı Ayrancılar bölgesinde 34 bin metrekare
alana kurulan jeotermal seralarda, dondurucu soğuklara
rağmen domates üretiliyor. Yedi farklı noktadan çıkarılan
sıcak suyun borulardan ulaştırıldığı seralarda, topraksız tarım
uygulamasıyla dört kat fazla verim alınıyor. Hava
sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede,
Jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda yetiştirilen domatesler, ihraç edilmeye başlandı.
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İLİMİZİN TURİZME KATKILARI
İlimiz ülkemizin en önemli turistik kentlerinden biridir.
Kültür varlıkları, tarihi dokusu doğal güzellikleri, mahalli
gelenekleri, ulaşım imkânları ve farklı güzellikteki dört
mevsimi ile Van’ımız turizmde önemli bir potansiyele
sahiptir. Konaklama, kayak, yüzme, sörf, kahvaltı, alışveriş,
rafting… gibi imkanlar ilimizin kendisine has değerleridir.
Van’ımız sahip olduğu bu değerler sayesinde her yıl
binlerce turisti ilimizde ağırlıyor. Özellikle son yıllarda
İranlı turistler ilimize akın etmektedirler. Van’a gelen İranlı
turistler
kentimizin
ekonomisine
büyük
katkı
sağlamaktadırlar.

Yurtdışından
misafirlerimizin ilimizde
rahat ve keyifli zaman

-

geçirmeleri için hepimize
büyük sorumluluklar
düşmektedir.

Müze
Van’ımız insanlık tarihi boyunca önemli
medeniyetlerin yaşadığı bir yer olmuştur.
Urartular gibi büyük bir medeniyet ilimizde
kurulup gelişmiştir. İlimiz tarihine ışık tutmak
için yapılan birçok kazı çalışmalarında binlerce
eser çıkarılmıştır. Çıkarılan bu eserler müzelerde
sergilenmektedir. Tarih öncesi çağlar, Urartu,
İskit, Roma, Bizans, Fenike, Osmanlı ve
Cumhuriyet Dönemi eserleri müzemizde korunmakta ve sergilenmektedir. Özellikle Van
Müzesi, Urartu koleksiyonu açısından dünyanın en zengin müzesi durumundadır.

71

Kiliseler
Akdamar Kilisesi
Kilise Akdamar Adası'nda yer almaktadır. Kilise duvarlarına işlenmiş kabartmalar, İncil,
Tevrat ve Kur'an'da anlatılan sahnelerin tasvir
edildiği duvarlar, bitki ve hayvan motifleri,
çizimlerle süslenmiş mezar taşları önemli tarihi
kalıntılardan bazılarıdır.
Son dönemde
geçirmiş olduğu kapsamlı restorasyondan sonra
bir müze olarak ziyarete açılmış ve her yıl
birçok insanı ağırlamaya başlamıştır. 2010 yılı
eylül ayı itibarıyla açılan kilisede ayin
yapılmasına izin verilmiştir. Adaya, ulaşım
feribotla sağlanır.

Çarpanak Kilisesi
Çarpanak Adası'nda bulunmaktadır. Adanın kuzey
tarafında kurulmuştur. Bu kilise adaya tarihi bir değer
kazandırmıştır. Manastır jamaton ve şapeller ile kompleks
bir yapı oluşturmaktadır. Ayrıca ilimizde Adır Kilisesi
(Lim Manastırı), Yedi Kilise, Bartholomeus Kilisesi,
Altınsaç Kilisesi bulunmaktadır.

Sahiller
Ayanis Sahili: Bozulmamış doğası, temiz suyu,
plajındaki kumu ile temizliği temsil eden
uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya hak
kazandı.

Altınsaç; Gevaş ilçesine bağlı olan İnköy'ü
doğal güzellikleri, temiz sahilleri, zengin yeşil
örtüsü ile insanı cezbeden bir görünüme sahiptir.
Yaz aylarında günlük tatiller için en ideal
yerlerden biridir. Ayrıca sahilleri yüzme açısından
oldukça elverişlidir.
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İLİMİZİN ULAŞIM VE İLETİŞİM
İMKÂNLARI

Ulaşımın ilimize sağladığı faydaları yazınız.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Acil durumlarda ulaşılması gereken acil yardım merkezlerini ve telefon numaralarını
yazınız.
................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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 5. ÜNİTE
ŞEHRİMDE
BEN
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İLİMİZİN KÜLTÜR VE SANAT
İMKANLARI
Müze
Depremde hasar gören Van Müzesinin
yerine Van Kalesi yanına modern
mimarisiyle yeni Van Urartu Müzesi
yapılmıştır. Bu modern bina geçmişin
izlerini takip edecek herkesin buluşma
noktası olacaktır.

Van Devlet Tiyatrosu

İlimiz İpekyolu ilçesinde Van Devlet Tiyatrosuna
ait Tiyatro salonu bulunmaktadır. Bu salonda her
yaş grubuna hitap eden oyunlar sergilenmektedir.
Ayrıca her yıl Akdamar Çocuk ve Gençlik
Tiyatroları
Şenliği
kapsamında
sizlerin
katılabileceği çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Sinema
İlimizde aileniz ile birlikte vakit geçirebileceğiniz
modern sinema salonları bulunmaktadır. Sizlerde
bu salonlarda seviyenize uygun, faydalı filmler
seyrederek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
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Van Diyanet Vakfı Kitap Evi / Okuma Salonu
Türkiye Diyanet Vakfına ait en büyük kitap evi Van’da açılmıştır. Her yaş grubuna hitap eden
bu kitap evi Hz. Ömer camii yanında bulunmaktadır. Ayrıca Yukarı Nurşin Camii yanında yer
alan diyanet okuma salonu bizlerin kitap okuyabileceği nezih bir mekandır.

