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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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ŞEHİRLERİN HİİK AYESSİ

1. BİRLİKTE YAŞAMIN GEREKLİLİĞİ
2. ŞEHRİ TANIYORUZ
3. ŞEHİR VE MEDENİYET
4.ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Neler Öğreneceğiz ?
- Birlikte yaşamanın gerekliliğini fark edeceğiz.

- Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak
şehrin ne olduğunu öğreneceğiz.

- Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştıracağız.
- Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini tartışacağız.

1. BİRLİKTE YAŞAMIN GEREKLİLİĞİ
Neler Öğreneceğiz: Birlikte yaşamanın gerekliliğini fark edeceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Şehrinize ait bilinen hikayeleri aile büyüklerinize sorup sınıfla
paylaşınız.

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

Görsel 1.1
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE
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
Görsel 1.2
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. Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim? Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit
geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı? Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım? Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim? 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.

Görsel 1.3
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE
Neler Öğreneceğiz: Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak

şehrin ne olduğunu öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Ülkemizde bulunan en eski yerleşim yerlerini araştırıp sınıfta anlatınız.

EH Rİ TANIYORUZ
2. ŞE
"Tarih öncesi dönemlerde insanlar
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı?
Hiç düşündünüz mü?" Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu
yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini
.öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl
öncesine kadar insanlar yaşamlarını
göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri
toplayarak karınlarını doyuruyorlardı.
Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına
bakmak için yerleşik yaşama geçtiler.
Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler.
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının
su ihtiyacını karşılayabildiler.

‘’Tarım ve hayvancılıkla
birlikte besin kaynaklarının
artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü.’’

Çatalhöyük
Görsel 1.4

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.

Köylerde yaşayan insanlar
ihtiyaçlarından fazla ürün elde
ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için
köylerin etrafını çevirdiler.
Fazla ürünleri diğer
köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan
da kendi ihtiyaç
duydukları ürünleri
aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. İşte bu şekilde
ortaya çıkan köylerden bazıları zaman
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE
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1. ÜNİTE
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su
kaynaklarına, yakın 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.
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.

Efes Antik Kenti
Görsel 1.6

Truva
Görsel 1.7
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE
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. Deniz, orman, göl 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, altyapısını 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 Rumların Yunanistan'a göç
etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

nyya
Kon

Görsel 1.8

allyya
Anta

Görsel 1.9

Kaayyaakkööy
Mugla-K

Görsel 1.10
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1. ÜNİTE

3. ŞEHİR VE MEDENİYET
Neler Öğreneceğiz: Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştıracağız.

Hazırlık Çalışmaları: Ülkemiz daha önce hangi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır araştırınız.

"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.

rın kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

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 insanla-

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği
mekânlardır.

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 etkil.emektedir

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren
ve medeniyetleri temsil eden şehirlere
göz atalım...

Görsel 1.11
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE

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

Medżne
Medine; kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı "Yesrip"
olan Medine, günümüzde Suudi Arabistanın 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 Medinede 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.
Şehrimiz Ağrı
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Görsel 1.14

Görsel 1.15

Görsel 1.16

Görsel 1.17
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1. ÜNİTE
Parżs
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) Üniversitesinin 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 alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir.
Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İstanbul
İstanbul'da MÖ 5000'li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti’ne
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.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

1

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

Bunları Biliyor muydunuz ?
"İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı Devlet’ine başkentlik yapmıştır." .
Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE

Çok eesskkż bbżżr ttaarrżżhhe ssaahhżżp oollaan
İİssttaannbbuull’’dda M
MÖ 55000000''llż yyııllllaarrdda
żżllk yyeerrlleeąążżm
mlleerrżżn kkuurruulldduuğğu ttaahhm
mżżn
edżlmektedżr. İstanbul; R oma,
Bżzans ve Osmanlı devletlerżne
baąkentlżk yyaappm
mııąąttıırr.

Görsel 1.20
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1. ÜNİTE
Neler Öğreneceğiz: Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini

tartışacağız.

Hazırlık Çalışmaları: Şehir mi insanı insan mı şehri etkiler? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Görsel 1.21

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine
uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere
aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan
biri "Nerelisin?"dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve
yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi
ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.
İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki
kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, 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 sokaklar… Sokakların yapısını şehrin
yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin
yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ''Bizim
sokak'' ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.
Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaşmak,
hem onu hem bizi mutlu edecek, hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim
için güvenli bir alan hâline gelecektir.

Şehrimiz Ağrı
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1. ÜNİTE
Sokağı geçip şehrin merkezine doğru
ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı
karşılar. Çarşı, Osmanlı şehirlerinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde
şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar
önemini hala 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
Görsel 1.22
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 ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir.
Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte
yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm
insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.23
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ünite

ŞEHİİR DEE YAŞAM

1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
4. ENGELSİZ YAŞAM
5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Neler Öğreneceğiz ?
- Şehirdeki sosyal yaşamı fark edeceğiz.

- Medeni yaşantının kurallara uymakla mümkün
olabileceğini öğreneceğiz.

- Şehrin fırsat ve riskler içerdiğini öğreneceğiz.
- Engelsiz yaşam alanlarının önemini fark edeceğiz.
- Şehrin sadece insanlardan oluşmadığını, diğer
canlılara karşı şefkatli ve duyarlı olmanın gerekliliğini
öğreneceğiz.

Neler Öğreneceğiz: Şehirdeki sosyal yaşamı fark edeceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Şehrinizde sosyalleşmeye fırsat sağlayan alanlar var mıdır? Varsa
ne gibi olanaklar sağlamaktadır?

1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
Görsel 2.1

"Yaşam mekânı olarak
şehirler sosyal hayatın çok
hareketli olduğu yerlerdir."
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını
sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal
yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda
insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi
ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve
kurumlar bir şehrin kimliğini yansıtır.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler
önemli bir yere sahiptir.
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
Şehrimiz Ağrı
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2. ÜNİTE

Görsel 2.2
etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde
ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da
şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma,
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi
birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da
başka önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Dayanışma; bir toplumu oluşturan bireylerin
duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. "Yardımlaşma" ise bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar
karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti,
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır.
Bundan dolayı insanlar arasında dayanışma ve
yardımlaşma duygusuna bağlı bir yaşam vardır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları,
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır.

Görsel 2.3
Şehrimiz Ağrı
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2. ÜNİTE

Görsel 2.4

Bireyler dinî, ahlâki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine
büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

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

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

1

1. Şehrinizde sosyal yardımlaşma amaçlı kurulan resmi ve özel kuruluşları araştırınız.
2. Sevgi Evlerini ziyaret ettiniz mi? Ettiyseniz izlenimlerinizi sınıfla paylaşınız.
Şehrimiz Ağrı
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Görsel 2.5
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2. ÜNİTE

2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
Neler Öğreneceğiz: Medeni yaşantının kurallara uymakla mümkün

olabileceğini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Toplu kullanım alanlarında kurallara uyulmaması halinde oluşabilecek sorunları sınıfta tartışınız.

"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 yaşam
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.
Görsel 2.6

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

2

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

Görsel 2.7

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.
Şehrimiz Ağrı

29

2. ÜNİTE

Görsel 2.9

Görsel 2.10

Görsel 2.11
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3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
Neler Öğreneceğiz: Şehrin fırsat ve riskler içerdiğini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Şehirlerin bizlere sunduğu fırsatları ve riskleri iki grup oluşturarak
münazara şeklinde tartışınız.

ŞEHİRDE SIR ADAN BİİR 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 hala
dışarıda.

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
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın
iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere hastaneye götürüyor.
koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için
yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiÖğlen oldu. Herkes yemek yemek için hayor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek
zırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak çesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki
için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım a- lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer
racı var: otobüs, metro, tren... İki araba arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur
köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıka- damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor
mış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insan- ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş
lar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için sırasında çantasını kaybeden bir kadın
kaygılı. Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. çevresindekilerden yardım istiyor. Polis
Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için çağrılıyor. Öğleden sonra yağmur şiddetini
hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki
Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikala- insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okulrın bacalarından dumanlar tütmeye başladı daki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor

Görsel 2.12
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sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşam
üzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi
içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor,
çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri
açmaya çalışıyor.

Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar
toplu taşıma araçlarına binmek için
duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden
seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim
kursu başlamış bile. Karanlıkta evlerine
dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde
yürüyorlar. Tenha sokaklardan geçerken her
gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı
uyanık
olmaları
gerektiğini
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dere- hatırlıyorlar.
ler 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.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

3

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

Görsel 2.13
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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.

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ:
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.

Görsel 2.14

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli
kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir
merkezlerinde
evde
bakım
hizmetlerine ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler
bulunmaktadır.

Görsel 2.15
Şehrimiz Ağrı
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İş Fırsatları

Görsel 2.16

• 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 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.

Görsel 2.17

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça
gelişmiştir.

• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı
Görsel 2.18

kolaydır.
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir.
Deprem, sel, trafik, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde
de

karşılaşılabileceğimiz

risklerden
Şehrimiz Ağrı
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4. ENGELSİZ

YAŞAM
Neler Öğreneceğiz: Engelsiz yaşam alanlarının önemini fark edeceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Şehir planlamalarının engelli bireylere sunduğu imkanları araştırıp
sınıfta paylaşınız.

1

Aşağıda bulunan yazıyı okuyunuz. Siz olsanız Mert'in sorusuna ne cevap verirdiniz?
Anlatınız.
"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?"

Görsel 2.19

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. Şe-

hirlerin 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 dahilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da
kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin
hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir. Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân
tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda
kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini
yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek,
yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada
izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir
zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunŞehrimiz Ağrı
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ları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme
engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı,
hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
Görsel 2.20

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır.

Görsel 2.21

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
Görsel 2.22

Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Görsel 2.23

Görsel 2.24

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için
plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.

Şehrimiz Ağrı
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5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
Neler Öğreneceğiz: Şehrin sadece insanlardan oluşmadığını, diğer canlılara
karşı şefkatli ve duyarlı olmanın gerekliliğini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Hayvan sevgisinin insanın öz benliğine kazandıracakları nelerdir?
Sınıfta tartışınız.
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''
Görsel 2.25
olarak anılmaktadır.
Şehrimiz Ağrı
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Görsel

2.25

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.
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 sıcak bir yuva yapabiliriz. Yaralı ve hasta olduğunu
düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Bunları Biliyor muydunuz ?
Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalınca donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı üretir. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi
ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz. 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 suçu işleyenlerin cezalandırıdığını
biliyor muydunuz?

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

4

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
Şehrimiz Ağrı
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ŞEHRİMİİ TANIYORUM

1. AĞRI COĞRAFYASI
2. DOĞANIN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ
3. AĞRI’NIN NÜFUS YAPISI
4. SESSİZ OL ÇIĞ DÜŞEBİLİR
5. AĞRI’NIN İDARİ YAPISI
6. AĞRI’NIN TARİHİ
7. KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Neler Öğreneceğiz ?
- Ağrı’nın coğrafî konumunu ve özelliklerini öğreneceğiz.
- Ağrı’da doğanın insan üzerinde, insanın da doğa üzerindeki etkilerini öğreneceğiz.
- Ağrıdaki nüfus yapısını ve nüfusun dağılışını öğreneceğiz.
- Ağrı’da karşılaşabileceğimiz doğal afetleri öğreneceğiz.
- Ağrı’nın dünden bugüne idari yapısını öğreneceğiz.
- Ağrı’nın kuruluş ve gelişim sürecini öğreneceğiz.
- Ağrı’nın komşu ve kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

1 . A ĞR I

RA FYASI
COĞR
Görsel 3.1

Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın coğrafî konumunu ve coğrafi özelliklerini
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1. Ağrı' nın coğrafi konumunun şehir gelişimine olumlu ve olumsuz
etkilerini tartışınız.
2. Endemik bitki nedir ?Araştırınız.

AĞRI İLİ COĞRAFİ KONUMU

Ağrı, ülkemizin doğusunda yer almaktadır. 11.376 km² yüzölçümüne sahip olan il, ülke topraklarının %1,4'ünü kaplamaktadır. Topraklarının %46'sını dağlık alanlar, % 29'unu ovalar, %18'ini
platolar ve % 7'sini yaylalar oluşturmaktadır.

Ağrı, Anadolu'nun İran ile bağlantısını sağlayan yolun üzerinde olması sebebi ile önemi daha çok
artmakta olan bir ildir. İlin doğusunda İran, batısında Muş ve Erzurum, kuzeyinde Kars, güneyinde
Van ve Bitlis ile kuzeydoğusunda Iğdır ili yer almaktadır.

Ağrı; nehirleri, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri, kaplıcaları, doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile
ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. İlin en önemli akarsuyu Murat Nehri’dir. Ağrı ili Diyadin ilçesinden başlayarak batıya doğru uzanır ve şehir topraklarından beslenerek Fırat Nehri ile birleşir.

Toplam uzunluğu 722 km olan Murat Nehri, Fırat Nehri'nin en büyük koludur. Ağrı-Eleşkirt Ovası ise
şehrimizin en önemli ovasıdır.
Şehrimiz Ağrı

41

3. ÜNİTE
YER ŞEKİLLERİ
DAĞLAR
Ağrı ilinde dağlar, ilin adıyla özdeşleşecek kadar önemli bir yer tutar. Bunların başında Büyük ve
Küçük Ağrı Dağı gelir. Bu dağların dışında ilde yüksekliği 3000 m'yi aşan birçok doruk ve
irili ufaklı dağ bulunmaktadır.

Yüksekliği 3000 m’yi Geçen Dağlar
Karadağ - 3243 m

Tendürek Dağı - 3343 m

Aladağ - 3250 m

Kösedağı – 3483 m

Süphan Dağı ve Hama Dağı
4058 m

Aşağı Dağ – 3270 m

A ğr ı D a ğ ı
Volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı, ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek dağıdır. Çevresi yaklaşık 130
kilometreyi bulan Ağrı Dağı 3000 m yükseklikten sonra ikiye ayrılarak Büyük ve Küçük Ağrı olarak adlandırılır. Küçük Ağrı Dağı'nın yüksekliği 3896 m, Büyük Ağrı Dağı ise 5137 m'dir.

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

1
AĞRI DAĞI

Mert 13 yaşında altıncı sınıfa giden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan, babası pasajda hediyelik eşya satan, doğaya çok meraklı, araştırmayı seven ve sınıfının en çalışkan öğrencisidir. Yaz tatilinin
başlamasıyla Mert, Ağrı’ya hiç gelmemiş olan ve İstanbul’da yaşayan kuzeni Ahmet’in gelmesini büyük bir heyecanla beklemekteydi. Ağrı Dağı’nı görmeyi çok istiyor ve babasına sürekli onu ne zaman
göreceğini soruyordu. Nihayet Ahmet ailesi ile birlikte yaz tatilini geçireceği Doğubayazıt’a geldi. Doğubayazıt’ta gördüğü devasa büyüklükteki, muhteşem görüntüsü olan, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu düşünülen Ağrı Dağı’nı görünce babasına dönerek:
- Vayy, resimlerde bu kadar ihtişamlı ve büyük görünmüyor, çok büyük ve çok güzel!
Aradan bir kaç gün geçtikten sonra bir gün Mert ve Ahmet evlerinin önündeki kaldırım taşlarına oturmuş Ağrı Dağı’nı izlerken Ahmet Mert’e birkaç soru sordu. Araştırmayı ve coğrafyayı çok seven Mert bütün sorulara anında cevap veriyor ve aslında Ağrı Dağı’nın onun için çok önemli olduğunu belli ediyordu.
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Görsel 3.2

Ahmet:
- Bu dağ kaç metre acaba?
Mert:
- 5165 Metre
Ahmet:
- Bugüne kadar zirveye çıkabilen olmuş mudur?
Mert:
- Birçok kişi çıkmış ama ilk kez 9 Ekim 1829 tarihinde Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Parrot çıkmıştır. Daha
sonra 1980 ile 1990 yılları arasında binlerce kişi Ağrı Dağı'na tırmanmış, 1990 yılından sonra dağa çıkışlar
artık durdurulmuş.1998'de Türkiye Dağcılık Federasyonunun bir grup dağcıya izin vermesiyle tırmanışlara
tekrar başlanmıştır.
Ahmet:
- Nasıl çıkılır bu koca dağa aklım almıyor. Yorulmuyorlar mı?
Mert:
- Tırmanış çok zor ama dağa çıkacak olanlar yanlarında kamp malzemelerini ve ihtiyaçlarını alıyorlarmış ve
zirveye tırmanış üç gün sürüyormuş.
Ahmet:
- Hiç durmadan mı?
Mert:
- Hayır tabii ki. Mutlaka durmaları gerekiyor. Tek seferde çıkılması hava basıncının azalmasından dolayı sağlık sorunlarına yol açabileceği için dinlenerek çıkılıyormuş. Hatta her ekipte mutlaka doktor bulunuyormuş.
Ahmet:
- Kamp için nerelerde mola veriyorlar?
Mert:
- Dağcılar önce 3200 metreye kadar katırlarla gidiyorlarmış ve burada bir gece kamp yapılıyormuş. ikinci
gün yürüyerek 4200 metreye ulaşıyorlar ve geceyi burada kamp yaparak geçiyorlarmış. Üçüncü gün ise
5165 metreye yani zirveye tırmanışı tamamlıyorlarmış.
Ahmet:
- Çok heyecanlıymış. Keşke biz de çıkabilsek!
Mert:
- Evet. 18 yaşıma gelince ben de zirveye çıkıp, bu heyecanı yaşamak istiyorum.
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Bu sohbetten sonra artık hava kararmaya başlamıştı. Yarın Ahmet’in tatili sona erecek ve İstanbul’a dönecekti. Eve gidip uyudular. Sabah olduğunda Ahmet’in ilk işi hayran kaldığı Ağrı Dağı’na bakmak oldu. Ayrılık vakti geldiğinde Mert ve Ahmet, Ağrı Dağı’na bakarak; eğer bir gün dağa tırmanma fırsatımız olursa bu
hayali beraber gerçekleştirelim diye birbirlerine söz verdiler.
(Özkan ASLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

Bunları Biliyor muydunuz ?
2015 yılında Ağrı Dağı Milli Parkı alanında düzenlenecek faaliyetlere ilişkin uygulama yönergesi yayınlanmıştır.
1

1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

-Ağrı Dağı .................................. ilçesinde bulunmaktadır.
-Ağrı Dağı'nın yüksekliği .......................... metredir.
-Ağrı Dağı'na ilk tırmanışı ...........................................................yapmıştır.
-Ağrı Dağı'na ilk tırmanış..................................... tarihinde yapılmıştır.
2. Ağrı Dağı'na çıkacak olursan yanında neler bulundurursun?

…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
3. Okuduğunuz metne göre Ağrı Dağı'na tırmanışlar kaç gün sürüyor ve kamplar hangi yüksekliklerde
yapılıyormuş? Anlatınız.
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………...........................
OVALAR

Ağrı - E leş k i rt O va s ı
İlin en büyük ovasıdır. Tabanı derin olmayan yarıklarla kaplı düzlüklerden oluşan bu ovadan Murat
Nehri'nin bazı yan kolları geçer. Toprağının verimliliği ve ulaşımın rahatlığı nedeniyle nüfusun kalabalık
olduğu bir yerdir.

Doğubayazıt Ovası
İlde rakımı en yüksek ve etrafı dağlarla çevrili bu ova verimli olmadığından tarıma elverişli değildir.
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OVALAR

Tutak Ovası
Murat Nehri'nin ikiye böldüğü ovanın batı kısmına Antep Ovası, doğu kısmına ise Göl Ovası denilmektedir. Su oldukça azdır.

Patnos Ovası
Etrafını çevreleyen dağlardan aşağılara doğru akarsular inmektedir. Bu akarsular daha sonra Murat Nehri'ne karışmaktadır. Tarıma elverişli olduğundan ovada birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Görsel 3.3

AKARSULAR

İlin en büyük akarsuyunu Fırat Nehri’nin kollarından biri olan Murat Nehri ve yan kolları oluşturur.
Murat Nehri’nin başlıca yan kolları batıdan-doğuya doğru şunlardır: Abdi Suyu, Şeryan Çayı, Eleşkirt Deresi, kuzeyde Kopuz Deresi, Kılıç Gölü Deresi ile ovaya doğru Memitan ve Karasu Dereleri, Ahmet Bey
Deresi, Hacısefer Deresi, Mamik Çayı, Cumaçay Deresi, Altınçayır ve Körçay Dereleridir. Bu dereler drenaj alanındaki kar ve yağmur sularıyla beslenirler. Eleşkirt ilçesindeki derelerin çoğu ovayı aşarak, sularını
güneyde ovayı batı-doğu yönünde kesen Şeryan (Güzeldere) Çayı’na boşaltırlar. Şeryan Çayı Ağrı Ovasının batı bölümünü Çukurçayır köyü yakınlarında terk ederek, doğuda Ağrı kenti çevresindeki Hacısefer
Deresi, Mamik Çayı, Cumaçay, Altınçayır ve Körçay derelerinin oluşturduğu Murat Çayı ile birleşir ve
Murat Nehri adını alır.
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GÖLLER

Doğubayazıt ilçe merkezinin kuzeybatı uç noktasında yer alan Balık Gölü, Doğubayazıt ilçe
merkezine 54 km, Taşlıçay ilçe merkezine ise 27 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yüksek dağ sıraları arasındaki bir çöküntü alanı içerisinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve deniz seviyesinden 2250 m yükseklikte yer alan Balık Gölü, tipik bir lav seti gölüdür. Balık Gölü deniz seviyesinden 2.241 m yükseklikte yer alması nedeniyle Türkiye'nin en yüksekte yer alan doğal gölü olma özelliğini taşır.

