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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 HİKÂYESİ

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?

1.ÜNİTE 

1.1

1. BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
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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?

?
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, 

giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca 

birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk 

hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak 

yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler 

tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar 

birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun 

da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. 

Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu 

işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü 

içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla 

karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, 

akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi 

oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı 

sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını 

aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve 

üzüntülerini paylaşırız.

1.2

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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2. ŞEHRİ TANIYORUZ

Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabı ile 
birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin 
şehir haline nasıl geldiklerini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 

sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri 

toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra 

yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi 

hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak 

için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 

Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin 

kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri 

köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini 

ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde 

yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece 

ticaret hayatını başlattılar.

1.3. Çatalhöyük, Konya
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İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 

çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de 

ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 

10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, 

güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması 

için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman 

içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi 

ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen 

şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde 

karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin 

kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, 

pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

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.

1.4. Efes, İzmir

1.5. Hattuşa (Boğazköy), Çorum

1.6. Truva Atı, Çanakkale

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 

ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 

Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 

olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 

kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 

çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi 

itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı 

olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu 

şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 

ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği 

pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde 

sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

1.7. Ankara’dan bir görünüm
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Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu 

yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. 

Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri 

planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, 

pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki 

unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani 

şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir 

yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 

düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler 

insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan 

ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan 

diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan 

insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize 

en iyi şekilde anlatır. 

Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a 

göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

1.9. Kayaköy, Muğla

1.8. Hasankeyf, Batman

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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3. ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun 

maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 

Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen 

ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, 

peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri 

şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler adalet 

ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kurallara 

uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 

mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı 

özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 

medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 

Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 

anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 

içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 

şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

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

1.10. İstanbul



19

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.

1.11.  Roma Köprüsü

1.12. Kurtuba

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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Medine

“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına 

gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden 

biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret 

etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensar” ve Yahudiler hicretle 

beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların 

bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine 

örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 

hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin 

merkezine yapılması, yollarının buraya kolay 

ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde 

caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve 

hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve 

ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. 

Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model 

olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman 

tarafından ziyaret edilmektedir.

1.13. Mescidi Nebevî 

1.14.  Medine
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Paris

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına 

kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) 

Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi 

hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası 

hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) 

Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir 

bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün 

Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin 

yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız 

İhtilali, 1830 ve 1848 İşçi Devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında 

dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en 

çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

1.15. Paris

1.16. Paris

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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İstanbul

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, 

Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 

yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, 

tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür 

alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul 

bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak 

için çevre şehir ve ülkelerden insanlar 

buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim 

insanları medreselerde dersler vermiştir. 

Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 

farklı medeniyetlerden insanlar burada 

yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi 

farklı inançlara yönelik ibadethaneler 

İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

1.17. İstanbul

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

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.” 

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 

düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri 

gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk 

sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. 

Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin 

kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. 

Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat 

standardıyla yetişir.

1.19

1.21

1.22

1.23

1.20
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İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 

ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de 

ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış veriş mekânları, kamusal 

alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, 

ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli 

arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

1.24. Alaçatı, İzmir

1.25

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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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.

Sokağı geçip şehrin merkezine 

doğru ilerlediğimizde bizi genellikle 

bir çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı 

şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. 

Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan 

alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi 

azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ 

sürdürmektedir. Hemen her türlü 

ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin 

yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı 

şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

1.26

1.27
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Şehirde yaşayan insan aynı zamanda 

yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz 

damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı 

evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya 

da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan 

evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların 

yaşam biçimini de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla 

kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik 

düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük 

İslam 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.

1.28

1.29

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
1.ÜNİTE 
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   1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını 

sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, 

tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler 

sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme 

gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin kimliğini yansıtır. Örneğin 

bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o 

şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

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.

2.1

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır. 

Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine 

göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı 

%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 

İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, 

eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı 

olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı 

yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı 

ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli  

sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine 

bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız 

başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. 

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

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan 

dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

2.2
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Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, 

dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma 

ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, 

dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. 

Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma 

ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

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

unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma 

ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri 

sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 

içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik 

duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde 

insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 

2011’de Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği 

göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu 

dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe 

girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

2.3

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 
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2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

SIRA SİZDE 
Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 

söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 

medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 

uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde 

belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. 

Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, 

şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların 

bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, 

ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda 

belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer 

insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir 

arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

2.4
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 

oluşur.  Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 

sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi 

zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim:

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 



36

3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Şehirde Bir Gün
 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik 

işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye 

başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik 

görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.

Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek 

çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz 

pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç 

kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne 

çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı 

bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. 

Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için 

bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın 

kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans 

çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.

2.5

2.6

2.7

2.8
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Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini 

dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak 

hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. 

Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden yardım istiyor. Polis 

çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. 

Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların 

bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son 

ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında 

maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak 

evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını 

toplamak zorunda kaldı. 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.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya 

sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniyor. 

Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına 

binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını 

bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış 

bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, 

dikkatli bir şekilde yürüyorlar. Tenha sokaklardan 

geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere 

karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde 

2.9

2.10

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 
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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.

SIRA SİZDE
Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? 

Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?

2.11

2.12
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Şehrin Fırsatları

Eğitim Fırsatları

Sağlık Fırsatları

İş Fırsatları

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar

Ulaşım Fırsatları

2.17

2.16

2.15

2.14

2.16

2.13

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların 
isteklerine ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme 
imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci 
alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi 
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif 
faaliyetlere katılma imkânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de 
şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

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

• 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.

• 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.

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

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, 

trafik kazaları, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde de karşılaşabileceğimiz 

risklerden bazılarıdır.
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Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler 

özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları 

mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir 

şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu 

nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir 

başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere 

kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi 

gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. 

Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı profili 

çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. 

Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca 

engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda 

kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu 

gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

4. ENGELSİZ YAŞAM

2.21
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Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân 

tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği 

zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, 

alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan 

bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 

getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün 

bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 

şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların 

sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte 

ve eğimde olmalıdır.

Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını 

sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

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

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım 

araçlarına rahatça binilebilmelidir.

Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro 

gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

2.22

2.23

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 
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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 

5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

2.24

2.25
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yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray 

gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte 

kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 

köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 

dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 

dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 

rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını 

emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu 

köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine 

şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı 

ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler 

yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

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.

2.26

2.27

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

ŞEHİRDE YAŞAM
2.ÜNİTE 



44

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat 

yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin 

önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin 

cezalandırıldığını biliyor muydunuz?

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına 

biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız 

battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 

Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal 

parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok 

canlının hayatını kurtarabiliriz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 

Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.  
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3.Ünite 

ŞEHRİMİ TANIYORUM
1. Batman’ın Coğrafi Özellikleri
2. Batman’da Yemek Kültürü
3. Batman’da Giyim, Kuşam ve Yaşam
4. Batman’da Nüfus
5. Batman’da Etkili Olan Doğal  
    Afetler
6. Batman Tarihi
7. Batman İlinin Komşu İllerle
    Benzerlik ve Farklılıkları                 
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 1. BATMAN’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Batman ili, konum olarak  41’ 10” – 41’ 40” doğu boylamları ile 38’ 40” – 37’ 50” kuzey enlemleri 

arasında yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle bölümünde bulunmaktadır. Kuzeyde Muş, 

batıda Diyarbakır, doğuda Bitlis ve Siirt, güneyde ise Mardin illeri ile komşudur. 

Karasal iklimin görüldüğü ilimizde kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. 

En fazla yağış kış ve ilkbahar aylarında en az yağış ise temmuz ayında düşmektedir. İlin en soğuk 

yeri Sason ilçesidir.

