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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
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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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DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
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BİLİYOR MUSUN?

SIRA SİZDE

BİLMEYEN KALMASIN!
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ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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Resim 1.1: Bingöl/Kiğı/Eskikavak köyü
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ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
İnsanlar neden birlikte yaşamaya ihtiyaç duyarlar?

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.

Gemi enkazından kurtarabildiğim
yiyeceği saklamak için bir depo inşa
ettim.

14

Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak
için mağaranın girişini büyük ağaç
dalları ile kapattım.

Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da
yiyebilmek için kuruttum.

SIRA SİZDE

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?

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

Öğretmenim
olmasa bu kadar
bilgiyi nasıl
öğrenirdim?

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

Bu yollar yapılmasaydı,
araba ya da şoför
olmasaydı okula
nasıl ulaşırdım?
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ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
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 evcilleştirResim 1.2: Göbeklitepe
diler. 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
Resim 1.3: Çatalhöyük
ticaret hayatını başlattılar.
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ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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.
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar 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.

Resim 1.4: Bergama

Resim 1.5: Efes

Resim 1.6: Hattuşa

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.
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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.
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. Tarihî 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. Şehirler iş 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. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır.
Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Resim 1.7: Kapadokya
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1 3 ŞEHIR VE MEDENIYET
“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.

Resim 1.9: Bingöl-Çarşı
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Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz
atalım...

Medine

Resim 1.10: Mescid-i Nebi-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 olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.
Resim 1.11: Mescid-i Nebi-Medine
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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
Resim 1.12: Kurtuba-İspanya
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.

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.
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Resim 1.13: Eyfel Kulesi-Fransa

İstanbul

Resim 1.14: Kız Kulesi-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 yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır

Resim 1.15: Ortaköy Cami-İstanbul
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14

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.
Resim 1.16: Bingöl
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, alışveriş 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 sokakResim 1.17: 100. Yıl Ortaokulu
lar… 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.
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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 bizi mutlu edecek hem de sokağı
sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.
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 açılan 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
iseşehirde 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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ANAHTAR KAVRAMLAR
Doğal Yaşam
Risk
Dayanışma
Tahliye
İz Yolu
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Toplu Taşıma
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2. 2. Medeni Yaşantının Gerekleri
2. 3. Şehrin Fırsatları ve Riskleri
2. 4. Engelsiz Yaşam
2. 5. Şehirdeki Diğer Canlılar
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Resim 2.1: Bingöl'de yaşam
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Yaşadığınız yerdeki sosyal alanlar nerelerdir?

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 siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de
yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin
yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür
mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden
ayırt etmemizi sağlar.
Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

Resim 2.2: Kütüphane

Resim 2.3: Kafe

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.
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.
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Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin
zayıflaması da başka bir 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.

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

Resim 2.4: Kızılay

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır.
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
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.
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.
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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?
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.
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Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
İbadethaneler, insanların dinî 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.

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.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken
rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da
çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

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

33

ŞEHİRDE YAŞAM

23

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. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
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
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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, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı
dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları
tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

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.
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ŞEHRİN FIRSATLARI
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 uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala göre çok daha
fazladır.
Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır

•
•

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

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik
kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler
gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus
fazla olduğundan daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar
doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük
şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan
fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın
en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara
veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve
koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere panikle koşmayınız.
Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve
tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji
nakil hatlarından uzakta kalınız.
Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olunuz.
Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza
kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

Sel
•

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde
meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular
altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu
felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere
yataklarının doldurulup imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı
yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi
olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne
olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları hakkında önceden
bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

Resim 2.5: Sel
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Trafik
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız
hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada
meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte
sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle
kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine
karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle
geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

Şiddet
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin
sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm
yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel
ve ruhsal olarakbir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul
yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan
yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete
gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını
sağlayacaktır.
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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.
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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.

Resim 2.6: Engelli rampası

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.
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 engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu,
sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Resim 2.7: İz yolu
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ŞEHİRDE YAŞAM

25

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.

Resim 2.8: Yürüyen Köşk
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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.
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
Resim 2.9: Kuş evleri
sıcak bir yuva yapabiliriz.
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ŞEHİRDE YAŞAM
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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ANAHTAR KAVRAMLAR
Coğrafi Konum
Karasal İklim
Bozkır
Endemik Tür
Nüfus
Göç
Efsane
Doğal Afet
Deprem
Çığ
Heyelan
Sel

ÜNİTE KONULARI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
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Nerede Yaşıyoruz?
Bingöl’de Doğa ve Yaşam
Bingöl’ün Nüfus Yapısı
Doğal Afetler ve Bingöl
Bingöl’ün İdari Yapısı
Dünden Bugüne Bingöl
Komşu ve Kardeş Şehirler

Resim 3.1: Bingöl
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31

NEREDE YAŞIYORUZ?
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bingöl’ün ülkemizdeki coğrafi konumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

BİLİYOR MUSUN ?
Coğrafi Konum: Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin
bulunduğu yere coğrafi konum denir. Ülkemiz kuzey yarım kürede Asya
Kıtası ile Avrupa Kıtası’nın birleştiği noktada yer alır.
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YEDİSU
YED İ SU
K AR LIOVA
K A R L I OVA
KİĞI
KİĞI

ADAKLI
A DA K L I

YAYLADERE
YAYLADERE

SOLH
S OL H AN
AN

BBİNGÖL
İNGÖL

G ENÇ
NÇ
GE

Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nin
Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alır. Adaklı,
Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 ilçesi
bulunmaktadır.
Bingöl, tarih boyunca önemli ticaret yollarının geçtiği bir bölgede bulunmuştur. Günümüzde de aynı önemini
korumaktadır. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nde demir yolu ve karayolu ağı
açısından önemli bir kavşak noktasında
yer almaktadır.
Harita 3.2: Bingöl siyasi haritası

BİNGÖL

Harita 3.1: Türkiye siyasi haritası

SIRA SİZDE
Haritaya göre Bingöl’e komşu olan illeri yazınız.

		

49

ŞEHRİMİ TANIYORUM
BİNGÖL’ÜN COĞRAFİ YAPISI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bingöl dört dağ içinde				
Yanarım yağ içinde
Kim Bingöl’ü sorarsa
Bir yarim var içinde.
Yukarıdaki türküden de hareketle sizce Bingöl’ün en belirgin coğrafi
özelliği hangisidir?
Bingöl’ün coğrafi yapısını öğrenmek için çevremize bakmamız yeterli olacaktır. Etrafımızdaki dağlar ilimizin en belirgin coğrafi özelliğidir. Manilere, türkülere, şiirlere konu
olmuştur. Bingöl dağları, şehrimizin doğal yapısını oluşturmaktadır. Bu dağları süsleyen
ormanlar, dağlar üzerinde oluşan göller ve dağların arasında kalan ovalar Bingöl’ün
adeta temsilcileri olarak bizi karşılamaktadır. Şehir merkezi, denizden 1151 metre yükseklikteki Bingöl (Çapakçur) Ovası’na kurulmuştur. Genç, Karlıova ve Sancak Ovası
Bingöl’ün diğer ovalarıdır.
Karasal iklimin hakim olduğu Bingöl’de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar
yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır; ormanlık alanların az olduğu yerlerde
ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan kısa boylu otlardır.

Yıllık Yağış
873,7 mm

Yıllık Ortalama Sıcaklık
12,1°

Yıllık Donlu Gün
94,1

Kar Yağışlı Gün
24,5

Resim 3.2: Bingöl-Genç dağları
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ÇOLİG HABER
BİNGÖL’DE YENİ BİTKİ TÜRLERİ BULUNDU
Şehrimiz bulunduğu bölge itibari ile bitki türleri bakımından oldukça zengindir. Bu
alanda çalışmalarını yürüten Bingöl Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Lütfi Behçet, yaptıkları çalışmaların en temel amacının Bingöl yöresinde bulunan
bitki türlerini (florasının) tespit etmek olduğunu belirtti. Bingöl’de 100’ün üzerinde
bitki türü vardır. Bunlardan sadece 6 tanesi endemik tür olarak tespit edilmiştir.
Prof. Dr. Lütfi Behçet, Bingöl merkez Yelesen, Topalan köyleri kırsalında ve Altıkardeş Dağı’nda 5 yeni bitki türü tespit ettiklerini söyledi.
*

Diplotaenia bingolensis

*

Paracaryum bingoelianum

*

Pseudophleum anatolicum

*

Astragalus topalanensis (Topalan geveni)

*

Centeurea bingoelensis (Bingöl peygamber çiçeği )

olarak adlandırdıklarını belirtti. Amaçlarının Bingöl’e ait bitki türlerini bulmak ve
bu alanda çalışmalarını devam ettirmek olduğunu dile getirdi.

Aşağıdaki kavramların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerin doğruluğunu
sözlükten kontrol ediniz.
Endemik tür:

Flora:
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AKARSULAR VE GÖLLER
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
İlimizde bulunan akarsu ve göllerin şehrimize katkıları nelerdir?
Bingöl, akarsu ve su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Murat Nehri, Peri Suyu
ve Göynük Çayı başlıca akarsularındandır. Şimdi hep birlikte şehrimiz için çok önemli
olan bu akarsuları tanıyalım.
Murat Nehri: Bingöl’ün en önemli akarsularından biridir. Murat Nehri; kaynağını Van
Gölü’nün kuzeybatı ucundaki Aladağ’dan ve Bingöl dağlarından alır. Elazığ’a bağlı Keban
ilçesinin kuzeydoğusundan geçen Karasu Nehri ile birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturur.
Peri Suyu: Bingöl sınırları içindeki en uzun akarsudur. Tunceli’den geçerek Munzur
Suyu ile birleşir. Elazığ sınırları içinde Fırat Nehri’ne karışır.
Göynük Çayı: Murat Nehri’nin bir kolu olan Göynük Suyu’nun başlangıç ve bitiş noktaları Bingöl il sınırları içinde kalmaktadır. Bingöl Dağları’nın batı yamaçlarındaki Kargapazarı köyünden doğup Genç ilçesinde Murat Nehri’ne karışır.

SIRA SİZDE
Kaleönü Ortaokuluna yeni gelen sosyal bilgiler öğretmeni bizimle tanıştı. İsa arkadaşımız kendisini tanıtırken: “Evlerimizde kullandığımız suyun kaynağı olan köydenim.” dedi. Bunun üzerine öğretmenimiz: “Çocuklar biliyor musunuz? Evlerimizde
kullandığımız suyu İsa’nın köyünde bulunan ‘Kürük’ kaynak suyundan alıyoruz.”
dedi.
Bulunduğunuz çevrede dere, çay, ırmak gibi akarsular varsa bunların adını ve
hangi amaçla kullanıldığını yazınız.
Akarsu adı
Kullanım amacı
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Resim 3.3: Murat Nehri-Genç Köprüsü

Barajlar ve Göletler
Akarsu ve göller bakımından oldukça zengin olan Bingöl’de akarsular üzerine çeşitli
barajlar ve sulama göletleri yapılmıştır. Baraj ve göletler elektrik üretiminde ve sulamada
kullanılmaktadır.

İşletmeye
Alındığı Yıl

Tesis Adı

Bulunduğu Yer

Gayt Barajı

Bingöl

1991

Özlüce Barajı

Kiğı

2000

Gülbahar Barajı

Bingöl

2014

Kale Göleti

Karlıova

2015

Çaytepe Barajı

Genç

2017

Servi Barajı

Genç

2017

Kiğı Barajı

Kiğı

2017

Şimşirpınarı Barajı

Solhan

2017

Ilıcalar Göleti

Ilıcalar

2017

Tablo 3.1: Bingöl’deki baraj ve göletler

Göller
Bingöl il sınırları içerisinde buzullar tarafından açılmış çok sayıda küçük sirk gölü vardır. Bu göllerin bazıları şunlardır:
Kerkis Gölü, Sar Gölü, Kuş Gölü, Harem Gölü, Er Gölü, Manastır Gölü, Belli Göl, Karlı
Göl, Metan Gölü, Gerindal Gölü, Çilli Göl ve İçme Gölü’dür.

Resim 3.4: Sarıçicek Sülüklü Göl
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HİKÂYE
AB-I HAYAT
Evde annem, babam, kardeşlerim, Aziz dedem ve ninem ile otururken birden
elektrikler kesildi. Her taraf kapkaranlık oldu. Uzun zamandır hiç böyle bir durum
yaşanmamıştı. Babam telaşla telefonunun fenerini açtı. Ardından bulduğu mum ile
odayı aydınlattı. Her yere sessizlik çökmüştü. Aziz dedem bana dönerek: “Yusuf,
biliyor musun? Ben senin yaşlarında iken köyde elektrik olmadığından akşamları
gaz lambası ışığında büyüklerimiz sohbet eder, biz de onları dinlerdik. Büyüklerimizin bu sohbetinden büyük keyif alırdık. Hikâyeler, efsaneler, fıkralar anlatırlardı.
Bazen de bilmece sorarlardı.” Ben de dedeme bakarak: “Sen de hatırladıklarından
bazılarını bize anlatır mısın?” dedim. Aziz dedem: “Peki, Bingöl’de neden bin tane
göl olduğunu biliyor musun?” dedi. Çok heyecanlandım. Hayır, dede ne olur anlat
çok merak ediyorum, dedim.
Aziz dedem anlatmaya başladı:
Evliya Çelebi, ”Seyahatname”sinde şöyle hikâye etmiştir: “Bir avcı, bir kuş
vurmuş. Kuşu gölde temizlerken kuş canlanmış ve göle dalıp kaybolmuş. Gölün
ab-ı hayat (ölümsüzlük) kaynağı olduğu meydana çıkmıştır. Bu sır ortaya çıkınca
Allah’ın emriyle göl bin parçaya bölünmüş ve hangisinin ab-ı hayat kaynağı olduğu
bilinmez olmuş.’’

Resim 3.5: Ab-ı Hayat
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SIRA SİZDE
Aşağıda verilen kavramları doğru resimlerle eşleştirerek anahtar
sözcüğü bulunuz.

1-METAN

2-ÖZLÜCE

4-ÇAPAKÇUR

3-PERİ

5-ŞERAFETTİN

G

L

DAĞ

AKARSU-IRMAK

Ç

GÖL

İ

O

OVA

BARAJ

1

ANAHTAR SÖZCÜK

2

3

4

5
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BİNGÖL’DE DOĞA VE YAŞAM
TURİZM

Merhaba, ben Şefika.
Size yaşadığım yer olan
Dikme köyünden bahsedeceğim. Dikme, sınırları
içerisinde Haserek Kayak
Merkezi’nin bulunduğu bir köydür.
Haserek deyince ne anlatacağımı tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Kış aylarının uzun sürmesi, karın uzun süre
yerde kalması, kar kalınlığı gibi faktörler
kış turizmini olumlu etkilemektedir. Kış
sporları, kayak merkezleri ve konaklama imkânları Bingöl’ü kış turizmi açısından cazip hale getirmektedir.
Kaplıcalar, tarihi mekanlar ve doğal
güzellikler de ilimizin turizmine katkı
sağlamaktadır.

ULAŞIM
Merhaba, ben Furkan.
Benim yaşadığım köyde
kar yağışından dolayı
köy yolları bazen ulaşıma kapanır. Okuluma
gitmekte zaman zaman zorluk çekerim.
Yoğun kar yağışı, engebeli ve dik alanlarda çığ felaketine neden olmaktadır.
Bu durum insanların günlük yaşamını
zorlaştırmaktadır.
Yer şekillerinin engebeli ve dağlık
oluşu ulaşımı bazen aksatmaktadır.

56

GİYİM
Merhaba, ben Zeynep.
Ninemin bana ördüğü kışlık yün giysilerden bahsedeceğim. Bu giysiler, beni
hem soğuktan korumakta
hem de hasta olmamı engellemektedir. Bingöl’de kış aylarının soğuk ve kar
yağışlı geçmesinden dolayı eldiven, atkı,
patik, bere, çorap gibi koruyucu kıyafetlerin kullanılması sıklıkla karşılaşılan bir
durumdur. Kullanılan koruyucu kıyafetler
hayvancılığın yaygın olmasından dolayı
koyun yününden ya da keçi kılından
örülmektedir.
İklim; giyim kuşam ve yöresel motifler
üzerinde etkilidir.

BESLENME
Merhaba, ben Ali Haydar. Size ne iş yaptığımızı anlatacağım. Bozkır
bitki örtüsü, Bingöl’de
hayvancılığı olumlu etkilediğinden biz de hayvancılıkla uğraşmaktayız. Hayvansal ürünleri satarak
geçimimizi sağlamaktayız. Elde ettiğimiz
ürünleri aynı zamanda soframızda temel
besin kaynağı olarak kullanmaktayız.
Yöresel yemeklerimiz, daha çok hayvansal ürünlerden yapılmaktadır.

KONUT TİPİ
Merhaba, ben Hasan.
Bingöl’de evler, betonarme yapı sistemi, taş
ve kerpiçten yapılmaktadır. Kerpiç evler depreme
dayanıklı olmadığından günümüzde tercih edilmemektedir Ben de size yaşadığım evin fiziki yapısı hakkında bilgi
vereceğim. Evimizin çatısı, üzerinde
karın kalamayacağı eğimli bir biçimde
yapılmıştır.

YAYLALAR
Merhaba, ben Berivan.
Geniş bir ailem var.
Hayvanlarımızla yüksek
rakımlı dağlarda bulunan
yaylaların eteklerindeki
köylerde
yaşamımızı
sürdürürüz. Yaz aylarının sıcak ve
kurak geçmesi nedeni ile serin olan bu
alanlar hayvancılık açısından oldukça
elverişlidir. Aynı zamanda yaylalarımız,
yazın kavurucu sıcaklıklarından kaçmak
isteyen yöre halkı açısından uygun
barınma alanlarıdır. Biz yaylada gündelik
işlerle uğraşırken buralara gezmeye
gelen birçok insanla karşılaşmaktayız.
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BİNGÖL’ÜN NÜFUS YAPISI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Yaşadığınız yerleşim yerinin (il,ilçe,belde,köy) nüfusunu biliyor musunuz?

Nüfus; bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Bingöl’ün nüfusu, 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre
281.205’tür.
Nüfusu en fazla olan ilçeler sırasıyla: Genç, Solhan ve Karlıova; nüfusu en az olan
ilçeler ise Yayladere ve Yedisu’dur.

Nüfusun Şehir İçindeki Dağılımı
Bingöl kent merkezinde yaşayan bireylerin büyük bir kısmı hizmet, sanayi ve ticaret
kollarında çalışmaktadır. Kırsal alanlarda yaşayan bireyler ise daha çok hayvancılık yapmaktadır. Tarım sektöründe çalışan birey sayısı azdır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
9 Ekilebilir tarım arazisinin azlığı,
9 Engebeli arazi yapısı,
9 Sulama imkanlarının kısıtlılığı,
9 Yetiştirilen tarım ürünlerinin belli bir ekonomik değerinin olmamasıdır.
Arazinin dağlık ve engebeli oluşu kırsal alanda yaşayan bireyler için hayvancılığı cazip
hale getirmiştir.