Görsel 3.4

YAYLALAR

Topraklarının %7 'sini kaplayan yaylalar, özellikle hayvancılık açısından büyük önem taşımaktadır.
Bunlar geniş otlaklarla kaplı düzlüklerdir.

A lad ağ Yaylaları
İlin güneyinde bulunmaktadır. Hamur Vadisi'nden Tendürek Dağı'na kadar olan alanı kapsar. Hayvancılık açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.

Sinek Yaylası
İlin Aladağ Yaylası'ndan sonraki en büyük yaylasıdır. Ahtalar Gediği ile Balık Gölü arasında kalan alanı kapsamaktadır.
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İklim ve Bitki Örtüsü
Büyük bir plato özelliği gösteren il coğrafyasında bitki örtüsü genel olarak bozkır görünümündedir. İlde kışlar
oldukça soğuk ve sert, kısa süren yazlar ise kurak geçmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il
geneli ortalama sıcaklık 6,2 °C olup kış mevsiminde -45,6 °C, yazın ise 38,2 °C'ye varan sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Ağrı'da en çok yağış ilkbahar mevsiminde, en az yağış ise yaz mevsiminde gerçekleşmektedir.
Yükseltisi 1630 m civarında olan Ağrı Ovası tabanından çevreye doğru kademeli olarak yükselti artmakta ve
vadiler derinleşmektedir. Etrafı yüksek dağlık - tepelik alanlarla çevrili olan Ağrı topraklarında kısa mesafelerde
belirgin yükselti farklılıkları görülür. Nitekim vadi tabanları ile çevrede yer alan yüksek dağlık sahalar arasındaki
yükselti farkı, birçok yerde 1000 m’yi geçmektedir. Ağrı Ovası ve çevresi günümüzde step alanı durumunda olup,
orman alanı mevcut değildir. Murat Nehri ve kollarının kenarında yer yer görülen ağaçlıklar dışında havzada doğal
olarak yetişmiş ormanlık alanlar bulunmamaktadır. Büyük yükselti farklarına rağmen, denizden uzaklığın ve
etrafını çeviren dağların tesiri altında, Doğu Anadolu'nun en az yağış alan bölümlerindendir. Havzanın en alçak
kısmını oluşturan Murat Nehri boylarından, güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda, Ağrı Dağı eteklerine kadar geniş
step belirmektedir. Ağrı Dağı ve Kösedağ gibi en yüksek dağlar kurak birer step manzarası gösterir.

Görsel 3.5

Görsel 3.6

Görsel 3.7
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2

1- Ağrı’da yetişen endemik bitki türlerini araştırınız. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ekkoodda ookkuuttuunnuuzz.
Cihazınızı yyaannddaakkii kkaare

1

AAğğrrı DDaağğıınnddaan UUççttuum
A
Ağğrrı D
Daağğıınnddaan U
Uççttuum
m,
ÇÇaayyıır ÇÇiim
meenne D
Düüşşttüüm
m.
N
Ne BBeellââllı BBaaşşıım Var,
Vefasız Yare D
Düüşşttüüm
m.
K
Kıışşllaannıın Ö
Önnü PPıınnaar,
H
Heep K
Kuuşşllaar O
Onna K
Koonnaar.
BBuuggüün Yari G
Göörrm
meeddiim
m,
Y
Yüürreeğğiim O
Onna Yanar.
D
Daağğdda H
Haayyllaaddıım K
Kuurrdduu,
A
Attıım Terledi D
Duurrdduu.
K
Kaarrşşııddaan G
Geelleen G
Güüzzeel
BBeenni Y
Yüürreekktteen Vurdu.
Görsel 3.8

2- Yukarıdaki türküden Ağrı Dağı ve Ağrı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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2. DOĞANIN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’da doğanın insan üzerinde, insanın da doğa
üzerindeki etkilerini fark edeceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1. Kış hikayelerini aile büyüklerinize sorarak araştırınız.
2. Evinizde bulunan el örgüsü ürünlerinden örnekleri sınıfınıza getiriniz.
Coğrafi özellikler iklimi, iklim ise insan yaşamını etkiler. Çobanların kullandığı kepenekler, annelerimizin ördüğü yün çoraplar, tiftik bere ve eldivenler, soğuk iklimin yaşamımız üzerindeki etkisidir. Bu etki sadece giyim kuşamda değil ilimize özgü sosyal ve kültürel hayatımızı da etkilemektedir. Buna en güzel örnek ise türkülerimizdir. Ağrı Dağı’ndan uçup çayır çimenle buluşan türkülerimiz, annelerimizden dedelerimizden dinlediğimiz eşsiz güzellikte türküler, uzun soğuk kış gecelerinde evlerimizin içine huzur dolu bir
sıcaklık bırakır.

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

2

ASSI SSEER
HAVA
RT İİN
NSSA
AN
NI M
MEER
RT A
AŠŠR
RI
Görsel 3.9
Ağrı belki de tarihinin en sert ve en çok yağış aldığı kış mevsimini yaşıyordu. Ulaşımın at sırtında
yapıldığı zamanlarda, yaz mevsiminde; tarlasında, bahçesinde, çayırında çalışıp yakacak ve yiyeceklerini hazırlayan Hasan Dede ve karısı Fatma Nine, karınca ve ağustos böceği misali ürettiklerini kış
mevsiminde tüketerek kimseye muhtaç olmadan yaşıyorlardı. Kar ve tipi nedeniyle evlerin camlarını
ve kapılarını kapatacak kadar kar birikintilerinin olduğu bir ocak gününde, evde yaktıkları tezek sobasının başında otururlarken duydukları at sesiyle irkildiler. Hasan Dede kapıyı açarak kimin geldiği
kontrol etmek amacıyla etrafa bakındı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle daha fazla ileriyi göremiyordu.
“Kimse var mı?”diye birkaç defa seslendi ve hiçbir karşılık alamadı. Biraz ilerleyip sağı solu kontrol
etmek istedi ama yoğun kar yağışı onu engelliyordu. Tam kimse yok diye düşünürken “Yardım edin!”
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diyen cılız bir ses duydu. Hızlıca ilerleyip kar ve tipinin arasına daldı. Neredeyse üzeri tamamen
kar ile kaplanmış bir at ve hemen yanında 25-30 yaşlarında bir genç ile karşılaştı. Soğuktan donmak üzere olan gencin koluna girerek zor da olsa onu içeri getirdi ve Fatma Nine’ye teslim etti.
Ardından hızlıca dışarı çıkıp gencin atını da ahıra aldı ve atın önüne biraz arpa ve saman döküp eve döndü.Tezek sobasının yanında bulunan divanda yatırılan genç, bir süre sonra kendine
geldi. Fatma Nine’nin hazırladığı sıcacık ayran aşı çorbasından bir tas içti.
Hasan Dede ve Fatma Nine yaklaşık bir ay boyunca tanrı misafiri gencin ve ahırdaki atının tüm ihtiyacını karşıladılar. Aslında Hasan Dede, bu durumları çok yaşamış biri olduğu için her zaman tedarikliydi. Her kış mevsiminde kendi ihtiyaçları kadar erzağı aldıktan sonra misafirleri için evin bir köşesinde aç kalsalar dahi dokunmadıkları kilerleri vardı. Bu kilerde misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacakları
kadar yiyecek bulunduruyorlardı. Bu erzaklar sayesinde misafirlerine bir ay boyunca sıkıntı yaşamadan
hizmet edebildi.
Nihayet hava normale dönmüştü. Genç, onlara çok yük olduğunu düşünüp bir an önce gitmek
istiyordu. Fakat Hasan Dede ve Fatma Nine’ye karşı kendini borçlu hissediyor, iyiliklerinin maddi
karşılığını vermek istiyordu. Gencin tüm ısrarlarına rağmen Hasan Dede ona şu nasihatte bulundu:
- Evlat; biz her ne kadar eş, dost, akraba olmasak da sen Allah’ın bana gönderdiği bir emanetsin.
Bunun karşılığını beklemek bizim haddimiz değildir. Belki eş, dost, akraba olmayabiliriz ama havası sert, insanı mert olan bir toplumuz. Hadi yolun açık olsun, diyerek genci yolcu etti.
(Özkan ASLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

3
1. Aşağıdaki kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Divan:

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

Kiler:

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

Tipi:

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

Tedarik: ...........................................................................................................................

2. Evlerinizde misafirleriniz için ayrılmış özel bir oda veya bölümler var mı? Yazınız.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. Hasan Dede'nin misafire karşı tutumunu değerlendiriniz.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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3. AĞRI’NIN NÜFUS YAPISI
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’daki nüfus yapısını ve nüfusun dağılışını
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Ağrı’dan diğer il ve ülkelere yapılan göçün nedenlerini araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4

1. Aşağıdaki boşlukları grafiğe uygun olarak nüfusu azdan çoğa göre sıralayınız.

1. …………………….. 3………………………… 5…………………..….. 7……………………….
2……………………... 4………………………… 6…………………….... 8……………………….
Ülkemizde nüfusun dağılımını etkileyen en önemli faktörlerin başında yer şekilleri ve iklim özellikleri gelmektedir.
Ağrı, verimli toprakları olmasına karşın, iklimin sert olması,
kış mevsiminin uzun sürmesi, yer şekillerinin engebeli olması
ve geçiş güzergâhında olması münasebetiyle tarihten günümüze kadar nüfusun çok yoğun olmadığı bir yerleşim yeridir.
Şehrin nüfusu 1923-2011 yılları arasında genel olarak artış
gösterirken 2012-2017 yılları arasında azalmaya başlamış fakat 2018 yılında tekrar artış göstermiştir. 2011 sayım sonuçlarına göre 555.479 olan nüfus, 2018 yılı verilerine göre
539,657'dir. Bu nüfus, 280.923 erkek ve 258.734 kadından
oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %52,06 erkek, %47,94 kadındır.

Görsel 3.10
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(2018 TUİK verilerine göre düzenlenmiştir.)

(2018 TUİK verilerine göre düzenlenmiştir.)

5

Son 10 yılın nüfus değişimi grafiğini inceleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

‘

‘

‘
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İLÇELERE GÖRE AĞRI NÜFUSU

(2018 TUİK verilerine göre düzenlenmiştir.)

6

İlçelere göre nüfus dağılımı tablosunu incelendiğinde hangi çıkarımların doğru veya
yanlış olduğunu ilgili yerlere işaretleyiniz.

Ağrı’da Göç
Türkiye'nin en çok göç veren bölgesi olan ve nüfusunun %50'si kırsalda yaşayan Doğu Anadolu Bölgesi
ve bu bölgenin nüfus ve coğrafya açısından önemli kentlerinden biri olan Ağrı, 1980 sonrası dönemde Erzurum ve Kars illerinden sonra Türkiye'nin en çok göç veren üçüncü ilidir.
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AĞRI'NIN SON 10 YILLIK GÖÇ TABLOSU

(2018 TUİK verilerine göre düzenlenmiştir.)

7

1. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen tabloya göre cevaplandırınız.

2. İlimizdeki göç oranının fazla olmasının sebepleri neler olabilir?
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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3. ÜNİTE

4. SESSİZ OL ÇIĞ DÜŞEBİLİR !
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’da karşılaşabileceğimiz doğal afetleri
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Ağrı'da yaşanmış doğal afetlere tanık olan yakınlarınız var mı?
Varsa yakınlarınızın görüşünü alarak, onların yaşadıklarını sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

1

1. Doğal afetlerden olan depremin insanlar üzerindeki etkisini araştırınız.
2. Sel felaketinin oluşmasını engelleyebilmek için neler yapılabilir? Araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

DOĞAL AFETLER
Genellikle insanların kontrolü dışında kendiliğinden gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek
düzeyde tehlikeli ve genellikle büyük çaplı doğa olaylarına doğal afet denir. Doğal afetlerin en önemli özellikleri şunlardır:

- Doğaldır ya da doğa kaynaklıdır.
- Can ve mal kayıplarına yol açarlar.
- Çok kısa sürede meydana gelirler.
- Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemezler.
Deprem, çığ, sel, heyelan, tsunami, kasırga, yanardağ patlaması doğal afetlere örnektir. Doğal afetlerin
etkileri, afetin büyüklüğüne ve gerçekleştiği yere bağlıdır. Gerçekleşeceği tarih önceden tahmin edilemeyeceği için öncesinde bazı önlemler almak can ve mal kayıplarını azaltır. Örneğin; binaları dayanıklı yapmak, çatıların sağlam inşa etmek deprem ve kasırganın etkileri azaltır.

Dünyada en çok görülen doğal afetlerden biri depremdir. Yerkabuğundaki kırılmalar (fay) sebebi ile açığa
çıkan enerjinin neden olduğu ani sarsıntılara deprem denir. Coğrafik yapısı itibariyle oldukça aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde sık sık irili ufaklı depremler yaşanmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının (AFAD) 18 Mart 2018’de yenilediği Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre ülkemizin yarısına yakın kısmı 1. derece deprem bölgesidir.
Ağrı, dünyanın aktif ve tehlikeli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu
Anadolu Fay Hattı’na (DAF) oldukça yakındır. Ağrı’nın yarısı 1.derece deprem bölgesi iken, diğer yarısı 2.
derece deprem bölgesidir.
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Görsel 3.11

Görsel 3.12
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Görsel 3.13
Yukarıdaki gazete haberlerinde yer alan afetler Ağrı’nın yakın tarihinde gerçekleşmiş, can ve mal kaybı ile sonuçlanmıştır. Konumu itibariyle fay hatlarına yakın olması sebebi ile deprem riski yüksek olan
illerden biridir.
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Görsel 3.14
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Kışın Ağrı- Eleşkirt Ovası’nın etrafındaki dağlık ve engebeli arazilerde, kar yağışının yoğunluğuna bağlı
olarak sık sık çığ afeti yaşanabilmektedir. Yine aynı arazilerde yağışlara bağlı olarak görülen heyelanlar bu
bölgedeki yerleşim yerlerini olumsuz etkiler.
Debisi yüksek nehirlerinin sık sık taşmasıyla oluşan seller ise can ve mal kaybının dışında uzun vadede verimli arazileri
yok etmektedir. Heyelan ve çığ tehlikesi
olan araziler için alınabilecek önlemlerin
başında ağaçlandırma faaliyetleri gelir. Bunun yanında kar yağışının yoğun olduğu
zamanlarda eğimli arazi yakınlarında bulunmamak çığ altında kalma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca şiddetli seslerin olması yığın halindeki karları harekete geçirerek bölgede tehlike oluşturmaktadır.
Görsel 3.15

8

Aşağıdaki resme bakarak deprem öncesinde yapılan yanlışları söyleyiniz. Doğrusunun
neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Görsel 3.16
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AFET ÇANTAN HAZIR MI ?

Deprem gibi bir afet durumunda 72 saat boyunca herhangi bir yardım gelmeyebilir. Bu yüzden bu sürede
bize ve ailemize yetecek miktarda temel ihtiyaçlarımızı içeren acil durum çantası oluşturulmalı ve tüm ailenin
bildiği bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

Görsel 3.17

UNUTMAYIN!
Deprem değil, tedbirsizlik öldürür.
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OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 3

Görsel 3.18
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9

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
A) Çök-kapan-tutun pozisyonu alınmalıdır.
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
C) Asansöre binilmemelidir.
D) Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Eğimli arazilerde doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
B) İstinat duvarı yapılmalıdır.
C) Ağaçlandırma yapılmalıdır.
D) Suların kolayca akıp gitmemesi için su kanalları açılmamalıdır.
3. Aşağıdaki afetlerden hangisi Ağrı ilinde görülme olasılığı en az olan afet türüdür?
A) Sel
B) Volkanik patlama
C) Heyelan
D) Deprem

B. Aşağıdaki bulmacayı sorulara uygun olarak yanıtlayınız.
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5. AĞRI’NIN İDARİ YAPISI
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın dünden bugüne idari yapısını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Yaşadığınız şehrin idari tarihini araştırıp,arkadaşlarınızla tartışınız.

ŞEHRİMİZİN İDARİ YAPISI

Ağrı ilinin 8 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Merkez, Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay ,Tutak, Patnos, Hamur ve Eleşkirt'tir. 1834 yılında Bucak, 1839 yılında Doğubayazıt'a bağlı ilçe olarak yönetilirken 1927 yılında bugünkü idari yapısına kavuşmuştur.
Osmanlı Döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Kazım Karabekir Paşa zamanında Karaköse ismi ile adlandırılmıştır. Ağrı, 1927 yılında il merkezi olduktan sonra 5137 metre yüksekliği
ile Türkiye' nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'ndan dolayı Ağrı adını almıştır.
1514 -Çaldıran Savaşı sonrasında ise Yavuz Sultan Selim tarafından
Osmanlı topraklarına katılmıştır.
1834 - yılında bucak olmuştur.
1869- yılında ilçe olmuştur.
1927 yılında il merkezi olmuştur.
İLÇELERİMİZİN İDARİ YAPISI

DİYADİN

1

14 Nisan 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.

2

14 Nisan günü kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanmaktadır.

3

İl merkezine uzaklığı 60 km'dir.

4

Denizden yüksekliği 1825 metredir.

Şehrimiz Ağrı
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İLÇELERİMİZİN İDARİ YAPISI

DOĞUBAYAZIT

1

Ağrı'nın en eski ilçesidir.

2

Düşman işgalinden 14 Nisan 1918 tarihinde kurtulmuştur.

3

14 Nisan günü Kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanmaktadır.

4

İlçenin belediye teşkilatı 1876 yılında Bayazıt Sancağı Belediyesi
adıyla kurulmuştur.

5

Osmanlı Döneminde 1871 yılında sancaklar vilayet yapılınca il
oldu.

6

1927 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Ağrı'ya bağlı ilçe olmuştur.

7

Merkeze 95 km uzaklıktadır.

HAMUR

1

Eski adı Havaran'dır.

2

Son olarak 1578 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

3

Düşman işgalinden 14 Nisan 1918 tarihinde kurtulmuştur.
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İLÇELERİMİZİN İDARİ YAPISI

4

14 Nisan günü kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanmaktadır.

5

Cumhuriyet Dönemi’nden önce nahiye olan Hamur 1927 yılında
Ağrı'ya bağlanmıştır.

6

1 Nisan 1958 tarihinde ilçe olmuştur.

7

Merkeze 12 km uzaklıktadır.

8

Denizden yüksekliği 1675 metredir.

PATNOS

1

Eski adı Osmanlı kayıtlarına göre Batnus olarak geçmektedir.

2

1936 yılında Malazgirt'in Doğansu, Ahlat ilçesinin Sarısu, Erciş
ilçesinin Dedeli bucaklarının birleştirilmesi ile ilçe statüsü almıştır.

3

Merkeze 78 km uzaklıktadır.

4

Denizden yüksekliği 1640 metredir.
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İLÇELERİMİZİN İDARİ YAPISI

TAŞLIÇAY

1

1954 yılında ilçe olmuştur.

2

1954 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

3

İl merkezinin doğusundadır.

4

Merkeze 32 km uzaklıktadır.

5

Denizden yüksekliği 1660 metredir.

ELEŞKİRT

1

Eski ismi Zidikan, Varaşkent ve Alaşkirt ismiyle de bilinmektedir.

2

Eski ilçe merkezi şuanki Toprakkale köyü iken bugünkü
Eleşkirt'e taşınmıştır.

3

Eleşkirt ilçesinde 4 Belde teşkilatı bulunmaktadır.

4

Ağrı'nın batısında bulunmaktadır.

5

Merkeze 35 km uzaklıktadır.
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İLÇELERİMİZİN İDARİ YAPISI

6

Denizden yüksekliği 1900 metredir.

TUTAK

1

Osmanl Devleti zamanında Bayazıt sancağına bağlı iken 1919
yılında ilçe statüsü kazandırılmıştır.

2

1927 yılında Ağrı iline bağlanmıştır.

3

Ağrı'nın güneybatısında yer alır.

4

Merkeze 42 km uzaklıktadır.

5

Denizden yüksekliği 1535 metredir.

Görsel 3.19
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10

Aşağıdaki amblemleri inceleyiniz ve numaralandırılan amblemleri harita üzerinde
uygun yerlere yerleştiriniz.