Van İl Halk Kütüphanesi
Van İl Halk Kütüphanesi 1950 yılından beri
hizmet vermektedir. 2011 yılında gerçekleşen
Van depremine kadar Kültür Merkezinin
içinde yer alan 2 katlı binasında hizmet veren
kütüphane, depremden sonra Kültür Merkezi
içinde yer alan çok amaçlı salonda geçici
olarak hizmet vermektedir. Her yaştan bireyin
gidip rahatlıkla kitap okuyup kendini
geliştirebileceği kütüphane, ödünç kitap
uygulamasıyla da evde kitap okuma imkanını
sağlamaktadır.

Tarihi Peynirciler Çarşısı
Peynir severler için Van’da mutlaka gidilmesi
gereken yer tarihi peynirciler çarşısıdır. Bu
çarşıda Van otlu peynirinin yanı sıra tereyağı,
bal, Van cacığı, kurut gibi ürünlerde
bulunabilmektedir.
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Rus Pazarı
Van’ın kapalı çarşısı olarak bilinmektedir. Birçok
ülkeden getirilen ürünlerin satıldığı bu yer sadece
Van halkının değil ilimize gelen tüm ziyaretçilerin
uğrak yeri haline gelmiştir. Ayrıca bu ürünler
Van’dan ülkenin dört bir tarafına pazarlanarak Van
ekonomisine katkı sunmaktadır.

Van Tuşba Kongre ve Fuar Merkezi
12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 40 bin
metrekarelik bir alana inşa edilen Van Tuşba
Fuar ve Kongre Merkezi, konsept olarak Doğu
ve Güney Doğu Anadolu’nun en iyi ve en
modern fuarlarından birisidir.
Fuar
merkezinde yıl içinde çeşitli fuarlar
düzenlenmektedir. Bunlardan biri olan çok
sayıda yazar ve yayınevinin katıldığı kitap
fuarına ilimizde yaşayanlar tarafından büyük
bir ilgi gösterilmektedir.

Eski Van Evi
Anadolu’nun her bölgesinde o yöredeki yapı
ustaları tarafından çeşitli tipte evler inşa
edilmiştir. Van evleri diğer bölgelerdeki ev plan
tiplerinden farklılık göstermektedir. Van
evlerinin yapımında iklim, örf -adet, malzeme
ile yaşam tarzı etkili olmuştur. Van evleri bu
özellikleri ile Van'ın kültürünü en iyi yansıtan
tarihi yapıtlardandır.

Van Kedi Evi
Van kedi evi, kedilerin daha iyi şartlarda çoğalmalarını
amaçlıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde de bulunan
kedi evi şehrin kültürel varlığına katkı sağlıyor.
Sokaklarda Van kedisi görme ihtimali yok, çünkü bu
kediler özel koruma altına alına alınmıştır.
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İLİMİZİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKANLARI

Van Kalesi bundan 2900 (iki bin dokuz yüz) yıl önce Urartu Kralı Sarduri tarafından
yaptırılmıştır. Birçok savaş görmüş ama yıkılmadan günümüze kadar gelmiş.
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Etkinlik
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Etkinlik
Aşağıdaki verilen soruların cevaplarını bulmacada yerlerine yazalım, şifreyi çözelim.
Sorular
1- Van‛da yaşamış eski medeniyetin adı nedir?
2- Van‛ın eski adı nedir?
3- “Van” ismi hangi sözcükten gelmiştir?
4- Van‛ı araştırmak isteyen çocuğun adı neydi?
5- Urartulardan kalma tarihi yapının adı nedir?
6- Van Kalesi‛ni kim tarafından yaptırılmıştır?
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İLİMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ
ŞAHSİYETLER
Bediüzzaman Said Nursî (1878-1960)
Bediüzzaman Said Nursî 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs
köyünde doğdu. Van'da Medresetü'z-Zehra isimli bir medrese kurma
fikrini gerçekleştirebilmek için 1907 yılında İstanbul'a gitti. 1916'da
Osmanlı-Rus savaşı sırasında Bitlis’te esir düştü. Bir yıl Rusya'da esir
kampında kaldıktan sonra İstanbul’a döndü. Daha sonra Van'a yerleşti.
Uzun bir süre (20-22 yıl) Van‛da yaşayan Bediüzzaman‛ın devlet
erkânının sohbet meclislerine sık sık katıldığı, aşiretler arası
anlaşmazlıkları çözmede rol aldığı, talebelere dini ve fenni alanda birçok
ders verdiği bilinmektedir. Milletimizin İslami ve ahlaki eğitimine
destek olmak için Risale-i Nur adında Kur'an tefsiri yazdı. Bu tefsir
günümüzde yetmişe yakın farklı dile çevrilmiştir. Yaptığı çalışmalar ile
ahlaklı, çalışkan ve araştırmacı bir nesil yetişmesi için çaba harcamıştır.

Ferit Sadi Melen (1906-1988)
1906 yılında Van'da doğdu. İlk ve ortaokulu Van'da bitirdi. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 9. Dönem
seçimlerinde Van Milletvekilliğine seçildi. 22 Mayıs 1972'de
Başbakanlık görevini üstlendi. 3 Eylül 1988 tarihinde Ankara'da vefat
etti, Van'da bulunan Havalimanı ismini taşımaktadır.