Resim 3.6: Bingöl kent merkezi
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Resim 3.7: Yağmurpınar köyü

Bingöl’ün Son On Yılına Ait Nüfus Bilgileri

Yıl

Bingöl Nüfusu

2018
2017
2016

281.205
273.354
269.560

143.524
139.182
137.588

137.681
134.172
131.972

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

267.184
266.019
265.514
262.507
262.263
255.170
255.745
256.091

136.601
135.529
135.739
134.570
134.647
128.731
130.375
130.979

130.583
130.490
129.775
127.937
127.616
126.439
125.370
125.112

Tablo 3.2: Kadın-erkek nüfusu ve toplam nüfus (2018)

Bingöl nüfusu yıllara göre genel olarak artış göstermiştir. Erkek nüfusun kadın nüfusundan fazla olduğu gözlenmektedir.

Resim 3.8: Bingöl kent merkezi
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SIRA SİZDE
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Nüfus

Yaş

Tablo 3.3:Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı

Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıda verilen bilgilerden doğru olana
‘‘ ’’ yanlış olana ‘‘’’ işaretini koyunuz.


Doğum oranı yüksektir.
5-9 yaş grubu nüfusu, 20-24 yaş grubu nüfusundan fazladır.
Genç nüfus oranı fazladır.
Yaşlı nüfus oranı azdır.
Nüfusu en az olan yaş grubu 85-89’dur.
Nüfusun en fazla olduğu yaş aralığı 20-24’tür.
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İlçelere Göre Nüfus Yapısı

Toplam
Nüfus

İlçe

Merkez

80.875

79.290

160.165

Adaklı

4.947

4.368

9.315

Genç

19.923

18.505

38.428

Karlıova

14.990

14.660

29.650

2.911

2.102

5.013

Solhan

16.919

16.699

33.618

Yayladere

1.336

803

2.139

Yedisu

1.623

1.254

2.877

Kiğı

Tablo 3.4: İlçelere göre nüfus dağılımı

" Bingöl’ün nüfus dağılışı göz önüne alındığında şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde
nüfusun daha fazla, kırsal alanlarda ise daha az olduğu görülmektedir.
" Eğitim, sağlık hizmetleri, iş olanakları, sanayi, ticaret ve ulaşım imkanlarının gelişmişliği şehir merkezinde nüfusun artmasında etkili olmuştur.
" Önemli geçiş güzergahları üzerinde bulunmaları, Genç ve Solhan ilçelerinin nüfusunun artmasında etkili olmuştur.
" Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Karlıova’da köy nüfusu kent nüfusundan fazladır.
" Yerşekillerinin engebeli oluşu, ormanlık alanların sıklığı ve önemli ulaşım güzergahları üzerinde bulunmamaları Adaklı, Kiğı,Yayladere ve Yedisu ilçelerinin nüfuslarının az olmasında etkili olmuştur.

Resim 3.9: Bingöl kent merkezi

Resim 3.10: Kiğı merkez
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DOĞAL AFETLER VE BİNGÖL
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
1. Doğal afet denilince aklınıza ne gelmektedir?
2. Yaşadığınız yerde en sık karşılaşılan doğal afetler hangileridir?

YE Dİ S U

K A R L I OVA
KİĞII
KİĞ

A DA K L I

YAYLADERE

SOL HA N

B İ NG Ö L

1. Derece Deprem Fay Hattı
Çığ Alanları

GENÇ

Sel Alanları

Harita 3.3: İl afet haritası

Doğal afet, genellikle insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla
kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum
değil; fakat insanlar bazı önlemlerle can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.
Doğal afetler; deprem, heyelan, yanardağ patlamaları, tsunami, sel, fırtına, tayfun,
kasırga, kuraklık, çığ, erozyon, yangınlar ve su taşkınları gibi olaylardır.
Bingöl, bulunduğu coğrafi konum itibariyle deprem, çığ, heyelan, orman yangını ve sel
gibi doğal afetlerden etkilenen bir ildir.
İlimizde görülen doğal afetleri inceleyelim.
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Deprem Kavşağı Bingöl
Bingöl, Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği bir alanda
bulunmaktadır. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Bingöl’de geçmiş yıllarda büyük depremler yaşanmıştır. Bu depremlerde can ve mal kayıpları olmuştur. Özellikle Karlıova ve
Yedisu’dan geçen fay hatlarının oluşturduğu depremler şehrimizi etkilemektedir.

Harita 3.4: Türkiye deprem bölgeleri haritası, AFAD

Saat
(T.s.)

Yer

17.08.1949

20:44

BİNGÖL
(Karlıova)

450

6.7

22.05.1971

18:43

BİNGÖL

878

6.8

14.03.2005

03:55

BİNGÖL
(Karlıova)

-

5.9

01.05.2003

03:27

BİNGÖL

176

6.4

Tarih

Can Kaybı

Deprem
Büyüklüğü

Tablo 3.5: Bingöl’de meydana gelen şiddetli depremler
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BİLİYOR MUSUN ?

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ
Nisan ayının son günüydü. Akşam etüdünü yaptıktan sonra elimi, yüzümü ve
ayaklarımı yıkayıp ranzama uzandım. O gece pansiyonda nöbetçi olan öğretmenimiz Serkan AKYAZ, odamıza gelip yoklama aldı ve uyumamız gerektiğini söyledi.
Yorgunluktan uyuyakalmışım. Ne kadar süre uyuduğumu hatırlamıyorum. Önce bir
çıtırtı duydum, sonra ranzam sallanmaya başladı. Her taraf beşik gibi sallanıyordu.
Artık deprem olduğunu anlamıştım. Bağrışma sesleri, çelik dolapların yere düşerken
çıkardığı sesler ve üzerimize düşen moloz parçaları...
Ben Hasan. Serkan Öğretmenimi ve 84 arkadaşımı
kaybettiğim 1 Mayıs 2003
Bingöl depreminde yıkılan okulumdan sağ olarak
çıkarıldım.
Depremden nasıl kurtulduğumdan
bahsedeyim.
Deprem olduğunu anladıktan sonra yattığım ranzanın
hemen yanında ellerimi başımın üzerine koyup çömeldim.
Bir anda tavan çöktü. Ancak
ranzam ve çelik dolaplar beni
korudu. O an bütün ailem,
arkadaşlarım, köyüm, hayatım ve yaşadıklarım aklıma geldi. Uzun bir süre çaresizlik
içerisinde bana uzanacak yardım elini bekledim. İlk olarak o köyde yaşayan insanların sesini duydum. Ardından arama kurtarma ekiplerinin seslerini ve çalışmalarını
işittim. Ben de arama kurtarma ekiplerine sesimi duyurmak için bağırdım. Onlar da
beni duyarak sesimin olduğu alana geldiler. Sesini duyduğum ancak kendisini göremediğim abiye ağlayarak seslendim. Daha sonra bulunduğum yere gelen kurtarma
ekibi dikkatli ve titiz bir çalışma ile beni oradan çıkarttı. Gözümü açtığımda Bingöl
Devlet Hastanesi bahçesindeydim.
Sevgili Arkadaşlarım! Bingöl, birinci derece aktif fay hattı üzerinde bulunduğundan
deprem riski fazla olan bir şehirdir. Deprem anında ve deprem sonrasında yapılması
gerekenleri bilirsek depremden korunmamız ve hayatımızı devam ettirmemiz çok
daha kolay olacaktır.
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Çığ
Dağın bir noktasından kopup
yuvarlanan ve yuvarlandıkça
büyüyen kar kütlesine çığ denir.
Çığ, can ve mal kaybına neden
olabilir. Çığ, yolların kapanmasına
ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bingöl’ün engebeli ve dik
alanlarında kurulu yerleşim yerleri, kışın yoğun kar yağışı ile birlikte çığ riski altındadır.
Resim 3.11: Çığ

Sel
Sürekli yağan yağmurdan ya
da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın
suya sel adı verilir. Bahar aylarında yağan yağmurlar ve eriyen
kar, taşkınları oluşturur. Bu durum
yerleşim yerlerinin, tarım alanlarının ve yolların sular altında
kalmasına neden olabilir. İlimizde
en son yaşanan sel felaketinde
Bingöl-Merkez Aşağı Çarşı Köprüsü yıkılmış, ulaşımda aksamalar meydana gelmiş ve bölgede
oturan vatandaşlar bu durumdan
olumsuz etkilenmişlerdir.

Resim 3.12: Aşağı Çarşı semtinde sel felaketi

Heyelan
Toprak kaymasıdır. Eğimli
yamaçlarda bulunan toprağın
veya kayaçların aşağıya doğru
hareket ederek yer değiştirmesine heyelan adı verilir. İlimizde
heyelanlar sıkça görülür. İlimizin
heyelan riski bulunan alanlarına
yerleşim izni verilmemiştir.
Resim 3.13: Bingöl’de heyelan
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ÇOLİG HABER
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde çığ düşmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye
göre, ilçeye bağlı Mercan köyü Çomak mezrasında 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu
ahırın üzerine çığ düştü.
Köylülerin çabalarıyla 170 hayvan canlı çıkarıldı, 130 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan
köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Devecik (Kürük)
köyünden şehir merkezine gelen su hattında
heyelan oluşması sonucu 14 Mart 2013 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren su
sorunu yaşandı. Heyelana maruz kalan bölgede
onarım çalışmaları devam ediyor.
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Bingöl Valiliği, deprem bölgesi Van’a 6 adet ambulans, 7
adet iş makinesi, 3 adet arama
kurtarma aracı, 11 adet pikap,
1 adet öncü araç, 2 adet minibüsten oluşan toplam 30 araç
gönderdi.
Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde sağlık ekibi
ve arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere çeşitli
kurumlardan toplam 71 personel deprem bölgesine sevk
edildi.

Orman Yangınları
İklim ve arazi yapısı bakımından ormancılık için ideal bir coğrafyada bulunan Bingöl, Doğu
Anadolu Bölgesi’nin orman alanı
bakımından en zengin illerinden
biridir. Şehrimizde doğal nedenlerden (yıldırım düşmesi veya aşırı
sıcaklar) ve insanlardan kaynaklanan (cam kırıkları, söndürülmeden
bırakılan sigara izmaritleri, piknik
ve anız ateşleri ) orman yangınları
görülmektedir.
Orman yangınları sonucunda
insan hayatı ve doğal yaşam zarar
görmektedir.

BİLİYOR MUSUN ?

Resim 3.14: Orman yangını

ORMAN HAFTASI’NDA YAPABILECEĞINIZ ETKINLIKLER:
9 Okulca belirlediğiniz
bir alana toplu fidan
dikimi yaparak okulunuza ait küçük bir orman
oluşturabilirsiniz.
9 TEMA Vakfının internet
sitesi üzerinden bireysel
olarak veya okulca fidan
bağışında bulunabilirsiniz.
9 Kağıt israfını önleyecek
projeler ile ormanları

21-26 Mart haftası ülkemizde
Orman Haftası olarak
kutlanır.

koruyabilirsiniz.

Doğal afet sonrasında yaşanılabilecek sıkıntıları yardımlaşma ve dayanışma ile en
aza indirebiliriz.
1 Mayıs 2003’te Bingöl’de meydana gelen deprem sonrasında ilimize başta komşu
illerden olmak üzere ülkemizin birçok şehrinden yardımlar gelmiştir. 8 Mart 2010’da
Elazığ’da ve 23 Ekim 2011’de Van’da meydana gelen depremlerden sonra ilimizden bu
şehirlere çeşitli yardımlar gönderilmiştir.
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BİNGÖL’ÜN İDARİ YAPISI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Yaşadığınız yerin idari yönetiminden kimlerin sorumlu olduğunu biliyor
musunuz?

YEDİSU
Bana uğrarsan girişteki kaynar
suyum ile seni karşılarım.
Bana misafir olursan yedi
musluklu çeşmesi ile Yedisu’ya
geldiğini anlarsın.

Kar, fırtına ve boranım.
Yaz sıcağında yaylayım.
İsmimden de anlaşılacağı üzere karın
uzun süre yerde kaldığı Karlıova’yım.

KİĞI
Ben Seyit Kasım’ın torunuyum.
Beni Erzincan’ın tarihine sorun.
Dağlar memleketi Kiğı’yım ben.

KARLIOVA

YEDİSU
K AR LIOVA

Kİ ĞI

ADAKLI

A DA K LI

Ben Yıldız Kalesi Azakpert’im.
Şimdiki adım kuzeyin yıldızı
Adaklı.

YAYLADERE

S O LH A N

YAYLADERE

Benim adım Holhol.
İlk kez mi duydun adımı?
Söyleyeyim şimdiki adımı:
Ben Yayladere’yim.

BİNGÖL
SOLHAN
GENÇ

Ben Beglon Beyi’nin toprağı,
dünyanın biricik harikası
Yüzen Ada’nın vatanı Solhan’ım.

GENÇ
BİNGÖL
Çapakçur’um, Çevlik’im, Çolig’im.
Şehrin idari kalbiyim.
Benim ile yönetilir güzel Bingöl’üm.
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Akdağ’ım,Çotla’yım, Kral Kızı Kalesi’yim.
Ağaçlı çeşme anlamına gelen
“Dara Hini”yim.
Murat’a sırdaş olan Genç’im.

Harita 3.5: Bingöl haritası

Bingöl, Osmanlı Dönemi’nde Çapakçur adı ile bilinen önemli bir sancaktı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1926’da Elazığ’a, 1929’da da Muş’a bağlanmış ve 1936 yılında il
olmuştur. Çapakçur il merkezinin adı 13.12.1944’te Bingöl olarak değiştirilmiştir.
İl yönetiminin başında vali bulunmaktadır. Merkezi yönetim tarafından atanan valiler
ilin genel yönetiminden sorumludur. İlçelerde ise bu görevi kaymakam yürütür.
Ayrıca halk tarafından seçilen belediye başkanları il, ilçe ve beldelerde görev yaparlar.
Köyler ve mahallelerde ise bu görevi muhtarlar yürütmektedir.
Bingöl, yedi ilçe ve üç beldeden oluşmaktadır.

1. İL MERKEZI
2018 nüfus verilerine göre şehrin nüfusu 281.205’tir. Nüfusun büyük bir kısmı il merkezinde yaşamaktadır. Eğitim, sağlık, ulaşım ve iş imkânlarının gelişmesi ile ilçelerden
göç alan il merkezi, Bingöl Üniversitesinin kuruluşu ile diğer illerden de göç almaya
başlamıştır.
İl merkezi, Anadolu’nun düşman istilası görmeyen bölgelerinden birisidir. Bingöl’ün
tarihi komşu illerin tarihi incelenerek ortaya çıkarılmıştır. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır,
Bitlis, Van ve Tunceli şehirleri eski devirlerde bir beyliğe veya hükümdara başşehir
olmuştur. Bingöl bu beyliklere bağlı olarak yönetilmiştir.
Tarihçi Herodot bir eserinde Anadolu’yu birtakım bölgelere ayırarak Muş, Diyarbakır
ve Bingöl illerinin bulunduğu bölgeye “Komojen(Komagene)” ismini vermiştir. Bingöl ili
Osmanlı Devleti zamanında komşu illere bağlı olarak idare edilmiş ancak Cumhuriyet
Devri’nde bir il haline gelmiştir.
İl merkezi; Çolig, Çevlik ve Çapakçur olarak adlandırılmaktadır. Bingöl’ün ilk şehir
yapılanması Çapakçur Çayı’nın kenarında Aşağı Çarşı bölgesinde oluşmuştur.
Resim 3.15: Bingöl
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2. ADAKLI İLÇESI
Bingöl’ün kuzeyinde yer almaktadır.
Yüzölçümü 841 kilometrekaredir. Bölgenin büyük bölümü meşe ormanlarıyla kaplıdır.
Engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Adaklı ilçesi; Elazığ’ın Karakoçan ilçesi, Bingöl’ün
Kiğı, Yedisu ve Karlıova ilçeleri ile çevrilidir.
İlçedeki ilk yerleşim tarihi bilinmemekle birlikte, ilçede bulunan tarihi eserlerin varlığı
yerleşimin Kiğı ilçesiyle başladığı kanaatini uyandırmaktadır. Bu da yaklaşık MÖ 3000’li
yıllara uzanmaktadır.

Resim 3.16: Adaklı

1839’da Kiğı ilçesinin bir köyü olarak Erzurum’a bağlı iken 1926’da Erzincan’a,
1936’da da Bingöl’e bağlanmış ve nahiye statüsüne kavuşmuştur.
1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Bu tarihten itibaren Bingöl’ün beşinci ilçesi
olmuştur. 1988’in başında ilçeye ilk kaymakam ataması yapılarak ilçenin idari teşkilatlanması tamamlanmıştır.

Resim 3.17: Adaklı ilçe merkezi
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3. GENÇ İLÇESI
Bingöl’ün güneyinde yer almaktadır. İlçenin
adı her ne kadar Genç ise de ilçenin tarihi çok
eskiye dayanmaktadır. İlçenin eski adı, ağaçlı
çeşme anlamına gelen “Dara Hini”dir. Bu ad bir
efsaneye göre, Pers hükümdarı Dara tarafından
yaptırılmış olan ‘‘Dara Hini’’ diye adlandırılan
kaleden gelmektedir. Günümüzde bu kale Kral
Kızı Kalesi olarak bilinmektedir.
1071 Malazgirt Zaferi ile Selçuklu Devleti’nin
ve 1514’te de Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran
Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girerek Diyarbakır eyaletine bağlanmıştır.1848’de
Diyarbakır’a bağlı bir kaza olmuştur. 1868’de
de eyaletler vilayete dönüştürüldüğünde bucak
olarak Lice kazasına bağlanmıştır.1878’de BitResim 3.18: Genç Köprüsü
lis vilayet olunca ilçe de Bitlis’e bağlı sancak
olmuştur. İlçemizin adı Cumhuriyet Dönemi’nde Genç olarak değiştirilmiştir.
Genç ilçesi, 1924-1927 yılları arasında vilayet haline getirilmiştir. 1927 yılında ilçe
haline getirilerek Elazığ’a bağlanmıştır. 1936 yılında Bingöl vilayeti kurulunca Genç ilçesi
Bingöl’e bağlanmıştır. İl merkezine uzaklığı 20 km’dir.