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

2. Aşağıdaki kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Nahiye: ......................................................................................................................................................
Vilayet: ......................................................................................................................................................
Sancak: ......................................................................................................................................................
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6. AĞRI’NIN TARİHİ
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın kuruluş ve gelişim sürecini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Aile büyüklerinizle konuşarak Ağrı'nın tarihi ile ilgili bilgi alıp, bu
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.20

AĞRI'NIN TARİHİ
Tarihi öncesi çağlardan itibaren yerleşim yeri olan Ağrı, Türkiye'nin doğu sınırını oluşturmaktadır. Son
zamanlarda yapılan yüzey araştırmaları Ağrı ilinin M.Ö. IV. binlerden itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Ağrı ve çevresinde görülen ilk uygarlıklar, Van Gölü, Ağrı Dağı ve Hazar Denizi arasındaki bölgede M.Ö. III bin yılın sonlarına kadar varlık gösteren Hurriler'dir. Hurri Devleti'nin zayıflamasından sonra M.Ö. 1550 yıllarında Ağrı yöresini de içine alan Mitanni İmparatorluğu kurulmuştur. Mitannilerin bölgede önemi azalınca M.Ö. IX. yüzyılın ortalarında başkent Tuşba (Van) olmak üzere Urartu Devleti
kurulmuştur. Urartu Krallığının M.Ö. VI. yüzyılın başlarında İskitler tarafından yıkılmasından sonra Doğu
Anadolu Bölgesi Perslerin egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Doğu Anadolu Bölgesi sırasıyla Selevkosların, Roma ve Bizansın egemenliğine geçmiştir.
Selçuklular Anadolu'ya akın etmeye başladıkları zaman Ağrı ve çevresi Bizans İmparatorluğu'na bağlıydı. Alpaslan Batı’ya yaptığı seferler sonucunda Kars, Ani ve Bayezid'i imparatorluğun sınırları içerisine almıştır. 1295 yılından itibaren bölgede İlhanlılar hüküm sürmüştür. Ağrı ve çevresi 1358'de Celayirlilerin eline geçmiştir. Timur istilası sonrasında Timur'un ölmesiyle Ağrı ve çevresine Karakoyunlular sahip olmuş
fakat Timur'un oğlu Şahruh 29-30 Temmuz 1421'de Ağrı yakınlarındaki Ağadeve'de Karakoyunluları büyük
bir yenilgiye uğratmış ve Bayezid Kalesi'ni ele geçirmiştir. Karakoyunlu Cihan Şah'ın ölümünden sonra tarih
sahnesine çıkan Akkoyunlular, Uzun Hasan zamanında 1476 yılında Ağrı yöresi ve Bayezid'i hakimiyeti altına almıştır. Kısa bir süre sonra bölgenin tamamı Safevilerin eline geçmiştir.
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Yavuz Sultan Selim'in Safevilere karşı düzenlediği Çaldıran Seferi'nin anlatıldığı Haydar Çelebi'nin
Ruznâmesi'ne göre sefer sırasında ordu Bayezid yakınlarında konaklayınca Bayezid Kalesi halkı temsilci
göndererek Osmanlılara itaatlerini arz etmişler ve bölge Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bölge 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşması ile merkezi Ahıska olan Çıldır eyaletine bağlanmış, valiliğine de Çıldır Hanedanlarından I. İshak Paşa atanmıştır. XIX. yüzyıl içerisinde Osmanlılar ile Ruslar arasında Ağrı toprakları-

nın da içerisinde bulunduğu önemli savaşlar meydana gelmiştir. 1828-1829, 1853-1856, 1877-1878 Osmanlı - Rus savaşları ile büyük yıkımlara uğramıştır. 1914 yılına kadar Bayezid sancağı olarak Erzurum eyaletine bağlıyken 1927 yılında Karaköse il merkezi olmuş, sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'ndan dolayı Ağrı adını almıştır.

11
1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayalım.

SORULAR
Ağrı’da hüküm sürmüş ilk devlet hangisidir ?
Ağrı kaç yılında il olmuştur ?
Ağrı ili adını nereden almıştır ?

CEVAPLAR

2. Kasr-ı Şirin Antlaşması hakkında araştırma yapıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Ruznâme nedir? Araştırınız.

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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7. KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın komşu ve kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Komsumuz olan sehirlerin hangilerini ziyaret ettiniz?
Bu sehirlerin şehrimizle benzer ve farklı yönlerini sınıfta arkadaşlarınızla paylasınız.

Görsel 3.21

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

4

KOMŞUMUZ KARDEŞİMİZ
Babamla ülkemizin tarihi ve kültürel özelliklerini tanımak, geçmişin ayak izlerinde yeniden yürümek amacıyla geziler düzenlerdik. Babam, bu yıl sizleri ülkemizin doğusuna, en yüksek yerine
(Ağrı Dağı) götüreceğim dediğinde biraz şaşırdık. Neden mi? Çünkü bu dağın ismini sadece kitaplarda okumuştuk. Babam annem
ve ben arabamızla uzun bir yolcuğa çıkmanın hazırlıklarına hemen
başladık. Sabah erkenden yola çıktık. Yolculuk esnasında gideceğimiz yerler ile ilgili araştırma yapmak en sevdiğim şeydi. Arabada
babamın daha önceden hazırladığı kitapçığı incelemeye başladım.
Kitapçığı inceledikçe Ağrı ve komşu şehirlerin tarihinin ne kadar
eskiye dayandığını öğrenince her zamanki gibi babama soru sormalarım başladı.
Babacığım, “Bize Ağrı’yı biraz anlatır mısın?” dedim.
O da anlatmaya başladı. Ağrı, birden fazla şehre ve İran gibi
tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen bir ülkeye komşudur. Batıda Erzurum, kuzeyde Kars ve Iğdır, güneyde Bitlis ve Van, güneybatıda Muş bulunmaktadır. Bu durum, şehrin sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlamıştır.

Görsel 3.22
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İran’a Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak sınır kapısından geçilir. Bu sınır kapısı ile
şehrimizin ticaret hayatı da gelişir. Özellikle Doğubayazıt’ta bulunan pasajlar bu şehrin ticaretini ayakta
tutmaktadır. İran’dan getirilen ürünler buralardan satılarak ülkemizin her tarafına gönderilir.
Bu şehir, bulunduğu bölge ve komşularıyla tarihi ve kültürel yönden derin ilişkilere sahiptir. Tarih boyunca kavimlerin göçlerinde geçiş güzergahı olduğundan şehirde neredeyse her medeniyetin izine rastlanmaktadır. Van’da Van Kalesi ile Akdamar Kilisesi, Erzurum’da Yakutiye Medresesi ile Çift Minareli Medrese, Kars’ta Kars Kalesi ile Ani Harabeleri, Bitlis’te Bitlis Kalesi ile Ahlat Selçuklu Mezarlığı, bu bölgenin
tarihi yönünü ortaya koymaktadır.

Ağrı konum olarak ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Yükseltisinin çok fazla olması
kışların uzun, soğuk ve kar yağışlı geçmesine neden olmuştur. Böylece şehrimiz ve komşu iller ülkemizde
kayak turizminin dikkat çeken merkezleri olmuştur. Erzurum’da Palandöken, Kars’ta Sarıkamış ve şehrimizde de Aşağı Küpkıran Kayak Merkezi kış turizminin merkezleri olarak dikkat çeker. Babamın anlattıklarıyla ve incelediğim kitapçık bu şehri görmek, tarihi yerlerde gezmek için daha çok sabırsızlandım.
(İbrahim KAPLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

12

1. Şehrimizin komşularına olan yakınlık mesafesini araştırarak aşağıdaki boşluklara
yazınız.

İran

2. Erzurum ve Van illerinde bulunan tarihi ve turistik mekanları tanıtan bir sunum hazırlayarak
sınıfta paylaşınız.
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KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ
Şehrimiz, ülkemizde Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul; yurt dışında İran'ın bazı şehirleriyle kardeş
şehir protokolü imzalamıştır. Bu protokollerle şehrimiz kardeş şehirlerle kültürel, ekonomik ve yardımlaşma
alanlarda iş birliği sağlamıştır.
Şehrimizden Haber

Antalya ile Ağrı Arasında Gönül Köprüsü
Antalya Belediye Başkanı ve beraberindeki 200 kişilik Antalya heyeti "Gönül Köprüsü Projesi" ile
Ağrı’ya geldi. Heyeti, Ağrı Valisi, Ağrı Milletvekili, STK temsilcileri ve iş insanları karşıladı. Ağrı
valisi yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ağrı'nın yalnız olmadığı,
Türkiye’nin en büyük illerinden bir tanesinin de Ağrı'ya hizmet ettiğini, sıcak yaklaştığını, ilgi gösterdiğini çeşitli sosyal ve ekonomik yatırımlarda belediyelerimize yardım ettiğini halkımız biliyor ve
buna müteşekkirdir." dedi. Antalya Belediye Başkanı da kendilerine gösterilen misafirperverlikten
dolayı mutlu olduklarını belirterek, Ağrı'nın kendisi için çok farklı duygular ifade eden bir kent olduğunu söyledi. Antalya heyeti Ağrı’da esnaf ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından sıcak karşılandı.

Şehrimizden haber bu materyele göre uyarlanmıştır.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

2

"Kardeş Şehir" uygulamasının tarihsel sürecini araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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AĞRI ÇAALIIŞIYOR

1. AĞRI ÇALIŞIYOR TÜRKİYE KAZANIYOR
2. GEÇMİŞ, GELECEĞİN TEMİNATIDIR
3. BEYAZIN GÜZELLİĞİ
4. GÜRBULAK’TAN KAPIKULE’YE İPEKYOLU

Neler Öğreneceğiz ?
- Ağrı’nın gelişiminde etkili olan ekonomik unsurları
fark edeceğiz

- Ağrı’ya özgü üretim alanlarını ve Ağrı’nın zanaatlarını
öğreneceğiz.

- Ağrı’nın ülke turizmine katkılaını öğreneceğiz.
- Ağrı’daki ulaşım ve iletişim imkanlarını öğreneceğiz.

1. AĞRI ÇALIŞIYOR

TÜRKİYE KAZANIYOR

Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın gelişiminde etkili olan ekonomik
unsurları fark edeceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1. Şehrimizde üretilen tarım ürünleri hakkında araştırma yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Klinkerin ne olduğunu araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

AĞRI İLİNİN SANAYİ YAPISI
Ağrı’da ekonomi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Nüfusun, vadi tabanları ile ovaların bulunduğu alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Tarımın yapılmadığı dağlık alanlarda nüfus yoğunluğu oldukça azdır. Hayvancılık faaliyetlerinden dolayı dağlık alanlarda bulunan yaylalarda yaz aylarında
yaylacılık yapan nüfustan dolayı bir hareketlilik yaşanmaktadır.

İlimizde Bulunan Kamu İşletmeleri ve Özel İşletmeler
Şehrimizde; et ve süt kurumu işletmesi, tekstil işletmeleri, seracılık, şeker fabrikası, çimento fabrikası,
un fabrikaları ve su şişeleme fabrikası başta gelen sanayi kuruluşlarıdır. İlde tekstil sektöründe son
yıllarda birçok ulusal ve uluslararası firmanın girişimi ile gözle görülür gelişme olmuştur.
ET V
VE SSÜ
ÜT K
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E
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BİİN
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ASSI
Ağrı Et Kombinası 1976 yılında faaliyete başlamış olup
114,855 metrekare alan üzerinde kuruludur. Kullanımdaki soğuk hava depoları ve kapasiteleri yandaki tabloda yer almaktadır.
(2018 Ağrı Et ve Süt Kurumu verilerinden alınmıştır.)
Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
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Şehrimizde çimento üretimi bakımından
kaliteli ham maddeyi işleyen ilk endüstriyel
tesis olan fabrika, bölgede istihdam imkanı
sağlamıştır. Bölge genelinde en büyük yatırımlardan ve Ağrı ili özelinde ise en büyük
özel sektör yatırımı olan Ağrı Çimento
Fabrikası, günlük 2500 ton klinker üretim
kapasitesi ile yılda yaklaşık 1 milyon ton
çimento üretim kapasitesine sahiptir.
Görsel 4.1
ŞEKER FABRİKASI
1984 yılında açılan fabrika
şehrimizde üretilen şeker pancarının yanında çevre il ve ilçelerde de üretilen şeker pancarını alarak işlemektedir. Fabrika üretimine ait son 10 yıllık
üretim istatistikleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Görsel 4.2

Şeker pancarı üretim alanı (dekar)
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(2018 Ağrı Şeker Fabrikası verilerinden alınmıştır)
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4. ÜNİTE
ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

1

1. İstihdam nedir? Araştırıp sınıfla paylaşınız.
2. Şeker fabrikasında kullanılan kampanya süresinin ne olduğunu araştırınız.

(2018 Ağrı Şeker Fabrikası verilerinden alınmıştır.)

(2018 Ağrı Şeker Fabrikası verilerinden alınmıştır.)

1

Aşağıdaki soruları grafiklere göre yorumlayınız.

Pancar üretim alanının en fazla olduğu yıl hangisidir?

Şehrimiz
81
Şehrimiz Ağrı
Ağrı 78

4. ÜNİTE
TARIM VE HAYVANCILIK
TARIM
Şehrimizde tarım alanlarının büyük kısmı tahıl tarımında kullanılıp, sebze ve meyve tarımı yapılan alanın oranı tahıl tarımı yapılan alanın oranından daha azdır. Türkiye’de işlenen toplam tarım alanları
ve uzun ömürlü bitkilerin %1,60’ın üretimi Ağrı topraklarında yapılmaktadır. Ağrı-Kars-Ardahan ve Iğdır
illeri içerisinde toplam yem bitkileri alanının %39,68’i Ağrı ilinde bulunmaktadır. Yine Ağrı, komşu iller
arasında işlenen toplam tarım alanları ve uzun ömürlü bitkiler alanının %54,74’üne sahiptir. Başlıca tarım
ürünleri hububat ve yem bitkileridir. Bunun yanı sıra zengin jeotermal kaynaklardan dolayı Diyadin ilçesinde sera sebzeciliği önemli bir yer tutmaktadır. Elma, erik, ayva gibi ilin iklimine uygun meyveler de yetiştirilmektedir. Ağrı’da 15 çeşit tarla, 8 çeşit sebze ve 7 çeşit meyve olmak üzere toplam 30 tür bitkisel tarım
ürünü üretilmektedir. İlimizde üretilen organik ürünler: Buğday, Arpa, Yonca, Mercimek, Korunga, Ayçiçeği ve Nohut’tur.

Şehrimiz
ŞehrimizAğrı
Ağrı 79
82

4. ÜNİTE

Salatalık

Görsel 4.4

Bunları Biliyor muydunuz ?
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar kullanılarak Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize
Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 2014 yılında kurulan işletmede 40.000 metrekare alanda salkım domates
üretimi yapılmaktadır. Bir sezonda ortalama 1100 ile 1200 ton arasında domates üretilip iç piyasada

Ağrı, Doğubeyazıt, Iğdır, Erzurum ve İstanbul’a bu ürünün satışı yapılmaktadır. Diyadin’de kurulan seraların
ısıtılması 268 m derinlikten çıkarılan 78 °C sıcaklık ve 100lt / sn debiye sahip jeotermal su ile sağlanmaktadır.

Görsel 4.5

Görsel 4.6

Şehrimiz Ağrı
Ağrı 80
Şehrimiz
83

4. ÜNİTE
IŞGIN (UŞKUN)
C vitamini yönünden zengin olan ışgın, A,B1, B2, E ve K vitaminlerini de bol miktarda içeriyor. Peki
ne işe yarıyor bu mucizevi ışgın otu?

• Lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılan ışgın, hücrelerin yenilenmesinde ve gelişmesinde büyük
rol oynar.
• Mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.
• Şeker ve tansiyon gibi hastalıklarına iyi gelir.
• Kabızlık, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, hemoroid ve ülsere de iyi gelmektedir.
• Grip, ateşli hastalıklar, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, stres gibi birbirinden farklı rahatsızlıklara da iyi gelir.
• Kan şekerini düzenler.
• İştah açar ve kendinizi dinç hissetmenizi sağlar.
• Kolesterolü düşürür ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.
• Kırışıklıkları giderir ve cildi yeniler.

Görsel 4.7

Görsel 4.8

HAYVANCILIK
Şehrimiz sahip olduğu çayır ve mera alanları bakımından hayvancılık faaliyetleri ve hayvansal gıda
üretimi için önemli bir potansiyele sahiptir. 2016 yılı itibari ile büyükbaş hayvancılık ile uğraşan toplam
işletme sayısı 23.372, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletme sayısı 9.340 ve arıcılıkla uğraşan 211'dir.

Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
Büyükbaş Hayvancılık
2012-2016 arası verileri itibariyle toplam
büyükbaş hayvan varlığı içinde yerli büyükbaş hayvanların oranı %50,80’dir. Melez hayvanların oranı ise %42,43’tür. Ağrı ilinin büyükbaş hayvan sayısının Türkiye ortalamasındaki payı %2,26’dır. Ağrı ilinin sahip olduğu
hayvan türü oranları sırasıyla %17,80 melez,
%13,70 kültür, %30 manda olarak hesaplanmaktadır. 2016 yılı büyükbaş hayvan varlığı
içinde Ağrı ilinin payı ise %27,16’dır.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

Küçükbaş Hayvancılık

2012-2016 arası verilere göre küçükbaş hayvan
varlığının %93,63’ünü koyun ve %6,37’sini keçi
oluşturmaktadır. 2016 yılında Ağrı ili küçükbaş
hayvan varlığı, Türkiye küçükbaş hayvan varlığının %3,24’ünü karşılamaktadır. Yıllar itibariyle
oranlara bakıldığında çok büyük değişiklikler olmamasına rağmen bir azalma görülmektedir. İlin topraklarının mera ve yaylalardan oluşması küçükbaş hayvancılığın önemli bir ekonomik
faaliyet olmasında etkilidir.

2

Şehrimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık dışında yapılan hayvancılık faaliyetlerini araştırınız.

Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
ARICILIK
Yüksek yaylalara sahip ilde birçok endemik bitki türünün bulunması arıcılığın önemli ekonomik
uğraşlar arasında yer almasını sağlamıştır. Ağrı’da üretilen kalitesi yüksek ballar ülkemizin her yerinde pazar bulmaktadır. Her yıl bal festivali düzenlenmektedir. Birçok yerli üreticinin yanında ülkemizin diğer bölgelerinden gelen arıcılar da ilimizde bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimimini yapmaktadırlar.

Görsel 4.10

TİCARET
Şehrimizin ticari potansiyelini başta hububat olmak üzere tarım ürünleri, jeotermal enerjinin kullanıldığı seralarda üretilen sebzeler ile bal, canlı hayvan satışı oluşturmaktadır. Şehrimizde her gün kurulan canlı
hayvan borsasında ticareti yapılan hayvanlar birçok ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’nin
her tarafına canlı hayvan sevkiyatı yapılmaktadır.
Yer altı zenginliklerinden mermer, linyit, krom ticari değer taşımaktadır. Ayrıca Gürbulak Sınır Kapısı,
pasajlar, il merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi ticaretin yoğun olarak yapıldığı
yerlerdir.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

3

1. Ağrı’dan hangi illere hayvan gönderildiğini araştırınız.
2. Şehrimizde çıkarılan yeraltı kaynaklarını araştırarak sınıfta paylaşınız.

Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE

2. GEÇMİŞ, GELECEĞİN TEMİNATIDIR
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’ya özgü üretim alanlarını ve Ağrı’nın
zanaatlarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Çevrenizde yaşatılmaya devam eden el sanatlarıyla ilgilenen insanlar
var mı? Araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Zanaat Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre iki tanımı olan kelimenin ilk tanımı; İnsanların, maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
iken, diğeri “El ustalığı isteyen işler.”dir.
Bir iş üzerinde emek vererek ortaya ürün çıkarmak anlamına gelen zanaat, en eski zamanlardan beri
toplumda önemli bir yer tutmuştur. Halkın kültürel kimliğini oluşturan zanaatlar, insanların ihtiyaç duydukları ürünleri sanatla yoğurmalarıyla ortaya çıkmıştır. Yani sanat maddi ve pratik ihtiyaçları karşılayan birtakım uğraşlara dönüşmüştür. İnsanların tarzı ve zevki ile buluşan bu uğraşlar, onlarla beraber nefes alıp
verir hale gelmiştir. Bir toplumun kültürünü anlayabilmek için o toplumun yaşam biçimini bir ayna gibi
yansıtan zanaatlarına bakmak yeterlidir. Dolayısıyla zanaatları çok çeşitli olan toplumlar zengin bir kültüre
sahiptir, denilebilir.
Zanaat sahibi ustalara ise zanaatkâr denir. Her coğrafyada ve her yüzyılda olduğu gibi, usta çırak ilişkisi ile başlayan uzun bir eğitim sonunda alınan bu unvan, o zanaatkârı toplum içinde saygın bire yere taşımıştır.
Zanaatların ülke ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Özellikle turizm gelirlerinde el sanatlarının büyük bir payı vardır. Bu açıdan el sanatları üretimi yapan bireylerin tanıtım ve ürünlerin pazarlamasına yardımcı olmak hem kültürel değerlerimize sahip çıkmak hem de ekonomiye katkı sağlamak adına büyük önem taşır. Ayrıca turistik çekiciliğin yanında işgücü imkanı artırdığı için kırsal bölgelerden kentlere olan
göçü de önemli miktarda azaltmaktadır.
Zanaatı olmayan bir toplum özgünlüğünü kaybedip sıradanlaşmaya mahkûmdur. Ne yazık ki sanayileşmenin getirdiği seri üretimle beraber zanaatlara olan ilgi oldukça azalmıştır. Bazıları ise kendi özgün çizgisinden uzaklaşarak yeni üretim biçimleri ile farklı kullanım alanlarında üretimlere yönelmiştir.

Görsel 4.11
Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
Günümüzde zanaatkârlık konuşanı az kalmış bir dili konuşmak gibi olsa da bazı zanaatların varlığını
sürdüren zanaat ustaları hala vardır. Ağrı'da unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş zanaat dalları şöyledir:

Görsel 4.12
Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE

Görsel 4.13
Şehrimiz Ağrı
Ağrı

86
89

4. ÜNİTE
OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 31

Görsel 4.14

Şehrimiz
ŞehrimizAğrı
Ağrı 87
90

4. ÜNİTE

(Gülsün KARSLI tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

Görsel 4.15
Şehrimiz
Şehrimiz Ağrı
Ağrı

88
91

4. ÜNİTE
2

Şehrimiz Ağrı
Ağrı 92
89

4. ÜNİTE
3

1. Aşağıdaki bulmacayı sorulara uygun olarak yanıtlayınız.

Şehrimiz
Şehrimiz Ağrı
Ağrı 90
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4. ÜNİTE

3. BEYAZIN GÜZELLİĞİ
Neler Öğreneceğiz: Ağrı’nın ülke turizmine katkılarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: İlimizde turizm potansiyelinin yüksek olduğu doğal ve tarihi mekanları
araştırınız.

Görsel 4.16

Ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Ağrı da doğal ve tarihi güzellikleri ile görsel şölen sunan illerimizden biridir. Dağları, yaylaları, gölleri ve ovalarının yanı sıra uygarlıkların geçiş noktası olan, birçok tarihi güzellik barındıran Ağrı, görülmesi gereken bir şehirdir. Her mevsimde farklı renkleri bünyesinde barındıran ilimiz, ilkbaharda yeşilin egemenliğiyle, yaz mevsiminde verimli ovasında ekilen arpanın buğdayın altın sarısıyla, sonbaharda yeşil ve sarının birbirine karıştığı eşsiz güzelliğiyle ve kış mevsi minde her yeri kaplayan beyazın saflığıyla her mevsim farklı bir görünüm kazanır.