Ercişli Emrah (17. Y.Y.)
Ercişli Emrah, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan halk
şairidir. Erciş'te yaşamıştır. İran ve Azerbaycan'ın batı
kesimlerini gezerek gördüklerini sade bir Türkçe ile şiirler-ine
aktarmıştır. Emrah ile Selvi adlı hikayenin de kahramanı olan
Emrah Türk saz şiirinin önemli temsilcilerindendir. Şiirleri
Erciş şivesine dayalı bir duruluğa sahiptir.

Seyyid Ahmed Arvasi (1932-1988)
Daha çok bir fikir, düşünce adamı olarak tanınan Van'ın ünlü Arvas
ailesinden olan Seyyid Ahmed Arvasi'nin şiirleri, 1989 yılında "Sır"
adıyla yayınlanmıştır. Şiirlerinde kuvvetli bir biçimde Necip Fazıl tesiri
hissedilen Arvasi'nin mütefekkir cephesi şiirine de yansımıştır.
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Feqîyê Teyran (1560-1640)
Kürt edebiyatının Yunus Emre'si olarak bilinen Feqîyê Teyran 1560
yılında Van'ın Bahçeşaray (Müküs) ilçesinde doğmuş ve yine 1640 ta
Bahçesaray'da vefat etmiştir. Mezarı da Bahçeşaray da olan Feqîyê
Teyran'ın gerçek ismi Muhammed dir. Rivayete göre kuşların dilini
bildiği için Kuşların Hocası anlamına gelen Feqîyê Teyran ismi verilmiştir. Gerek şiir dilinin sadelik ve gerekse de işlediği tasavvuf
konulara hakimiyeti ile klasik Kürt edebiyatında ayırt edici bir yere
sahiptir. Özellikle tasavvufi ve irfani şiirler yazmış olan Feqîyê
Teyran‛ın eserleri günümüze kadar hem sözlü hemde yazılı şekilde
aktarıla gelmiştir.

Mehmet Ruhi Su (1912-1985)
Mehmet Ruhi Su, 1912 yılında Van'da doğdu.
Müzik eğitimi aldı. 1942'de Ankara Devlet
Konservatuarının Şan Bölümünü bitirdi. Aynı
yıllarda
müzik
öğretmenliği
yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası‛na seçildi, konservatuarın opera bölümünde de okudu ve daha sonra
da Devlet Operası'nda çalıştı. Opera sanatının
temelinde Ruhi Su'nun katkısı büyüktür.

Vankulu (Vanî) Mehmed Efendi (?-1592)
Vankulu Mehmed Efendi, Osmanlı Devleti zamanında yaşamış din
alimidir. “Vankulu” ismiyle tanınmaktadır. Dini bilimlerin yanında
edebiyatla da ilgilenen Mehmed Efendi, İmam Gazali'nin Kimya-ı
Saadet eserini Türkçeye çevirmiştir. Ama asıl bilinen eseri El
Cevheri'nin 'El Şihah' isimli eserinin tercümesi olan Vankulu
Lügati'dir. Bu eser, Osmanlı tarihinde ve İbrahim Müteferrika'nın
matbaasında basılan ilk kitaptır.

Akşit Göktürk (1934-1988)
Akşit Göktürk Van doğumludur. Edebiyat eleştirmeni,
çevirmen, yazar ve dilbilimci olarak bilinmektedir. İngiltere'de
Nottingham Üniversitesinde araştırmacı olarak çalıştı. Robinson
Crusoe'nun Türkçedeki ilk tam çevirisiyle 1969 Türk Dil
Kurumu (TDK) Çeviri Ödülü'nü kazandı.
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İLİMİZİN KÜLTÜREL VARLIKLARI
Halk Oyunları
Van‛ımız halk oyunları bakımından en zengin yörelerden biridir. Çeşitli kültürle-rin etkisi
halk oyunlarına yansımıştır. Oyunlar, eskiden davul-zurna eşliğinde oyna-nırken
günümüzde müzik aletleri de kullanılmaktadır. Yöremizde bilinen ve oynanan 120
oyundan bahsedilir. Günümüzde oynanan oyunlardan bazıları: Bizim Eller- Bable-kanBaran –Dokuzlu- Devzer-Dello-Dingo- Edremit -Edle –Ezirgane (Bezirgan) Palanço Findo -Gazgaz –Ğırğır- Güngülü - Gaşang - Lorke –Süleymane- Mirobori - Gülizar Şer'ane - Mendo - Gule - Sore(Sübeyna) -Meyroke -Havasör -Serevan –MeymokeHımhımme -Temirağa -Nare Teşruke- Toycular- Nure -Laçin Larılle -Hocan -Koççeri –
Tozeneke- Neri - Peyda – Kirsi- Kirsane -Üç ayak -Pappuri (Nagi-di)- Nanayı - Kaş Kelekvan - Şevko -Lizan -Romane -Kazızka -Süngülü –Sincane…