Resim 3.19: Genç
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4. KARLIOVA İLÇESI
Bingöl’ün kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Karlıova ilçesi Hitit ve Hurri egemenliğinden
sonra MÖ 40’ta Bizanslıların egemenliğine
geçmiştir. Hz. Ömer zamanında İslam devletleri topraklarına katılmıştır. 1071’den sonra
sırasıyla Selçuklular, Mengücekliler, İlhanlılar,
Celayirliler, Akkoyunlular ile Safevilerin hâkimiyetine girmiştir.1514’te Çaldıran Zaferi ile
Osmanlı Devleti’nin sınırlarına dâhil olmuştur.
Karlıova’nın eski adı Bingöl’dür. Muş iline
Bingöl adı ile bağlı bir ilçe merkezi iken 1936’da
il haline getirilen Çapakçur’a bağlanmıştır.
Karlıova isminin ortaya çıkışı şu şekilde
anlatılmaktadır:
İl merkezinin ismi Bingöl olarak değiştirilince,
Resim 3.20: İlçe merkezi
ilçeye başka bir ad vermek için bir heyet
kurulur. Heyet isim konusunda tartışırken, postacı içeri girer ve içerdeki isim tartışmalarına
şahit olur. ‘’Müsaade ederseniz ben bir ad teklif edeyim.’’ der. Kendisine müsaade
edilir. Postacı da heyete ovanın karla kaplı halini göstererek buranın adının ‘’Karlıova’’
olabileceğini söyler. İsim heyetin hoşuna gider ve kabul edilir. Bingöl isminin Karlıova
olarak değiştirilmesi kaymakamlıkça kararlaştırılır. Böylece ilçenin yeni adı 1938’de
Karlıova olur.

Resim 3.21: Karlıova
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5. KIĞI İLÇESI
Bingöl’ün kuzeyinde yer almaktadır.
Mevcut bilgilere göre, ilçenin tarihi MÖ
3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgeye
sırasıyla Hititler, Urartular ve Persler yerleşmişlerdir. Bölge daha sonra Büyük İskender
İmparatorluğu, Roma, Sasani ve Bizanslıların egemenlikleri altına girmiştir. Halid bin
Velid tarafından ilk defa İslam topraklarına
kazandırılmıştır. İlçe, 1071’den sonra sırasıyla
Selçukluların, Akkoyunluların ve Safevilerin
hâkimiyetine girmiştir.1514’te Yavuz Sultan
Selim’in Çaldıran Zaferi ile Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Kiğı, Diyarbakır’a bağlı bir sancak iken
17 nahiye ve 221 köyden oluşuyormuş. Kiğı
Resim 3.22: İlçe merkezi
merkezi 7900 hanelik iken nüfusu 49.000 imiş.
Kiğı’da 1 hükümet binası,18 cami ve mescit, 1 rüştiye mektebi, 9 sıbyan mektebi, 2 medrese, 38 kilise, 263 dükkân ve mağaza, 250 değirmen, 1 puruthane,1 mumhane, 2 kireçhane ile 3 fırın varmış. Kiğı ilçesi, Erzurum ve Elazığ arasında işlek bir ticaret merkezi
konumunda bulunduğu için sürekli gelişim gösteren bir yerleşim yeri olmuş.
1663 yılından itibaren Diyarbakır’a bağlı bir sancak olan Kiğı,1926’da ilçe statüsünde
Erzincan’a, 1936 yılında ise Bingöl’e bağlanmıştır.

Resim 3.23: Kiğı
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6. SOLHAN İLÇESI
Bingöl’ün doğusunda yer almaktadır.
Solhan “Mezgeft” adı ile bilinen yerde kurulmuştur. İlçe, “Beglon” adında bir beyin yönetiminde kaldığı için Beglon ismini almıştır. Bu
sözcük zamanla halk dilinde değişime uğramış ve “Boglon” olarak anılmaya başlanmıştır.
1932 yılında da Solhan adını almıştır.
Solhan ve yöresinin tarihi ile ilgili kesin bilgi
olmamakla birlikte, buradaki yerleşimin Hititlere kadar uzandığı bilinmektedir.
Sırasıyla; Hititler, Urartular, Asurlular ve
Medlerin hakimiyetine girmiştir. İskender’in
Anadolu’yu ele geçirmesiyle İskender İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan yöre, daha
Resim 3.24: İlçe merkezi
sonra da Romalıların eline geçmiştir.
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçukluların
egemenliğine geçmiştir. 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nda Selçukluların Moğollara
yenilmesiyle bölgeye Moğollar hâkim olmuştur. Akkoyunluların kısa süreli hâkimiyetinden
sonra Osmanlı Devleti’ne dâhil olmuştur.
Solhan, vilayetlerin yeniden teşkilatlanmasıyla 1864 yılında Erzurum eyaletine bağlanmıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında kısa bir süre Rus işgaline uğramıştır. 1929’da nahiye
olarak Muş‘a ve 1936 yılında Bingöl‘e bağlanmıştır.

Resim 3.25: Solhan
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7. YAYLADERE İLÇESI
Bingöl’ün kuzeybatısında yer almaktadır.
İlçe toprakları sırasıyla; Hititlerin, Urartuların, Perslerin, İskender İmparatorluğu’nun ve
Roma İmparatorluğu’nun himayesine girmiştir. 1071’de yapılan Malazgirt Savaşı’na kadar
Bizans İmparatorluğu hâkimiyetinde bulunan bölge, bu önemli Türk zaferinden sonra
Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. 1080-1201 yılları arasında Saltukoğulları’nın,
1473 tarihine kadar da Akkoyunlular’ın hâkimiyetinde bulunan ilçe toprakları bu tarihte
yapılan Otlukbeli Savaşı’ndan sonra ise tamamen Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesine
girmiştir.
Yayladere ilçesinin ilk adı Holhol’dur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sarıtosun bucağına
bağlı olan Holhol köyü, 1936 yılında bucak merkezi olmuştur. 1959 yılında ise Holhol adı
Yayladere olarak değiştirilmiştir. 1987 yılında Bingöl iline bağlı bir ilçe haline getirilmiştir.

Resim 3.26: Sülbüs Dağı ve Şihan Gölü

Resim 3.27: Yayladere
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8. YEDISU İLÇESI
Bingöl’ün kuzeyinde yer almaktadır.
Tarihi kayıtlarda Yedisu, “Çerme”
olarak geçmektedir. Çerme kelimesi
kaplıca anlamına gelen Çermik’ten
gelmektedir. İlçenin girişinde kaplıca
bulunmaktadır ve ilçenin adının buradan geldiği düşünülmektedir. Yedisu,
1839’dan 1926’ya kadar Erzurum vilayetine, 1926’da Erzincan iline bağlanmış. Çerme bucağı, 1936 yılında
vilayet olan Bingöl’e bağlanmıştır.
Çerme bucağının 7 köyü 1964’te
Erzurum’un Çat ilçesine bağlanmıştır.
Yedisu ismini ise 1970 yılında
YSE (Yol, Su, Elektrik) Müdürlüğünce
Yedisu merkezinde yaptırılan yedi
musluklu çeşmeden almıştır. Yedisu,
1990 yılında Kiğı ilçesinden ayrılarak
Bingöl’ün 7. ilçesi olmuştur.

Resim 3.28: Yedisu

Resim 3.29: İlçe merkezi
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BELDELERIMIZ
Ilıcalar Beldesi
Bingöl-Erzurum yolunun 22. km’si
üzerinde bulunan Ilıcalar beldesinin
2018 nüfusu 3632’dir. İl merkezine
yakın olması, Bingöl-Erzurum karayolu üzerinde yer alması, beldede
termal su kaynaklarının ve tesislerinin bulunması beldenin diğer beldelere göre daha hızlı gelişmesini
sağlamıştır. Bölgenin farklı illerinden
beldeye gelip termal tesislerden fayResim 3.30: Ilıcalar beldesi
dalanan vatandaşların yöre ekonomisine katkısı yüksektir. Belde; kaplıcaları, otelleri ve termal tesisleri ile ziyaretçilere hizmet
sunmaktadır. Ayrıca tesisler, Turizm ve Otelcilik Programında okuyan öğrenciler için
uygulama alanıdır.

Sancak Beldesi
Bingöl’ün merkezine bağlı bir beldedir. 2018 nüfusu 2636’dır. Bingöl’e
38 km uzaklıkta olan belde, halk arasında Hoşkar olarak bilinmektedir. Kiğı,
Adaklı ve Yayladere ilçelerinin ulaşım
yolu üzerinde bulunmaktadır. Yüksek
bir yerde kurulu olan beldede karasal
iklim hâkimdir. Yüksek rakımı nedeni
ile yaz aylarında yöre halkı tarafından
yayla olarak da kullanılmaktadır.

Resim 3.31: Sancak beldesi

Arakonak Beldesi
Bingöl’e 63 km, Solhan ilçesine ise
6 km uzaklıkta bulunan beldenin 2018
nüfusu 2916’dır. Arakonak, Solhan
ilçesinin tek beldesidir. Beldede karasal iklim hâkimdir. Hayvancılık ve arıcılık beldedeki faaliyet alanlarındandır.

Resim 3.32: Arakonak beldesi
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DÜNDEN BUGÜNE BİNGÖL
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Yaşadığınız yerleşim yerinin tarihi hakkında ne biliyorsunuz?

Sevgili Arkadaşlar,
Şehirler de insanlar gibi doğar, büyür ve gelişir. Bingöl’ümüz de aşağıda okuyacağınız
metinlerde olduğu gibi her dönemde birçok devletin ilgisini çekmiştir.

CUMHURIYET ÖNCESI BINGÖL
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan ve zengin kültürel geçmişe
sahip olan Bingöl’de pek çok uygarlığın izine rastlamak mümkündür. Bingöl ve çevresi;
Urartular, Asurlar, Hititler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok devletin yerleşim alanlarından biri olduğu için tarih kokan bir coğrafyaya sahiptir.

MILLI MÜCADELE DÖNEMI’NDE BINGÖL
Bingöl, Milli Mücadele Dönemi’nde, işgal edilmemiş bir bölgede yer almasına rağmen
diğer bölgelerdeki işgallere kayıtsız kalmamıştır. Bingöl halkı, mitingler ve protestolar
düzenleyerek, cemiyet kurarak (Kiğı Müdafa-i Hukuk Cemiyeti), kurulan cemiyetlere
destek vererek işgallere tepkisini ortaya koymuştur. Ayrıca Milli Mücadele Dönemi’nin
örgütlenme aşamasında çok önemli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi’ne delege göndererek ülkemizin kurtuluşu için verilen çabanın içerisinde yer almıştır. 1.Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı sürecinde Bingöl ve çevresinde Ermenilerin bağımsız devlet kurma
çabaları Bingöl halkı tarafından tepki ile karşılanmıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nda Doğu
Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa’nın Ermenilere karşı vermiş olduğu mücadelede
asker ve malzeme desteği vererek milli bir duruş sergilemiştir.

SIRA SİZDE
Yaşadığınız yerleşim yerinin tarihi ile ilgili aile büyüklerinizle görüşme
yapınız. Ulaştığınız bilgileri aşağıdaki alana yazınız ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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Geçmişten Günümüze Bingöl
Adına ilişkin pek çok efsane ile bilinen bir şehirdir Bingöl. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin egemenliğinde kalan Bingöl, halk dilinde “Çevlik” ve “Çolig” adlarıyla anılmaktadır. 1872 yılında ise “Çapakçur” adıyla ilçe, 1936 yılında da il haline getirilmiştir.
İlin eski adı olan “Çevlik”, Anadolu halk ağızlarında dere kenarında bulunan bağlık
ve bahçelik yer anlamına gelir. Bingöl’ün eski yerleşim alanı olan Çevlik’in de, Çapakçur Suyu’nun kenarında bağlık ve bahçelik yeşil bir ovada kurulması bunu doğrular
niteliktedir.
Çapakçur adıyla bilinen yerin adına ise ilk olarak Ortaçağ İslam kaynaklarında Cebelü
Cûr şeklinde rastlanmaktadır. Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde Çapakçur’un Büyük
İskender tarafından kurulduğunu ve Çapakçur adının da İskender tarafından verildiğini
belirtir.
Bingöl adıyla ilgili pek çok efsaneden en çok şu ikisi bilinmektedir:
1. Büyük İskender’in, ağrılarına şifa bulmak ve başındaki iki boynuzdan kurtulmak için nice doktora başvurduğu halde bir türlü derdine çare bulamadığı için
sonunda ab-ı hayatı aramaya kalkıştığı Seyahatname’de anlatılır. Ab-ı hayatı
bulmak için epeyce uğraşan İskender, sonunda kaynaktan beslenen bir pınardan su içip ağrılarından ve boynuzlarından kurtulmuş. Faydasını gördüğü suya
Makdis lisanında cennet suyu anlamına gelen Çapakçur adını verir. Hekimlerinden Filkos’u yanına çağırıp: “Bu kadar zamandan beri benimle uğraştınız ve
ağrıma bir ilaç bulmaya kadir olamadınız. İlacımı Cenab-ı Allah cennet nehirlerinden verdi. Burada benim için bir kale inşa edip, ismini Çapakçur verin.” Bu
emir üzerine Murat Nehri kenarında 315 günde Çapakçur Kalesi inşa edilmiştir.
2. Bu bölgede savaşmakta olan iki ordudan birinde su sıkıntısı başlar. Ordunun bir
kolu su bulmak için dağlara çıkar. Nitekim güzel bir su bulup içerler. Bir dahaki
sefere suyun kolay bulunması için de suyun yanına bezden bir işaret koyarlar. Birliklerine dönen askerlerin yerine ordunun diğer kolu su içmek için dağlara tırmanmaya başlar. Başlarındaki komutan bir tepeye çıkıp da yüzlerce gölü aynı anda
görür, hayretini şöyle ifade eder:” Burası bir göl değil, bin göl.” Böylece savaşın
yapıldığı o bölgedeki şehrin adı “Bingöl” olarak söylenilmeye başlar.

Resim 3.33: Aşağı Çarşı (1967)
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KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHIRLER
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bingöl’ün komşu illerinden herhangi birine gittiniz mi? Gözlemlerinizi
arkadaşlarınız ile paylaşınız.

ÇÜNKÜ BEN BİNGÖL’ÜM
Güneş benden doğar,
Ab-ı hayat üstüne.
Yeşile, maviye ve kır çiçeklerine
Bir de sevdaya bekçi dağlarım
Kışın ayazında açan gülüm
Çünkü ben Bingöl’üm.
Aynı dağlara sırt vermişiz Erzurum’la
Sıcaklığım Diyarbakır’dan,
Murat armağandır benden Elazığ’a
Yeşil Tunceli, can Erzincan
Muş’la aynı cennetin gülüyüm
Çünkü ben Bingöl’üm.
Bin yıllardır omuz omuza
Yüce dağlar, bir yandan Munzur
Bir yandan yüreklere akan Murat
Fırat’a âşık Dicle el sallar bana
Yıldızlara komşu Gümüşhane kardeşim
Çünkü ben Bingöl’üm.

Ahmet Hakan KARADAĞLI
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ELAZIĞ
Bingöl’ün batısında yer almaktadır. 2018 verilerine göre nüfusu 595.638’dir. Fırat Nehri’nin çevrelediği komşumuz, Harput ve Palu gibi tarihi merkezlerin bulunduğu bir şehirdir.
Keban Barajı ve krom fabrikası şehrin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Fırat Üniversitesi, Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasındadır. Elazığ’a giderseniz
Harput’ta ve Palu’da tarihi yerleri gezmeyi, Keban Barajı yakınlarında balık yemeyi,
Hazar Gölü’nde yüzmeyi, Ağın leblebisinden ve orcikten tatmayı unutmayın.

Resim 3.34: Harput Kalesi

MUŞ
Muş, Bingöl’ün doğusunda yer almaktadır. 2018 verilerine göre nüfusu 407.992’dir.
Türkiye’nin en geniş ovalarından birine kurulmuştur. Fırat Nehri havzasında bulunup,
ekonomisinin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İklim ve yeryüzü
şekilleri açısından Bingöl ile benzer özellikler taşımaktadır. Laleleri ile ünlüdür. Muş
Alparslan Üniversitesi ilin önemli eğitim kurumudur. Malazgirt Savaşı bu ilimizin Malazgirt
Ovası’nda yaşanmıştır. Kale Parkı, Esenlik Cami, Ulu Cami, Murat Paşa Köprüsü,
Çengilli Kilisesi ve Arak Manastırı gezilip görülmesi gereken yerlerdendir. Muş köftesi,
lahana dolması, çorti aşı ve keşkek de Muş’un bilinen yemeklerindendir.

Resim 3.35: Muş
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ERZURUM
Bingöl’ün kuzeydoğusunda yer
almaktadır. 2018 verilerine göre
nüfusu 767.848’dir. Nüfusunun
artması ile büyükşehir olmuştur.
Dadaşlar diyarı Erzurum, Saltuklu
Beyliği’nin merkezi olarak birçok
tarihi eser barındırmaktadır. Milli
Mücadele Dönemi’nin önemli merkezlerinden biridir. Palandöken
Kayak Merkezi Türkiye’nin önde
gelen kış turizm merkezidir. Atatürk
Üniversitesi bölgenin en köklü eğitim kurumudur. Geniş yaylaların yer
aldığı Erzurum Platosu’nda büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Kış
aylarının en sert geçtiği illerdendir.
Çifte Minareli Medrese, Yakutiye
Resim 3.36: Çifte Minareli Medrese
Medresesi, Lala Paşa Camii ve Oltu
Taşı Çarşısı önemli tarihi mekânlardır. Erzurum’a giderseniz cağ kebabından ve kadayıf dolmasından tatmayı ihmal etmeyin.

TUNCELİ
Bingöl’ün batısında yer almaktadır. 2018 verilerine göre nüfusu
88.198’dir. Tunceli, akarsular
tarafından yarılmış derin vadiler
arasında kurulmuş, etrafı yüksek dağlar ile çevrili engebeli bir
şehirdir. Munzur Üniversitesi ilin
önemli eğitim kurumudur. Yaban
hayatı ve endemik türler açısından oldukça zengin bir coğrafyadır. Munzur Milli Parkı’na sahip
bu doğa şehri, Munzur Vadisi
Milli Parkı florasında 1518 çeşit
kayıtlı endemik tür barındırmaktadır. Tarımın çok az yapıldığı bu
Resim 3.37: Tunceli
şehirde, daha çok hayvancılığın
geliştiği görülmektedir. Munzur Nehri en önemli akarsuyudur. Munzur Gözeleri ilin turizmi
açısından önemli bir yere sahiptir. Tunceli’ye giderseniz kırmızı benekli alabalık ve gözleme yemeyi unutmayınız.
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DİYARBAKIR
Bingöl’ün güney komşusu olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
2018 verilerine göre nüfusu 1.732.396’dır. Nüfusunun artması ile büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Anadolu’nun tarihi şehirlerinden biridir. Surları ve Hevsel Bahçeleri
UNESCO dünya kültür miras listesinde yer alır. Mezopotamya’nın verimli topraklarında,
Dicle Nehri kenarında kurulmuştur. Tarıma dayalı sanayinin geliştiği bir şehirdir. Şehir,
birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum şehirde birçok tarihi ve turistik eserin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dicle Üniversitesi ülkemizin önemli eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Karpuzu ile ünlü olan komşumuz, ciğer kebabı ile de tanınmaktadır.