Ağrı; ismiyle festivaller ve şenlikler düzenlenen önemli şahsiyetlerin bulunduğu, ziyaretçilerin ilgisini çeken, kültür, doğa ve inanç turizmi açısından potansiyeli çok yüksek olan bir şehir olmasıyla bilinir. İnanç turizminin ilimizde iki tane önemli unsuru bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yöremizin çok önemli şairi, filozofu
olan Ahmed-i Hânî'nin türbesidir. İkincisi ise dış turizmin de ilgisini çeken Nuh'un Gemisi’nin izidir. Turizm
son zamanlarda yapılan tanıtım ve etkinliklerle birlikte şehrimiz için önemli gelir kaynaklarından biri olmaya
başlamıştır.
Şehrimiz
Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

23

NUH TUFANI
Efsaneler ve inanışlara göre, tarihsel süreç içerisinde toplumlar, doğru yoldan çıkacak kadar körleştiği
vakit, yaratıcı o toplumların helâkı için çeşitli afetler
gönderir. Nuh Tufanı da bu afetlerden biridir. Tarihe
bakıldığında yaratıcı dört temel eleman(unsur) olan
toprak, hava, su ve ateşi kullanarak toplumları cezalandırmıştır. Buna göre Hz. Lut’un kavmini ateş (yanardağ lavı) ile, Hz. Hud’un kavmini hava (kasırga)
ile, Hz. Salih’in kavmini toprak (deprem) ile cezalandırırken, Hz. Nuh’un kavmini ise su (Nuh Tufanı) ile
cezalandırmıştır. Cezalandırılan kavimler tamamen
helâk olmuş ve dünya üzerinden yok olmuştur.

Görsel 4.17

Görsel 4.18

Hz. Nuh, Hz. Adem’in vefatından yüz kırk altı sene sonra dünyaya gelmiştir. Allah’ın sevdiği, sabreden, şükreden iyi bir kulu ve elçisidir. İnanan insanları kurtarmak için Allah tarafından bir gemi yapmakla görevlendirilmiş olan bir peygamberdir.
Zaman ilerlemiş ve Hz. Nuh’a gemiyi imal etmesi
için ilahi emir verilmişti. Yüce Allah geminin nasıl
yapılacağını bilmeyen Hz. Nuh’a Cebrail aracılığı ile,
geminin başının ve kuyruğunu horoz, omurgasını kuş
şeklinde yapmasını istedi. Bu emirle Hz. Nuh büyük
bir gemi inşa etmeye başladı. Allah, Hz. Nuh’a geminin uzunluğunun üç yüz arşın (135 m), genişliği elli
arşın (22,5 m) ve yüksekliğinin otuz arşın (13,5 m)
olmasını, gemiye pencere yapmasını, kapısını yan tarafa koymasını ve üç katlı olmasını emretti.

Gemi inşa edilmiş ve Allah’ın emrettiği gibi gemiye her türlü hayvandan birer çift düzenli bir şekilde
yerleştirilmişti. Alt katta yabaniler ve sürüngenler, orta katta insanlar ve üst katta da kuşlar yer alıyordu.
Recep ayının 10’unda Hz. Nuh ve inananlar gemiye binmeye başlamışlardı.Yerden sular fışkırmaya, kırk
gün sürecek olan yağmur yağmaya başlamıştı. Sular yeryüzünde sel oluşturmuş ve çoğalan sular gemiyi
havaya kaldırarak yüzdürmeye başlamıştı.
Gökten inen su ile yerden fışkıran su, Allah’ın emri ile birleşerek, inanmayanları helak etmişti. Hz.
Nuh ile birlikte ona inananlar ve yüklediği canlılar ise tahta ve çivilerle yapılan gemi ile kurtuldular. Tufan
kırk gün kırk gece sürmüştü. Yüz elli gün sonra Allah’ın emri ile sular alçalmaya başlamıştı. Sular çekilince gemi yüksek bir yere oturmuş ve Hz. Nuh, suların iyice çekilip çekilmediğini anlamak için birkaç defa
güvercin yollamıştı. Güvercinler ise sürekli geri dönüyordu. Bir gün güvercin ayaklarında çamur gagasında
zeytin dalı ile gelince suların iyice çekildiğini anlamıştı. Bunun üzerine Allah, Hz. Nuh’a yeryüzüne yayılmaları için gemiden çıkmalarını emretti.

Şehrimiz Ağrı
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4. ÜNİTE
OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 3

HERKES AĞRILI MI ?
Tufandan sonra geminin nerede karaya oturduğuna dair araştırmalar her geçen gün artarak devam etmekte ve geminin Ağrı Dağı’nda olduğu ileri sürülmektedir.
Tarih 11 Eylül 1959, Genelkurmay Başkanlığında çalışan Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Anadolu illerinin haritalarını oluşturmaktaydı. Durupınar, işini büyük titizlikle yapan, en küçük detayları bile hesap eden, hassas bir çalışma sistemine sahipti. Ağrı Dağı’nın bulunduğu bölgenin haritasını çizerken daha
önce hiç karşılaşmadığı bir şekil gözüne çarptı. İlk başta etrafının duvarla çevirili bir bahçe olduğunu düşündü. Fakat daha sonra şekil üzerinde düşünmeye başladı. Şekil üzerindeki boy ve yükseklik gibi ölçülerini çıkarıp not etti. Şekil o kadar ilgisini çekmişti ki, aklına bir şeyler geliyordu ama emin olabilmek için fotoğraflandırılması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü böyle bir şeklin doğal olarak oluşması çok zor bir ihtimaldi. Aklından geçen tabi ki Nuh’un Gemisi idi. Durumu üstlerine bildiren Durupınar, bu konuyu önemseyen ordu tarafından İsveçli bir heyet ile Ağrı’ya gönderilir. İsveçli fotoğrafçının fotoğrafları kötü olduğu
için, genç yaşına rağmen Türkiye’de önemli bir fotoğraf sanatçısı olan Ara Güler, bu iş için önemli bir isim
olacaktı.

Görsel 4.19

Ara Güler, zorlu geçen çekimlerden sonra fotoğrafları, kendisini görevlendiren Türk Ordusu'na teslim eder. Konu hem Türk medyasında hem
de yabancı basında büyük bir yankı uyandırır. Nuh’un Gemisi ile ilgili
manşet haberler yapılmaya başlanır. Ağrı Dağı’nın güneyinde, Telçeker
ile Üzengili köyleri arasında bulunan gemi izi kaynaklarda belirtilen Nuhun Gemisi’nin ölçülerine uymakta olup; görüntü, yapı ve inanış itibari ile
dış turizm potansiyeli yüksek olan bir kalıntı veya doğal bir anıttır. Nuhun Gemisi’nin bu bölgede karaya oturduğu düşünüldüğünde aklımıza şu
sorular gelebilmektedir:
İnsanlığın dünyaya yeniden yayıldığı kent Ağrı mı?
Herkes Ağrılı mı?
(Özkan ASLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)
Görsel 4.20
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4
1. Aşağıdaki konuları araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 4

BİR GEZGİNİN GÖZÜNDEN AĞRI
Tarih 1 Ağustos 2017. Önemli eserlerin ve kültürün olduğunu düşündüğüm ve daha önce gitmediğim
bir yerler arıyordum. Bir anda karşıma Ağrı ile ilgili bazı bilgiler geldi. Nuh’un kenti Ağrı, güneşin ilk
doğduğu yer, insanlığın dünyaya yayıldığı kent... Giderek ilgimi çekmeye başladı.
Gece saat 01.00 olmuştu. Notlarımı aldım ve uyumaya gittim. Kendimi o kadar kaptırmışım ki rüyamda gemi, dağ, fırtına ve çeşit çeşit canlılar görüyordum; fakat hiçbir anlam veremiyordum. Sabah uyandığımda gördüğüm rüyanın etkisi ile bir anda kendimi bilgisayarın başında buldum. Ağrı ile ilgili araştırma yapmaya devam ettim. Aradığım kültürü bulmuştum. Hemen rehberimi karıştırdım ve Ankara’da birlikte askerlik yaptığım arkadaşım Ağrılı Ömer’i buldum. Ömer öğretmendi. 30 yıllık görevinden sonra emekli olup, memleketinde emekliliğin keyfini çıkarıyordu. Ömer'i arayarak Ağrı'yı görmek istediğimi belirtince o da Ağrı’ya gelip buraların güzelliklerini görmemi çok istediğini söyledi. Ben de uçak biletimi aldım ve 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’dan Ağrı’ya uçtum. Uçaktayken Ağrı'daki Havalimanının isminin Ahmed-i Hani Havalimanı olduğunu görünce birden heyecanım arttı. Çünkü ismini çokça duyduğum
bir islam alimiydi. Ağrı için de çok önemli olduğu belliydi. Uçaktan inince beni karşılayan Ömer ile koyu
bir sohbete daldık ve şehir merkezine kadar geldik. Şehre girdiğimiz an beni Ağrı’yı tanıtan reklam panoları
karşıladı.Sanki şehir benim geleceğimi biliyormuş gibi hazırlık yapmıştı. Ömer ile o kadar koyu bir
s. ohbete dalmıştık ki şehir merkezine girdiğimizi bile anlayamadık

Görsel 4.21
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Her tarafta, 4-6 Ağustos Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ne davet afişleri vardı. Fırsat
bu olmalıydı diye düşündüm ve Ömer ile sonraki gün için planımızı yaptık. Tabii ki ilk olarak festivale katılacaktık. Sabahın ilk ışıklarıyla Ağrı'nın doğusunda yer alan ve Türkiye'nin İran ile sınırı olan Doğubayazıt ilçesine doğru hareket ettik. Festival 12.00'de başlayacaktı ve biz saat 07.00'de yola çıkmıştık. Ömer
bana ilk olarak seni Nuh’un Gemisi’nin izine götüreyim deyince tereddütsüz tamam dedim. Doğubayazıt'a
yaklaştıkça sol tarafımızda kalan devasa büyüklükte, başı dumanlı Ağrı Dağı kendini göstermeye başladı.
Derken Ömer arabayı yavaşlattı ve sağa döndü yani dağın tam tersi yönüne doğru. Ben Nuh’un Gemisi’nin
izini dağın eteklerinde beklerken farklı bir yöne doğru yol aldık. Nihayet geminin karaya oturduğuna inanılan
yere gelmiştik. Gemiyi andıran ize bakılınca Nuh’un Gemisi kesinlikle buradan Ağrı Dağı’na doğru yol almış diye düşünmekten kendimizi alıkoyamadık.

Görsel 4.22

Saat 09.30 olmuştu. Festivalin başlamasına henüz vakit vardı. Buraya gelmişken İran sınırına gitmemek
olmazdı. Doğubayazıt ilçesini geçtikten sonra yolun sağ tarafı nakliyat için sıra bekleyen uçsuz bucaksız
araçlarla doluydu. Türkiye’nin en doğusunda Gürbulak Sınır Kapısı'na vardık. Sınır kapısını gezdikten hemen sonra Ömer beni sınır kapısının iki km uzağında bulunan, 1892 yılında gök taşının düşmesiyle 60 metre derinliğinde 35 metre çapında olan Meteor Çukuru'na götürdü. Kısa süre içerisinde bu kadar yer gezdikten sonra her adımda mutlaka görülecek bir yerler olduğunu düşünmeye başladım.

Artık festivale gitme zamanıydı. Saat 11.30'da festivalin yapılacağı İshak Paşa Sarayı’na ve sarayın 500 m
ilerisinde bulunan şehrin her yerinde ismi anılan, adına yeminler edilen İslam alimi Ahmed-i Hânî’nin(Hani
Baba) türbesine gittik. Festival burada başlayacaktı. Müthiş bir çalışma ve koşuşturma vardı. Bu önemli şahsiyetin adı için her şey çok güzel olmalıydı. Saat 12.00 olduğunda şunu anladım ki bu festival çok önemli
olmalıydı ki tüm devlet erkanı bu festival için Ağrı’daydı. Yemekler yendi. Konuşmalar yapıldı ve yanından
geçerken sabırsızlıkla içerisini gezmeyi beklediğim İshakpaşa Sarayı’na doğru kortej yürüyüşüne başlandı. Saray kapısına geldiğimizde misafirleri yöresel kıyafetler giymiş yiğitler, halk oyunları ile karşıladılar. Çok etkileyiciydi. Her tarafı süsleyen Türk Bayrağı’nın altında açılmış sergiler, yöresel yemekler, el sanatları, konserler.
Bir de yöre insanın çok sevdiği dengbejler (yerel sanatçılar) Türkçe ve Kürtçe türküler, halaylar, şiirler...
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Saraydan inerken hemen sol tarafınızda eski Bayazıt evleri, içerisinde gerçekçi görüntüsü ile balmumundan yapılmış, maziyi canlandıran heykellerin bulunduğu müzeyi de gezdik. Her ne kadar tok olsak da
zamanın Osmanlı yöneticisi Abdi Paşa için özel yapılan ve yöresel yemek olan Abdigör Köftesini tatmadan ayrılmak istemedim. Özel bir etin dövülmesi ile
yapılan yemek, gerçekten tattığım en iyi lezzetlerden
bir tanesiydi. Artık Doğubayazıt'tan ayrılmamız gerekiyordu.

Görsel 4.24

Görsel 4.23

Ertesi gün sabahın ilk ışıklarında yola koyulduk.
Daha önce de belirttiğim gibi Ağrı’nın her yerinde
mutlaka gezilecek bir yerler var. Doğubayazıt'tan
çıkalı 40 km olmuştu ki Ömer ile Diyadin ilçesine
geldik. Burada manzarası harika bir kanyon ve biraz ilerisinde her taraftan fışkıran termal suları ile
belki de Türkiyenin en sıcak ve en şifalı kaplıcaları
var. Diyadin; İran, Azerbaycan ve çevre illerden
şifa aramaya gelen turistlerle dolup taşıyordu. Sıcaklığı 70 ile 80 °C arasında, oldukça temiz ve berrak bir suyu vardı. Burada başka ne var diye sorduğumda çok şaşırdığım bir yer daha gördüm. Termal
su ile ısıtılan ve yurt dışına tonlarca domates ihraç

edilen devasa seralar vardı. Ağrı’da bu kadar domates yetiştirileceğini düşünmemiştim. Artık zamanımız
kısıtlıydı ve Diyadin’in güneyinde bulunan Meya Mağaraları'na (Günbuldu) uzak olduğu için gidememiştik
Diyadin’den Ağrı’ya doğru henüz 20 km kadar gelmiştik ki Ömer bu defa Ağrı’nın kuzeyine doğru direksiyonu kırdı ve Taşlıçay ilçesinin kuzeyine doğru yol al
maya başladık. Ömer nereye gideceğimizi söylememişti. Ben de merakla bekliyordum. Yemyeşil tarlaların içinden geçtikten sonra karşımıza büyük bir göl
çıktı. Ben bu bölgede sadece Van Gölü'nün olduğunu
biliyordum. Fakat karşımdaki muhteşem görüntüsüyle
Balık Gölü’ydü. Her yeri olduğu gibi burayı da ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineme sarıldım. Gölün etrafında koyun ve keçi otlatan, eşek sırtında dolaşan,
doğal güzellikle bütünleşen muhteşem temizlik ve
saflıktaki çocuklar ile fotoğraflarımı süsledim. Akşam

Görsel 4.25
olmuştu. Gördüklerim karşısında çok mutlu ve bir o kadar da şaşkındım. Sabah olmasını iple çekiyordum.
Gezecek daha çok yerimiz vardı.
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Sabahın ilk ışıklarıyla kahvaltımızı yaptık ve Hamur ilçesine doğru yola koyulduk. Hamur Ağrı’nın güneyinde küçük bir ilçe fakat içerisinde tarihi bir kümbet vardı. Gezdikten hemen sonra güneye doğru yolumuza devam ettik. Önümüze bir diğer ilçe olan Tutak çıktı. Burada Urartulardan kalma bir kale vardı.
Ama yıkık bir şekilde günümüze ulaşmış durumdaydı.Yolumuza devam ettik ve bir diğer ilçe Patnos’a
vardık. Burada da bizi Anzavur Tepe ve Süphan Dağı karşıladı.
Ağrı’ya dönüşümüz saat 16.00'yı bulmuştu. Ağrı’nın batıdaki tek ilçesi olan ve şarkılara erikleri, ovası,
verimli toprakları ile konu olan Eleşkirt ilçesine vardık. Burada da bizi tıpkı Ağrı Dağı ve Süphan Dağı gibi
Kösedağ karşıladı. Sürekli tırmanışlar yapılan ve görüntüsü ile büyüleyen Kösedağ...
İl merkezine döndükten sonra Ağrı’nın en kalabalık caddesi olan Cumhuriyet Caddesini gezip, bölgede
dillere destan olan Ağrı dönerini yedikten sonra muhteşem gezi sona ermişti.

Elveda güneşin doğduğu, insanlığın yeryüzüne tekrar yayıldığı, Nuh’ un kenti, Ahmed-i Hani’nin diyarı,
Ağrı Dağı gibi dik, iklimi gibi sert ve mert insanların yaşadığı şehir...
(Özkan ASLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

5

1. Aşağıdaki turistik yerleri inceleyerek turizm çeşitlerine göre ilgili kutucuğu
işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki cümlelerde belirtilen mekanların isimlerini boşluk bırakılan yerlere yazınız.
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4. GÜRBULAK’TAN KAPIKULE’YE İPEKYOLU
Neler Öğreneceğiz: Ağrıdaki ulaşım ve iletişim imkanlarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1. Uzakta yaşayan akrabalarınıza ulaşmak için hangi ulaşım araçlarını
kullanmaktasınız.
2. DLHMİ ve DHMİ kısaltmalarının açılımını araştırınız.

Karayolu Ulaşımı
Ağrı ilinde ulaşım kara ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Ağrı ili Portekiz’den başlayarak Gürbulak’ta
sona eren yaklaşık 5700 km’lik yolun bitiş noktasında yer alır. Bu yolun 195 km’si Ağrı il sınırlarında yer
almakta ve bu yol 10 ülkeyi birbirine bağlamaktadır . Gürbulak sınır kapısından geçerek Japonya’ya kadar
uzan bu yol dünyanın en uzun karayoludur.
Ağrı il sınırları içerisinde 469 km devlet yolu, 41 km il yolu olmak üzere toplam 510 km yol bulunmaktadır.

Görsel 4.26

Hava Yolu Ulaşımı
Şehrimizdeki havalimanının yapımına 1994 yılında havaalanı olarak başlanmıştır. Ağrı Valiliği, İl Özel
İdaresi ve DLHİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip, Ağrı Valiliği, İl Özel İdaresi ve mahalli hizmet
kuruluşlarının desteği ile yapımı tamamlanarak DHMİ Genel Müdürlüğünün araç ve personel desteği ile
1997 yılında hizmete açılmıştır. 2009-2011 yılları arasında yapılan pist genişletme ve terminal binası yenilemesi sonrası havalimanı statüsü almıştır. 2019 yılı itibari ile haftada İstanbul’a 10, Ankara’ya 7 ve İzmir'e 3
olmak üzere toplam 20 sefer düzenlenmektedir.
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Görsel 4.27

ŞEHRİMİZDE İLETİŞİM
Çağımızda gelişen teknoloji ile beraber kitle iletişim araçlarında çeşitlilik artmıştır. Medya denilen kavram; gazete, dergi, televizyon, radyo, internetten oluşmaktadır. Şehrimizde yayın yapan gazete, dergi, televizyon, internet sitelerine yerel medya denilmektedir. Yerel medyanın yayın alanı ulusal medyaya göre
daha kısıtlıdır. Tüm ülkeyi kapsayan yayınları yapan medyaya da ulusal medya denilmektedir. Dünyanın
veya ülkemizin herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmeyi anında medya sayesinde öğrenebilmekteyiz.
Şehrimizde de yerel olarak yayın yapan birçok gazete, radyo ve internet sitesi bulunmaktadır.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

4

Şehrimizden yayınlanan yerel gazeteleri araştırarak sınıf ile paylaşınız.