Etkinlik
Bablekan
Birinci adım;
a. Serçe parmaktan tutulur, komutla önce
sağ ayak yana atılır, taban burun değdikten
sonra yere değer. Sol ayak diz kırılarak
sağın yanına gelir sağ ayak diz kırarak
tekrar yana atılır.
b. Eller serçe parmaktan tutulur adım
atışlarına göre de sağa ve sola hareket eder.
c. Oyun sağ ayak, sol ayak şeklinde beş kez
tekrar edilir.
İkinci adım;
a. Sol ayak burnu altıncı adımda sağın yanına vurulur ve diz kırarak sağ ayağın gerisi-ne atılır.
Sağ ayak da diz kırarak solun gerisine atılır, eller ise hafiften ayak hareke-ti ile birlikte havaya
kaldırılıp indirilir. Sonra aynı şekilde sol ve sağ ayakla oyun devam eder.
b. İki sol bir sağ ayaktan sonra sağ ayağın burun ucu sol ayağın yanına vurulur, tekrar sağ
ayak öne atılarak oyuna yeniden başlanır.
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Geleneksel Giyim
Van'ımızın kendi kültürüne has yöresel kıyafetleri vardır. Şalvar ve içlik giyer. Şalvarlar
genellikle mavi çuhadan ağzı diz hizasında, beli bağlı paçaları ise işlemelidir. İşliğin önü ilik
düğmeli, kol ağızları ince manşetli, yakası ise işlik yakadır.
Başta fes, fesin üzerinde ahmediye (beyaz ipekli şal)
bağlanır. Ayağa, elde örülmüş desenli yün çorap ve poçikli
papuç giyilir.
Kadınlarda ise genellikle yaka etrafı işlemeli kadife entari ile
önü ve arkası süslemeli yelek giyilir. Renkli boncuklar ve tığ
oyalarla yapılan yazma ve leçekler başa takılır. Bele ise
savatlı gümüş kemerler bağlanır. Dışarıda ayaklara işlemeli
sade yün çorap harik, reşik veya “Yemeni” içeride ise şipik
(terlik) giyilir. Ayrıca muskalık ve hamayil gerdanlık ile
gümüş işlemeli ayna tercih edilen önemli aksesuarlardır.

Düğünler
Kına gecesinde kına yakmak, vazgeçilmez düğün geleneğidir. Düğün günü çalgı eşliğinde
halay tutulur, çalgıcıya “şabaş” verme ile devam eder. Gelin arabası hazır-lanır, araç
konvoyu ile tur atılır. Gelin, evinden çıkartılırken çalgı eşliğinde gelenek-sel “gelin
ağlatma” çalınır. Toy büyüğü konvoyun önü açılsın diye bahşiş dağıtır. Oğlan evinde tüm
davetlilere yemek verilir, para ve hediyeler (helat) toplanır.

Sağdıç: Düğünde damadın en yakın
yardımcısıdır.
Toy Büyüğü: Çevrede saygınlığı olan
ve düğünü organize eden kişidir.
Yenge: Sağdıcın eşi, gelinin en yakın
yardımcısıdır.

Van Yemekleri
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Keledoş; Kavurma, nohut, den (buğday-döğme),yeşil mercimek, akpancar, tereyağı, kuruttan
yapılır.

Sengeser; Kurut ve yeşil mercimekten yapılır.

Ayranaşı; Yoğurt, yumurta döğme(den) ve çeşitli otlarla yapılır.

Tandır Balığı; İnci kefalinin tandırda pişirilmesiyle yapılır.

Kürt Köftesi; Bulgur, un ve yoğurttan yapılır.

Eşkili; Erik pestili, ıspanak ve kavurmadan yapılır.

Bu yemeklerin yanında Helise, Cılbır, Borani, Ciriş Pilavı, Ayva Yemeğide
yöresel olarak yapılan yemeklerdir

Van Kahvaltısı
Van Kahvaltısı da oldukça ün yapmıştır. Bol çeşidi ve doğal ürünleri ile damaklarda
unutulmaz tatlar bırakan Van kahvaltısında beyaz peynir, Van Cacığı, otlu peynir, kaşar
peyniri, hakiki Van balı, murtuğa, zeytin, kavut, gencirük, reçel, kavurmalı yumurta, kaymak,
köy yumurtası…gibi ürünler bulunmaktadır. Van kahvaltısı yerli ve yabancı ziyaretçilerin
beğenisini kazanmayı başarmıştır. Van Kahvaltısı 2014 Yılında Guinness Dünya Rekorlar
Kitabına girmiştir.

Geleneksel Çocuk Oyunları
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Van yöresine ait birçok oyun bulunmaktadır. Bu oyunlardan bazıları; üçtaş, beştaş,
dokuztaş, dama, seksek, köşe kapmaca, uzun eşek, esir almaca, tura, horoz oyunu, bezirgan
başı, çelik çomak, güvercin taklası vs… Hadi gelin bu oyunlardan beştaşı ve bır‛ı
tanıyalım.

Beştaş
En az iki kişi ile oynanan bir oyundur. Oyunun malzemesi beş adet misket büyüklüğünde
yuvarlak taştır. Oyuna başlayan oyuncu beş taşı avucunun içine alıp salladık-tan sonra yere
bırakır. İçlerinden bir tanesini eline aldıktan sonra havaya fırlatır, aynı anda yerdeki taşların
birini avuç ile alıp ve eliyle yukarıya fırlattığı
taşı tutar. Önce tüm taşları birer birer; ikinci
turda ikişer ikişer; daha sonra üçünü bir, diğerini
tek olarak alır. Sonunda da yerdeki dört taşın
hepsini bir defada alır. Sonra bir elinin baş ve
orta parmaklarını yere koyarak bir köprü yapar,
diğer eliyle taşları yere fırlatır. İçlerinden birini
eline alır ve onu yine havaya atarken yerdeki
taşları iki ya da üç hamle-de eliyle kurduğu
köprünün altından geçirir. Hepsini geçirdiğinde
oyunu kazanır. Bunları yaparken havaya fırlattığı
taşı düşürürse, ya da yerdeki taşları alırken
diğerlerine temas ederse oyun sırası diğer
oyuncuya geçer.