Resim 3.38: Diyarbakır

ERZİNCAN
2018 verilerine göre nüfusu 236.034’dir.
Mengücek Beyliği’nin mirasçısı olan
Erzincan, tarihi değerlerinin yanında
Karanlık Kanyon ve Girlevik Şelaleleri
gibi doğal güzellikleri ile de görülmesi
gereken yerlerdendir. İklim ve yeryüzü
şekilleri açısından Bingöl’le benzerlik göstermektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi şehrin önemli eğitim kurumudur.
Erzincan’a giderseniz tulum peynirinden
ve gasefe tatlısından tatmayı, mesire
alanında maden suyu içmeyi unutmayın.

Resim 3.39: Mama Hatun Hanı
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KARDEŞ ŞEHİR
Ülkemizde farklı zamanlarda kardeş şehir uygulamaları yapılmıştır. Kardeş şehir projelerinin amacı iki farklı şehirde yaşayan insanların bu şehirlere ait tarihi, doğal ve kültürel
özellikleri tanımasını sağlamaktır. Bingöl de farklı tarihlerde ülkemizin farklı şehirleri ile
kardeş şehir olmuştur. 2017 yılında ise Bingöl’ün kardeş şehri Gümüşhane olmuştur.
Bingöl’ün kardeş şehri Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi’ndedir. Karadeniz ile Doğu
Anadolu arasında bir köprüdür. 2018 verilerine göre nüfusu 162.748’dir. İsmini gümüş
ve altın yataklarından almıştır. İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan Kardeşlik Projesi kapsamında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiş, yapılan etkinlikler ile ilişkiler
güçlendirilmiştir.

Resim 3.40: Gümüşhane

Kardeş Şehir Projesi’nden yola çıkarak kardeşlik duygusunun toplumda geliştirilmesi
için neler yapılabilir? Tartışınız.

SIRA SİZDE
Verilen örnekten yola çıkarak tabloyu doldurunuz. Bingöl’le benzer ve
Bingöl’den farklı özellikler taşıyan şehirlerin durumunu tartışınız.
İL

Bingöl
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Erzurum
Muş
Erzincan
Gümüşhane
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İKLİM

BÖLGE

Karasal

Doğu Anadolu

BÜYÜKŞEHİR EKONOMİK FAALİYET
Hayır

Hayvancılık

BİLMEYEN KALMASIN!

Genç ilçesi
1924-1927 yılları
arasında vilayet
olmuştur.

Bingöl’ün Çavuşlar
köyü ülkemizin en
büyük köylerinden
biridir.

Adaklı, Yayladere
ve Yedisu ilçeleri,
ilçe olmadan önce
Kiğı ilçesine bağlı
birer nahiye idi.

Cumhuriyetin
ilanından sonra
1926’da Elazığ’a,
1929 yılında da Muş’a
bağlanan Bingöl,
1936 yılında vilayet
olmuştur

Bingöl’ün
yüz ölçümü
bakımından en
büyük ilçesi
Karlıova, en küçük
ilçesi ise Yayladere
ilçesidir.

Karlıova’nın
kuzeydoğusunda
yer alan Bingöl
Dağı 3.250 m
yüksekliği ile
ilin en yüksek
noktasıdır.

1945’te il merkezi
olan Çapakçur’un
adı Bingöl olarak
değiştirilmiştir.

Yedisu ilçesi 1990
yılında Bingöl
ilinin yedinci ilçesi
olmuştur.

Karlıova ilçesinin
eski adı Bingöl’dür.
Kuzey Anadolu
fay hattı ile Doğu
Anadolu fay
hattının kesişim
noktası Bingöl’dür.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına ‘’D’’, yanlış olanların başına
‘’Y’’ yazınız.
(

) 1. Bingöl, dağlık ve engebeli bir bölgededir.

(

) 2. Bingöl, sanayi bakımından gelişmiş bir yerdir.

(

) 3. Bingöl şehir merkezi, Çapakçur Ovası’na kurulmuştur.

(

) 4. Bingöl, akarsu ve göller bakımından zengin değildir.

(

) 5. Bingöl’ün nüfus bakımından en büyük ilçesi Genç’tir.

(

) 6. Bingöl, iklim özellikleri bakımından komşu illerle benzerlik göstermemektedir.

(

) 7. Yüzen Ada, Solhan ilçesindedir.

(

) 8. Bingöl, tarihte birçok medeniyete beşiklik yapmıştır.

(

) 9. Bingöl, diğer şehirlerden yoğun bir göç almaktadır.

(

) 10.Doğa ve iklim Bingöl’de insan yaşamını etkilemektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
Bingöl

Çolig

Doğu
Anadolu

Dara Hini

1. Bingöl

Kiğı

Bölgesi’nde yer almaktadır.

2. Erzincan tarihinde
mına geldiği ifade edilmektedir.
3. Karlıova’nın eski ismi

Diyarbakır

ilçesinin, dağlar memleketi anla‘dür.

4. İlçenin eski adı kelime anlamı olarak ağaçlı çeşme anlamına gelen
‘dir.
5.
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şehri Bingöl’ün güneyinde yer alır.

C. Aşağıda verilen kavramları doğru şekilde eşleştiriniz.
1

DAĞ

a

Erzincan

2

BELDE

b

Bingöl

3

YÖRESEL İSİM

c

Şerafettin

4

İLÇE

d

Ilıcalar

5

AKARSU

e

Bozkır

6

KOMŞU

f

Doğu Anadolu

7

OVA

g

Metan

8

GÖL

h

Peri

9

BİTKİ ÖRTÜSÜ

ı

Yedisu

i

Çolig

10 BÖLGE

Ç. Aşağıda kelimeleri bulmaca içerisinden bulunuz.
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C
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S

E
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N

N
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I
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A

A

B

T

H
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H
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L

L

G

L

L

R

R
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Ç
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O
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D
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M

A

K

E

R

Ö

S

D

K

E

S

Z

N

D

T

K

İ

YAYLADERE

H

K

G

D

G
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Z

E

L

L

E

E

İ

H

G

ADAKLI
ARAKONAK

GÜLBAHAR
HASEREK

87

ŞEHRİMİ TANIYORUM
D. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Komşuları ile benzer ve farklı yönleri olan
bir şehirdir. Bingöl’de karasal iklim görülmektedir. İlkbaharda yeşeren ot topluluklarından meydana gelen geniş meralara sahiptir. Şehir, su kaynakları bakımından zengin
bir alanda yer almaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bingöl’ün yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır.
B) Bingöl hayvancılık faaliyetleri yapmaya uygundur.
C) Bingöl komşu şehirlerle kıyaslandığında gelişmiş bir şehirdir.
D) Bingöl’de akarsu potansiyeli fazladır.
2. Aşağıdakilerden hangisi Bingöl’de nüfusun dağılışına etki eden faktörler arasında yer almaz?
A) İklim						

B) Yer şekilleri		

C) Su kaynakları				

D) Madencilik

3. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Bingöl’de görülmez?
A) Deprem					

B) Heyelan			

C) Tsunami					

D) Çığ

4. Aşağıdakilerden hangisi Bingöl’ün eski adlarından biri değildir?
A) Azakpert					

B) Çevlik			

C) Çolig						

D) Çapakçur

5. Sınıftayken deprem olursa aşağıdakilerden hangisi yapılabilecek doğru
davranışlardandır?
A) Dışarıya doğru koşarak çıkmak
B) Bulunduğumuz yerde hareket etmeden beklemek
C) Sınıf penceresinden çıkmaya çalışmak
D) Ellerimizle başımızı kavrayıp sıramızın yanına çömelmek
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E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1
2

3
1

2

4

H O L H O L
5
3
6
4

7

8

9
10

6

9

8

K
A
R
L
I
O
V
A

5
11
7

SOLDAN-SAĞA

YUKARIDAN-AŞAĞI

1. Bingöl ormanlarında en çok
görülen ağaç türü
2. Yayladere ilçemizin eski adı
3. Bingöl’ün nüfusu en çok
olan ilçesi
4. Bingöl’de görülen iklim tipi
5. Batıdaki komşu ilimiz
6. Bingöl’ün bulundugu bölge
7. İli yönetir
8. Adaklı’nın eski ismi
9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan komşu ilimiz

1. Bingöl’de 1971 ve 2003‘te meydana
gelen afet
2. Bingöl’ün yöresel isimlerinden biri
3. Bingöl’ün bilinen göllerinden biri
4. Karlıova’nın eski ismi
5. Yedisu ilçemizin eski adı
6. Eski adı Bingöl olan ilçemiz
7. Karasal iklimin bitki örtüsü
8. Bingöl’ün en belirgin fiziksel özelliği
9. Yüzenadaların bulunduğu ilçemiz
10. Solhan ve Genç ilçelerimizden geçen
nehrimiz
11. Elazığ’daki göl

89

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

ANAHTAR KAVRAMLAR
Kültürel Miras
İletişim
Emek
Doğal Güzellik
Zanaat
Teknoloji
Ulaşım
Hizmet
Sanayi
Sanat
İstihdam
Kalfa

ÜNİTE KONULARI
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
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Çalışan Ekonomi, Büyüyen Bingöl
Bingöl’de Zanaat
Neden Bingöl’e Gelmeliyim?
Bingöl’de Ulaşım ve İletişim

Resim 4.1: Düzağaç kavşağı
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

41

ÇALIŞAN BİNGÖL, BÜYÜYEN EKONOMİ
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
1. Çevrenizdeki insanlar geçimlerini nasıl sağlamaktadırlar?
2. Bingöl’ün gelişimine katkı sunan ekonomik faaliyetler nelerdir?

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, hizmet
gibi çeşitli ekonomik faaliyet alanlarında çalışırlar. Bu ekonomik faaliyetler birçok bakımdan insanları etkilemektedir. Ekonomik faaliyet çeşitliliğinin çok olduğu yerlerde nüfus
yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Bingöl’de yapılan ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği
şehrin nüfusunu ve yerleşmesini etkilemektedir.
İlimizdeki ekonomik faaliyetlerin yıllara göre durumu tablo halinde aşağıda verilmiştir.

70

66,73

60

59,4

50
40
30

17,71

20

26,15
14,46

15,56

10
0
HİZMET
2004

2014

TARIM
2004

2014

SANAYİ
2004

2014

Tablo 4.1: Ekonomik faaliyet kolları

SIRA SİZDE
Tabloya göre ekonomik faaliyet oranlarının yıllara göre farklılık
göstermesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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HİZMET

DOKTOR

HEMŞİRE

İTFİAYE ERİ

GARSON

POLİS

RESEPSİYON
GÖREVLİSİ

ŞOFÖR

POSTACI

HOSTES

BANKACI

ASKER

FOTOĞRAFÇI

SEKRETER

AVUKAT

ÖĞRETMEN

MÜHENDİS

AŞÇI

MİMAR

Hizmet sektörü insan ilişkilerine dayanan bir ekonomik
faaliyet alanıdır. Kamusal
veya özel alan işlerinin insanlar tarafından sürdürülmesi
hizmet olarak kabul edilmektedir. Kamu kurum ve
kuruluşları,
üniversiteler,
lokantalar, oteller ve bankalar
hizmet sektörüne girmektedir.
Bu alanlarda çalışan insan
sayısı diğer ekonomik faaliyet alanlarında çalışan insan
sayısından fazladır.

Örneğin Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.
Öğrenci sayısının artması hizmet binalarının ve personel sayısının da artması anlamına
gelir. Bu durum ilde nüfusun artmasına ve yeni yerleşim alanlarının açılmasına katkı
sağlamaktadır.

SIRA SİZDE
Aşağıda verilen hizmet alanlarından birini seçerek nüfusa ve yerleşmeye
etkilerini yazınız.
HİZMET ALANI

NÜFUSA VE YERLEŞMEYE ETKİSİ

9 Okul
9 Sağlık kuruluşu
9 Lokanta
9 Otel
9 Belediye
9 Banka
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
TARIM VE HAYVANCILIK
Bingöl’de yer şekillerinin engebeli ve dağlık
olması, sulanabilir tarım arazilerinin azlığı ve
karasal iklimin hâkim olması tarımsal üretimi
olumsuz etkilemektedir. Bingöl’de en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, elma, ceviz, fasulye,
patates, nohut, mısır, tütün ve şeker pancarıdır.
Bingöl’de üretilen pekmez ile ceviz ve elma
yetiştiriciliği gerekli imkânlar oluşturulduğunda
ekonomik anlamda ilimize önemli katkılar
sağlayacaktır.
Resim 4.2: Bingöl elması

Elma

2016

Üretim
(ton)
121.251

Buğday

2016

29.411

Ceviz

2016

2.070

Dut

2016

915

Fasulye

2016

563

Ürün Adı

Yıl

Tablo 4.2: Tarımsal veriler

Resim 4.4: Tütün tarlası
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Resim 4.3: Cevizli sucuk

Resim 4.5: Ceviz

Bingöl’de yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması insanların hayvancılığa yönelmesini sağlamıştır. Hayvancılık genellikle kırsal alanlarda yapılmaktadır. Bu alanlarda
üretilen et ve süt ürünleri ilimizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu
durum kırsal alandaki nüfus yoğunluğunun artmasını sağlamıştır.
Büyükbaş
Yıl

Toplam

Sağılan hayvan

Süt (ton)

2016

125.089

40.760

100.628

Küçükbaş
Yıl

Toplam

Yün (ton)

Süt (ton)

2016

574.840

735.819

23.532

Kümes Hayvancılığı
Yıl

Tavuk

Ördek

Hindi

Kaz

2016

102.325

4.158

36.505

9.067

Tablo 4.3: Hayvancılık verileri

BİLİYOR MUSUN?
9 Bingöl Çobantaşı kavurması Türk Patent ve Marka
Kurumundan tescil almıştır.
9 Bingöl Yedisu horoz kuru fasülyesi , Bingöl Gazik
kaymağı ve Bingöl burmalı kadayıfının patenti için
başvuruda bulunulmuştur.
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
Tarım ve hayvancılık faaliyetleri arasında arıcılık önemli bir yere sahiptir. Küçük bir
sermaye ile yapılabilmesi ve ekonomik değerinin olması açısından da avantajlı bir faaliyet türüdür. Bingöl’de yapılan arıcılık faaliyetleri üretim, sanayi ve pazarlama açısından
şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

1400,00

400,00

2013

2014

200,00

1.029,28

600,00

873,746

800,00

1.288,18

1000,00

1.448,96

1200,00

1.294,26

BAL ÜRETİM MİKTARI (TON)

1600,00

0,00
2015

2016

2017

YILLAR

BİLİYOR MUSUN?
9 Bingöl balı, 2017 yılında yapılan 45. Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde
120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı yarışmada dünya 2’ncisi oldu.
9 Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bal üretiminin %30’u Bingöl’de yapılır.
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SANAYİ
Metal
Plastik Sanayi % 6
%6
Fabrikasyon
Metal Sanayi
% 12
Diğer
% 17

Gıda Sanayi
% 59

Grafik 4.1: Sanayi kolları

Resim 4.6: Organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikası

Ham maddenin fabrika veya tesislerde işlenerek gündelik hayatımızda kullanılır
hale getirilmesini sağlayan ekonomik faaliyet türüne sanayi denir. Bingöl’de et ve süt
ürünlerine dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Son yıllarda da paketleme, inşaat, mobilya
ve tekstil sektörlerinin geliştiği görülmektedir. Doğal kaynak sularının kullanıldığı dolum
tesisleri Bingöl’e ve çevre illere hizmet vermektedir. Organize Sanayi Bölgesinde birçok
üretim merkezi kurulmuştur. Bu üretim merkezlerinde pek çok kişi istihdam edilmektedir. Bu durum sanayinin ekonomideki payının ve bu alanda çalışan nüfusun artmasını
sağlamıştır.
5 km
Bingöl Havalimanı
15 km Bingöl Merkez

681 km
İskenderun Limanı

10 km
Genç Tren İstasyonu

Resim 4.7: Bingöl Organize Sanayi Bölgesinin Bingöl Havalimanına,İskenderun Limanına, Genç
Tren İstasyonuna ve il merkezine uzaklığı
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
ULAŞIM
Bingöl’de hava, demir ve kara yolu ulaşım ağı bulunmaktadır. Kara yolu ağının gelişmesi
ile Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kavşak noktası durumuna gelmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan kara yolu Bingöl’den geçmektedir. Bu durum
ilin ekonomik olarak gelişmesine ayrıca katkı sağlamaktadır.

Resim 4.8: Kara yolu ulaşımı

Bingöl Havalimanı, 2013 yılında hizmete açılmıştır. Hava yolunun aktif hale gelmesi
sanayiyi, ticareti ve turizmi olumlu etkilemiştir.

Resim 4.9: Bingöl Havalimanı

Bingöl’e en yakın demir yolu istasyonu Genç ilçesinde bulunmaktadır. Demir yolu hattı ilin
ulaşımına büyük katkı sağlamaktadır. Ulaşım güzergâhı üzerinde bulunan yerleşim alanlarındaki nüfus yoğunluğunun diğer alanlara göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Resim 4.10: Genç Tren İstasyonu
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YER ALTI KAYNAKLARI
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün Bingöl ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda bazı maden yatakları bulundu. Bunların en önemlileri arasında
demir, kurşun-çinko, fosfat ve ditsen bulunmaktadır.

MADEN TÜRÜ

BULUNDUĞU ALAN

Bakır-KurşunÇinko

Genç-ServiÇobançeşmesi Köyü

Kaolen (Kao)

Merkez-Kurudere
Köyü Sahası

Demir (Fe)

Genç-Avnik Koşal,
Gonaçtepe, Haylandere, Hamek,
Arduvan, Kelmetepe,
Kılhaz ve İbrahiman
Demir yatakları

Fosfat (P)

Genç-Avnik Apatitli
Manyetit Sahaları

Disten (ds)

Genç-Halveliyan
Sahası

Harita 4.1:Bingöl maden haritası

ORMANCILIK
Bingöl’ün %27,49’unu ormanlar oluşturmaktadır. Ormanlık alanlarda daha çok meşe,
dişbudak, kızılağaç, ardıç ve kavak ağaç türleri görülmektedir. Ormanların sık olduğu
yerlerde nüfusun seyrek, yerleşim yeri sayısının da az olduğu görülmektedir.
Ormanlardan elde edilen ürünler daha çok mobilya ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

Resim 4.11:Kerestecilik

Resim 4.12:Orman ürünleri
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
SIRA SİZDE
Aşağıda Bingöl’ün nüfusunu ve yerleşmesini etkileyen faktörler verilmiştir. Bu faktörlerden nüfusu ve yerleşmeyi olumlu etkileyenlere (), olumsuz etkileyenlere () işareti koyunuz

HİZMET
SEKTÖRÜNÜN
GELİŞMESİ
SANAYİNİN
GELİŞMESİ

ORMANLARIN
SIK OLUŞU

Bingöl’de nüfusu
ve yerleşmeyi
etkileyen
faktörler

TARIM
FAALİYETLERİNİN
AZ OLUŞU

ULAŞIMDA
KAVŞAK NOKTADA
OLMASI

TİCARETİN
GELİŞMESİ
ÜNİVERSİTENİN
VARLIĞI
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YER
ŞEKİLLERİNİN
ENGEBELİ
OLUŞU

42

ŞEHRİMİZİN ZANAATLARI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Sanayinin gelişmediği dönemlerde günlük hayatta kullandığımız
araç ve gereçlerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Tartışınız.