Şehrimizin Plaka Kodu: 04
Ulusal Telefon Kodu: 472
Merkez Posta Kodu: 04100
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6

1. Aşağıdaki acil durum numaralarını ait oldukları kurumlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.

KURUM

110

154

121

155

186

158

112

177

185

187

ACİL YARDIM

X

POLİS İMDAT
JANDARMA
YANGIN
TRAFİK
DOĞALGAZ ARIZA
ELEKTRİK ARIZA
SU ARIZA
TELEFON ARIZA
ORMAN YANGINI

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

5

KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE
Uzun bir yol daha başlamıştı. Türkiye sınırına yaklaşınca mutlu oldum. Kapıkule sınır kapısı, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü, Bolu Dağı, Saç Dağı ve sırada İpek Geçidi... Hava soğuk, kar çok yağmıştı. Yollar
güzel olmasına rağmen kardan dolayı kamyonum ilerlemekte zorlanıyordu. Karanlığın çökmesine az kalmıştı.
Bu havada bir an önce Gürbulak Sınır Kapısı’na varmalıydım. Ağrı’nın Diyadin ilçesini geçtikten sonra
İpek Geçidi bembeyaz bir gelinlikle beni selamlıyordu. Kamyonum yükle doluydu. Bu geçidi de geçersem
ülkem Kazakistan’a varmak için artık zorluk kalmayacaktı. Yokuşu çıkmaya başlayınca kamyonumdan
sesler gelmeye başladı. Ne olduğuna anlam veremedim. Kamyonum bir anda olduğu yerde durdu. Birkaç
kez uğraşmama rağmen çalışmadı. Araçtan indiğimde sabah yağan kardan sonra bastıran ayaz nedeniyle
etrafı sis kaplamıştı.
- Ne yapacağım bu dağ başında? Diye söylenmeye başladım.
Kimseyi de tanımıyordum. Mecbur sabah olmasını bekleyecektim. Araçta beklerken sarı renkli bir minibüs yanımda durdu. Bu bölgeye yakın köylüler olduğu anlaşılıyordu. Minibüsten inen insanlar bana ne
olduğunu sorunca başımdan geçenleri anlattım. Bu saatte yapılacak bir şey olmadığını belirterek beni evlerine davet ettiler. Kabul etmediysem de ısrarlarına dayanamayıp onlarla köylerine gittim. Hepsi çok sıcakkanlıydılar. Köy muhtarının evine gittik. Sofra hemen hazırlandı. Güzel bir yemek yedik. Yöresel çorba
dedikleri ayran çorbasına (Gırar) bayıldım. Çok lezzetliydi. Yemek bittikten sonra tezek sobasının önünde
koyu bir sohbet başladı. Türkiye üzerinden sürekli yolculuk yaptığım için öğrendiğim Türkçe ile koyu
sohbetin ortasında bulmuştum kendimi.
Köy muhtarı tatlı şivesiyle:
Şehrimiz Ağrı
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- De hele şoför bey oğlum nereden gelip nereye gidirsin, nerelisin?
Anlatmaya başladım:

Görsel 4.28

- Kazakistanlıyım. Adım Shayan. Sizin dilinizdeki anlamı ''Değerli'' demektir. Uluslararası yük taşımacılığı yapıyorum. Bu seferki yükümü Almanya’dan aldım. İran’a gidiyordum. Bu yollar ilk çağlardan beri
ticaretin yoğun olarak yapıldığı İpek Yolu'dur. Gürbulak Türkiye'nin Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılan sınır kapısıdır. Ülkenizin güzelliklerini bir bir geçip buraya kadar geldim. Yollarınız çok güzel ama malum kış
mevsimi arabalar çabuk arızalanabilir. Bolu Dağı ve Sac Dağı’nda çok kar vardı. Ama bu İpek Geçidi
en zor olanıydı. Burada kamyonum arızalandı. Ne yapacağımı düşünüyordum ki siz imdadıma yetiştiniz.
Ülkemin güzelliklerini ve ülkelerimizin kültürel benzerliklerini anlattım. Ben anlattıkça köylüler de ilgiyle dinlediler. Aramızda bu kadar benzerlik olmasına şaşırdılar. Gece geç saate kadar sohbet ettik. Sabah
uyandığımda köylüler usta bulup kamyonumu tamir ettirdiler. Onlarla vedalaştıktan sonra Gürbulak Sınır
Kapısına geldim. Sol tarafımda beni yolcu edercesine Ağrı Dağı vardı. Ben de onunla vedalaşarak uzun bir
yolculuktan sonra ülkeme geldim. Evime geldiğimde eşime, başımdan geçenleri ve kardeş ülke Türkiye’nin
misafirperverliğini, güzelliklerini durmadan anlattım.
(İbrahim KAPLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)
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AĞRII’ DA BEEN

1. KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ AĞRI
2. KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
3. AĞRI KÜLTÜRÜ
4. AĞRI AĞZI
5. ŞEHRİMİZDE MEDYA
6. ŞEHRİMİZDE MÜZİK
7. AĞRI’NIN GELECEĞİ
8. AĞRI’DA SPOR

Neler Öğreneceğiz ?
- Şehrimizin önemli günlerini ve kültür sanat imkânlarını
öğreneceğiz.
- Şehrimizde yetişen tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat,
spor ve bilim insanlarını öğreneceğiz..
- Yaşadığımız şehrin somut olmayan kültür varlıklarını
öğreneceğiz.
- Yaşadığımız şehre özgü dil özelliklerini öğreneceğiz.
- Yaşadığımız şehre özgü yerel yayıncılığın zaman
içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğreneceğiz.
- Yaşadığımız şehre özgü müzik kültürünü öğreneceğiz.
- Ağrı'da çocuk ve gençlere sağlanan imkanları öğreneceğiz.
- Ağrıdaki geleneksel, güncel spor imkanlarını ve
faaliyetlerini öğreneceğiz.

1. KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ AĞRI
Neler Öğreneceğiz: Şehrimizin önemli günlerini ve kültür sanat
imkânlarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1. Şehrimizin tarihini hangi sanat dalıyla anlatmak istersiniz?
Sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.
2. Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi'ne bir gezi düzenleyiniz.

Görsel 5.1
Yaşayan değerler ve kültür, şehrin kimliğinin oluşmasında son derece önemlidir. Tarihi mekânlar ve yaşanmışlıklar o şehrin fotoğraf, resim, karikatür, sinema, tiyatro, edebiyat ve müzik gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu unsurlar şehirlerin kendilerine özgü bir kimlik oluşturmasını sağlamaktadır. Düğünlerinden
kına gecelerine, matemlerinden neşelerine, konuşma ağzından el sanatlarına değin her şey kimliğin birer parçasıdır. Sanatsal etkinlikler ve sosyal yaşantılar bu kimlikle birleşerek şehrin yaşanabilirliğini sağlamaktadır.

AĞRI’DA SANAT
Ağrı tarihi dokusuyla kültür ve sanatı iç içe yaşayan bir şehirdir. Şehrimizde bulunan kültür-sanat merkezlerinde sinema, tiyatro, konser, panel, münazara, sempozyum, söyleşi, sergi ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Son zamanlarda yapılan modern kültür ve sanat merkezleri şehrimizin tarihi dokusuyla da özdeşleşerek hayat bulmuştur. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Ağrı, sanata gönül vermiş insanların
uğrak yeri olmuştur.
Şehrimiz Ağrı
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Geleneksel El Sanatları
Şehrimizde geleneksel el sanatları olan hat, ebru, tezhip, çini vb. alanlarda eğitimler verilmektedir.
İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, il
ve ilçe merkezinde bulunan Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulları geleneksel el sanatlarının verildiği en
önemli merkezlerdir. Ayrıca yüne dayalı el sanatları şehrimizde gelişmiştir. Halı ve kilim dokumacılığı,
yün kazak ve çoraplar en çok yapılan el sanatı ürünleridir.

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

1

SABRIN SEMBOLÜ KİLİM
Okulların kapanmasına kısa bir süre kalmıştı. Nisa yaz tatilini annesinin köyünde geçirecek olmanın
heyecanıyla günlerin bir an önce geçmesini istiyordu. Zaman su gibi akıp gitmiş, nihayet karnesini
alacağı gün gelmişti. Karnesini alan Nisa, öğretmenin elini öpüp annesiyle okuldan ayrıldı. Uzun bir
otobüs yolculuğundan sonra annesinin köyüne geldiler. Nisa, anneannesine sarılıp onunla hasret giderdi.
Köy hayatı şehir hayatından çok farklıydı. Köyde sabah erkenden kalkılır, hep beraber damda kahvaltı yapılırdı. Daha sonra çocuklar koyunları ağıldan alarak köyün merasında otlatır, öğleye doğru da onları derenin kenarına getirirdi. Köyün kadınları buraya gelerek imece usulü koyunları sağardı. Sabah uyandığımızda
anneannem yünleri köyün deresine götüreceklerini söyledi. Yünleri ne yapacaklarımı sorduğumda, anneannem yünün ipliğe dönüşümünü anlatmaya başladı:
Sevgili torunum, köyümüzde yaşayan kadınlar özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında
koyunlardan kırktıkları yünleri iyice yıkayarak
üzerindeki pisliklerden arındırmakta ve bunları
daha sonra kurutmak üzere uygun yerlerde asmaktadırlar. Yünler yıkama ve kurutma işlemlerinden sonra yün tarağı adı verilen aletle taranarak düzleştirilmekte ve bu yünler teşih adı verilen aletlerle ip haline getirilmektedir.

Görsel 5.2
ŞehrimizAğrı
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İp haline getirilen yünler çıkrık yardımıyla yumağa dönüştürülmekte ve dokuma üretiminde kullanılmaktadır. Elde etiğimiz bu ipler ile geleneksel aletler kullanarak kilimler elde ederiz. Köyün kadınları bu kilimleri
dokurken kilimlere hislerini ustalıkla işlerler. Evimizde kullandığımız bu kilimleri yapamıyoruz. Çünkü kilim
yapımı çok emek istiyor. Zamanla büyük fabrikalar açıldı ve el emeğiyle dokunan bu kilimler modern imkanlarla daha hızlı yapıldı. Ancak el emeğiyle dokunan kilimler daha değerlidir.
Güzel geçen günün sonunda Nisa artık el dokuması kilimlerin ne kadar değerli olduğunu anladı ve duvarda asılı kilime bakarak kim bilir hangi hayallerle dokunmuştur diye içinden geçirdi.
(İbrahim KAPLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

Sinema ve Tiyatro

Görsel 5.3

1

Sinema, şehrimizde önemli bir
etkinliktir. Alışveriş merkezlerinde
sinema salonları bulunmaktadır.
Şehrimizin tarihi ve doğal güzelliği,
Türk edebiyatının klasik eserlerinden bazılarına konu olmuş ve bu
eserlerden bir kısmı konularının
geçtiği mekanlarda sinemaya uyarlanmıştır. Şehrimizde tiyatro, her
zaman ilgi gören sanat dallarından
biri olmuştur. İbrahim Çeçen Üniversitesinin bünyesinde bulunan tiyatro kulübü şehrimizin sinema ve
tiyatro kültürüne katkı sağlamaktadır.
Ayrıca çeşitli turnelerde sergilenen
oyunlar tiyatroya olan ilgiyi artırmaktadır. Yıl sonlarında düzenlenen tiyatro yarışmaları okullarda da tiyatroya olan ilginin artmasını sağlamıştır.

Aşağıdaki bulmacayı sorulara uygun olarak yanıtlayınız.

ŞehrimizAğrı
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ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

1

1. Türk sinemasında Ağrı'da çekilmiş filmleri araştırınız.
2. Ağrılı ünlü Türk Sineması sanatçılarını araştırınız.

Fotoğraf Tutkusunun Başladığı Şehir
Sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel birikim ile insanları kendine hayran bırakan "Tarihi Şehrimiz Ağrı"
fotoğrafa konu olabilecek daha birçok güzelliği barındırmaktadır. Amatörden profesyonele kadar fotoğrafı
seven, buna gönül veren fotoğraf tutkunları için mükemmel bir durak noktasıdır. Heybeti ve güzelliğiyle
görenleri kendine hayran bırakan Ağrı Dağı ile Osmanlı mimarisinin en seçkin ve ünlü sarayı olan İshak
Paşa Sarayı hem gezginlerin hem de fotoğrafa gönül veren maceraperestlerin kadrajlarına girmektedir. Ülkemizin en önemli fotoğrafçılarından biri olan Ara Güler, Nuh’un Gemisi’nin izinin fotoğrafını çekip dünyaya tanıtarak şehirmizin tarihine ışık tutmuştur.
Şehrimizden Haber
Ağrı Valiliği şehrimizin doğal ve tarihi güzelliğini göstermek amacıyla "Ödüllü Fotoğraf Yarışması" düzenledi. Benim gözümden Ağrı konulu
fotoğraf yarışması şehrimizin coğrafi, kültürel ve
tarihi potansiyelini tanıtmayı hedeflemektedir. Yarışma 19.08.2018 ile 19.09.2018 tarihleri arasında
yapıldı.Yarışmada birincilik ödülünü Murat İbranoğlu, ikincilik ödülünü Mehmet Özcan, üçüncülük
ödülünü Esen Değer almıştır.

Görsel 5.4
Murat İbranoğlu

Görsel 5.6
Görsel 5.5
Mehmet Özcan

Esen Değer
Şehrimizden haber bu materyale göre uyarlanmıştır.
Şehrimiz
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2

Ağrı'nın tarihi ya da doğal güzelliğini konu alan bir fotoğraf çekerek aşağıda boş
bırakılan alana yapıştırınız.

"NUH'UN KENTİ AĞRI" 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI VE FOTO SAFARİ
Nuh'un Kenti Ağrı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Foto Safari, Ağrı Valiliği Proje ve Koordinasyon Merkezi, İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ağrı ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı
amacıyla yapılmaktadır.
Fotoğraf yarışması ve foto safari iki gün sürmüştür. Yarışmacılar hazırlanan program çerçevesinde şehir
gezisinin ardından Taşlıçay Balık Gölü, Diyadin Kanyonu ve Kaplıcaları, İshak Paşa Sarayı gün batımı ve
serbest çekim, İshak Paşa Sarayı ve Doğubayazıt gün doğumu, Meteor Çukuru ve Nuh'un Gemisi'nin İzi
serbest çekim, Ağrı Dağı'nda serbest çekim yapmışlardır. Yarışmada Orhan Tanhan "serbest" kategoride,
Erhan Aydın "doğa" kategorisinde, Kenan Nihat Elçi de "yaşam" kategorisinde birinci olmuştur.

Orhan TANHAN
SERBEST

Görsel 5.7

Görsel 5.8

Erhan AYDIN
DOĞA

Kenan Nihat Elçi
YAŞAM

Görsel 5.9
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Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi
Kültür Turizm Bakanlığınca "Mem-u Zin"
adlı eseri Türkçe ve Kürtçe basımı yapılan şair,
filozof ve mutasavvıf Ahmed-i Hani adıyla
2017 yılında açılışı yapılan müze ve Geleneksel Doğubayazıt Evi ile bölgenin binlerce yıllık
tarihi anlatılmaktadır. İshak Paşa Sarayı’nın alt
kısmında Ağrı Dağı’nın karşısındaki arazinin
üzerine yapılan "Ahmed-i Hani Müzesi ve GeGörsel 5.10

leneksel Doğubayazıt Evi" bölgenin üç bin
yıllık tarihine ışık tutmaktadır. Kerpiçten yapılan iki katlı Geleneksel Doğubayazıt Evi’nde
geleneksel ve kültürel birikimler, bal mumu
kullanılarak yapılan figürlerle yeniden hayat
bulmaktadır. Yöresel kıyafetler ve yemekler,
tandırda ekmek yapımı, kına gecesi merasimi
ve dengbej (ses sanatçısı) divanının tanıtıldığı
bölümlerin yanında eskiden köylerde kullanı-

Görsel 5.11

lan günlük eşyalar da sergilenmektedir.

Görsel 5.12

Görsel 5.13

Görsel 5.14

Görsel 5.15
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FESTİVALLER-ŞENLİKLER
15 Nisan Kurtuluş Şenlikleri
15 Nisan 1918 tarihinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtulmuştur. 15 Nisan, şanlı tarihimize kahraman milletimizin yazdığı bir destandır. Şehrimizde,
15 Nisan’da her yıl anma töreni ve kutlama etkinlikleri düzenlenir. Resmi tören, konserler, yarışmalar,
.tiyatro gösterileri gerçekleştirilir.
Görsel 5.16

Kodlama Şenliği
''KodlAğrı Projesi'' için düzenlenen şenlik, her yıl mayısta coşkuyla yapılır. 2019 yılında II.si düzenlenen şenliğe Ağrı Merkez ve yedi ilçemizde robotik kodlama ve
yazılım kategorisinde 480 proje katılmıştır. Kodlama eğitimi alan öğrenciler aylarca süren çalışmalarını Ağrı
Valiliğinin düzenlediği şenlikte sergilemişlerdir.
Görsel 5.17

Çocuk Şenliği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlenir. Millet Bahçesi'nde yapılan şenliğe; öğrenci, aile ve öğretmenler yoğun ilgi gösterir. Mehteran gösterisiyle başlayan şenlik
semazen gösterisi, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler
le devam eder. Şenlikte çocuklarımız doyasıya eğlenir.
Görsel 5.18

Öğrenme Şenliği
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğünün öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen
Türkiye'ye vizyonundan hareketle şehrimizde ''Öğrenme
Şenliği'' düzenlenir. Şenlik, geniş halk kitlelerini öğrenme konusunda bilgilendirmek, meraklandırmak ve katılımcılara öğrenmenin yaşam boyu olduğunu anlatmayı
amaçlamaktadır. Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte,
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okullarının kursiyerleri tarafından hazırlanan stantlar sergilenmektedir.

Görsel 5.19
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Görsel 5.20

Görsel 5.21

Ahmed-i Hâni Kültür-Sanat ve Turizm Festivali
Doğubayazıt’ta Ağrı Valiliği koordinesinde her yıl farklı içeriklerle düzenlenen Ahmed-i Hâni Kültür,
Sanat ve Turizm Festivali iki gün sürmektedir.
2019 yılında üçüncüsü düzenlen festivalde, her yıl olduğu gibi Ahmed-i Hâni Türbesi’nin önünde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. İslam alimi Ahmed-i Hâni’yi anmak amacıyla Türk bayraklarıyla tarihi İshak Paşa Sarayı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Festivalin yapılacağı sarayın avlusunda saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla etkinlikler başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, halk oyunları gösterisi ve açılış
konuşmalarının ardından saray avlusunda kurulan kültür, el sanatları stantları ve Selçuklu tarihinin kitre eserlerle canlandırıldığı "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi gezildi. Festivale altı ülkeden seksen akademisyenin katılımıyla "İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin temalı 3. Uluslararası Ahmed-i Hâni
Sempozyumu" ile devam edildi. İkinci gün devam eden festival halk oyunları ve ilahi dinletisinin ardından
konser ile sona erdi.

Görsel 5.22

Görsel 5.23

Görsel 5.24

Görsel 5.25
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OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 2
Keşke Her gün Uçurtma Şenliği Olsa
Cuma günü bütün öğrenciler gibi benim de en sevdiğim gündü. Okul çıkışı koşarak eve gittim. Çantamı bir yana bırakıp yatağıma uzandım. Hafta sonu neler yapacağımı hayal etmeye başladım. Kapı çalınca
"Babam!" diyerek kapıya koştum. Hemen boynuna sarıldım. Elinde kocaman bir poşet vardı. Bana hediye aldı diye sevindim. Poşeti hemencecik babamın elinden aldım. Poşetin içine bakınca ince tahta çubuklar, parlak ciltler, ip… Bunların neye yarayacağını anlamaya çalışırken babam:

- Bu hafta sonu uçurtma şenliğine gidiyoruz, dedi.
Kafamda hafta sonu yapacaklarım ve babamın söylediği vardı. Babama ne diyeceğime karar veremedim.
Babam çok heyecanlıydı. Bu duruma bir türlü anlam veremedim. Sanki çocuk olan oydu. Babam poşetten
çıkardığı malzemeleri göstererek:
- Beraber uçurtma yapalım, yaptığımız bu uçurtmayı
şenlikte seninle göklerde gezdirelim, dedi.
Beraber uçurtma yapmaya başladık. Babama yardım
ettikçe ben de sabırsızlanmaya başladım. Kısa bir süre
içinde uçurtmamızı tamamlamıştık. Mavi ve kırmızı
renklerin hakim olduğu kocaman bir uçurtma yapmıştık.
Tamamladığımız uçurtmayı babam dolabımın üzerine
bıraktı. Hayretler içerisinde bakıyordum babam ve uçurtmaya.
- Baba sen ne zaman öğrendin böyle uçurtma yapmayı?
- Çocukken mahallemizde herkes yapardı. Ben de o zaman öğrendim, dedi.

Sabah olduğunda babamla hazırlıklarımızı tamamlayıp
şenlik alanına gittik. Gözlerime inanamadım. Ne kadar
çok uçurtma vardı. Herkes uçurtma şenliği için hazırlık
yapıyordu. Bazıları uçurtma yapıyor bazıları da yaptıkları
uçurtmaları uçurmaya çalışıyordu. Biz de yaptığımız uçurtmayı uçurmaya başladık. Bizim uçurtma sanki bir uçak gibiydi. Yükseldikçe yükseliyordu. Bir anda şenliktekiler bizim uçurtmayı işaret etmeye başladı. Uçurtmamız
Görsel 5.26
yükseldikçe yükselmişti. Babamın omuzlarında uçurtmamızı izlerken mutluluktan uçuyordum. Şenlikte
uçurtmalar yarıştırıldı. En güzel ve gökte en fazla dolaşan uçurtma birinci seçildi. Tabi ki seçilen uçurtma bizimdi. Çok mutluydum. Akşam eve geldiğimde yorgunluktan hemencecik uyudum. Sabah uyandığımda şenlikte yaşadıklarımızı anneme bir bir anlattım. Anne, anne!
- Şenlikte uçurtmalar o kadar renkliydi ki adeta gökkuşağını andırıyordu. Bu uçurtmalar içerisinde bizim uçurtmamız en yükseğe çıkarak birinci seçildi.
- Keşke her gün uçurtma şenliği olsa!
(İbrahim KAPLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)
Şehrimiz Ağrı
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Balık Gölü Festivali
Taşlıçay Belediyesinin öncülüğünde ağustos ayında ülkemizin en yüksek gölünü tanıtmak amacıyla
"Balık Gölü Festivali" düzenlenir. Festivalin amacı,
saklı cennet Balık Gölü’nü tanıtmaktır. Çocuk etkinlikleri, tekne turları ve konserlerle festivale katılanlar
eğlenir; misafirlere yöresel yemek ikram edilerek şehrimizin tanıtımı yapılır.
Görsel 5.27

Bal Festivali

Görsel 5.28

Ağrı Valiliğinin öncülüğünde İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla “Ağrı Bal Festivali” eylül ayında düzenlenir. Festivalin amacı, şehrimizin yaylalarında yetişen nadide çiçeklerden elde edilen doğal balları
ülkemiz ve dünyaya tanıtmaktır. Bal Festivali,
Millet Bahçesi’nde yapılır. Festivalde üç gün boyunca bal üreticileri ürettikleri balları sergileme
fırsatı bulurlar. Ayrıca halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi yapılarak festival devam eder.