Bır
İki takım halinde oynanır. Ortaya bir sopa
dikilir. Takımlardan biri dikili sopayı ele geçirmeye, diğeri ise korumaya çalışır. Sopayı ele
geçirmeye çalışan takımın oyuncularından
yakalananlar oyun dışı kalır. Sopa ele
geçirilirse, sopayı alan takım kazanır. Sopa ele
geçirilmeden ataktaki takımın tüm oyuncuları
oyun dışı kalırsa, oyunu savunma takı-mı
kazanır. Oyun sona erdikten sonra, takımlar yer
değiştirerek oyuna yeniden başlanır.
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ÖZÜMÜZDEN SÖZÜMÜZE
Atasözleri ve Deyimler
Güzel Van‛ımızda söylenen ve sadece bizim bölgemize ait olan birçok atasözü ve deyimler
vardır. Bunlardan bazılarını öğrenelim.

Atasözleri

Deyimler

Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar.

Gitti kebap kokusuna, bağti eşşek

Canı yanmış eşek, attan çok koşar.

dağlıyilar.

Men umarım bacımdan, bacım ölür acından.

Dağdaki gelmiş bağdakini kovi.

Bir mum ol, öz derden yan.

Sen nere Keçel Mıstonun ağıri nere.

Hiç kimse demez yoğurdum ekşidir.

Başkasına balığ tuturiyiğ özümüze

Akıl torpağ değil, herkes başına savura.

kurbağa.

Yağmur gününde şoratan borç olmaz.

Elin ağzı torba değilki dikesen.

Serçe nedir, budi ne ola.

Diyesen babasını öldürmişem.

Elden gelen öğün olmaz, olsa da garın doymaz.

Batti balıh yan gider.

Öğüt veren çoh olur, ekmek veren yoh olur.

Fıkralar
Bir Parça Ekmek
Askerde Vanlı bir hemşerimiz çamura düşünce pantolonunu yıkamış kuruması için asmış ve
uyumuş. Sabah kalktığında pantolonunu bulamamış. İçtimaya çıkacak... Düşünmüş taşınmış
pijamayla içtimaya çıkmaya karar vermiş. Komutan bu halde görünce "Asker bu ne hal?"
demiş. Hemşerimiz anlatmaya başlamış: "Komutanım pantoru teşte yığamişam, mığa
asmişam, sabah kağmişam bağmişam olmiş bi parça ekmek." Komutan anlamamış bir daha
sormuş. Cevap aynı... Komutan "Bunun bir hemşerisini getirin tercüme etsin" emrini vermiş.
Hemşeriyi bulmuşlar getirmişler, bizim Vanlıyı dinlemiş. Komutan "Anlat bakayım hemşerin
ne diyor" demiş. Hemşerimiz: "Komutanım Allah sennen razı olsun annamayacak ne var,
demiş. Pantoru teştte yığamiş, mığa asmiş, sabah kağmiş bağmiş olmiş bi parça ekmek…
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Bilmeceler
Bilmece Bildirmece Abalıda Kaydırmaca
Yurdumuzun bütün bölgelerinde olduğu gibi Van‛da da bilmece eskiden beri bir eğlence,
hoşça vakit geçirme aracı olarak kullanılmıştır. Uzun kış gecelerinin, günlerce süren toplu
çalışma ortamlarının (tarlada, bağda, bahçede) en güzel eğlencesi olmuştur.

1-Ağzı açık alamet, Dibi kızıl kıyamet, Yaş vurdum guri çiğti. (................................. )
2-O yani taş bu yani taş, içinde var kırk elli baş.

(................................. )

3-Men giderem o gider, arğamda tın tın eder.

(................................. )

4-Dağdan gelir taştan gelir, başı telli eniştem gelir
- 1Tandır 2-Hamam 3-Gölge 4-Uşkun

(................................. )
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Maniler
Van'ımızda da halen canlılığını koruyan mani söyleme geleneği vardır. Düğünde, ölümde,
ayrılıkta, kavuşmada, gurbette, sevinçte, ...vs. duyguları en kısa şekilde anlatmanın yolu mani
söylemektir.

Masa üsdünde darah

Çobanın ağına bak

Van'ın yolları ırah

Desdele bağına bak

Gurbanın olum abim

Eğer meni sevisen

Posdaya meytup bırah

Çık Erek dağına bak

Ninniler

Ha killi ha mişki
Hani bu oğlanın tumanı
Ağaç başında sallani
Ağaç getirin yendireh