Zanaat; insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, el ustalığı isteyen işler olarak
tanımlanır. Bu tür mesleklerin ustalarına da zanaatkâr denir.

ÇÖMLEKÇİLİK

AYAKKABICILIK

BERBERLİK

MARANGOZLUK

NAKKAŞLIK

KALAYCILIK

YORGANCILIK

BAKIRCILIK

SEMERCİLİK

DUVARCILIK
DOKUMACILIK

DEMİRCİLİK
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
Bingöl’de geçmişten günümüze ulaşan birçok zanaat bulunmaktadır. Bunlardan bazıları teknolojinin gelişimiyle önemini kaybetmiştir. Günümüzde de önemini koruyan zanaatlar vardır. Bingöl’de geçmişte yapılan ve günümüzde yapılmakta olan zanaatlardan
bazılarını tanıyalım.

NAKKAŞLIK
Ben Göltepesi (Çan) köyünden Nakkaş
Mehmet. Yapıların tavanlarına ve duvarlarına süslemeler yapan kişilere nakkaş diyoruz. İlimizde ve ülkemizin birçok
yerinde bulunan cami, mescit, yalı, köşk
ve iş yeri gibi yapıların süslemelerini yaptık. Yanımıza aldığımız çıraklarla birçok
şehirde çalıştık. Birçok eser ortaya koyduk. Gelecekte de bu zanaatın yaşayacağına inanıyorum.

HALI DOKUMA
Ben Hatice.Yıllarca dokumacılık işi ile
uğraştım. Eskiden tezgahta heybe, kilim
ve keçe dokurdum. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile yaptığım iş de zamanla
önemini kaybetmeye başladı.
Kilim dokumacılığı az da olsa yapılmaktadır. Dokuduğumuz kilimler oda süslemeleri, yatak örtüleri ve namazlık olarak
kullanılmaktadır.

AYAKKABICILIK
Ben Hacı Kazım. Yıllardır Bingöl’de
ayakkabıcılık yaparım. Bu zanaatı ustamdan öğrendim. Önce çırak, sonra kalfa
daha sonra da usta oldum. Ustamın yanından ayrılarak bu iş yerimi 1993’te açtım.
Eskiden çokça müşterim vardı. El emeği
ile yaptığım ayakkabıları yetiştiremezdim.
Şimdi sadece tamirat ve boyama işleri için
yanıma uğruyorlar. Yine de halimize şükürler olsun. Ailemin rızkını buradan temin
ediyorum. Kimseye yük olmuyorum.
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SEMERCILIK
Ben Yaşar Usta. Semercilik işi ile
uğraşırdım. Semer; at, katır gibi hayvanların sırtına yerleştirilerek üzerine binilen
ya da yük bağlanan, iskeleti ağaçtan
yapılan yastıktır. Yıllardır yaptığım bu
mesleğin son temsilcilerinden biriyim. Bu
zanaatı bırakmamın en önemli sebebi
binek hayvanlarının yerini motorlu taşıtların almasıdır. Şu anda yaptığım iş koltuk
ve kanepe döşemeciliğidir.

ÇÖMLEKÇILIK
Çömlekçilik, topraktan kap yapma
sanatıdır. Yumuşak ve işlenebilir halde
bulunan toprağa çeşitli teknikler uygulanarak bazı biçimler verilir. Bu el sanatları
içinde çeşitli boy ve biçimlerde testiler,
küpler, tava ve tencereler bulunmaktadır.
Toprağın ve taşın malzeme olarak kullanılmasıyla yapılan ekmek tandırları dikkat
çekmektedir. Bingöl’de ekmek tandırları
çok kullanılmaktadır. Dumanı tüten bir
tandır görürseniz, tandıra gidip ekmek
istemeyi unutmayın.

AHŞAPTAN YAPILAN EL SANATLARI
Bingöl’de ağaç işlemeciliği önemli zanaatlar arasında bulunmaktadır. Bingöl kültüründe yer edinmiş olan sandık, kaval, ahşap kepçe ve kaşık bu zanaatın ön plana çıkan
önemli ürünlerinden bazılarıdır.

Resim 4.13:Ahşap işçiliği
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Bingöl’de bunların dışında da zanaat ve meslek dalı mevcuttur. Usta-çırak ilişkisi ile
sürdürülen bu mesleklerden bazıları teknolojinin gelişimi ile varlığını sürdürememiştir.
Yöremizde el tezgâhlarında dokunan halılara, el ile örülen kazak ve çoraplara artık çok
az rastlanmaktadır.
Günümüzde yaşanan değişimlere rağmen önemini kaybetmeyen zanaatlar da vardır.
Berberlik, terzilik, duvarcılık, çinicilik vb. zanaatların kullandıkları aletler değişse de bu
zanaatlar önemini korumaktadırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı zanaatların yaşamasına ve zanaatkârların yetişmesine çok
önem vermektedir. Bakanlık, okulların bünyesinde açtığı bölümler ve kurslar ile birçok
insanın eğitim almasını sağlamaktadır.
Zanaatlar, işsizliğin azaltılmasında önemli bir yere sahiptir. Küçük sermayeler ile yapılan zanaatlar birçok kişiye iş alanı oluşturmaktadır.

ÖNERİMİZ VAR
Çevrenizde ilgi duyduğu zanaat ile
ilgili eğitim almak isteyenler varsa Halk
Eğitim Merkezinin her yıl açtığı kurslara başvurabilir.
http://bingolhem.meb.k12.tr

Türk Dil Kurumunun resmi
sayfasından bilmediğiniz kelimelerin güncel anlamlarını
bulabilirsiniz
http://www.tdk.gov.tr/

SIRA SİZDE
Aşağıdaki zanaat türlerinden birini işaretleyerek teknolojinin bu
zanaata etkisini tartışınız.
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ŞEHRİ OLUŞTURAN ÖZELLİKLER
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bingöl’ün tanınmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Şehirler, insanların birlikte yaşadığı fiziki ve sosyal mekanlardır. Şehirler; ilçeleri, beldeleri, köyleri, mahalleleri, caddeleri, sokakları ile bir bütündür. Şehirde yaşayanlar, maddi
ve manevi mirasın sahipleridirler. Birbirlerinin sevinçlerine ve üzüntülerine ortaktırlar.
Şehirleri diğer şehirlerden ayıran özellikler vardır. Şehirler; tarihi, doğal, dini ve kültürel
unsurları, anıt eserleri, milli parkları, ören yerleri, müzeleri ve yaylaları ile kendine has bir
kimlik oluşturur. Bu özellikler şehrin marka değeri için önemlidir.
Bingöl’de şehrin marka değerinin artmasını sağlayan başlıca unsurlar şunlardır:
9 Tarihi eserler (İsfahan Bey Cami, Kral Kızı Kalesi, Balaban Bey Cami, Selçuklu
Mezarlığı vb.)
9 Bingöl kavurması ve Bingöl balı
9 Haserek Kayak Merkezi
9 Bingöl Ilıcalar (Kös) Termal Tesisleri
9 Doğal güzellikler (Yüzen Ada,Çır Şelalesi, Zağ Mağaraları vb.)
9 Yöresel yemekler (Löl, mastuva, sörin, keldoş, kadayıf, kaymak vb.)
9 Halk oyunları (Kartal, Çepik, Delilo vb.)
9 Güneşin Doğuşu Festivali
9 Yaylalar (Çotla, Mergmir, Şerafettin, Karer, Çavreş vb.)
9 Dengbej kültürü
Tüm bu özellikler şehrin kimliğinin oluşmasında ve marka değerinin artmasında önemli
rol oynamaktadır.
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SIRA SİZDE
A. Arımız aşağıdaki bal peteklerinden hangilerine konarsa
Bingöl’ün gelişimine katkı sağlamış olur?

İsfahan
Cami

Bal

Peri
Suyu

Keban

Haserek

Ilıcalar

Sülbüs
Dağı

Harput
Kalesi

Palandöken

Hevsel
Bahçeleri

Güneşin
Doğuşu

Kavurma

Murat
Nehri

Balaban
Cami

B.
Yandaki görsel hangi
turizm alanına aittir?
A) Tarih turizmi
B) Deniz turizmi
C) Doğa turizmi
D) Kış turizmi

Bingöl’ün doğal ve tarihi alanlarına ilginin arttırılması ve Bingöl turizminin geliştirilmesi için hangi çalışmalar yapılabilir?
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BİNGÖL’DE ULAŞIM VE İLETİŞİM
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
1. Bulunduğunuz yerden başka bir yere giderken hangi ulaşım
imkânlarından faydalanırsınız?
2. Acil durum numaralarından hangilerini biliyorsunuz?

SIRA SİZDE
1968 yılının başıydı. Köyümüz beyazlara bürünmüştü. Kardeşim Ahmet, geceleyin başlayan ve ertesi gün şiddetini
arttıran bir hastalığa yakalanmıştı. Sürekli
öksürüyor ve titriyordu. Üşüdüğünü söyleyen kardeşime yapılan bazı müdahaleler
sonuç vermedi. Kardeşimin durumu ağırlaşıyordu. Köy öğretmenimizin de önerisi
ile kardeşimin şehirde bir sağlık merkezine götürülmesi gerektiği fikri ortaya
çıktı. Köylülerimiz kızağı apar topar hazırlayıp kardeşimle yola çıktılar. Olayın geri
kalanını babam şu şekilde aktarıyordu:
‘‘Kar, tipi ve fırtınanın şiddetini artırdığı
bir gecede bize eşlik eden köylülerimiz
ile 14 saat süren zorlu yolculuktan sonra
Bingöl’e ulaştık. Bingöl Devlet Hastanesinde Ahmet’e ilk müdahale yapıldıktan
sonra Ahmet gözlem altına alındı. Ahmet
bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına
kavuştu. Bir hafta belki bir haftadan daha
fazla zaman geçmişti. Aynı yolu kullanarak köye döndük. Bir süredir bizden
haber alamayan akrabalarımız ve köylülerimiz bizi görünce etrafımıza toplandılar. Neler olup bittiğini sordular. Ben de
yaşadıklarımızı anlattım.’’
Buna benzer durumları kış mevsiminin ağır geçtiği zamanlarda birçok kez
yaşadık.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve
tipi, günlük hayatı durma noktasına
getirdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı
bir metreyi aşarken, hava sıcaklıkları
geceleri eksi 20 dereceye kadar düştü.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması
için çalışmalar devam ederken, kırsal kesimlerdeki hastaların imdadına İl
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
yetişiyor.
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde aniden
fenalaşan hamile kadının hastaneye
ulaştırılması için ailesi durumu Acil 112
ve UMKE ekiplerine bildirdi. Yoğun kar
yağışı ve tipi nedeniyle kara yoluyla
ulaşımın sağlanamadığı bölgeye Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter
gönderildi. Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere alınan hamile kadın
Bingöl Havalimanında bekleyen 112
sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi
yapıldıktan sonra Bingöl Kadın Doğum
ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

1. İki olayın benzer ve farklı yönleri nelerdir?
2. Siz de buna benzer olaylar yaşadınız mı? Sınıfta paylaşınız.

107

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Harita 4.2: Ulaşım ağı

Bingöl; demir yolu, kara yolu ve hava yolu ulaşım ağı gelişmiş bir şehirdir. Bingöl’ün
ilçelerine, beldelerine ve köylerine kara yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Aynı zamanda
Bingöl kent merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan Çapakçur Viyadüğü şehrin ulaşımı
açısından önemlidir. Ulaşım ağının gelişmişliği vatandaşlarımıza her alanda kolaylıklar
sağlamaktadır.
Bingöl’de üretilen bir ürünün il dışına gönderilmesi veya başka yerde üretilen bir ürünün Bingöl’e getirilmesi ulaşım ağları ile yakından ilişkilidir.
Yer altı kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi ve tüketim alanlarına ulaştırılması da ulaşıma bağlıdır. Örneğin Genç ilçemizde çıkartılan demir madeninin İskenderun Demir-Çelik Fabrikasına taşınması demir yolu ulaşım ağı ile sağlanmaktadır.
Turizm etkinliğinde de ulaşım ağı çok önemlidir. Doğal ve tarihî değerlerin görülmesi
için bu yerlere giden yolların bulunması gerekir. Örneğin Yüzen Ada ve Haserek Kayak
Merkezine ulaşımın sağlanması Bingöl’e gelen turist sayısını artırmıştır.
Tarım ve hayvancılık da ulaşımla etkileşim içindedir. Örneğin Bingöl’de üretilen süt,
süt ürünleri, bal, kaymak ve kavurma gibi ürünlerin pazar merkezlerine ulaştırılması
kolaylaşmıştır.
Ulaşım ağının güçlü, konaklama hizmetlerinin yeterli olması, ilimize; panel, konferans,
sempozyum, tiyatro, konser, festival, fuar vb. etkinlikleri için gelenlere büyük kolaylıklar
sağlamaktadır.

SIRA SİZDE
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşımın hayatınıza
etkilerine örnekler vererek açıklayınız.
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Bingöl’de Engelsiz Yaşam
Bingöl’de engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için önemli düzenlemeler yapılmıştır. Görme engelli bireyler için kaldırımlarda yapılan iz yolu, fiziksel engelli bireyler için
toplu taşıma araçlarında uygulanan asansörlü otomatik kapı sistemi ve fiziksel engelli
bireylerin akülü araçlarını şarj edebilmeleri için şehrimizin muhtelif yerlerine konulan şarj
merkezleri bunlardan bazılarıdır.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Bingöl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Özel Eğitim Uygulama Merkezi İle Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezi engelli bireylerimizin eğitim alanında faydalandıkları kurumlardandır.
Birey ve toplum olarak bizim de birtakım sorumluluklarımız vardır. Engelli bireylerin
günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmeliyiz.
Sevgili Arkadaşlar,
Lütfen engelli bireyler için yapılan iz yolunu işgal etmeyelim. İz yolunun sonuna araçlarını park eden vatandaşları uyaralım. Engelli vatandaşlar için ayrılan araç park alanlarına
araçlarımızı park etmeyelim. Yapı inşa ederken engelli bireyler için engelli rampalarını
unutmayalım. Havalimanlarında engelliler için ayrılmış olan alanları işgal etmeyelim.
Toplu taşıma araçlarında engelli bireylere ayrılan alanları kullanmayalım.
Engel Yok! Engellenmek Var.

SIRA SİZDE
‘‘İşitme engelliyim. Acil bir durumda 155 ya da 112 gibi numaraları arayabiliyorum. Ancak duyamadığım ve konuşamadığım için acil durum hakkında bilgi
veremiyorum.’’
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Yukarıda verilen sorunun çözülmesi için neler yapabiliriz. Bir proje tasarlayarak sınıfta paylaşınız.
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110

POLİS

155

AMBULANS

AMBULANS

112
109

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

BİLMEYEN KALMASIN!

Genç ilçesindeki tarihi
Murat Köprüsü 1952
yılında yapılmıştır.
İsfahan Cami,
Bingöl’ün merkezinde
bulunan tek tarihi
camidir.

Bingöl Üniversitesi
2007 yılında
kurulmuştur.

Bingöl Üniversitesi
tarım ve havza bazlı
kalkınmada pilot
üniversitedir.
Nakkaşlık ve süsleme
alanındaki ustaların
büyük bir kısmının
Bingöl’ün Göltepesi
(Çan) köyünden çıktığı bilinmektedir.

Genç Tren İstasyonu,
Van Ekspresi için önemli
istasyonlardandır.

Bingöl’ün ilk
hastanesi olan
Yenişehir Devlet
Hastanesi 1967
yılında açılmıştır.
Bingöl
Havalimanından
2018 yılının ilk altı
ayında 112 bin kişi
seyahat etmiştir.
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Bingöl Haserek
Kayak Merkeziyıllık
yüzbin kişi
tarafından ziyaret
edilmektedir.

Genç-Servi
bölgesinde
yetiştirilen dut
meyvesinden
yöresel pekmez
yapılmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”nin altındaki harfi, yanlış ise “Y” nin altındaki harfi işaretleyerek anahtar sözcüğü bulunuz.
D Y
		

1. Ormanlık alanlarda nüfus fazladır.						

Z

D

2. Haserek, kış turizm merkezidir.						

E

R

3. Gemicilik, Bingöl’deki önemli zanaatlar arasındadır.			

F

L

4. Bingöl’de ulaşım alanında engellilere yönelik çalışmalar vardır.

İ

T

5. Bingöl’de nüfusun çoğunluğu sanayi sektöründe çalışmaktadır.

M

L

6. Sağlıkla ilgili acil durumlarda 112 ‘yi aramalıyız. 				

O

K

ANAHTAR SÖZCÜK

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerle tamamlayınız.
Acil durum

1.

Marangoz

Görme

Mastuva

Çömlekçilik

topraktan kap yapma sanatıdır.

2. Kaldırımlara konulan sarı şeritler,

engelliler içindir.

3. Hemen müdahale gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olaylara
denir.
4.

ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan ustadır.

5. Pirinç ve ayran ile yapılan,ortasına tereyağı dökülen
yemeğimizdir.

yöresel
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C. Aşağıda verilen kavramları açıklamaları ile doğru şekilde eşleştiriniz.
1

SANAYİ

a

Bu ekonomik faaliyet Bingöl’de en fazla yapılan ekonomik faaliyet türüdür.

2

TARIM

b

Arazi yapısının engebeli olması nüfus ve yerleşmeyi
olumsuz etkiler.

3

HAYVANCILIK

c

Bingöl Doğu Anadolu Bölgesi’nde kavşak noktası
durumundadır.

4

TİCARET

d

Bingöl’ün eğitimde parlayan yıldızıdır.

5

HİZMET

e

Ekilebilir arazinin azlığı bu ekonomik faaliyet türünün
daha çok kırsal alanda gelişmesini sağlamıştır.

6

ÜNİVERSİTE

f

Elma, ceviz, buğday, fasulye ve dut en fazla yetiştirilen ürünlerdendir.

7

ULAŞIM

g

Et ve süt üretim yerleri, mobilya ve tekstil atölyeleri
ilimizin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

8

YER ŞEKİLLERİ

h

Et ve süt ürünleri, bal, Bingöl’ün önemli ihraç ürünleri
arasındadır.

Ç. Aşağıda kelimeleri bulmaca içerisinden bulunuz.
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D. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Bingöl’de en çok gelişim gösteren ekono- 4. Aşağıdakilerden hangisi Bingöl’e ait domik faaliyet alanı hizmet sektörüdür.
ğal güzelliklerden biri değildir?
Yukarıdaki açıklamaya göre Bingöl’de
hizmet sektörünün gelişmesiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İsfahan Camii			

A) Nüfusun azalmasına neden olur.