Görsel 5.29

ŞehrimizAğrı
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3

Ağrı'da düzenlenen kültür-sanat festivalleri ve yarışmaların afişlerini inceleyiniz.

- Afişlerden en çok hangisi beğendiniz? Nedeniyle birlikte açıklayınız.
- Şehrimizde yapılan kültür-sanat etkinlikleri ve yarışmalardan hangisine katılmak isterdiniz?
- Katıldığınız bir etkinlik var mı? Sizce şehrimizde afişteki etkinlikler dışında ne tür etkinlikler
yapılabilir?

ŞehrimizAğrı
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OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 3
İshak Paşa Sarayı
Merhaba Arkadaşlar;
Adım İshak, Doğubayazıt’ta saray yaptıran İshak Paşa ile adaşım. Ağrı’da oturu-

yoruz. 13 yaşındayım ve babamla İshakpaşa
Sarayı’nı gezmek için Doğubayazıt’a gittim.
Saray ile ilgili bazı izlenimlerimi sizinle
paylaşmak istiyorum.
Aslında ben sarayı düzlük bir yerde, etrafı yüksek surlarla çevrili bir yer olarak
düşünürken gittiğimiz yerin şehri ayakları
altına alan muazzam bir tepe üzerine kurulmuş olduğunu gördüm. Saraya girince bazı
bölümlerin tek katlı, bazılarının ise iki ve üç
katlı olduğunu fark ettim. Avluları, misafir
salonları, zindanları, mutfağı, camisi, erzak
depoları, duruşma salonları, harem odaları,
kütüphaneleriyle her şeyin düşünüldüğü bir
yapı ile karşılaştım.
Önceden sadece ismini bildiğim sarayı
keşfetmek için sabırsızlanıyordum. Saray
hakkında bilgi sahibi olan babama sorular
sorarak sarayı keşfetmeye başladım.

Görsel 5.30

Saraya girmeden önce kapıda bizleri karşılayan tarihçede sarayın 1685 yılında Çolak Abdi Paşa tarafından
yapımına başlandığını ve Küçük İshak Paşa tarafından 1784’te tamamlandığını görünce sarayın 99 yılda bitirildiğini hesapladım. Sarayın Osmanlı Dönemi’nde Ağrı’da yapılan en büyük mimari yapı olduğunu öğrenince
büyük bir şaşkınlık yaşadım.

Görsel 5.31

Görsel 5.32

Görsel 5.33
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Görsel 5.34

Görsel 5.35

Sarayın kapısından içeri girdik. Sağ taraftan gelen su sesini duyunca oraya doğru yöneldim ve
çeşmeden bir avuç su içtim. Arkamı dönüp çeşmeden uzaklaşmaya başladım. Onun sıradan bir çeşme
olduğunu düşünürken babam bu çeşmenin su ve süt
çeşmesi olduğunu söyledi. Belirli zamanlarda yaylalarda beslenen keçi ve koyun sütünün özel bir
sistem ile saraya kadar getirildiğini öğrendim. Bir
kez şaşırmıştım.
Saray o kadar büyüktü ki her yerde kapılar, pencereler vardı. Pencere ve kapıları süsleyen aslan,
çiçek vb. birçok motif bulunuyordu. Babamdan her
bir motifin aslında birer anlam taşıdığını hatta bazı
yerlerde bulunan küçük motiflerin de o bölümü yapan ustaların imzaları olduğunu öğrendim. Bu süslemelerin Selçuklu mimarisine özgü olduğunu öğrendim. Daha sonra babamla sarayın selamlık denilen ve
alt tarafının uçurum olduğu kuzey kısmına doğru geçtik. Burada balkon tarzında bir yer ve dışa doğru uzanan dört adet ahşap konsol olduğunu fark ettim. Çok
ilgimi çekmedi. Fakat tıpkı girişteki çeşmede olduğu
gibi babam, buraya dikkatli bakmamı söyledi. Ben de
burayı incelemeye başladım. Dışa sarkan dört ahşap
konsolun motiflerine bakınca üstte ejder, onun altında
aslan ve en altta da insan motifinin olduğunu görünce
yine çok şaşırmıştım.

Daha fazla ne kadar şaşırabilirim diye düşünürken taş duvarlar arasında boşluklar gördüm ve bu defa
babam uyarmadan dikkatli bakmak istedim ama baktıklarıma bir anlam veremedim. Hemen babama: “Bu
deliklerin bir anlamı olabilir mi?” diye sordum. Babamın anlattıkları karşısında yine şaşkınlığımı gizleyemedim. Çünkü bu delikler belki de dünyada ilk defa kullanılan kalorifer sistemine aitti. Daha bitmedi, duv.arlar içerisinde dolaşan dumandan aynı zamanda mürekkep elde ediliyormuş
Düşündükçe bir kartal yuvasını andıran muazzam bir yapı, aynı zamanda döneminin en modern ve ileri
anlayışı ile yapılmış bir kültür mirası olduğunu hissediyordum. Benim için çok anlamlı ve çok şaşırtıcı bir
gezi olmuştu. Sizlere anlattıklarım sarayın sadece bazı özellikleriydi. Bu sarayla ilgili anlatılcak daha o kadar
çok özellik var ki mutlaka ailenizle birlikte bu sarayı gezmelisiniz.
Hoşçakalın arkadaşlar.
(Özkan ASLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)

Görsel 5.36
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Eski Bayezid Camii
I. Selim zamanında yapılan cami, merkezi kubbeli
ve tek minarelidir. Caminin bulunduğu yamaç düzeltildikten sonra bir teras oluşturulmuş ve bu alana
cami inşa edilmiştir. Tarihi caminin giriş kapısı, beden duvarları, mihrabı, son cemaat yeri, mihrabiyeleri, duvar payeleri, kubbeye geçiş sistemleri, duvarlardaki kemerler, pencereler ve minarenin yapımında
bir sadelik göze çarpmaktadır.

Görsel 5.37

Doğubayazıt Kalesi

Görsel 5.38

Doğubayazıt’ın 5 km doğusunda, eski Beyazıtın kuzeydoğusundaki Belleburç denilen yerde bulunmaktadır. Kayalıklar üzerine inşa edilen bu yapının tarihi tam olarak bilinmemektedir. Urartu
uygarlığından kaldığı tahmin edilmektedir. Kalenin içerinde mezarlar ve antik çağlardan kalma
mimari kalıntılar bulunmaktadır.

Hamur Kümbeti
Osmanlı türbe mimarisinin en farklı örneklerinden biridir. Hamur ilçesinin kuzeybatısında yer almaktadır. Yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir.
Hamur Kümbeti, dikdörtgen şekilde yapılmıştır. Giriş avlusu ve mezar odası olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Mezar taşı süslemelerinde Selçuklu ve Osmanlı kümbet mimarisinin izleri görülmektedir.

Görsel 5.39

Ahmed-i Hâni Türbesi
1651 yılında dünyaya gelen ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen Ahmed-i Hâni’ye ait türbedir. İnanç turizminde bölgede önemli bir ziyaret
yeridir. Türbe; Doğubayazıt ilçesine 8 km uzaklıkta, İshak Paşa Sarayı’nın bulunduğu bölgededir. Yörede Hâni Baba denilen Ahmed-i Hâni'nin
türbesini her yıl binlerce yerli ve yabancı turist
Görsel 5.40

ziyaret etmektedir.
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Ağrı Dağı
Ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek noktasıdır.
Kutsal kitaplarda adı geçmektedir. Farklı dillerde
birden fazla adı vardır. Yükseltisi 5137 m’dir. Zirvesinde daima kar bulunmaktadır. Dünyaca ünlü
dağcıların ilgi odağıdır. En uygun tırmanış zamanları temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır.
Görsel 5.41

Nuh’un Gemisi
Hz. Nuh’un Gemisi'nin izi, Ağrı Dağı’nın karşısındaki Telçeker ile Üzengilli köyleri arasından
bulunan doğal bir anıttır. Nuh tufanı sonrası geminin bu bölgede karaya oturduğu ileri sürülmektedir. Bu bölgenin halk arasındaki adı, en yüksek
nokta anlamına gelen "cudi"dir. Bölge 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca sit alanı ve açık
hava müzesi olarak koruma altına alınmıştır.

Görsel 5.42

Meteor Çukuru
Doğubayazıt ilçesinin 35 km doğusunda, Gürbulak Sınır Kapısı’nın 2 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu çukurun 1892 yılında bir göktaşının
düşmesiyle oluştuğu sanılmaktadır. Çukur, 60 m
derinliği ve 35 m çapında silindirik bir kuyu biçimindedir.
Görsel 5.43

Bunları Biliyor muydunuz ?
Doğubayazıt ilçesinde bulunan meteor çukuru, Alaska’daki meteor çukurundan sonra dünyada ikinci
büyüklükteki meteor çukurudur.
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Balık Gölü
Balık Gölü, Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçeleri
arasında kalmaktadır. Denizden yüksekliği 2241 metredir. Ülkemizin en yüksek rakımlı göllerinden biridir. Çevresindeki yerleşim yerleri içme suyu
olarak gölden faydalanmaktadır.
Görsel 5.44

Diyadin Kaplıcaları

Görsel 5.45

Diyadin ilçe merkezine 5 km uzakta yer almaktadır. Termal suyun bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle kaplıca şifa özelliği taşımaktadır. Cilt hastalığı, romatizma,
nevrit nöroloji, kemik ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde yararlanılmaktadır. Suyun sıcaklığı yaklaşık 72-78 °C’dir.

Meya(Günbuldu) Mağaraları
Diyadin ilçesine 12 km uzaklıktaki Günbuldu
köyünde bulunmaktadır. Antik Kente benzeyen
yerleşim yeri, Günbuldu köyünün 400 m uzaklığındadır. Cilalı Taş Devri'nden itibaren yerleşmenin görüldüğü bölgede kayalar oyularak tapınak
ve barınma yerleri oluşturulmuştur. Yer altı şehri
özelliği gösteren bu eşsiz alan çeşitli sebeplerle
tahribata uğramıştır.

Görsel 5.46

Buz Mağarası
Küçük Ağrı Dağı’nın güney eteğinde Hallaç
Köyü’nün yaklaşık 3 km kuzeydoğusunda bulunan
anıt mağaradır. Mağara; uzun eksenli, elips biçiminde, 100 m uzunluğunda, 50 m genişliğinde ve
8m derinliğindedir. Yöre halkı tarafından buzluk
olarak adlandırılmaktadır. Mağaranın iç kısımları
yazları serin kışları ise sıcaktır.
Görsel 5.47
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Toprakkale Camii
Eleşkirt ilçesine 14 km uzaklıkta alan Toprakkale köyünde yer almaktadır. Urartu uygarlığına ait
höyüğün eteklerinde bulunmaktadır. 1684 yılında
Mirza Bin Abdi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Beden duvarının etrafı, taç kapı ve pencere etrafları
kesme taşlardan; diğer bölümleri de moloz taşlardan yapılmıştır.

Görsel 5.48

Şoşik Kalesi
Hamur Şoşik (Karlıca) köyünde kayalıklar üzerine yapılmış bir kaledir. İlçe merkezine 34 km
uzaklıkta olan kalenin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Akkoyunlular tarafından yapıldığı
düşünülmektedir. Bugün, kaleden iki oda ve hamam ayakta kalabilmiştir. Kalenin yapısı ve kalede kullanılan taşlar, klasik mimaride kullanılan taşGörsel 5.49

lardan farklıdır.

Anzavur Tepe
Patnos ilçemizin 2 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Halk arasında Patnos Kalesi olarak bilinmektedir.
Urartu uygarlığından kalma antik bir kenttir. Bu kalıntılar arasında saray ve tapınak varlığı tespit edilmiştir. Oldukça harap durumdadır. Günümüze sadece tapınak ve kale kalıntıları ulaşabilmiştir.

Karagöz Kilisesi
Tutak ilçesin 26 km batısında Dayapınar (Noktulu) köyü civarındadır. Kilise, kayalar oyularak yer altına yapılmıştır. Kiliseye merdivenle inilmektedir.

Üç Kilise
Taşlıçay ilçesinin 18 km doğusunda Taşteker köyünde yer almaktadır. Üç kilise adı birçok kaynakta geçmektedir. Aksaklı Türkleri tarafından bu alana Bagavan adında bir güneş tapınağı yaptırılmıştır. Daha sonra
Ermeniler tarafından tapınağın yanına bir manastır inşa edilmiştir. Hz. Nuh’un mezarının burada olduğuna
ait bir inanış vardır.

Diyadin Kalesi
Diyadin ilçe merkezinin güneyinde, Murat Nehri kıyısında kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. Kalenin
kimler tarafından, ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Kalenin yapımına ve kalede kullanılan malzemelere bakıldığında Urartu kale mimarisine benzediği düşünülmektedir.
Şehrimiz
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Havaran Kalesi
Hamur ilçe merkezinde geçen derenin 100 m aşağısında sarp bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kale
Selçuklu Devleti'nin son zamanlarında yapılmıştır. Osmanlı-Rus savaşları ve daha sonraki zamanlarda tahrip edilmiştir.

Pazı Kalesi
Yukarı Küpkıran ve Kalender köyleri arasında kalmaktadır. Bu kale köylüler arasında Eyüp Paşa Kalesi
olarak bilinmektedir. Ağrı Ovası'na hakim bir tepe üzerine kurulan kale çok tahrip edilmiştir.

Karlıca Kız Kalesi
Hamur ilçesinin Karlıca köyünde, Şoşik Kalesi'nin 2 km doğusunda yer almaktadır. Şoşik Kalesi'nin beyinin bu kaleyi kızı için yaptırdığı rivayet edilmektedir.

Girik Tepe
Patnos ilçesinin 1 km güneydoğusundadır. Değirmentepe olarak da bilinmektedir. Urartular'a ait bu antik
kent, Kral Menua ve oğlu I. Argişti döneminde kurulmuştur. 1960-1963 yılları arasında yapılan kazılarda
taht odası, salonlar, kiler, yanmış bir iç avlu ve mutfak ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılarda çok sayıda yüzük,
küpe, kemer, bilezik, mühür, altın ve tunçtan yapılmış süs eşyaları bulunmuştur.

Küpkıran(Herebegöl) Kilisesi
Ağrı Merkezine 20 km uzaklıktaki Yukarı Küpkıran ve Güneysu köyleri arasında bulunmaktadır. Kale
Herebegöl Kalesi olarak da bilinmektedir. Bu kalenin kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

4

Aşağıda verilen sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini karalayınız.
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5. ÜNİTE
ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

2

1. Anıtlar Müdürlüğü ve Rölövenin amacının, görevinin neler olduğunu araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Restitüsyon nedir? Açıklayınız.
Şehrimizden Haber

Tarihi Hükümet Konağı
Aslına Uygun Yeniden İnşa Ediliyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1925 yılına
kadar vilayet binası olarak kullanılan Eski Bayazid Hükümet Konağı, tarihi dokusuna uygun olarak kerpiç malzemelerle yeniden inşa
edildi. Restitüsyon projesi Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi tarafından hazırlanan Eski Beyazıd Hükümet Konağı’nın inşaatına 1 Temmuz
2017 tarihinde başlandı. Aslına uygun tamaGörsel 5.50
men kerpiç malzemelerin kullanıldığı konağın
inşası İshak Paşa Sarayı’nın çevresinde "Eski Doğubayazıt Yerleşim Yeri" olarak nitelendirilen bölgede
devam etmektedir. Kontrolörlüğü Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen konağın
tamamlanmasının ardından çizim aşamasında olan çevre düzenleme projesi hayata geçirilecek.
Şehrimizden haber bu materyele göre uyarlanmıştır.

Görsel 5.51
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5. ÜNİTE
OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 4
Tren Garından Kütüphaneye Yolculuk
Merhaba arkadaşlar;

Benim adım Destan. 18 Mart Çanakkale Destanı’nın şanlı gününde dünyaya geldiğim için annem adımı Destan koymuş. 8. sınıf öğrencisiyim.
Adımdan mıdır bilmem ama tarihi yerleri araştırmayı ve buraları gezip görmeyi çok seviyorum.
Bugün öğretmenimiz "Şehrinizde bulunan tarihi
bir yeri gezerek sınıfta arkadaşlarımıza sunum
yapma." ödevini verdi. Eve geldiğimde şehrimizin tarihi hangi yerini araştırmam gerektiğini düşünmeye başladım. Nereyi araştıracağıma bir türlü karar veremiyordum. Akşam babama ödevimin
konusu anlatarak sınıfımızda Ağrı’nın saklı kalmış bir tarihi yerini arkadaşlarımızla paylaşmak
istediğimi belirttim. Babam biraz düşündükten
sonra:
- Kızım, Doğubayazıt ilçemizde tarihe tanıklık etmiş böyle bir yer olduğunu duymuştum. İstersen hafta sonu oraya gidelim dedi.
Hafta sonu babamla Ağrı’ya 95 km uzaklıkta
bulunan tarihi ilçemize gittik. Arabamız İshak
Paşa Sarayı’nın bulunduğu yola girince babama:

Görsel 5.52

- Baba, İshak Paşa Sarayı’nı anlatamam çünkü herkes bu güzel sarayı anlatacak, dedim.

Babam oraya gitmeyeceğimizi, bu tarihi yerin İshak Paşa Sarayı’nın bulunduğu yol üzerinde olduğunu
söyledi. Biraz daha ilerleyince tek katlı, siyah taşlarla yapılmış güzel bir yapı bizleri karşıladı. Bu tarihi yapının üzerinde "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" yazıyordu. Kütüphanenin içerisine girince gözlerime
inanamadım. Kitap kokusu ve tarihi yapı
iç içeydi. Bir anda kendimi kitap okurken
buldum. Daha sonra kütüphane sorumlusundan bu yapı hakkında bilgi aldım. Bu
tarihi yapının 1914 yılında Ruslar tarafından yapılan bir tren garı olduğunu, daha
sonra 2015 yılında restore edilerek halk
kütüphanesi olarak hizmet verdiğini, küGörsel 5.53
tüphanede yaklaşık 20 bin kitap bulunduğunu notlarım arasına aldım. Çıkarken sınıfta paylaşmak üzere tarihi kütüphanemizin birkaç tane de resmini çekerek oradan ayrıldık.
(İbrahim KAPLAN tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)
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2. KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
Neler Öğreneceğiz: Şehrimizde yetişen tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat,
spor ve bilim insanlarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Aynı şehirde yetişen insanların birbirine benzeyen yönleri var mıdır?
Tartışınız.

Görsel 5.54
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Görsel 5.55

Görsel 5.56
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Görsel 5.57

Görsel 5.58

Görsel 5.59
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Görsel 5.60

Görsel 5.61
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Görsel 5.62

Görsel 5.63

Görsel 5.64
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Görsel 5.65

Görsel 5.66

Görsel 5.67
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Görsel 5.68

Görsel 5.69

5

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

3

ŞehrimizAğrı
Ağrı 133
Şehrimiz
130

5. ÜNİTE
OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 5

Görsel 5.70
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Görsel 5.71
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Görsel 5.72

Görsel 5.73
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Görsel 5.74

Görsel 5.75
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(Gülsün KARSLI tarafından bu materyal için hazırlanmıştır.)
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3. AĞRI KÜLTÜRÜ
Neler Öğreneceğiz: Yaşadığımız şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Kültür denilince aklınıza neler geliyor? Anlatınız.

Görsel 5.77

Görsel 5.78

Görsel 5.79

Kültür, tarihsel süreç içerisinde nesilden nesile aktarılan ve bir toplumun kendine has özelliklerinin oluşturduğu maddi ve manevi unsurların tamamına denir. Kültür, toplumları farklılaştırır ve her topluma kendine has özellikler kazandırarak yaşayış ve düşünme tarzını meydana getirir.
Şehrimiz tarih boyunca medeniyetlerin geçiş noktasında olduğu için zengin bir kültüre sahiptir. Halk
oyunları, yemekler, giyim kuşam, efsaneler, türküler, maniler ve ninniler kültürümüzün birer ögeleridir.

MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZ
Zengin bir yemek kültürüne sahip olan ülkemiz gibi şehrimizin de yemek kültürü oldukça zengin ve
farklıdır. Yaşadığımız bölgede ve şehrimizde yetiştirilen organik ürünlerin yanı sıra yaylalarda beslenen
hayvanların etlerinden yapılan yemekler şairlere ilham verecek kadar lezzetlidir.

Ağrı Dağı Muhitinin Yemek Kasidesi
Ağrı Dağı muhitinin yemekleri şahane
Adlarını sayıp bir bir derceledim lisane
Kasidemiz soframızı kasteden övgü olsun
Suhuletle dile alıp ulaşalım sühane
...
Elvan dedik bin bir türlü saymayınan tükenmez
Bizde yemeklik mahsuller esfanedir efsane
Çorba, pilav, etli, etsiz, turş, tatlı, hamur işi
Yapmak hüner yemek nefis ustaya yok bahane
...
Aşhanede Türk'ü, Kürt'ü, Fars'ı kazan kaynatmış
Doğu, güney sahip olmuş müşterek bir irfane
...