Ee, ee, ee, e…

Çil horoz bindireh

Ninni bebeğim ninni

Sen küçük bir bebeksin

Anası evinde yıkıyah

Sallayayım ben seni

Evimize direksin, ninni

Babası evinde giydirah

Görürseler sallamam

Uyu bebeğim uyu

Anası kurban olası

Ninni,ninni,ninni

Ninni,ninni,ninni

Masallar
Van'da eskiden özellikle uzun kış gecelerinin geçmesi için çok uzun masallar anlatılırdı.
Tandırın işi bittikten sonra etrafında oturulur, ayaklar tandırın içine sarkılır öylece masal
dinlenirdi. Tandır başında bu masalları dinlemek ayrı bir zevk olurdu. Bu açıdan Van‛ımız
masal kültürü bakımından da oldukça zengindir.
Sizlerde büyüklerinizden bir Van masalı öğrenerek sınıftaki arkadaşlarınıza anlatınız.
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Efsaneler
Şahbağı Efsanesi
Dönemin İran Şahı Şah Abbas, bir gün Van Kalesi‛ni fethetmek için sefere çıkar. Van‛a
ulaşan Şah Abbas, ordusuyla Van Kalesi‛nin yaklaşık 10 km kuzeydoğusuna karargah kurar.
Kale‛yi kuşatan Şah Abbas‛ın orduları bir türlü kaleyi teslim alamaz. Van Kalesi‛ni bir vali
idare etmektedir. Kalede gıda sıkıntısı baş gösterdiğinde, yaşlı olanlar Vali’yi savaşmak için
sıkıştırmaya başlarlar, ancak vali üç gün daha beklemelerini söyler. Bir türlü kaleyi
düşüremeyen Şah Abbas‛ın askerlerinin canları iyice sıkılmaya başlar. Şah Abbas, askerlerin
canının sıkılmaması için karargah kurdukları bölgeye bağ bahçe yaptırır. Bu bölgeye de
Şahlar Bağı ya da Şahbağı adını koyar. Kuşatılmış durumdaki kalede yiyecek stokları
tükenmiş, açlık baş göstermiştir. Bu nedenle de teslim olma ile ilgili sesler yükselmektedir.
Bu duruma içerleyen yaşlı bir nine ortaya atılarak “Vay, ben öldüm mü ki vatanıma yad adam
gire? Canım duruyorken, düşman atının tırnağını vatan toprağıma bastırmam.” der. Vali‛nin
huzuruna çıkarılan yaşlı nine, yapacaklarını Vali‛ye anlatır ve ertesi gün bir miktar tandır
ekmeği, bir bakraç yoğurt alarak Şah Abbas‛ı ziyaret eder. Şah‛ın huzuruna kabul edilen yaşlı
nine Şah‛a hitaben “Şah‛ım, çok önce gelmem lazımdı, fakat düğün derneklerden ve
davetlerden bir türlü imkan bulamadım gelmeye, kusuruma bakma” der. Şah, yaşlı ninenin bu
sözlerinden kalede açlık ve kıtlık sorununun olmadığına kanat getirir. Yaşlı nine Şah‛ın
huzurundayken kale burçlarından beyaz tozlar dökülmeye başlar. Bunun üzerine Şah, yaşlı
nineye bunun ne olduğunu sorar. Yaşlı nine Şah‛a bunların geçen yıla ait unlar olduğunu, yeni
mahsule yer açmak için ambarlarda yer açtıklarını söyler. Halbuki kalenin burçlarından
dökülenler kireç tozudur. Şah, bu durumdan dolayı kaleyi alamayacağını düşünerek
kuşatmayı sonlandırır. Geri dönerken de “Ko desinler Şah Abbas‛ın bağı var.” Sözünü sarf
eder. O gün bu gün karargahın kurulduğu yere Şahbağı denmektedir.

90

Abdurrahman Gazi Efsanesi
İran Şahı Abbas, Van Kalesi'ni almak için kentin kuzeyindeki ki "Şahbağı" (Beyüzümü
Mahallesi) denilen yerde konaklar. Kale çok yüksek ve sağlam olduğu için bir türlü alamaz.
Aradan yedi yıl geçer. Oraları tanıyan biri Şaha: "Kalede Abdurrahman Gazi diye ermiş biri
vardır. O orada oldukça burayı almamız imkansızdır." der. Bunun üzerine Şah Abbas, ermişi
denemek için bir kuzu bir de köpek kızarttırıp armağan olarak gönderir. Elçiler armağanı
sunduklarında ermiş şöyle bir bakar, köpeği göstererek: "Bunu Şahınıza götürün." der. Elçiler
geri götürürlerse şahın kendilerini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Şeyh elini köpeğe
doğru uzatarak "hoşt" diye seslenir. Köpek canlanıp koşmaya başlar. Elçiler dönüp durumu
Şaha anlatırlar. Şah da kuşatmayı kaldırıp ülkesine döner.

Akdamar Efsanesi
Çok eski dönemlerde Van‛da bir keşiş yaşarmış ve keşişin güzel mi güzel Tamara adında bir
de kızı varmış. Tamara gönlünü yiğitler yiğidi yakışıklı Vanlı bir delikanlıya kaptırmıştır. Bir
süre gizlice buluşmaya devam eden aşıkların durumunu Van‛da işitmeyen kalmaz. Kızın
babası olan keşiş de bunu duymuş, kızını bu sevdadan vazgeçirmeye çalışsa da başarılı
olamadığı için kızını Van‛dan uzaklaştırmaya karar vermiş. Van Gölü‛nde bulunan Akdamar
Adası‛nda bir kilise yaptırarak, bundan sonraki hayatını kızıyla birlikte bu adada geçirmeye
karar verir. Vanlı genç ile Tamara‛nın aşkı o kadar güçlü ve engel tanımazmış ki, Tamara bir
fenerle yerini belli eder, Vanlı genç de her gece yüzerek adaya çıkar ve tekrar geri dönermiş.
Belli bir süre sonra keşiş, iki aşığın buluştuklarını öğrenir ve Vanlı gence bir tuzak hazırlar.
Keşiş, Tamara‛nın işaret fenerinin yerini değiştirir, fakat bundan ne Tamara ne de Vanlı genç
haberdardır. Aşık genç delikanlı, her gece olduğu gibi kıyıdan suya girer ve adadaki fenerin
ışığına doğru yüzmeye başlar. O gece göl dalgalı ve aşırı derecede karanlıktır. Delikanlı
yüzmeye devam ettikçe sanki ışık uzaklaşmaktadır. Göldeki dalgalar iyice azmıştır ve gücü
iyice tükenen delikanlı keskin kayalıklara çarparak parçalanır. Sulara gömülürken de “Ah
Tamara, Ah Tamara…” diyerek feryat eder. Bu feryatları kayalıklardan yankılanarak
Tamara‛ya kadar gelir. Tamara da buna dayanamaz ve kendini azgın dalgalara bırakır ve
kaybolur. İki aşık genç Van Gölü‛nün derinliklerinde buluşurlar. “Ah Tamara” feryatları
değiştirilerek adaya “Akdamar” ismi verilmiştir.
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SAZLI SÖZLÜ VAN’IMIZ
Türkülerimiz
Van‛ımız halk türküleri bakımından çok zengin bir kültüre sahiptir. Bu türkülerin bazıları
şunlardır: “Ah Le Ana, Ali Paşa, Ayın Ortası, Bahçeye Gel Ki Görem, Bizim Eller, Çorabı
Çektim Dizime, Şık Şık Bilezik, Urfa‛ya Paşa Geldi, Karayelde, Şirin Nar Ağacı, Elinde Oya,
Zeyno, Toycular, Heybeller Bellerde, Tarama Yar Tarama, Vanlıyam Şanlıyam…”