D) Çır Şelalesi

B) Buban Peri Bacaları
C) Metan Gölü				

B) Hayvancılık sektörü yapılamaz hale gelir.
C) Tarım sektörünün gelişmesini sağlar.
D) Nüfusu ve yerleşmeyi olumlu etkiler.
5. I. Bingöl Üniversitesinin kurulması
2. Bingöl’de;

II. Bingöl’ün ulaşımda kavşak noktada olması
III. Sanayi alanında yeni işletmelerin açılması

- Yerşekillerinin engebeli ve dağlık olması,
- Ekilebilir tarım alanlarının azlığı,

IV. Karasal iklimin hakim olması

- Kırsal nüfus yoğunluğunun fazla olması,

Yukarıda verilenlerden hangileri Bingöl’ün
nüfusunun artmasına neden olmaktadır?

Yukarıda verilen durumlar aşağıdaki
faaliyet türlerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Sanayi			

B) Turizm

C) Hizmet		

D) Hayvancılık

A) I-IV

B) I-II-III C) I-III-IV

D) I-II-IV

6.

3. Bingöl’de önemli bir zanaat türü olan semercilik, motorlu taşıtların üretilmesiyle
unutulmaya yüz tutmuştur.
Yukarıdaki açıklamadan hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İklim şartlarında meydana gelen değişmeler zanaatları olumsuz etkilemiştir.

İstanbul’dan Bingöl’e en kısa zamanda
gelmek isteyen biri aşağıdaki ulaşım yollarından hangisini kullanmalıdır?

B) Teknolojinin gelişmesi bazı zanaat türlerini olumsuz etkilemiştir.

A)Demir yolu 		

B)Kara yolu

C) Zanaatlar şehrin kültüründen etkilenmiştir.

C)Hava yolu 		

D)Deniz yolu

D) Tarım alanlarının azlığı zanaatları etkilemektedir.
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ANAHTAR KAVRAMLAR
Festival
Medya
Kültürel Varlık
Kültür
Sanat-Sanatçı
Deyiş
Kümbet
Efsane
Mani
Destan
Kültürel Miras

ÜNİTE KONULARI
5. 1.
5. 2.
5. 3.
5. 4.
5. 5.
5. 6.
5. 7.
5. 8.
5. 9.
5.10.
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Şehrimde Kültür ve Sanat
Tarihî ve Kültürel Mekânlarıyla Bingöl
Şehrimin Tanınmış Şahsiyetleri
Bingöl’ün Kültürel Varlıkları
Şehrimin Dil Yapısı
Yerel Yayıncılık
Bir Ses Bir Nefes
Bingöl’de Önemli Günler
Şehrimin İmkânları
Geleneksel Sporlarımız

Resim 5.1: Gerindal Gölü
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ŞEHRIMDE KÜLTÜR VE SANAT
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Festival, fuar, tiyatro ve sergilerin şehrimize katkılarını sınıfta tartışınız.

Kültür, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. Sanat; bir duygu, tasarı ve güzelliğin anlatımıyla bir eserin ortaya konmasıdır. Kültür
ve sanatın, şehirlerin kalkınmasında ve tanıtılmasında büyük bir rolü vardır. Sanat eserlerini incelediğimizde içinde bulunduğu kültürün, zamanın ve çevrenin izlerini görürüz.
Şehrimiz; ulusal ve uluslararası
alanda yapılan festivallere, tiyatrolara, şiir dinletilerine, fuarlara, sergilere, kitap günlerine ve şenliklere ev
sahipliği yapmaktadır. Her yıl okullarda
yapılan TÜBİTAK Bilim Şenlikleri ile
Bingöl Üniversitesi bünyesinde düzenlenen kitap günleri belli başlı kültürel
sanatsal faaliyetler arasındadır. Bingöl
Sanat Sokağı çeşitli dönemlerde sergilenen sanatsal faaliyetler ile sanatçıları
ve halkı bir araya getirmektedir.
Resim 5.2: Kısa Film Festivali
Bingöl Kültür Merkezi ile Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi tiyatro çalışmalarının
yapıldığı uygun mekânlardır. Buralarda sahnelenen tiyatro oyunları tiyatro kültürünün
oluşmasında büyük öneme sahiptir. İl merkezinde sinemaseverlere hitap eden sinema
salonları bulunmaktadır. Sinemacılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bingöl’de her
yıl ulusal ve uluslararası alanda “Kısa Film Festivali” düzenlenmektedir.

Resim 5.3: Tiyatro sahnesi
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İlimizde biri il merkezi, beşi de ilçelerde olmak üzere toplam altı tane kütüphane bulunmaktadır. Gezici kütüphane uygulaması ile kırsal alanda kitaplara ulaşmada zorluk yaşayan vatandaşlara hizmet sunulmaktadır. Ayrıca Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi kaynak
çeşitliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Gençlik merkezlerinde ve okullarda bulunan
kütüphaneler vatandaşlara hizmet vermektedir.

Resim 5.4: Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi

Resim 5.5: Gezici Kütüphane

ÖNERİMİZ VAR
•

http://www.bingolkutup.gov.tr
internet adresinden birçok kitaba
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

•

Görme engelli arkadaşlarımıza
sesli kitap uygulamasını tavsiye
edebilirsiniz.

Bingöl’ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini, kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin görsel arşivini oluşturmak amacıyla ülkemizde ilk defa Bingöl’de ‘‘Kış
Fotosafari Yarışması’’ düzenlendi.

Resim 5.6:Bingöl
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TARIHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARIYLA BINGÖL
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Yaşadığınız yerdeki tarihi ve turistik mekânlar hakkında neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.

ÇOLİG HABER
BINGÖL'DE NORIK HÖYÜK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
Bingöl'ün Solhan ilçesinin Murat
köyünde bulunan Norik Höyük'te
yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu
dönemine ait yaklaşık 3 bin 600 yıllık
yerleşim yeri ortaya çıkarılıyor.
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Bingöl, MÖ 4000-5000’li yıllara kadar uzanan zengin tarihsel geçmişe sahiptir. Urartular, Asurlar, Hititler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok devletin
hâkimiyet alanı içerisinde yer almıştır. Bundan dolayı tarih kokan bir coğrafyaya sahiptir.
Bingöl; tarihi, doğal, kültürel güzellikleri ile adeta bir açık hava müzesini andırmaktadır.

TARİHİ MEKÂNLAR
Bingöl-Merkez
Kent merkezinde Bingöl Kalesi ve Gayt Kalesi kalıntıları bulunmaktadır. Urartu yolu,
Bingöl-Elazığ kara yolu güzergahında yer almaktadır. Bu yol geçmişte ticaret yolu olarak
kullanılmıştır.
Bingöl merkezde ayakta kalan tek tarihi yapı İsfahan Bey Camisi’dir. Bingöl’ün ilk yerleşim yeri olan Aşağı Çarşı bölgesinde bulunmaktadır. Cami, Diyarbakır Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından restore edilip hizmete açılmıştır.

Resim 5.7: İsfahan Bey Cami

Resim 5.8: Urartu yolu
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ADAKLI
İlçe merkezinde Akkoyunlular’dan kalma 2 tarihi çeşme bulunmaktadır. İlçeye bağlı
Bağlarpınarı köyünde tarihi bir çeşme, cami, kilise ve tarihi mezarlıklar bulunmaktadır.
Yeldeğirmeni köyünde de tarihi bir çeşme ve kümbet mevcuttur.

Resim 5.9: Yeldeğirmeni köyü kilisesi

Resim 5.10: Adaklı tarihi çeşme
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Resim 5.11: Bağlarpınarı köyü tarihi cami

Resim 5.12: Bağlarpınarı köyü tarihi mezarlık

Resim 5.13: Hacı Yusuf türbesi
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GENÇ
İlçe merkezinin doğusunda bulunan Sürekli (Diyarbug) köyü sınırlarında Pers hükümdarı tarafından yapıldığı sanılan Kral Kızı Kalesi kalıntıları bulunmaktadır. Aynı köy sınırları içinde bulunan Çaytepe Bucağı yolunun sağında ve solunda 2 ayrı kümbet mevcuttur.

Resim 5.14: Genç Kümbeti

Resim 5.15: Genç Kuba Kümbeti
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Resim 5.16: Kral Kızı Kalesi

KİĞI
Tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanan Kiğı, tarihi ve kültürel mekânlar açısından zengindir. İlçede bulunan başlıca tarihi yapılar şunlardır:
9 Kiğı Kalesi,
9 Balaban Bey Cami ve çeşmesi,
9 Kiğı Cami,
9 Kiğı Hamamı,
9 Mürsel Paşa Anıtı,
9 Kiğı Mektebi,
9 Sultan Abdülhamid Köprüsü (Seleng Köprüsü).
Ayrıca yıkıntı halinde bulunan 3 kilise ve bir de hamam bulunmaktadır.

Resim 5.17: Kiğı Balaban Bey Cami

Resim 5.18: Mürsel Paşa Anıtı

Resim 5.19: Kerek Hamamı

123

ŞEHRİMDE BEN

Resim 5.20:Arek Manastırı

Resim 5.21:Çanakçı köyü kilisesi
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KARLIOVA
İlçe farklı dönemlerde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle ilçede
tarihi kalıntılara rastlamak mümkündür. İlçe merkezine bağlı Toklular köyünde kilise kalıntısı ile Kaynarpınar köyünde Osmanlı döneminden kalan köprü kalıntısı mevcuttur.

Resim 5.23: Toklular köyü kilisesi

Resim 5.22: Azizan Şehitliği

Resim 5.24: Kaynarpınar köyü
Osmanlı köprüsü

YEDİSU
İlçede çeşitli dönemlerden kalan kilise ve ilçeye adını veren yedi çeşme ile Osmanlı
döneminden kalan bir konak bulunmaktadır.

Resim 5.26: Güzgülü Kilisesi

Resim 5.25: Ağa konağı

Resim 5.27: Yedi musluklu çeşme
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SOLHAN
Ağçakale olarak bilinen Kaleköy ve Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olanların
anısına dikilen Şeref Meydanı’ndaki anıt mezar, tarihi öneme sahip yerlerdendir.
Ağçakale’de ayrıca tarihi çok eskilere dayanan bir kale kalıntısı da mevcuttur. Yine
Solhan’da Bokar Kalesi kalıntıları, Cankurtaran Tepesi ve Murat köyü höyüğü de önemli
tarihi ve kültürel mek'anlardandır.

Resim 5.28: Murat (Norik) köyü höyüğü

Solhan İlçesi Murat köyü sınırları içerisinde yer alan, Murat Nehri kenarındaki Murat
(Norik) Höyük’te 2018 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, 3 bin 600 yıl öncesine
ait yerleşim alanı ile Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eser ortaya çıkartıldı.
Murat (Norik) Höyük, Bingöl’ün ilk sistemli arkeolojik kazısı olma özelliği göstermektedir. Murat (Norik) Höyük’te yapılan kurtarma kazılarında, Urartu dönemi seramikleri, camdan yılan başlı bileklik, iğne, küpe, fibula ve kemer parçası gibi bronz objeler dönemin
önde gelen örneklerindendir.
Ayrıca Murat (Norik) Höyük
kurtarma kazıları sırasında Demir
Çağı'na ait mimari yapının içerisinde tek kulplu çömlek içerisinde
karbonize olmuş hububat taneleri
bulundu.

Resim 5.29: Murat (Norik) köyü höyüğünde bulunan buğday
tanelerinin incelenmesi
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Resim 5.30: Kaleköy Cami

BİLİYOR MUSUN?
Aşağıda Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan tarihi Urartu yoluna
ait görsel verilmiştir (Resim 5.28). Tarihi ve doğal varlıklara ait tabelalar aşağıdaki gibi gösterilmektedir (Resim 5.29).

URARTU
YOLU

Resim 5.31: Urartu yolu

Tarihi ve doğal varlıklara
ait tabela
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SIRA SİZDE
Aşağıda verilen tarihî ve kültürel mekânların Bingöl’ün hangi
ilçesinde yer aldığını görsellerin altına yazarak belirtiniz.
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YÜZEN ADALAR
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde bulunan Yüzen Adalar, Bingöl’ün önemli doğal
güzelliklerinden bir tanesidir. Gölün ortasında hareket eden üç ada vardır.

129

ŞEHRİMDE BEN

HESAREK KAYAK MERKEZİ
2015 yılında hizmete açılmış olup il merkezine 34 kilometre uzaklıktadır. Bölgenin en
büyük sosyal yaşam alanı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, 1600 metre uzunluğundaki kayak pisti, telesiyeji, teleskisi, 70 yatak kapasiteli oteli ve sosyal tesisiyle yerli
ve yabancı turistlere kış aylarında ev sahipliği yapıyor.
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GÜNEŞİN DOĞUŞU
Dünyada güneşin doğuşu İsviçre’nin Alp Dağları’ndan ve Karlıova ilçesinde bulunan Bingöl Dağları’nın Kale Tepesi’nden tam olarak izlenir.
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KAPLICALAR
Merkez Ilıcalar beldesinde bulunan Kös Kaplıcaları, Bingöl-Erzurum kara yolunun
20. km’sinde yer almaktadır.
Jeotermal kaynaklar, sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
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DOĞAL GÜZELLİKLER
Bingöl, doğal güzellikler bakımından ülkemizin en zengin illerindendir. Dağları, platoları, yaylaları, ovaları, ırmakları, şelaleleri, birbirinden farklı yapıya sahip gölleri ve yemyeşil örtüsü ile adeta bir tabiat cennetini andırmaktadır. Bingöl’de çevrenize baktığınızda
mutlaka doğal bir güzellikle karşılaşırsınız.
Bingöl Ovası, Merkez ilçede yer almakta olup Bingöl’ün en büyük ovasıdır. Baharı müjdeleyen kardelenler ve ilkbaharda açan laleler ovaya ayrı bir güzellik katmaktadır.

Resim 5.32: Bingöl Ovası

Resim 5.33: Solhan Avmasi Yaylası
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Şeytan dağları üzerinde yer alan bu yaylamız, Bingöl yaylalarına güzel bir örnek
teşkil etmektedir.

Resim 5.34: Elmadağ köyü yaylası

Resim 5.35: Karlıova yaylası
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Bingöl Merkez Balpınar köyüne bağlı 2600 rakımlı Metan Dağı’nda bulunan göl
soğuk su kaynakları ile bilinmektedir.

Resim 5.36: Metan Gölü

Bingöl-Elazığ sınırında bulunan ve “Gerindal” olarak bilinen 2 bin 371 metre yükseklikteki krater gölü kalp şeklindedir.

Resim 5.37: Gerindal Gölü

Bingöl Merkez Cafran (Dallıtepe) köyünde yer almaktadır. Doğal güzelliği ile ziyaretcilerini büyülemektedir.
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Resim 5.38: Cafran Gölü

Resim 5.39: Çır Şelalesi

Resim 5.41:Halef Şelalesi

Resim 5.40: Pergasur Şelalesi

Resim 5.42: Dallıtepe Şelalesi
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Resim 5.43: Zağ Kaya Olukları

Resim 5.44: Peri bacaları
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki görsellerle ilgili sizden istenen bilgileri yazınız. Tarihi mi
doğal mı olduğunu ilgili kutucuğa işaret koyarak gösteriniz.

Adı:
Bulunduğu yer:
Tarihi

			

Adı:
Bulunduğu yer:
Doğal

Adı:
Bulunduğu yer:
Tarihi

			

			

			

Doğal

Adı:
Bulunduğu yer:
Doğal

Adı:
Bulunduğu yer:
Tarihi

Tarihi

Tarihi

			

Doğal

Adı:
Bulunduğu yer:
Doğal

Tarihi

			

Doğal
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ŞEHRIMIN TANINMIŞ ŞAHSIYETLERI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bilim insanı, sporcu, yazar ve sanatçıların şehre katkıları neler olabilir?

Şehrin yetiştirdiği şahsiyetler şehrin tanıtımına çok ciddi katkı sağlar. Ortaya koydukları eserler, yaptıkları bilimsel çalışmalar, elde ettikleri başarılar hem kendilerinin hem
de dolaylı olarak şehirlerinin tanınması açısından önemlidir. Bilim insanları, sanatçılar,
sporcular ve yazarlar şehrin örnek alınan şahsiyetleridir. Bingöl’de bu alanlarda yetişmiş
önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bingöllü olan birçok sanatçı, yazar, bilim insanı ve
sporcu şehrimizin tanınmasında önemli görevler üstelenmişlerdir. Şehrimizin yetiştirdiği
şahsiyetlerden bazılarını tanıyalım.

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ
1979 yılında Bingöl’de doğan Ramazan
Solmaz, ilk ve ortaokulu Servi YİBO’da;
liseyi Adana Yüreğir Atatürk Anadolu Lisesinde ve üniversiteyi de Çukurova Üniversitesi Kimya bölümünde okuyup mezun
olmuştur. Çukurova Üniversitesinde araştırma görevlisi ve yardımcı doçentlik,
Bingöl Üniversitesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını almıştır. Evli ve iki
çocuk babası olan Ramazan SOLMAZ
ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.
ABD’deki Brown Üniversitesinde nanomalzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır.
Malzemelerin korozyonu alanında dünya
bilimine önemli katkılar sunmuştur. 2012 yılında Türkiye Korozyon Derneği Yönetim Kurulunca, European Federation of Corrosion(Avrupa Korozyon Federasyonu)
tarafından 3 yılda bir verilmekte olan Kurt Schwabe ödülüne Türkiye adayı olarak
gösterilmiş ve bu ödülü kazanmıştır. Ödülü dünyada kazanan 5’inci, Türkiye’de de
ilk bilim insanı olmuştur. Bilim dünyasına yapmış olduğu önemli katkılar dolayısı
ile Bilim Kahramanları Derneği Temel Bilimler Kimya alanında 2013 yılı Genç Bilim
İnsanı Ödülü, 2014 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 1’incilik Ödülü gibi çok sayıda saygın ödüle
layık görülmüştür.
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Yavuz AĞRALI
1992 yılında Bingöl’de doğdu. İlk, orta ve
lise eğitimini Bingöl’de tamamladı. Niğde
Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu.

SPORTİF BAŞARILARINDAN BAZILARI
9 2010 yılında Dünya Şampiyonasında
Yavuz Ağralı’nın içinde bulunduğu takım
dünya şampiyonu oldu ve aynı yarışmada ferdi olarak dünya 6’ncısı oldu.
9 2014 Nisan ayında Arnavutluk’ta yapılan
Balkan Yarı Maratonunda Balkan 2’ncisi
oldu.
9 2010 yılında Dünya Şampiyonasında Yavuz Ağralı’nın içinde bulunduğu takım
dünya şampiyonu oldu ve aynı yarışmada ferdi olarak dünya 6’ncısı oldu.
9 2014 Nisan ayında Arnavutluk’ta yapılan Balkan Yarı Maratonunda Balkan
2’ncisi oldu.
9 2016 yılında Uluslararası Rotterdam Maratonunda olimpiyat barajını geçip Rio
Olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı.