Görsel 5.80
SSöözzllüükk

D
Deerrcceelleem
meekk: Toplamak, bir araya getirmek.
SSuuhhuulleett: Nezaket
SSüühhaan : Söz, şiir
M
Meem
mbbaa: Kaynak
Yekûn : Toplam
SSaahhaann: Kap
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Bu muhitin hasiyeti ova, vadi, yaylalar
Lezzet katmış yemeklere halkı boğmuş ihsane
Dağlarda kuzukulağı, yemlik, boğadikeni
Nas müptela çiriş, çaşır, nane, kekik, reyhane
Daha nice bitki, yemiş katağıdır yemeğin
Bağışlana musallatsa unutkanlık sayane
...
Ağrı Dağı civarının eti enfes-i leziz
Kebabından, yahnisinden gel tadıver ahane
...
Hayvanlar ki koyun, keçi yayılır yaylalara
Sığırları bahar, yaz, güz otlayıp gelir kane
Kana gelen hayvan, insan kızım kızım kızarır
Dağ ve deniz canlıları bir gelsinler yan yane

Görsel 5.81

Urartu'ya kadar gider bakliyatın tarımı
Pilavlı, etli nohutlar yapılmış arifane
Kadınlar imece ile erişmiş erişteye
Çorbasından, pilavından sunmuş mire, mirane
...
Erinmemiş tereyağı, erinmişse sarı yağ
Kahvaltıda, yemeklerde kudret cana, canane
Yağ, yoğurt, başpeynir, çeçil, lor, kurut, ayran sütten
Yekûnunun membaı bir, diyelim korizane
Unu tekrar zikredelim, undan yapılan nimet
Öpüp başa koyduğumuz, bir adı çıkar nane
Andan ekmek, çörek, poğaç, kete, tapan, taptapa
Soframızın ikramıdır eşe, dosta, yarane
...
Aş dedik aşure kadim, ana sütlü aş nedim
Aşurenin mucidi kim Nuh'tan miras zamane
İşkembe, poç, kelle paça, mercimek, tavuk, boz pört
Maş, lahana, gıraradev pişip dolsun sahane
...
Pilav pirinçli, bulgurlu, mercimekli, nohutlu
Kuzu etli, tavuk etli, ta Ağrı'dan İran'e
...
Etli yemeklerin türü pilav türüne yakın
Bir kaçın ismini verelim borç ulaşsın ifane
...
Dolmalar biber, patlıcan, kabak, soğan, patates
Köfteler abdigör köfte, taş, kuru, arzuman'e
...
Etsiz yapılan yemekler cılbır, haşıl,sirerun
Salmanca, çoban kirpiği kavurması, kaygane
...
Ağrı Dağı kardan libas giyinmiş servi gelin
Görmeyenler merak eder gören döner hayrane
Sadık MİSKİNİ serine koydu âşıklar tacın
Çevre yemeği üstüne söyledi aşikâne
El açıp dua edelim nimet için Allah'a
Sofraya bereket gelsin, zeval gelmesin kâne
Ne kıtlık girsin ne kıran iş sağlıkla yürüsün
Gözelerden, tarlalardan fışkırsın ab u dane

Sadık MİSKİNİ (Sait KÜÇÜK)
Görsel 5.82
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5. ÜNİTE
Efsanelerimiz
Efsane: Yaygın tabiri ile kim tarafından ve ne zaman ortaya atıldığı bilinmeyen topluma bir mesaj vermeyi amaçlayan yaşanmış veya yaşanması muhtemel olan olayları konu edinen anlatımlardır.
Efsaneler konularına göre olağanüstü olayları da içerebilir. Kahramanlık, fedakarlık, aşk konularını içeren efsaneler yoluyla çoğu zaman kişi, mekan veya olay kutsallık kazanır. Bu şekilde kutsallık kazanan efsaneyi halk da sahiplenerek yayılmasını sağlamıştır.
Şehrimizde mekan ile ilgili başlıca efsaneler Ağrı Dağı ve Süphan Dağı; kişilerle ilgili efsanelerin başlıcaları İki Bacı, Kara Diken ( Siyabent)'dir. Şeyh Bekir, Halife Ali, Üryan Baba gibi menkıbeler de efsane
halini almıştır. Ayrıca Nuh'un Gemisi'ni koruduğuna inanılan ve bu koruma sayesinde geminin yerinin bulunulamayacağını konu edinen Romron Ana Efsanesi gibi gerçekleşmesi fizik kurallarına aykırı efsaneler
de çoktur. Romron Ana Efsanesine göre: ''Abanoz ağacından yapılan gemi kıyamete kadar çürümeyecek.
O günahsız kişiler, evliyalar ve reşit olmayan çocuklar tarafından görülebilir.''
Efsanelere konu olan olayların bazen değişerek edebiyat eserlerine konu olduğu görülmektedir. Örneğin efsanelere konu olan Ağrı Dağı, Nihat Sami Banarlı'nın "Resimli Türk Edebiyatı Tarihi" adlı eserinden alınan aşağıdaki alıntıdan anlaşılacağı gibi canlı varlığa dönüştürülerek kişileştirilmiştir.
Kerem ile Sofu, yola revan olup birkaç günde Ağrı Dağı'na gelip gördüler ki Ağrı Dağı'nı bir duman
kaplamış.Yolu şaşırdılar. Kerem Sofu'ya eyitti:

-Aman Sofu, getir benim sazımı, bakalım, şu dağ aşık halinden anlar mı? Dedi. Aldı sazı eline, bakalım
ne söyledi:
Sana derler Ağrı dağı
Rüzgarlara dest olmuşsun
Ne yamandır senin başın
Dertlilere dost olmuşsun
Belirsizdir yazın kışın
Hep dağlardan üst olmuşsun
Erciyes'tir eşin senin"
Hiç tükenmez kışın senin
Şehrimizde en çok bilinen efsanelerden bazıları şunlardır:
1- Taşkın Baba: IV. Murat'a geyik sütünden elde ettiği yoğurdu ikram etmek isteyen ermiş şahsın Murat

Nehri'nin suları üzerinde yürüyerek yoğurdu Sultan Murat'a sunmasını konu eder.
2- İki Bacı: Odun toplamaya giden iki geçimsiz kız kardeşin birbirlerine bedduası sonucu Büyük ve

Küçük Ağrı Dağlarına dönüşmelerini konu edinir.
3- Kara Diken ( Siyabent ) : Konusunu fakir hizmetli Siyabent ve ağanın kızı Hacer'in (Hace) aşkları-

nın arasına Kara Ağa olarak bilinen karakterin girmesi oluşturur. Efsaneye göre ölen aşıklar her baharda
beyaz ve kırmızı gül olarak açmakta bu güller tam kavuşacakken hayatta aralarına giren Kara Ağa, öldükten sonra da kara bir diken olarak kavuşmalarını engellemektedir.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

4

Yaşar Kemal'in "Ağrı Dağı Efsanesi" eserinde
geçen dağ başında ateş yakma olayını araştırınız.
Görsel 5.83
Şehrimiz Ağrı

138

5. ÜNİTE
Halk Oyunlarımız
Şehrimiz, zengin bir halk müziği ve oyunları repertuarına ( sözlü ve yazılı eserler ) sahiptir. Bu oyunların bir kısmı yöreye has iken bir kısmı ise çevre illerle ortak özellikler göstermektedir. Geleneksel halk oyunları; asker uğurlama, mezuniyet, düğün ve diğer eğlencelerde sıkça oynanır. Eğlenmek isteyen gençlerin de sık sık başvurdukları eğlencelerin başında gelmektedir.

Görsel 5.84
Şehrimizde güncelliğini yitirmeyen ve temel eğlence olma özelliğini korumaya devam eden, çoğunlukla
davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarının başlıcaları şunlardır:
1- Ağrı Sallaması: Köy düğünlerinin en çok tercih edilenidir. Davul ve zurnanın eşlik ettiği bu oyunun
figürleri basit olduğundan herkes oynayabilir.
2- Bessa (Besra): Davul ve zurna ile oynanır. Bu oyunun kaynağının Besra adlı güzel bir kızın yeteneklerini öven hareketler olduğu sanılmaktadır. Kız erkek birlikte en az 4 kişi ile oynanır.
3- Laççi: Figürlerin ceylanı andırdığı bu kız halayına davul, zurna eşlik eder ve en az 6 kişi ile oynanır.
Ağır ve hızlı olmak üzere iki bölümden oluşur.
4- Zeyno: Geçmişi XIX. yüzyıla dayanan bu kız halayı orta hızda ve en az 6 kişi ile oynanır. Davul, zur-

na eşlik eder.
5- Çep: Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay yöresinde oynanan bu kız halayı ağırlama niteliğindedir.
6- Koffi: 6 kişi ile oynanan orta hızda bir kız oyunudur. Davul, zurna eşlik eder.
7- Sarma: Tutak ve Patnos yöresinin bu kız oyununa davul, zurna eşlik eder ve en az 6 kişi ile oynanır.
8- Hessike: Ağırlama ve hoplatma bölümlerinden oluşan, kadın-erkek karışık oynanan bu oyuna davul,

zurna ve tulum eşlik eder.
9- Çimen-i Çiçek: En az 6 kızın oynadığı sözlü bir oyun olup davul, zurna ve akordiyon eşlik eder.
10- Meyriko: Kalabalık grupla oynanan bu kadın halayında halayı başlatan tek oyuncunun başta çizdiği
bazı figürleri seyirciler alkışla destekler sonra hep beraber halaya geçilir.
11- Çoban Ali: Diyadin, Doğubayazıt ve Cumaçay yörelerinde oynanan bu oyunda eldeki çubuklar kılıç
gibi kullanılır. Araya bir kadının girmesi ile kavganın sona ermesini temsil edilen bir oyundur. Kadına duyulan saygıyı ifade eder.
Şehrimiz Ağrı
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Görsel 5.85
12- Ömer Ağa: Eleşkirt yöresinin bu oyunu 6 erkekle oynanır. Yeldirme ve hoplatma bölümlerinden olu-

şur.

13- Ağrı Gülüm: Diyadin, Doğubayazıt ve Aladağ yörelerinde oynanan hızlı bir erkek oyunudur. Davul,
zurna ve bazen de klarnet eşlik eder.
14- Serhat Barı: Tutak ve Hamur yörelerinin bu oyununda yiğitlik ve mertlik anlatılır.
15- Koçaklama Barı: Davul, zurna eşliğinde ağır başlayıp giderek hızlanan oyun en az 6 erkekle oyna-

nır.
16- Yüksel Barı: En az 6 kişi ile oynanan hızlı bir erkek oyunudur.
17- Sürgün Barı: Doğubayazıt, Patnos yöresinin bu oyunu ağırdan hızlıya devam eder. Çeşitli ayak figürlerinin belirgin olduğu erkeler tarafından oynanan bir oyundur.
18- Ata Barı: 6 kişi ile oynanan hızlı bir oyundur.
19- Ülker Barı: Bayanların oynadığı bu bar 6 kişi ile oynanır.

Bunların dışında Tıllara, Dümme, Gelin Gel Bara, Nuray, Köylü Kızı, Hene, Nare, Keleşo, Üç Ayak,
Daldala ve Lurke gibi oyunlar da yaygın olarak oynanmaktadır.

Görsel 5.86
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5. ÜNİTE
Şehrimizde Çocuk Oyunları
Şehrimizde geleneksel olarak oynanan birçok çocuk oyunu bulunmaktadır. Bu oyunların bir kısmı güncelliğini korurken bir kısmı ise unutulmaya yüz tutmuştur. Çocuk oyunlarının büyük çoğunluğu ülkemizin
diğer bölgelerinde oynanan oyunlarla benzerlik gösterirken bir kısmı ise şehrimize özgü çocuk oyunlarıdır.
Çocuk oyunlarının oynandığı materyallere bakıldığında doğada kolayca bulunabilecek malzemeler oldukları görülecektir. Bu malzemeler taş, çubuk, ip gibi kolayca bulunabilecek malzemeler olup çocukların
hayal dünyası ile oyunlarını renklendirdikleri görülmektedir. Bu oyunların tabiatın içinde oynanması çocuk
gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır.
Şehrimizde oynanan oyunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

6
Aşağıdaki oyunların isimlerini kullanıldığı malzemelerle eşleştiriniz.
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5. ÜNİTE

ĞRI AĞZI
4. AĞ
Neler Öğreneceğiz: Yaşadığımız şehre özgü dil özelliklerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Çevremizde duyduğumuz söyleyişlerin farklı olmasının nedeni nedir?
Sınıfta tartışınız.
Şehrimiz ve çevresi tarih boyunca Orta Asya’dan gelen
kavimlerin Anadolu’ya girişlerinde bir geçiş yeri olmuştur.
Bundan dolayı bu gölge, birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Bu da bölgemizde dil ve kültür birikimi sağlamıştır.
Bölgemizde zengin bir halk edebiyatının yanında farklı
ağızların oluştuğunu da çok rahat görebilmekteyiz. Bu farklılık
komşu olan iki köy arasında bile göze çarpmaktadır. Aynı
atasözünün iki arkadaş tarafından farklı söylenmesi,
aynı nesnenin ayrı isimlendirilmesi şehrimizde dilin
farklı renklerinin harmanlandığını göstermektedir.

ŞŞeehhiir SSöözzllüüğğü
Ağız: Tarihî gelişim ve bölge
etkisiyle, bir anadilin lehçesi içinde
ses ve yapı bakımından görülen
küçük ayrılıklardır. İstanbul ağzı,
Gaziantep ağzı, Taşra ağzı, Rumeli
ağzı, Anadolu ağızları vb.
Şive: Bir dilin kültür düzeyine göre
gösterdiği değişiklik.

Bunları Biliyor muydunuz ?
Konuşma diline yansıyan söyleyiş farklılıklarının yazı dilinde kullanılmadığını biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar sonucunda Ağrı ili ağızlarının dört guruba ayrıldığı görülmektedir. Bunlar:
- Ağrı Yerli Ağzı
- Ağrı Terekeme (Karapapak) Ağzı
- Ağrı Azeri Ağzı
- Ağrı Ahıska Ağzı
Ağızlar yazı dilinin bozulmuş şeklini ifade etmez. Yazı dilinin yanında onlardan özgür yaşayan dil değerlerimizdendir ve Türkçeye zenginlik katmaktadır. Bu değerlerimizi korumak ve yaşatmak bizler için çok
önemlidir.
Atalarımız tarafından bizlere miras kalan en manalı kültür ürünleri olan atasözlerimiz, dilden dile aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bu sözler zamanla bölgeler arası farklı söyleyiş biçimleri göstermiştir.
Örneğin;
"Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork." atasözü, şehrimizde;
"Suyun lal ahanından, insanın yere bahanından" şeklinde,
"Araba devrilince yol gösteren çok olur." atasözü, şehrimizde;
"Araba devrildikten sonra yol görünür." şeklinde,
"Ağlamayan çocuğa meme vermezler." atasözü, şehrimizde;
"Aglamayana meme yoh." şeklinde söylenmektedir.
Şehrimiz Ağrı

142

5. ÜNİTE
ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

5

Ağrı'nın Yazılı köyü (Mengeser) ağzıyla verilen "Hengelci Mamam" adlı metni okuyunuz. Siz de
çevrenizde duyduğunuz konuşma dilindeki farklılıklara örnek veriniz.

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM 6

Hengelci Mamam
Anam savağ erkennen bir talaşlı… Niye bele
elediğini sormamıza bile izin vermeden, bir talaşnan bizi geyindirirdi. Öz özüne danışırdı. Tez ele
tez ele, maman gile gedejiyiğ. Bize hengel kesejeğ.
Bunların peşinden de gardaşımnan üreyhten çoh
sevindig. Çünkü mamam çoh gözel hengel yapardı.
Cızlavetlerimizi geyinip mamamlara gettiğh. Mamamın yaptığı lözzetli hengeli, sarımsağlı camış gatığına töküf bir gözel yedih.

Görsel 5.87

7

Okuduğunuz "Hengelci Mamam" metnini yazı dilimize uygun bir şekilde aşağıdaki
alana yazınız.
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5. ÜNİTE

5. ŞEHRİMİZDE MEDYA
Neler Öğreneceğiz: Yaşadığımız şehre özgü yerel yayıncılığın zaman
içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: Şehrimizde yayın hayatına devam eden yerel gazate isimlerini araştırınız.

Görsel 5.88

Şehrimiz
ŞehrimizAğrı
Ağrı 147
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5. ÜNİTE

6. ŞEHRİMİZDE MÜZİK
Neler Öğreneceğiz: Yaşadığımız şehre özgü müzik kültürünü öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: TRT repertuarında yer alan şehrimize ait türküleri araştırıp sınıfta
dinleyiniz.

ŞehrimizAğrı
Ağrı 148
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OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

7
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5. ÜNİTE

7. AĞRI’NIN GELECEĞİ
Neler Öğreneceğiz: Ağrı'da çocuk ve gençlere sağlanan imkanları
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: 1-Ağrılı şampiyon milli sporcuları araştırınız.
2- Kodlama Eğitiminin faydalarını araştırarak teknolojide ne tür avantajlar sağlayabileceğini
sınıfça tartışınız.

AĞRI'DA EĞİTİM
Okullar, üniversiteler, spor kulüpleri, sosyal gelişim alanları, özel eğitim hizmetleri, kütüphane ve araştırma merkezleri şehirdeki çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan yerlerdir. 2019-2020 eğitim-öğretim
yılı itibari ile 7 adet akşam sanat okulu, 21’i mesleki ve teknik lise olmak üzere 74 ortaöğretim kurumu;
937 ilkokul, 245 ortaokul, 26 anaokulu ile birlikte toplam 1289 okulumuzda 7.867 öğretmen görev yapmaktadır. Bu okullarda toplam 145.914 öğrenci eğitim görmektedir. Ağrı'da 10 adet nitelikli lise bulunmaktadır.
Nitelikli okullara sınavla öğrenci alınmaktadır
Şehrimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında olup bina sıkıntısı yaşanmamaktadır. Gençlerimize sağlanan fiziki eğitim imkanları gün geçtikçe iyileşmektedir. 2018 yılı itibariyle
Ağrı'da Valilik tarafından başlatılan KODLAĞRI projesi kapsamında ortaokul ve liselerde okuyan tüm
öğrencilere kodlama eğitimi verilmiştir. Proje bir ileri aşama olan Digital Ağrı Nesli (D.A.N. 10.04) olarak
devam ettirilmektedir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile kodlama eğitimi alan öğretmen ve öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Görsel 5.89
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5. ÜNİTE
İlçe

Eğitim alan öğretmen sayısı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Kodlama Eğitimi Alan öğretmen Sayıları

Şehrimizde Bulunan Nitelikli Okullar

Ağrı'da Yüksek Öğrenim
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin temelleri, 1967–1968 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ağrı Kız İlk Öğretmen Okulu olarak atılmış ve 1977–1978 eğitim-öğretim yılından itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüsüne dönüştürülerek öğretmen yetiştirme fonksiyonunu sürdürmüştür.
30 Haziran 1982 tarihinde Ağrı Eğitim Yüksekokulu olarak Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. 3 Temmuz 1992'de Ağrı Eğitim Yüksekokulu Ağrı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.
2007 yılında Ağrı Dağı Üniversitesi olarak kurulan Üniversitemizin ismi 2008'de Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
Şehrimiz Ağrı
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Üniversite bünyesinde 8 fakülte, 3 enstitü, 6 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 10 merkez ile eğitimöğretime devam etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibari ile akademik personel sayısı 472 olan
üniversitede 13.645 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden 4.400'ü üniversiteye bağlı yurtlarda
barınmaktadır.
Üniversite gençlere sağladığı çeşitli imkanların yanında Belediye ve STK’lar ile işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir. Şehirdeki kamu kurumu ve okullar ile işbirliği protokolleri
yapmanın yanında üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif tesislerinden vatandaşlarımız da yararlanmaktadır. Gençlere yönelik girişimcilik eğitimleri verilmekte olup 2017-2018’de 223, 2018-2019’da 231 olmak
üzere 464 gence Girişimcilik Katılım Belgesi verilmiştir.
Üniversitenin kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve bisiklet parkurundan şehirde yaşayan vatandaşlar da faydalanmaktadır.

Görsel 5.90

Görsel 5.91

Gençlere Sağlanan Diğer İmkanlar
İlimizde gençlere yönelik olarak Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da çeşitli imkanlar
sağlanmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları olan bu yerlerde gençlerimiz yeteneklerini geliştirme ve kendilerini gerçekleştirme imkanı bulmaktadır. İlimizde özellikle boks ve atletizm gibi spor dallarında Türkiye ve Balkan şampiyonluğu elde eden sporcular yetişmiştir.

ARAŞTIRALIM-ÖŠRENELİM

6

1974 ve 1978’de 10 bin metrede Balkan Şampiyonluğunu kazanan milli atletimizin adını araştırınız.

8

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

ŞehrimizAğrı
Ağrı 152
Şehrimiz
149

5. ÜNİTE

8. AĞRI’DA SPOR
Neler Öğreneceğiz: Ağrı'daki geleneksel, güncel spor imkanlarını
ve faaliyetlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışmaları: En çok sevdiğiniz veya ilgilendiğiniz spor dalı hangisidir?

Görsel 5.92

Görsel 5.93

Görsel 5.94

Ağrı köklü bir spor kültürüne sahiptir. İlimizde kar yağışının fazla olması sporcuların kış sporlarına yönelmesini sağlamaktadır. Farklı branşlarda 105 spor kulübün faaliyet gösterdiği ilimizde 30 binin üzerinde
lisanslı sporcu vardır. Ayrıca futbol branşında profesyonel, amatör ve kadın liglerinde mücadele eden kulüplerimiz vardır. Bu branşta son beş yılda ortalama 650 lisanslı sporcu bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 2019 yılı verilerine göre atletizm ve kayak en çok milli sporcu yetiştirdiğimiz branşlardır.

ŞehrimizAğrı
Ağrı 153
Şehrimiz
150

5. ÜNİTE
Atletizm ve kayak branşının dışında boks ve kick boks branşlarına ilgi giderek artmaktadır. İlimizde
Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarının yanı sıra olimpiyatlarda da temsil eden sporcularımız bulunmaktadır.