TOYCULAR
Toycular yar can
Kolunda mercan
Men sana gurban
Uy amman amman

Ben giderem Vestane
Yarim için fistane
Yare fistan yaraşır
Ah bir geyse üstüne

Evleri yol üstüdür
Kemeri bel üstüdür
Herdem gidem o yare
Koy desinler dostudur

Van türkülerinden olan “Bizim Eller Ne Güzel Eller” türküsünün sözlerini öğrenip yazalım.
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VAN’INIMIZIN ÖNEMLİ GÜNLERİ
2 Nisan Van’ın Kurtuluş Günü
I. Dünya Savaşı yıllarında Van ili yabancı devletlerin işgali altında kalmıştı. Bu işgal
karşısında Vanlılar büyük bir mücadele başlattılar. Bu mücadele esnasında birçok
kahramanlık hikayesi yaşanmıştır. Bunlardan biri de Vanlı 120 kahraman çocuğun okulunu,
arkadaşlarını, sevdiklerini ve oyunlarını bir kenara bırakarak vatan için cesaretle, inançla
şehitlik mertebesine yükselmeleridir. Bu büyük mücadele sonunda 2 Nisan 1918 tarihinde
Van düşman işgalinden kurtulmuştur. Her yıl 2 Nisan’da bugün büyük bir coşku ile
kutlanmaktadır.

Ramazan Ve Kurban Bayramı
Bayramlar akraba ve komşu ziyaretlerinin yapıldığı, büyüklerin ellerinden öpüldüğü,
küçüklerin sevindirildiği, dostların hatırlanıldığı ve küslerin barıştığı en önemli günlerdir. Van
ilinde Ramazan ve Kurban Bayramı büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bayram hazırlığı
bayrama 2-3 gün kala yoğunlaşır. Evlerde temizlik yapılır. Gelen misafirlere ikram etmek için
tatlılar ve yemekler hazırlanır. Çocuklara yeni kıyafet ve ayakkabılar bayramlık olarak alınır.
Arefe günü ve bayram sabahı kabir ziyaretleri gerçekleştirerek kuranı kerim okunur. Bayram
sabahı erkekler bayram namazına giderler. Gün içinde çocuklar akraba ve komşuları ziyaret
ederek ikram edilen şekerleri toplarlar. Yakın akrabalar çocuklara bayram harçlığı verirler.
Kurban bayramında bu yapılanlarla beraber önceden alınan kurbanlıklar süslenerek hazırlanır,
bayram günü kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Van‛da bayram günleri
sevinç ve mutlulukla geçirilmektedir.

Taziye Geleneklerimiz
Van‛ımızda taziyeler, geleneksel bir yapıya bağlı olarak bütün eş, dost, akraba ve tanıdıkların
buluştuğu, bütünleştiği anlar olarak görülür. Bunun için Van‛ımızda çok sayıda taziye evi
vardır. Taziye evleri, genellikle camilerin yanında, mahalle aralarında ya da bazı
apartmanların alt katlarında bulunmaktadır. Taziye evlerinde taziye kabulü üç gündür. Taziye
evinde Kur‛an-ı Kerim okunur, çay ve yemek ikramı yapılır. Van‛ımızda taziye geleneği,
ciddi ve vazgeçilmez bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma örneği olarak sürdürülmektedir.
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Festivaller
Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali
Uçan Balık Festivali, her yıl mayıs ayının son
haftasında Erciş ilçesindeki Deliçay suyu
kenarında düzenlenmektedir. Bu festival, Van
Gölü‛nde yaşayan ve üreme döneminde suyun
akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden
inci
kefali
balığının
tanıtılması
için
düzenlenmektedir. Festival çok eğlenceli bir
havada geçmektedir. Buraya akın eden
ziyaretçiler aynı zamanda burayı bir mesire
alanı olarak da kullanmaktadırlar.

Feqiyê Teyran Festivali
1600'lü yıllarda Van Bahçesaray'da yaşamıştır.
Aşkın, sevginin ve tasavvufun şairi olarak da
anıl-maktadır. Kuşların dilini öğrendiği için
kendisine bu isim verilmiştir. Festival her yıl
haziran ayında Bahçesaray'da yapılmaktadır.
Festivalin amacı hem Bahçesaray‛ın doğal
güzelliklerini tanıtmak hem Feqiyê Teyran
kültürünü yaşatmaktır. Festival iki gün
sürmektedir. Birinci gün burada açılış
konuşmaları yapılır, evi ve mezarı ile Müküs
Çayı kaynağı ziyaret edilir ve rafting yarışması
yapılır. İkinci günü ise, Feqiyê Teyran’ın hayatı
ve şiirlerine yer verilir.