Ali Haydar HAKSAL
16 Mayıs 1951 tarihinde Bingöl’de doğdu.
İlkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından Erzurum’da Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşüncesi
Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.
Çeşitli gazete ve dergilerde öykü ve yazıları yayımlandı. Uluslararası sempozyumlara katıldı, tebliğler sundu. Ülke içinde çok
sayıda konferans verdi.
“Sesim Bana Yetmiyor”, “Güneşe Koşan
Adam” adlı kitapları ile hikâye alanında; ”Yitik
Yaşamın Güncesi” adlı kitabı ile de roman
alanında ödüle layık görüldü. Öykü, eleştiri,
inceleme, deneme, roman, gezi ve araştırma türlerinde çalışmaları bulunmaktadır.
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İsmet ÖZDEK
1979 yılında Bingöl’de dünyaya geldi.
İsmet Özdek, geçimini hayvancılıktan sağlayan ailesine çobanlık yaparak destek oluyordu. Ailesinin “utangaç ve çalışkan” diye
tanımladığı İsmet Özdek, köyde okul olmadığı için bir yıl yatılı bölge okuluna gitti. Aile
1986 yılında Bursa’ya göç etti.
1989 yılında Viyana’da işçi olarak çalışan
babasının yanına gitti. Eğitimine Viyana’da
devam eden İsmet Özdek, bir arkadaşının
tavsiyesine uyarak dans okuluna kaydoldu.
Başlangıçta dansa hiç ilgi duymayan Özdek,
zamanla kendini geliştirdi ve 2002 yılında
Dans Akademisi’nden eğitmen olarak mezun
oldu. 5 yıl sonra kendi dans okulunu açtı ve Avusturya’nın en başarılı dans okulları
arasına girerek Viyana Opera Balosu’nun baş koreografisini üstlendi.

ÖNERİMİZ VAR

Bingöllü sanatçı, yazar, bilim insanı ve sporcular hakkında
araştırma yapınız. Araştırmanın sonuçları ile ilgili sınıfınızda bir
köşe oluşturabilirsiniz.
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SIRA SİZDE
Kendinizi herhangi bir alanda başarılı bir şahsiyet olarak hayal ediniz ve
bununla ilgili bir biyografi yazısı yazınız.
.........................................
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BINGÖL’ÜN KÜLTÜREL VARLIKLARI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bingöl’de katıldığınız bir düğünde hangi kültürel özellikler dikkatinizi çekmiştir? Bundan hareketle Bingöl’ün kültürel özellikleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Somut olmayan kültürel miras, kuşaktan kuşağa aktarılan maddi manevi toplumsal
değerlerin tamamını ifade eder.
Bu miras, özellikle aşağıdaki alanlarda belirir:
a. Sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri,
masallar, fıkralar vb.),
b. Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
c. Toplumsal uygulamalar ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar),
d. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği,
halk takvimi, halk meteorolojisi vb.),
e. El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi vb.)
Bingöl; halk oyunları, geleneksel kıyafetleri, zengin mutfağı, el sanatları ve sözlü hikâyeleri ile somut olmayan kültürel varlıkları bünyesinde barındıran zengin bir şehirdir.
Dünya genelinde ülkelerin ve şehirlerin birbirlerini yakından tanımalarında halk oyunlarının katkısı büyüktür. Halk oyunları, aynı zamanda bir tedavidir. Stresi, yorgunluğu,
üzüntüyü atar; insanın ruhunu ve bedenini dengede tutar. Halk oyunları toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, farklılıklara saygı, birlikte yaşama gibi birçok kültürel
değerin gelişmesine katkı sağlar.
Bingöl yöresi halk oyunları; halkın yaşantısı, serüvenleri, yaşadığı coğrafya, gelenek
ve göreneklerinin birçoğunu içinde barındırır. Oyunlarımız yöre insanının yapısına uygun,
canlı ve hareketlidir. Oyunlarımızda yer alan figür, ritim, giyim, müzik ve estetik gibi özellikler yöre insanın duygu ve düşüncelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bingöl yöresel halk oyunları ekipler bazında ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok
derece elde etmiş, ülke içinde düzenlenen etkinliklere ve festivallere katılmıştır.
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Resim 5.45: Delilo oyunu

Bingöl Halk Oyunları			
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartal
Delilo
Çepik
Esmer
Vuşke
Halay
Çaçan
İki Ayak
Meryemo
Diz Kırma
Kıleçep
Resim 5.46: Çepik oyunu

Kartal Oyunu
Bingöl iline ve sadece erkeklere özgü bir oyundur. Eski dönemlerde yörede köyün
birinde zengin bir ağanın konuşma ve işitme engelli bir çobanı varmış. Bu çoban ağanın sürüsünü otlatırmış. Sürünün içinde hem onun hem de çobanın çok sevdiği bir kara
kuzusu varmış. Günlerden bir gün çoban koyunları otlatırken bir ağacın gölgesinde dinlenivermiş. Bu sırada kartalın biri fırsattan istifade kara kuzuyu kaptığı gibi dağın zirvesine
doğru uçmuş. Sürüde kara kuzunun olmadığını fark eden çoban dağda kartal sürülerini
görünce hemencecik o yana doğru koşmaya başlamış. Dağın zirvesinde kartalların kara
kuzuyu yemek için birbiriyle kıyasıya dövüştüklerini gören çoban, çaresizce ağaya gidip
durumu anlatmaya başlamış. Çoban dilsiz ve sağır olduğu için olayı kartalların yaptığı
hareketleri ve mücadele biçimlerini taklit yoluyla figürleştirerek ağaya ifade etmeye
çalışmış. Çobanın hareketlerinden esinlenerek ''kartal oyunu'' çıkarılır. Oyun, düğün ve
şenliklerde oynanarak yaygınlık kazanmıştır.
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BİNGÖL’ÜN YÖRESEL GİYSİLERİ
Geleneksel halk giysileri Bingöl kültürünü yansıtan en güzel örneklerden biri olup
kendine has motifler ve estetik nitelikler taşır. Bu giysilerde kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil
renkler hâkimdir. Giysilerin bir kısmı sade, bir kısmı da karışık renkli ve desenlidir. Bu
husus kadın ve erkek giysilerinde farklılık göstermektedir.
Yöresel kıyafetlerimiz kültürümüzü ve millî değerlerimizi yansıtmaktadır. Düğünlerde,
bayramlarda ve taziyelerde giyilen kıyafetler günün anlamına göre farklı olabilmektedir.

ERKEK GİYSİLERİ
•
•
•
•
•
•
•

Külah (papak)
Paç (gömlek)
Yelek
Şalvar
Kuşak
Çorap
Çarık

KADIN GİYSİLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fini (kofi)
Tülbent (yazma, vala)
Tepelik
Fistan (entari)
Kuşak
Şalvar
Çorap
Yemeni
Çarık
Resim 5.47: Erkek kıyafeti

Resim 5.48: Kadın kıyafeti

SIRA SİZDE
Yukarıda yöresel kıyafetlerimizin isimleri verilmiştir. Bu giysilerin kullanım amaçlarını ve nerelerde kullanıldığını aile büyüklerinizden yardım
alarak bulunuz. Günlük hayatta bu kıyafetlerden kullanılan varsa sınıfınıza getirerek arkadaşlarınıza gösteriniz.
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BİNGÖL MUTFAĞI VE YÖRESEL TATLAR
Pek çok yörede olduğu gibi Bingöl mutfağı da bulunduğu coğrafya, iklim ve yapılan
ekonomik faaliyet türünden etkilenmiştir. Bingöl mutfağında yaz ve kış mevsiminde yenilen yemekler farklılık gösterir. Yaz aylarında sebze ağırlıklı yemekler ön plana çıkarken,
kış aylarında daha çok kurutulmuş sebzeler ve etli yemekler tercih edilmektedir. Yöre
ürünlerine dayanan Bingöl mutfağında yemeklerin çoğu bulgur, ayran, süt, et, çökelek ve
yenilebilir bitkilerden yapılmaktadır. Bingöl’de yaşayan birçok aile kendi yaptığı ekmeği
(sac ekmeği ya da tandır ekmeği) tüketmektedir.

MASTUVA
MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

2 kg ayran, 300 gr pirinç, 125 gr

Pirinçler ayıklanıp yıkandıktan sonra
geniş bir tencereye bırakılır. Ayran ilave
edilir. Tencereye konulan malzemeyle
birlikte yanan bir ocağın üstüne konulup
karıştırılmaya başlanır.
Ayranın bozulmaması için tahta bir
kaşıkla ara verilmeksizin sürekli karıştırılır. Ayran kaynamaya başladıktan sonra
karıştırma işlemi bir müddet devam eder.
Yemek katı hale gelinceye kadar ateşte
bırakılır. Katılaşan yemek ateşten alınarak ortası boşaltılmış vaziyette kaba
konulur. Kızartılan tereyağı ortası boşaltılan yemeğin içine dökülür ve servis

tereyağı

yapılır.

Kavurma, löl, kılç, lopık, maliyez, mastuva, germ (ayran çorbası), tutmaç çorbası,
sorina pel, keldoş (klllor), kadayıf, içli köfte, dolma, şilki, çirvila Bingöl’ün en çok bilinen
yöresel yemeklerindendir.

Löl

Kavurma

Germ

Tutmaç

Sorina pel

Keldoş
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SIRA SİZDE
Yöresel yemeklerden bir tanesini seçerek yemek için gerekli malzemeleri
ve yemeğin tarifini aşağıya yazınız.
Yemeğin Adı:
MALZEMELER
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HAZIRLANIŞI

BİNGÖL’ ÜN SÖZLÜ GELENEĞİ
Halk edebiyatı, bir toplumun çağlar boyu süregelen kültür hazinesidir. Bu, öyle bir
hazinedir ki, onda efsanelerden destanlara, türkülerden fıkralara, manilerden ninnilere
ve deyişlere kadar geniş bir halk kültürüne rastlamak mümkündür. Bingöl’de sözlü
edebiyat, toplumsal yaşamın birçok alanında kendini hissettirmiştir. Ninnilerle, masallarla
ve dengbej kültürü ile büyüyen nesiller olarak büyüklerimizden bize kalan bu hazineyi
gelecek nesillere taşımalıyız.

SIRA SİZDE
Siz de Bingöl’e ait mani, türkü, masal, destan, efsane, ninni, deyiş ve
hikâye türleri hakkında bir araştırma yapınız. Bu araştırmanızda aile
büyüklerinizden, internetten ya da her türlü yazılı, basılı görsel medya
araçlarından yararlanabilirsiniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri
sözel veya görsel olarak sınıfta paylaşınız.

SIRA SİZDE
Aşağıda isimleri verilen oyunlardan adlarını duyduklarınızı ilgili alana () işareti koyarak belirtiniz. Bildiğiniz bir oyunun nasıl oynandığını ilgili alana yazınız.
OYUNUN ADI

1

GOG

2

BEŞTAŞ

3

İSTOP

4

BİLYE

5

ÇELİK ÇOMAK

6

ÇALLIK ÇUKUR

7

KUPA

8

ELİM ELİM EPENEK

9

KEMİK

ADINI DUYDUM

NASIL OYNANIR?

10 EL PİŞTİ
11 ÇIRR (KOVALAMACA)
12 YERDEN YÜKSEK
13 ELLE OYNANAN İP
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ŞEHRIMIN DIL YAPISI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
1. Bingöl ağzı (yöresel dil) ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Şehrimizde kullanılan deyim ve atasözleri ile ilgili örnekler veriniz.

BİNGÖL VE DİL
Dil, sadece söylemek istediklerimizi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda kim olduğumuz
ve nereden geldiğimiz konusunda bize bilgi verir. Dillerin konuşma dili ve yazı dili olmak
üzere iki farklı özelliği vardır. Konuşma dili, günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak
için kullandığımız dildir. Konuşma, doğal olarak ortaya çıktığı için konuşurken cümlelerin
kurallı olup olmadığına, kelimelerin sıralanış şekline, söyleyişin doğruluğuna, kelimenin
telaffuzuna pek dikkat edilmez. Bu sebeple, bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş
farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkların zaman içerisinde geçirdiği aşamalar, dilin
farklı ağızlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bingöl yöresinde konuşulan Türkçe de bu aşamalardan geçerek kendine özgü bir ağız
haline gelmiştir.
Bingöl’de konuşma dilindeki samimi duygular, özgün seslenişler yüzünüzde bir tebessüm oluşmasını sağlar.
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Bingöl Ağzı

Anlam

Abe

Ağabey

Afat

Afet

Ana

Anne

Cınavur

Yırtıcı, iri ,büyük

Düneyin

Dün, önceki gün

Hınzir

Domuz

Kaput

Kaban,palto

Katık

Süt ürünleri

Katlık

Takım elbise

BİNGÖL’DE YÖRESEL AĞIZLA İLGİLİ ÖRNEK KULLANIMLAR
Bingöl‛de, şimdiki zamanlı fiiller konuşma dilinde “geliyorum, gidiyorum,
biliyorum” şeklinde değil; “gelerım, giderım, bilerım” şeklinde kullanılmaktadır.

“H” harfi de “alah, oturah, okuyah, bilah” gibi bazı sözcüklerin
sonlarına gelince biraz daha hırıltılı bir şekilde söylenmektedir.

“Yapsana, gitsene, baksana” gibi ifadelerin başına
“di” getirilerek “di yap, di git, di bak” şeklinde söylenir.

“-gil” yapım eki “-gül” şeklinde ifade edilmektedir.
Örneğin, “amcamgil” ifadesi “amcamgül ” şeklinde söylenmektedir.

Bingöl‛de konuşma dilinde “kendime” ifadesi sıklıkla kullanılmaktadır.
Örneğin “Çay içiyorum.” ifadesi “ Kendime çay içiyorum.” şeklinde
ifade edilmektedir.

“Odur” kelimesi de çok kullanılan diğer bir ifade şeklidir. Şu anda
yapılan işi ifade etmektedir. Örneğin “Şu anda yemek yiyorum.”
ifadesi “Odur yemek yiyorum.” şeklinde ifade edilir.
Soru eki “mi” kullanılmadan vurgu ve tonlamayla cümle soru anlamı
taşıyabilir. Örneğin “Yemek yedin mi?” cümlesindeki ‘‛mi‛‛ eki
kullanılmadan ifade vurgulu kullanılarak soru cümlesi olduğu
hissettirilir. “Yemek yedin?” gibi.

Yöre insanı tarafından çokça kullanılan bir atasözü:
‘‛İnsan bilmiyor insanın önünde ne var.‛‛

151

ŞEHRİMDE BEN

Eşkera etmek

Sen hayırdır

Saklanması gereken bir durumun açıklanması.
-E sen her şeyi eşkera ettin.

Bir durumun anlaşılması için
sorulması gereken bütün soruları içeren hitap sözüdür.
-Abe sen hayırdır?

İnan et

Fijeten gitmek

Anlatılan bir şeyin gerçekliğini
ortaya koymak için kullanılır.
-İnan et Bingöl’ü çok seviyorum.

Ödü kopmak, kalpten gitmek
anlamlarına gelen bir deyimdir.
-Araba aniden korna çalınca
neredeyse fijeten gidiyorduk.

Edemiyorum

Vahd olsun

Çekimli bir fiil olmaktan ziyade bir
işin yapılmasındaki üşengeçliği
ifade eder.
-Edemiyorum oraya gideyim.

Birini ikna etmek için kullanılan
bir yemin ifadesidir.
-Vahd olsun ayağın gitmedi.

Filit Abe sen
hayırdır?
Haserek‛ e
gitmersın?
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Valla odur kendime Yüzen
Adalar‛da gezerım.
Edemiyorum
gidem.
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YEREL YAYINCILIK
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Şehrimiz ile ilgili haberleri hangi kaynaklardan takip ediyorsunuz?

ÇEVLİK HABER

DUMAN

GÜVERCİN

GAZETE

TELGRAF

TV-RADYO-NET

İnsanlar ilk çağlardan beri çevresinde yaşanan olayları merak etmiştir. Bu durum insanlarda öğrenme isteğinin yanında edindiği bilgileri başkaları ile paylaşma duygusunu geliştirmiştir. İnsanlar bu ihtiyaçlarını iletişim araçlarını kullanarak gidermeye çalışmışlardır.
Tarihsel süreç içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim araçlarının
çeşitliliği de artmıştır. Günümüzde görsel ve işitsel birçok iletişim aracını kullanmaktayız.
Geleneksel iletişim araçları yanında kitle iletişim araçlarının çeşitliliğinin artması “medya”
kavramını ortaya çıkarmıştır. Medya; gazete, dergi, radyo, televizyon internet gibi kitle
iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir.
Bingöl’de kullanılan en yaygın medya aracı yerel gazetelerdir. 1936 yılında il olan
Bingöl’de ilk gazete 1948 yılında Bingöl Gazetesi adı altında yayın hayatına başlamıştır.
Yerel basının temelini oluşturan bu adımı daha sonra Murat (1954), Demokrat Bingöl
(1957), Sonsöz (1960), Doğu (1961), Özgürlük (1961), İkbal (1962), Hakses ve Kiğı’nın
Sesi adlı gazeteler takip etti. Günümüzde de Bingöl ili ve ilçelerinde birçok yerel gazete
yayımlanmaktadır.
Bingöl'de yerel radyoculuk 1993 yılında başladı. Günümüzde ulusal radyoların yanında
birçok yerel radyo kanalı yayın hayatını sürdürmektedir.
Resim 5.49: Radyo stüdyosu
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BİLİYOR MUSUN?
Bingöl’de yerel gazeteciliğin tarihsel süreç içerisindeki örnekleri aşağıda
verilmiştir.

ÖNERİMİZ VAR
https://www.bik.gov.tr/yerel-gazeteler/
Basın İlan Kurumu sitesinden Bingöl’e ait günlük gazeteleri takip edebilirisiniz.
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SIRA SİZDE
OKUL GAZETESİ HAZIRLIYORUZ
9
9
9
9
9
9
9

Arkadaşlarınız ile bir grup oluşturunuz.
Aşağıda verilen örnek gazeteyi inceleyiniz.
Hazırlayacağınız gazeteye bir isim veriniz.
Yayın süresini belirleyiniz. (günlük, haftalık, aylık)
Görev dağılımı yapınız. (edidör, tasarımcı, muhabir, fotoğrafçı, yazar vb.)
Topladığınız haberler ile bir gazete tasarlayınız.
Gazetenizi okulunuzda belirlediğiniz bir panoda sergileyiniz.

155

ŞEHRİMDE BEN

57

BIR SES BIR NEFES
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Şehrimize ait müzik türleri hakkında neler biliyorsunuz?