Türkiye' nin çoğu ilinde olduğu gibi ilimizde de futbol diğer branşlara göre çok daha fazla ilgi görmektedir. İlimizde 52 adet Türkiye Futbol Federasyonuna kayıtlı kulüp bulunurken bu kulüplerden 1 tanesi
Profesyonel ligde 1 tanesi Bölgesel Amatör ligde, 1 tanesi Türkiye Kadın Liginde ve faal olan diğer kulüpler ise yerel amatör liglerde mücadele etmektedirler. İlimizde TFF' ye bağlı tüm spor kulüplerin katılabileceği U-19, U-17, U-16, U-15,U-14 ve U-13 altyapı kategorilerinde müsabakalar düzenmektedir.
Resmi spor müsabakaların dışında amatör kulüplerin bağlı bulundukları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her sene ilimizde herkes için futbol kapsamında Minikler Şenliği, Kurumlararası Futbol
Turnuvası gibi büyüklere ve küçüklere yönelik etkinlikler düzenlenir.

Görsel 5.95

Görsel 5.96

Bunları Biliyor muydunuz ?
1. İlimizde 4 tane kadın futbol takımı bulunmaktadır. Bu takımlardan 3 tanesi 2016-2017 sezonunda 3.
Ligde, 1 tanesi ise 2. ligde mücadele etti. 2019 yılı itibari ile bu 4 takımdan sadece 1 tanesi 3. ligde mücadele etmektedir.
2. İlimizde spor faaliyetleri gösteren Ağrı Vefa Spor altyapı kategorilerinde 2016-2017 sezonunda yerel
ligde şampiyon olduktan sonra Türkiye Şampiyonası' nda bir üst tura yükselerek bir ilki gerçekleştirdiler.
ŞehrimizAğrı
Ağrı 154
Şehrimiz
151

5. ÜNİTE
3. 1970 yılında kurulan Ağrıspor 1997 yılında kadar amatör liglerde ve Profesyonel liglerde mücadele etmiş, 1997- 1998 sezonunda 3. lig 1. Grubu lider tamamlayarak Türkiye 2. ligi' ne yükselmiştir. 2001
-2002 sezonuna kadar 2. ligde mücadele eden Ağrıspor 1999-2000 sezonunda 1. lige yükselme maçlarında
çeyrek finalde Diyarbakırspor'a yenilerek elenmiş ve 2002 yılında 3. lige düşmüştür. 3. ligde bir sezon
kaldıktan sonra küme düşerek amatör liglerde mücadele etmiş ve faaliyetlerini sonlandırmıştır.
4. 2010-2011 Sezonunda ilk defa kurulan Bölgesel Amatör ligde ilk temsilcimiz Bayazıtspor olurken,
2011-2012 sezonu ile 2014-2015 sezonları arasında Patnos Gençlikspor, 2015-2016 sezonunda ise Ağrı
Gençlerbirliği Spor Bölgesel Amatör ligde mücadele etmiştir. 2016 yılında kurulan Ağrı 1970 Spor ise
2016-2017 sezonu ile 2018-2019 sezonları arasında ilimizi temsil etmiştir. Ağrı 1970 Spor Bölgesel Amatör ligde mücadele ettiği 3 sezonun ikisinde şampiyon olmuş ve 2019-2020 sezonundan itibaren 3. lige
yükselerek ilimizi Ağrıspor'un küme düşmesinden sonra profesyonel liglerde temsil eden takım olmuştur.

Görsel 5.97

Görsel 5.98

Görsel 5.99

Görsel 5.100

9
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

Şehrimiz Ağrı
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SÖZLÜK
A

Ç

Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu
yıkım.
Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi
ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli
yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü
olan konuşma dili.
Akordiyon: Üstündeki düğmelere veya
tuşlara basarak metal dilcikleri titretme
yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir
çalgı, akordeon, armonika.
Amatör: Acemi.
Antik: İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle
eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili
olan, antika.
Antik Çağ: Eski Yunan ve Roma
uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
Avlu: Bir yapının veya yapı grubunun
ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili
alan.
Ayaz: Duru, sakin havada çıkan kuru
soğuk.

B
Bal Mumu:
kullanılmak
hazırlanması.

Bu maddenin
için
yapay

sanayide
olarak

Bozkır: Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan,
sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal
alan, step.

C
Coğrafya: Yeryüzünü fiziksel, ekonomik,
beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.

Çağ: Zaman dilimi, vakit.
Çay: Dereden büyük, ırmaktan küçük
akarsu.
Çığ: Dağın bir noktasından kopup
yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar
kümesi.
Çıkrık: İplik bükme, iplik sarma vb.
işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen
dolap.
Çini: Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek
resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha,
fayans.

D
Dayanışma: Bir topluluğu oluşturanların
duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda
birbirlerine karşılıklı bağlanması.
Dış Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi
sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir
ülkeden başka bir ülkeye göç etmesi.
Dekan: Üniversitelerde bir fakültenin
yönetiminden sorumlu profesör.
Deprem:
Yer
kabuğunun
derin
katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya
yanardağların
püskürme
durumuna
geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer
sarsıntısı, hareket, zelzele.
Dere: Genellikle yazın kuruyan küçük
akarsu.
Destan: Çağdaş Türk edebiyatında biçim
ve
içerik
yönünden,
geleneksel
destanlardan ayrılık gösteren uzun
kahramanlık şiiri.
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Dinleti: Sanat eserlerini bir topluluğa
çalma veya söyleme, konser.

E
Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola
vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su
üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı
boya damlatılarak yapılan ve kâğıda
geçirilen süs.
Edebiyat: Olay, düşünce, duygu ve
hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı
olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın.
Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen,
olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen
hayalî hikâye, söylence.
Endemik: Sadece bir bölgede yetişen veya
yaşayan. (bitki, hayvan)
Endülüs:
Müslümanlar
İspanyaya verilen isim.

tarafından

Enkaz: Yıkıntı, döküntü, çöküntü.
Elips: Bütün noktalarının belirli iki ayrı
noktaya olan uzaklıklarının toplamı
birbirine denk olan kapalı eğri.

F
Fabrika: İşlenmemiş veya yarı işlenmiş
maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek
tüketime hazır duruma getirildiği sanayi
kuruluşu, üretim evi.
Festival: Belli bir sanat dalında oyun ve
filmlerin sunulması ve gösterilmesi
sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde
düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri
dizisi, şenlik.
Filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin
gelişmesine katkıda bulunan kimse,
felsefeci, feylesof.

G
Gar: Demir yolu ile yolculuk edenlerin
gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı
büyük tren istasyonu.
Göl: Oluşması genellikle
tektonik,
volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla
çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz
durgun su örtüsü.

H
Hasat: Ürün kaldırma, ekin biçme işi.
Hat: Yazı.
Hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.
Havza: Dağ veya tepelerle sınırlanmış,
suları aynı denize, göle veya ırmağa akan
bölge.
Havaalanı: İçerisindeki bina, tesis ve
donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve
yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri
amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki
uçuşların yapıldığı saha.
Havalimanı: Uluslararası veya şehirler
arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik
ve ticari kuruluşların bütünü.
Heyelan: Toprak kayması.

İ
İç Göç: Bir ülke sınırları içinde genellikle
küçük yerleşim bölgelerinden büyük
kentlere geçici veya sürekli kalmak üzere
göç etme.
İletişim: Telefon, telgraf, televizyon,
radyo vb. araçlardan
yararlanarak
yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim,
haberleşme, muhabere, komünikasyon.
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İmece: Kırsal topluluklarda köyün zorunlu
ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit
şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi.

Kasırga: Rüzgâr çizelgesinde hızı 64 veya
daha fazla deniz mili olan ve kuvveti 12 ile
gösterilen rüzgâr.

İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.

Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür
olayı konu alarak abartılı bir biçimde
veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

İstatistik: İlkelerini olasılık kuramlarından
alarak eldeki verileri grafik ve sayı
biçiminde değerlendirmeye dayandıran
matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

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

K
Kalıntı: Eski çağlardan kalmış şehir veya
yapı, ören, harabe.
Kalsiyum: Atom numarası 20, atom
ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845
°C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine
giren, sarımtırak beyaz bir element.
(simgesi Ca).
Kamp: Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan
oluşturulan konak yeri.
Kanyon: Bir akarsuyun kalkerli bir alanda
oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki
yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve
boğaz biçimindeki vadi, dar boğaz, kapuz,
kısık, klüz.
Karbondioksit:
Renksiz,
kokusuz,
yoğunluğu 152,0 °C'de ve 36 atmosfer
basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta
bir gaz. (CO2).
Kardeş Şehir: Aralarındaki ilişkiyi
geliştirmeyi ve birbirlerine yaklaşmayı
kabul eden ülkemizdeki bir şehirle yabancı
bir ülkedeki bir şehre verilen genel ad.

Katalog: Kitaplıktaki kitapları veya belli
bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından
tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını
sağlamak amacıyla, yer numaraları
belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya
fişten oluşan bütün, fihrist.
Kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için
kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş
saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
Kiler: Evlerde yiyecek, içecek ve erzakın
saklandığı oda, ambar veya dolap.
Kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen,
genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya
yün dokuma.
Kilise: Hıristiyanların ibadet etmek için
toplandıkları yer.
Kirman: Yün eğirmeye yarayan alet.
Klinker: Çimento yapımında fırından
ezilmeden çıkan pişirme ürünü.
Kripto: Saklı yazı.
Kriptoloji: Gizli yazılar, şifreli belgeler
bilimi veya incelemesi.
Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve
yapıyı örten dam, kümbet.
Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci
içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal
ve toplumsal çevresine egemenliğinin
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ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars,
ekin.
Kümbet: Damı koni veya piramit
biçiminde olan, yuvarlak veya köşeli yapı.

Müze: Sanat ve bilim eserlerinin veya
sanat ve bilime yarayan nesnelerin
saklandığı,
halka
gösterilmek
için
sergilendiği yer veya yapı.

N

M
Mağara: Bir yamaca veya kaya içine
doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen
yer kovuğu, in.

Nehir: Irmak.
Hz. Nuh: İnsanlığın ikinci atası olarak
kabul edilen peygamber.

Matem: Yas.
Mescid-i
Nebevi:
Peygamberimizin
Medine şehrinde yaptırdığı mescit, camii.

O
Organik: Doğal yolla yapılan.

Medeniyet:Uygarlık.

Ova: Çevrelerine göre çukurda kalmış,
çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az,
akarsuların derine gömülmediği, geniş
veya dar düzlük, yazı.

Mehteran: Mehterler.

P

Medya: İletişim araçları.

Mekan: Yer, bulunulan yer.
Mera: Otlak.

Pasaj: İçinde dükkânlar bulunan, üzeri
kapalı veya açık çarşı.

Meteor: Gök taşı.

Plato: Yayla.

Mihrap: Cami ve mescitlerin içinde Kâbe
yönünü belirten, yapının o yönündeki
duvarında bulunan ve imama ayrılmış olan
oyuk ya da girintili yer.

Profesyonel: Ustalaşmış, uzmanlaşmış.

Moloz: Toprak ve kireçle karışık taş
kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı.
Motif: Yan yana gelerek bir bezeme işini
oluşturan ve kendi başlarına birer birlik
olan öğelerden her biri.
Mühür: Bir kimsenin, bir kuruluşun
adının veya unvanının tersine kazılı
bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış
araç, damga, kaşe.
Münazara: Bir konu üzerinde, belli kural
ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma.

R
Repertuvar: Bir tiyatro kurulunun
oynamak için seçip hazırlamış olduğu
oyunların listesi.
Restore: Eski ve değerli bir yapıyı onarıp
eski durumuna getirmek.
Ruzname: Olayların zaman sırasına göre
yazılmış bulunduğu defter.

S
Safari: Katılımcıların vahşi hayatı yerinde
görmelerini sağlayan turistik gezi.
Sancak: Osmanlı yönetim teşkilatında
illerle ilçeler arasında yer alan yönetim
bölümü, mutasarrıflık.
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Sempozyum: Bilgi şöleni.
Sergi: Alıcının görmesi, seçmesi için
dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin
serildiği yer.
Silindir: Alt ve üst tabanları birbirine eşit
dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini
dikey olarak kesen, birbirine paralel iki
yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane.
Stant: Sergilik.
Step: Bozkır.

Tören: Bir toplulukta, üyelerin belli bir
olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip
sembolleştirmesi, bunların anlam ve
öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla
düzenlenen hareket dizisi, merasim.
Tsunami: Dev dalga.
Tufan: Şiddetli yağmur.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için
yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı
bulunan yapı.
U-Ü

Sülfat: Sülfürik asidin tuzu veya esteri.

Ş
Şenlik: Belli günlerde yapılan,
veren eğlendirici gösterilerin
bayram, festival.

coşku
tümü,

Şive: Söyleyiş özelliği.
Şölen: Belli bir
eğlence, ziyafet.

amaçla

Urartu(lar): Başkentleri Van olarak
kurulan, tüm Doğu Anadoluya sahip olan
M.Ö 8.ve 7.yy.da en güçlü dönemini
yaşayan ilkçağ uygarlığı.
Üretim: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu
yeni bir mal veya hizmet meydana getirme,
istihsal, tüketim karşıtı.

düzenlenen

T
Tapınak: İçinde ibadet edilen, tapınılan
yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.
Taşlama: Kapalı bir biçimde, dolaylı
olarak söz söyleme, tariz, alaylı halk şiiri.
Tahıl: Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar,
pirinç vb. hasat edilen ürünler ile
tohumlarının genel adı, hububat.
Tez: Üniversitelerde öğrencilerin veya
öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir
sınav kurulu önünde savundukları bilimsel
eser, sav.
Tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların
yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama,
süsleme, bezeme.

V
Vadi: İki dağ arasındaki çukurca arazi
veya geçit, koyak.
Vilayet: İl.
Volkan: Yanardağ.

Y
Yas: Ölüm veya bir felaketten doğan acı
ve bu acıyı belirten davranışlar, matem.
Yayla: Akarsularla derin bir biçimde
yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin
belirgin
olarak
bulunduğu,
deniz
yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato.
Yöresel: Belli bir yöreye özgü
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Z
Zanaat: İnsanların maddeye dayanan
gereksinimlerini karşılamak için yapılan,
öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve
ustalık gerektiren iş, sınaat.
Zindan: Tutuklu veya hükümlülerin içine
konulduğu kapalı yer.
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http://www.agri.gov.tr/3-ahmed-i-hani-kultur-sanat-ve-turizm-festivaliduzenlendi(Erişim Tarihi 16.10.2019)
http://www.agri.gov.tr/3-ahmed-i-hani-kultur-sanat-ve-turizm-festivaliduzenlendi(Erişim Tarihi 16.10.2019)
http://www.agri.gov.tr/3-ahmed-i-hani-kultur-sanat-ve-turizm-festivaliduzenlendi(Erişim Tarihi 16.10.2019)
Ahmet Kılıçaslan Çizimi
http://www.taslicay.gov.tr/balikgolu -festivali-yapildi(Erişim
Tarihi
17.10.2019)
http://www.agri.gov.tr/agri-3-bal-festivali-basladi(Erişim
Tarihi
16.10.2019)
http://www.agri.gov.tr/3-ahmed-i-hani-kultur-sanat-ve-turizm-festivaliduzenlendi(Erişim Tarihi 16.10.2019)
Ahmet Kılıçaslan Çizimi
https://agri.ktb.gov.tr/TR-237981/ishak-pasa-sarayi-led-aydinlatmasistemiyle-isiklandiri-.html(Erişim tarihi 23.10.2019)
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Görsel 5.32
Görsel 5.33
Görsel 5.34
Görsel 5.35
Görsel 5.36
Görsel 5.37
Görsel 5.38
Görsel 5.39
Görsel 5.40
Görsel 5.41
Görsel 5.42
Görsel 5.43
Görsel 5.44
Görsel 5.45
Görsel 5.46
Görsel 5.47
Görsel 5.48
Görsel 5.49
Görsel 5.50
Görsel 5.51
Görsel 5.52
Görsel 5.53
Görsel 5.54
Görsel 5.55
Görsel 5.56

Görsel 5.57
Görsel 5.58
Görsel 5.59
Görsel 5.60
Görsel 5.61

Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
http://www.hamur.gov.tr/sosikkarlica -kalesi (Erişim Tarihi 24.10.2019)
http://www.dogubayazit.gov.tr/tarihi-hukumet-konagi-aslina-uygunolarak-yeniden-insa-ediliyor(Erişim Tarihi 16.10.2019)
http://www.dogubayazit.gov.tr/tarihi-hukumet-konagi-aslina-uygunolarak-yeniden-insa-ediliyor(Erişim Tarihi 16.10.2019)
Ahmet Kılıçaslan Çizimi
http://www.dogubayazit.gov.tr/tarihi-hukumet-konagi-aslina-uygunolarak-yeniden-insa-ediliyor(Erişim Tarihi 17.10.2019)
http://ahmedhani.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/73/03/749170/icerikler/ah
med-i-hani-kimdir_1774462.html 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
http://mem-u-zin.nedir.org/ 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://muhendislik.istinye.edu.tr/tr/haberler/prof-dr-cetin-kaya-kocunbitcoin-ve-kriptografi-baslikli-yazisi-daily-sabahda 25.09.2019 tarihinde
erişilmiştir.
https://nedir.kim/erol-parlak/prof-dr-erol-parlak/ 25.09.2019 tarihinde
erişilmiştir.
https://galeri.uludagsozluk.com/r/burhan-%C3%A7a%C3%A7an128796/ 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
http://www.atletin.org/izatletizm/salman%20sadik.htm
26.09.2019
tarihinde erişilmiştir.
https://emlakkulisi.com/kim-kimdir/ibrahim-cecen-muthis-bir-teklifverdik-gururluyuz/125156 25.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://www.biyografya.com/biyografi/22164
28.09.2019
tarihinde
erişilmiştir.
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Görsel 5.62

Görsel 5.63
Görsel 5.64
Görsel 5.65
Görsel 5.66
Görsel 5.67
Görsel 5.68
Görsel 5.69
Görsel 5.70
Görsel 5.71
Görsel 5.72

Görsel 5.73

Görsel 5.74
Görsel 5.75
Görsel 5.76
Görsel 5.77
Görsel 5.78
Görsel 5.79
Görsel 5.80
Görsel 5.81
Görsel 5.82
Görsel 5.83
Görsel 5.84
Görsel 5.85

http://www.sanalbasin.com/mobil/dogubayazitin-kultur-ve-sanat-abidesiasirlik-cinar-ismet-ozturkun-olumunun-13-yili-32654919
28.09.2019
tarihinde erişilmiştir.
https://www.agrihabergazetesi.net/gundem/yillarin-eskitemedigi-degerismet-kockar.html 28.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://www.antoloji.com/sadettin-kaplan/hayati/ 30.09.2019 tarihinde
erişilmiştir.
https://www.facebook.com/ismet.alpaslan.12
30.09.2019
tarihinde
erişilmiştir.
https://kidega.com/yazar/mustafa-ozel-145843
30.09.2019 tarihinde
erişilmiştir.
https://filmfreeway.com/TekinGirgin 28.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://s1.dmcdn.net/v/1XZIE1QQPPFiRJx-h/x108028.09.2019 tarihinde
erişilmiştir.
https://tr.pinterest.com/pin/679269556267610348/?lp=true28.09.2019
tarihinde erişilmiştir.
https://twitter.com/cetinkayakoc/status/1200367657775706113/photo/1
28.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://twitter.com/isil_arican/status/1153010768851288064/photo/1
28.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
http://www.karakosehaber.com/yil-1967-hurriyet-mahallesi-ve-nacigokce-lisesi- 30.09.2019 tarihinde erişilmiştir.1196h.htm 30.09.2019
tarihinde erişilmiştir.
https://www.mustafasolak.com/muhendislik-tamamlamaersleri/diferansiyel-denklemler-ders-notlari-vizeye-kadar/
29.09.2019
tarihinde erişilmiştir.
https://www.istinye.edu.tr/tr/haberler/prof-dr-cetin-kaya-koc-tyzaumupara-dergisine-degerlendirdi 29.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
https://tr.sodiummedia.com/4102323-cryptography-what-is-itcryptography-basics 29.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
http://cetinkoc.net/blog/wp-content/uploads/2017/10/KOC%CC%A7Transparent-Header-K.png 30.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
Ağrı Valiliği Ağrı Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Kitabı
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği Ağrı Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Kitabı
Ağrı Valiliği Ağrı Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Kitabı
Ağrı Valiliği Ağrı Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Kitabı
Ağrı Valiliği Ağrı Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Kitabı
Ahmet Kılıçaslan Çizimi
Ağrı Valiliği İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Arşivi
Ağrı Valiliği İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Arşivi
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Görsel 5.86
Görsel 5.87
Görsel 5.88
Görsel 5.89
Görsel 5.90
Görsel 5.91
Görsel 5.92

Ağrı Valiliği İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Arşivi
Ahmet Kılıçaslan Çizimi
Gülsün Karslı Arşivinden
www.kodlagri.gov.tr
https://www.agri.edu.tr/
https://www.agri.edu.tr/
https://www.trtspor.com.tr/etiket/Bayram%20Malkan/(Erişim
Tarihi
14.01.2020)
Görsel 5.93
https://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/10729919-kupkirankayak-merkezinde-somestir-tatili-yogunlugu (Erişim Tarihi 16.09.2019)
Görsel 5.94
Ağrı Valiliği İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
Görsel 5.95
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Arşivi
Görsel 5.96
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Arşivi
Görsel 5.97
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10. Yıl Özel Dergisi
Görsel 5.98
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10. Yıl Özel Dergisi
Görsel 5.99
Ağrı Valiliği İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Arşivi
Görsel 5.100
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Arşivi
Türkiye haritası http://cografyaharita.com/turkiye_mulki_idare_haritalari.html
(Erişim Tarihi 29.01.2020)
görseli
Dünya haritası
http://www.turkosfer.com/ataturk-ve-turk-dunyasi/
görseli
(Erişim Tarihi 29.01.2020)
Kitap arka
kapak görseli

Mehmet Özcan
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TÜRKİYE HARİTASI
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TÜRK DÜNYASI HARİTASI
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