Çatak Kanispi Festivali

Her yıl haziran ayında Kanispi Festivali yapılmaktadır. Çatak'ın değerlerini tanıtmak
açısından bu festival önemlidir. Çatak‛ın balı, alabalığı, cevizi, otlu peyniri ve doğa
güzellikleri her yıl gittikçe daha çok ziyaretçinin dikkatini çekmektedir.
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İLİMİZDE EĞİTİM-KÜLTÜR VE SANAT
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İskele caddesi üzerinde bulunan Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğü yeni yapılan modern binasında
Vanlılara hizmet vermektedir. Sizlerin daha
kaliteli, daha verimli, daha etkin bir öğrenim
gerçekleştirebilmeniz için tüm çalışanlarıyla
yoğun bir faaliyet gerçekleştirmektedir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tuşba ilçemizde Van Gölü kenarında
kurulmuş olan Yüzüncü Yıl Üniversitemiz
yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen
öğrencilere birçok alanda eğitim hizmeti
vermektedir. Ayrıca ilimizin ihtiyaçları
doğrultusunda
bilimsel
araştırmalar
yaparak topluma katkı sunmaktadır.

Teknokent
İlimiz 2013 yılından itibaren bir Teknokente
sahiptir. Teknokent; üniversitelerin ve sanayi
kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma,
geliştirme çalışmalarını sürdürdükleri, yeni
ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında
bilgi ve teknoloji paylaştıkları merkezlerdir.
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Van Diyanet Vakfı Kitap Evi / Okuma Salonu
Türkiye Diyanet Vakfına ait en büyük kitap evi Van‛da açılmıştır. Her yaş grubuna
hitap eden bu kitap evi Hz. Ömer Camii yanında bulunmaktadır. Ayrıca Yukarı Nurşin Camii
yanında yer alan diyanet okuma salonu bizlerin kitap okuyabileceği nezih bir mekandır.

Müze
Depremde hasar gören Van müzesinin yerine
Van Kalesi yanına modern mimarisiyle yeni
Van Urartu Müzesi yapılmaktadır. Bu
modern bina geçmişin izlerini takip edecek
herkesin buluşma noktası olacaktır.

Van Devlet Tiyatrosu
İlimiz İpekyolu ilçesinde Van Devlet
Tiyatrosuna
ait
Tiyatro
salonu
bulunmaktadır. Bu salonda her yaş
grubuna
hitap
eden
oyunlar
sergilenmektedir. Ayrıca her yıl Akdamar
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği
kapsamında sizlerin katılabileceği çeşitli
etkinlikler düzenlemektedir.

Sinema
İlimizde
aileniz
ile
birlikte
vakit
geçirebileceğiniz modern sinema salonları
bulunmaktadır. Sizlerde bu salonlarda
seviyenize uygun, faydalı filmler seyrederek
eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
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İLİMİZDE SPOR
Nur Tatar Spor Salonu
Edremit ilçesinde bulunmaktadır. Bu modern
salon birçok spor müsabakasına ev sahipliği
yapmaktadır. Bu salon ilimizde birçok ulusal
ve uluslararası başarı elde eden sporcuların
yetişmesine katkı sun-maktadır. Ayrıca birçok
konser, gösteri vb. Etkinlikler bu salonda
yapılmaktadır.

Olimpik Yüzme Havuzu
İlimizden milli yüzücü yetiştirmek hedefi ile
kurulan Van olimpik yüzme havuzu İpekyolu
ilçemizde bulunmaktadır. Burada uzman
eğitimciler tarafından her yaş grubundan
kişilere yüzme eğitimleri verilmektedir. Yıl
boyunca bu havuzdan faydalanılmaktadır.

Gençlik Merkezleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak
bütün ilçelerimizde sportif, sosyal ve sanatsal
etkinliklerin yapıldığı gençlik merkezleri
bulunmaktadır. Bu merkezlerde sizler de ilgi
duyduğunuz etkinliklere katılabilirsiniz.
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Kamp Tesisleri
Van‛ımız başta doğal güzellikleri olmak üzere tarihi çekiciliği, kültürel zenginliği, sıcak ve
samimi insanları ve iklimi ile mükemmel bir mekândır. Van Gölü kıyısında Gevaş Gençlik
Kampı, DSİ, Karayolları’na ait kamp tesisleri vardır. Van Gölü kıyısı kamp-karavan turizmi
açısından oldukça elverişlidir. Özellikle gençlik kampları için bu alanlar çok ideal olarak
kabul edilmektedir.

Vanspor
Vanspor, 1974‛te kuruldu. Kırmızı-siyah renklerle
yoluna devam etti. 1993-94 sezonunda en üst kademe
olarak kabul edilen 1. Lig'e yükseldi. 1997-98 sezonunda
2. Lig'e düştü.1998-1991 sezonunda yeniden 1. Lig'e
çıktı. 1999-2000 sezonunda 2. Lig'e düştü. 2000-2001
sezonundan sonra 2. Lig B Kategorisi'nde oynadı. 20012002 sezonunda 3. Lig'e, ertesi sezon da amatör lige
düştü. 2019-2020 sezonundan itibaren TFF 2. Lig
Kırmızı Grupta yer alarak 1. Lige çıkma mücadelesine
devam etmektedir.

Su Sporları Ve Dalış Sporu
Denizlerin ve göllerin var olduğu birçok ülke
ve bölgede su sporları ve su altı dalış sporları
yapılmaktadır. Van Gölü su sporları ve su altı
dalış sporları açısından oldukça önemli bir
potansiyele sahiptir. Van Gölü‛nde yapılan su
sporlarından; yağlı direkten bayrak alma,
gölde ördek yakalama, kürek müsabakaları ile
yelken, kano, yüzme yarışmaları büyük ilgi
odağı olmaktadır.
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