Müzik, insanoğlunun duygularını sesle anlatma biçimi olarak tanımlanır. Yöresel müzik
bulunduğu kültürden etkilenir, toplumun sevinç ve üzüntülerini içinde barındırır.
Bingöl yöresinde müzik kültürü geçmişten günümüze aktarılarak gelmiştir. Bölgede
türkü, ağıt, kaside ve dengbejlik ön plana çıkmıştır.
Türkü: Bu kavram yörede “lavık”, “kılam”, “deyiri” veya
“deyr” olarak telaffuz edilir. Halk ozanları lavıkbej, deyirbaz,
stranbej, dengbej olarak ifade edilir. Türkülerde genellikle
aşk, ayrılık, özlem, gurbet vb. duygular işlenir. Çıplak sesle
veya bir enstrüman eşliğinde söylenir.
Ağıtlar: Toplum vicdanında derin izler bırakan üzücü
olayları konu edinen uzun hava türlerinden biridir. Deprem,
sel, çığ felaketini konu edinebildiği gibi genç yaşta ölen bir
kimseyi de konu edinebilir.
Resim 5.50: Rençber Aziz

Resim 5.51: Sıddık ÇİÇEK
(Dengbej)
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Dengbejlik: Dengbejler, toplumsal olayları anlatırlar.
Bunu yaparken sağ veya sol elini kulağına dayayıp, diğer
kulağını açık tutarak, bir ezgiyi doğaçlama yolu ile içten
geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle dillendirirler.
Dengbej; aşk, göç, savaş, ölüm, yas, sevinç gibi bütün
toplumsal olayları dile getirebilir. Dengbejler genellikle
köyden köye dolaşarak söyledikleri türküler ile hayatlarını
sürdürürler. Dengbejler, herhangi bir çalgı kullanmadan
gırtlak gücüne dayanarak sanatlarını icra ederler.
Kaside: İbadet ve ahlak meselelerini konu edinen uyarıcı ve öğüt verici şiirlerden oluşmaktadır. Genellikle dini
günlerde söylenmektedir.

YÖREMİZDE KULLANILAN MÜZİK ALETLERİ
Bingöl müzik kültüründe türküler çıplak sesle (özellikle dengbêjlik geleneğinde) söylendiği gibi enstrüman eşliğinde de söylenir.
• Kaval
•

Bağlama

•

Def

•

Zel (zurna)

•

Davul

SIRA SİZDE
Bulunduğunuz yöreye ait türkü, kaside ya da bir ağıt bularak aşağıdaki alana yazınız.
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BINGÖL’DE ÖNEMLI GÜNLER
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Katıldığınız herhangi bir festival ya da şenlik ile ilgili izlenimlerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir şehrin tanıtımında veya kimlik kazanmasında o şehre ait kültürel etkinlikler önemli
bir yer tutar. Sinema, konser, festival ve şenlik gibi etkinliklere katılarak yöre halkını daha
iyi tanıyabiliriz. Bingöl’de sanat etkinlikleri ve festivallerin şehir için önemli bir anlamı vardır. Bu etkinlikler sayesinde Bingöl’ün kültürel değerlerinin tanıtılması ve şehrin kültürel
kimliğinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır.
Bingöl’de yılın belirli dönemlerinde çeşitli sanat etkinlikleri ve festivaller düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde bölgenin tanıtımı ve yöre halkının kaynaşması amaçlanmaktadır.
Etkinlikler boyunca konser, yarışma, söyleşi ve geziler düzenlenmektedir.

BİNGÖL’DE DÜZENLENEN BAŞLICA FESTİVAL VE YARIŞMALAR
Kısa Film Festivali
İlki 2017 yılında yapılan Kısa Film Festivali’ne
ulusal ve uluslararası alanda birçok kısa film
katılmıştır. Festival sonunda yönetmen, senarist
ve oyunculara çeşitli ödüller verilmiştir.

Fotosafari Yarışması
Bingöl’ün tarihi, turistik mekanları ile kültürünün tanıtılması amacıyla “Bingöl 1. Kış Fotosafari” adıyla 2019 yılında yapılan yarışmaya
ülkemizin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı yarışmacı olarak katılmıştır.

Hesarek Kayak Festivali
Her yıl şubat ayı içerisinde Hesarek Kayak
Merkezinde kayak festivali düzenlenmektedir.
Şehir içinden ve dışından binlerce katılımcı bölgeye gelerek bölgeyi tanımaktadır.
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Adaklı Karababa
Doğa, Kültür,
Ceviz ve Bal
Güneşin Doğuşu
Festivali
Festivali

Seyit Kasım
Festivali

YEDİSU
K AR LIOVA
Kİ Ğ I

A DA KLI

YAYLADERE

SOLHAN

Sülbüs Kültür ve
Doğa Festivali

B İ NG ÖL

Solhan Yüzen
Ada Doğa
Coşkusu

GENÇ

Karer Kültür
Festivali
Çotla Doğa ve Kültür
Festivali

Haserek Kayak Festivali
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Güneşin Doğuşu Festivali
Her yıl 15 Temmuz-15 Ağustos
tarihleri arasında Bingöl Dağları’nda
Kale Tepesi olarak adlandırılan bölgede ziyaretçiler konaklayıp sabaha
karşı güneşin muhteşem doğuşunu
seyretmektedirler.

Sülbüs Kültür ve Doğa Festivali
Her yıl Yayladere’de temmuz ayının son haftasında düzenlenen festivalde Sülbüs Dağı’na çıkılmaktadır.

Karer Kültür Festivali
Her yıl ağustos ayında Bingöl
merkeze bağlı Karer bölgesinde
yapılan festivale yurt içinden ve
yurt dışından birçok vatandaş
katılmaktadır.

Seyit Kasım Doğa Kültür ve
Bal Festivali
2009 yılından itibaren Kiğı ilçesinde ağustos ayı içerisinde düzenlenen festivale yerli ve yabancı
birçok ziyaretçi katılmaktadır.
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Solhan Yüzen Ada Doğa
Coşkusu
İlki 2013 yılında yapılan festival
Bingöl’ün Solhan ilçesindeki yüzen
adaların tanıtımı ve turizme kazandırılması amacıyla yapılmaktadır.

Çotla Doğa ve Kültür Festivali
Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan
Çotla Dağı eteklerinde düzenlenen
festivale yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçi katılmaktadır.

Adaklı Karababa Doğa, Kültür,
Ceviz ve Bal Festivali
İlki 2012 yılında yapılan festival
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde ağustos
ayında yöre halkını bir araya getirmektedir.

KURTULUŞ GÜNLERİ
11 Mart Karlıova Kurtuluş Günü
Karlıova, 1911-1917 tarihleri arasında yani 1.Dünya Savaşı esnasında Rusların işgaline
uğramıştır. 11 Mart 1917 yılında da düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu nedenle her yıl
11 Mart’ta kurtuluş günü etkinlikleri düzenlenmektedir.

20 Kasım Kiğı Kurtuluş Günü
Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Rus işgali 20 Kasım 1916’da ordu-halk birliğiyle sona
erdirilmiştir. İlçede her yıl 20 Kasım, kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

28 Ağustos Solhan Kurtuluş Günü
1916 yılının Mart ayında Solhan’ı işgal eden Rus güçlerinin ilerleyişi, bölge halkının
büyük mücadelesiyle Solhan sınırları içindeki Şeref Meydanı’nda durdurulmuştur. Solhan ilçemiz 28 Ağustos 1916 yılında Rus işgalinden kurtuldu. 28 Ağustos ilçede kurtuluş
günü olarak kutlanmaktadır.
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ŞEHRIMIN İMKÂNLARI
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
1. İlgi duyduğunuz sportif, sanatsal ve kültürel alanlar hangileridir?
2. İlgi duyduğunuz alanlar ile alakalı şehrin size sağlamış olduğu
imkânlar hakkında ne söyleyebilirsiniz.?

Bir şehirde vatandaşlara sağlanan sportif, sanatsal ve kültürel imkânların çokluğu o
şehrin gelişmeye ne kadar açık olduğunu gösterir. Bu durum daha fazla ziyaretçiyi şehre
çekebilmekte ve şehrin daha yaşanılabilir bir
hale gelmesini sağlamaktadır.
Bingöl’de çocuklara ve gençlere yönelik birçok alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlar
bulunmaktadır. Bu kurumların bünyesinde toplumun bütün kesimlerine yönelik kişisel gelişimlerine katkı sağlayan sosyal ve kültürel kurslar
verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki
Eğitim Merkezi kurslarında meslek alanları ile
alakalı çalışmalar yapılmaktadır.
Resim 5.52: Halk Eğitim Merkezi kursları

Engelli bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Bingöl İşitme Engelliler Okulu özel eğitim
alanında hizmet vermektedir. Bingöl’de rehabilitasyon merkezleri, gençlik merkezleri ve
dernekler özel eğitim alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşlardır. Bingöl Bilim Sanat
Merkezi (Bilsem) üstün yetenekli öğrenciler için hizmet vermektedir.
Bingöl Üniversitesi şehrin parlayan eğitim kurumu olarak öğrencilere hizmet vermektedir. Üniversitemiz; zengin kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleri, öğrenci kulüpleri,
konferans, panel, dinleti ve imza günleri ile şehre ışık tutmaktadır.
Resim 5.53: Bingöl Üniversitesi
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Bingöl Gençlik Spor İl Müdürlülüğüne bağlı tesislerde her yaş grubuna yönelik eğitimler verilmektedir. Bingöl Gençlik Spor İl Müdürlülüğü tarafından atletizm, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bocce, badminton, okçuluk, yüzme, kayak, judo, kort tenisi, karate,
tekvando, paten, jimnastik, masa tenisi, satranç vb. dallarda hizmet verilmektedir.

Resim 5.54: Okçuluk

Resim 5.56: Olimpik havuz

Resim 5.55: Kapalı spor salonu

Resim 5.57: Kayak

Kültür Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan halk kütüphaneleri ve gezici kütüphane vatandaşlara hizmet vermektedir. Ayrıca kültür merkezlerinde her yaş grubuna
yönelik tiyatro, halk oyunları gösterileri ve konser gibi faaliyetler düzenlenmektedir.
Gençlik merkezlerinde mahalle veya semt için açılmış kurslar bulunmaktadır. (Bağlama, gitar, erbane, keman, satranç, resim, bilgisayar, fidan yetiştiriciliği, aşçılık, yamaç
paraşütü vb.)

Resim 5.58: Kültür Merkezi

Resim 5.59: Kültür Parkı
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5 10

GELENEKSEL SPORLARIMIZ
DÜŞÜNELİM-SÖYLEYELİM
Bulunduğunuz yerleşim yerine özgü bir spor dalı var mıdır? Bingöl’de
bulunan geleneksel sporlar hakkında ne söyleyebilirsiniz?

At Yarışları
At yarışları geleneksel bir spor dalıdır. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde her yıl düzenlenen at yarışlarına çevre illerden ve bölgelerden katılım sağlanmaktadır. At sahipleri
biniciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışma sonunda çeşitli dallarda ödüller
verilmektedir.

Geleneksel Kızak
Yoğun kar yağışı ve yörenin engebeli coğrafyası geleneksel bir sporun oluşmasına
zemin hazırlamıştır. Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında oldukça rağbet gören geleneksel kızak, Haserek ve Yolçatı Kayak Merkezlerinin açılması ile daha profesyonel bir
şekilde sürdürülmektedir.
Resim 5.60: At yarışı (Karlıova)
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BİLMEYEN KALMASIN!

Bingöl Gazetesi 1948
yılından beri yayın
hayatına devam
etmektedir.
''Katırcılar'' ve
''Yol'' filmlerinin
çekimleri
Bingöl’de
yapılmıştır.

Bingöl Kös
Kaplıcası birçok
hastalığa şifa
kaynağıdır.
Gerindal Gölü Bingöl
ve Elazığ il sınırında
bulunmaktadır.

Kemalattin KAMU’nun
''Bingöl Çobanları'' adlı
şiirinde bir çobanın
ağzından Bingöl tasvir
edilmiştir.

Bingöl’ün
Karlıova ilçesinde
geleneksel
at yarışları
yapılmaktadır.

Bingöl sınırlarından
geçen tarihi Urartu
yolu Van'dan
başlayıp Malatya'ya
kadar uzanmaktadır.

Bingöl'de ilk
televizyon kanalı
Göl TV adıyla
kurulmuştur.

Bingöl’ün ilk
gazetesi el
pedallı sistem ile
basılmıştır.
Bingöl halk
oyunları ekipleri
ulusal ve
uluslararası alanda
birçok derece elde
etmiştir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına ''D'', yanlış olanların başına
''Y'' yazınız.
(

) 1. Çır Şelalesi, Solhan ilçemizdeki doğal güzelliklerdendir.

(

) 2. Güllaç yöresel tatlılarımızdan bir tanesidir.

(

) 3. Murat gazetesi şehrimizin geçmişte yayımlanan bir gazetesidir.

(

) 4. Şalvar, kuşak, çorap yöresel kıyafetlerimizdendir.		

(

) 5. Bingöl yöresinde takım elbise katlık diye ifade edilir.		

(

) 6. Mey, ilimizin en önemli müzik aletlerindendir. 				

(

) 7. Dengbejlik, Bingöl müzik kültüründe önemli bir yere sahiptir.		

(

) 8. Keldoş, Bingöl'ün yöresel yemeklerindendir.		

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla
tamamlayınız.
Haserek

Adaklı

Löl

İsfahan Bey

Kral Kızı Kalesi

1. ................................. Genç ilçemizde bulunmaktadır.
2. Bingöl merkezde bulunan tek tarihi cami…………………........Camisi'dir.
3. …………………….kayak tesisleri her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır.
4. Bağlarpınar köyünde bulunan tarihi mezarlık……………………..ilçemizin tarihi
yapılarındandır.
5. .………………….yöremize ait yemeklerden bir tanesidir.
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C. Aşağıda verilen kavramları doğru şekilde eşleştiriniz.

1

MÜZİK

a

Ali Haydar HAKSAL

2

BİLİM İNSANI

b

İsmet ÖZDEK

3

SPOR

c

Ramazan SOLMAZ

4

EDEBİYAT

d

Servet KOCAKAYA

5

SAHNE SANATLARI

e

Yavuz AĞRALI

Ç. Aşağıda kelimeleri bulmaca içerisinden bulunuz.
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D. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Kiğı ilçemizde bulunan tarihi varlıklardan biri değildir?
A) Kerek Hamamı
B) Balaban Bey Cami
C) Kaleköy Tarihi Cami
D) Mürselpaşa Anıtı
2. Aşağıdakilerden hangisi Bingöl yöresine ait halk oyunlarımızdan birisi değildir?
A) Kartal 			

B) Delilo		

C) Çaçan		

D) Çayda Çıra

3. I. Doğu
II. Kuzey
III. Murat
IV. İkbal
Yukarıdakilerden hangileri Bingöl basın tarihinde yer alan gazetelerdendir?
A) I-II			

B) I-II-III		

C) I-III-IV		

D) II-III-IV

4. Bingöl’ün tarihi, turistik mekanları ile kültürünün tanıtılması amacıyla ilki 2019 yılında
yapılan yarışmaya ülkemizin çeşitli bölgelerinden yüzlerce fotoğrafçı yarışmacı olarak
katılmıştır.
Yukarıda bilgisi verilen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bingöl Kısa Film Yarışması
B) Haserek Kayak Festivali
C) Fotosafari Yarışması
D) Güneşin Doğuşu Festivali
5. Aşağıdaki ilçelerimizin hangisinde kurtuluş günü etkinlikleri yapılmamaktadır?
A) Kiğı			
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B) Karlıova		

C) Solhan 		

D) Yedisu

169

SÖZLÜK

SÖZLÜK
A
Ağıt: Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi
Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim
bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili
Anonim: Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen

B
Bağlama:
Basın:
Belde:
Bilim insanı:
Bozkır:

Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü
İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer
Bilim adamı, bilimsel çalışma yapan kişi
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan

C
Coğrafi konum: Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri
Çığ: Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
Çömlek: Toprak tencere

D
Davul: Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle
çalınan çalgı
Deprem: Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı
Destan: Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu
alan şiir
Deyiş: Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü
Dil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle
yaptıkları anlaşma, lisan
Doğal afet: İnsan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu vb. felaketlerin her biri
Doğal güzellik: İnsan eliyle oluşmamış, kendiliğinden oluşan doğal tabiat güzelliği

E
Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî
hikâye, söylence
El sanatları: El tezgâhlarında bir yardımcı araç kullanarak yapılan işlerin hepsi
Emek: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet
Endemik tür: Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan)

F
Festival: Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel
önemi olan sanat gösterisi
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G
Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu
veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka
bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma
Göl: Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve
geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su kütlesi

H
Haber:
Hat:
Heyelan:
Hizmet:

İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
Çizgi, yazı
Toprak kayması
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma

İ
İl: Ülkenin vali yönetimindeki bölümü
İlçe: Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm
İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme

J
Jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için sıcaklığı yüksek olan

K
Kalfa: Çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
Karasal iklim: Karayla, toprakla ilgili, sert bir iklim türü
Kaval: Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir
çalgı
Köy: Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden
şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu
hayata uygun yerleşim birimi
Kültür: Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
Kültürel miras: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Kültürel varlık: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı tarihi kalıntı

M
Maden: Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik
yönden değer taşıyan mineral
Mani: Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan halk koşuğu.
Masal: Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla
insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü
olayları anlatan edebî tür
Matbaa: Basımevi
Medeniyet: Uygarlık
Medya: İletişim ortamı
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N
Nehir: Irmak
Nüfus: Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı

S
Sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu
anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
Sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı,
sanat eri, sanatkâr
Sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve
araçların bütünü, endüstri
Sel: Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın
su, su taşkını.
Semer: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen,
iskeleti ağaçtan araç

Ş
Şahsiyet: Kişilik
Şenlik: Çeşitli oyunların ve sanat ürünlerinin halk önünde belli bir düzen ve sıra içinde topluca değerlendirilmesi ve sonunda ödül verilmesi ile ortaya çıkan gösteriler kümesi

T
Tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
Tarım: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun
koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat.
Tarihi mekân: Yer, alan, tarihsel yapıların olduğu alan
Tef: Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların
kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi
Telesiyej: Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket halindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde
taşıyan bir teleferik türü
Telkâri: Tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş
Türkü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume

U
Ulaşım: Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş

Y
Yerel: Yöresel
Yöresel mutfak: Bir bölgeye ait lezzet türleri

Z
Zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş
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ÜNİTE-3
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B- BOŞLUK DOLURMA
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D-BULMACA
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C-EŞLEŞTİRME
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D-BULMACA

D-ÇOKTAN SEÇMELİ
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ÜNİTE-5
A-DOĞRU YANLIŞ

1-Y, 2-Y, 3-D, 4-D, 5-D, 6-Y, 7-D, 8-D

B- BOŞLUK DOLURMA
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C-EŞLEŞTİRME
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D-BULMACA

D-ÇOKTAN SEÇMELİ
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