İlimizin bitki örtüsü bahar yağışlarıyla yeşeren ve yazın kuruyan bozkırlardan oluşmaktadır. 

Batman ili yüzölçümünün %17’sini orman ve fundalık alanlar kapsamaktadır. Kuzey kesimi meşe 

ormanlarıyla kaplı olup yer yer meşeliklerin arasına başta fıstık olmak üzere meyve bahçeleri 

bulunur. Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak bu meşelik alanlar yerini 

çayır ve meralara bırakır. Sason ve Kozluk ilçeleri çayır ve mera alanları açısından daha zengindir. 

Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinin kuzey kesimlerinde meşe, fıstık, bıttım, ceviz, ardıç ve çınar 

ağaçlarıyla kaplı koruluklar görülür. 

3.1

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.ÜNİTE 
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Batman’da 34 endemik bitki türü bulunur. Endemik bitki, dünyada yalnızca belli iklim şartlarında 

belirli alanda yetişen ve dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan bitki türüdür.

İlimizde Dicle Nehri, Batman, Garzan, Sason (Aydınlık) ve Pisiyar Çayı ile Batman Barajı ilin 

su kaynaklarını oluşturur. İl sınırlarımız içinde doğal göl bulunmamaktadır. Batman ve Ilısu Barajları 

şehrin yapay göllerini oluşturur. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi (HES) gövde hacmi 

açısından ikinci; kurulu güç bakımından da Türkiye’nin dördüncü büyük barajıdır. Ilısu Barajı göl 

sahası Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak il sınırları içindedir. 

3.2

3.4

3.5. Ilısu Barajı

3.3
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İlimizin kuzeyi yüksek ve dağlık, güneyi ise engebelidir. Güneydoğusunda Raman Dağı 

ve Güneydoğu Torosları vardır. İlin kuzeyinde Mereto Dağı (ilin en yüksek dağıdır), Sason, Avcı, 

Kortepe, Meydanok ve Kuşaklı Dağları vardır.

Batman ili geniş ve verimli bir ova üzerinde kurulmuştur. İlin en önemli düzlükleri Beşiri, 

Batman ve Gercüş Ovası’dır. Batman Ovası, Raman, Garzan ve Aydınlık Dağları ile Dicle Nehri’nin 

yan kolları olan Batman ve Garzan Çayları arasındadır.

3.7. Gercüş Ovası

3.6. Mereto Dağı

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.ÜNİTE 
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 2. BATMAN’DA YEMEK KÜLTÜRÜ
Şehrin coğrafyası; insanın yeme-içme, giyim-kuşam ve barınma gibi yaşam özelliklerini 

etkiler. Bu etkiler yetiştirilen tarım ürünleri ve yapılan yemek çeşitlerinde de görülür. Bölgede tarım 

ve hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Bu nedenle etli yemekler ön plana çıkmakla birlikte 

baklagiller de yoğun olarak tüketilmektedir.

Şehrimizde temel besin kaynaklarını oluşturan et ve süt ürünleri ile hamur işi yemekler tercih 

edilmektedir. Etli ve yağlı yemekler, perde pilavı, içli köfte, taze ve kurutulmuş sumaklı dolma, bumbar, 

Batman Şam böreği, çiğ köfte başlıca yemeklerdendir. Ayrıca mercimek ve mehir adı verilen yayla 

çorbaları da şehrin mutfağında önemli bir yer tutar. Bununla birlikte yöreye ait birçok yemek türü de 

Batman sofrasında yer almaktadır. İçecek olarak meyan kökü şerbeti yaygındır.

Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde bağcılık gelişmiştir. Değişik üzüm (Mezrone, Teyfi, Kerkuş vb.) 

türlerinden elde edilen pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kuru üzüm yörede çok fazla talep görmektedir.

3.8 

3.10

3.9
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Sason Çileği

2008 yılında Sason Yeniköy’de başlanan çilek üretimi şu anda ilçeye 

bağlı birçok köyde devam etmektedir. 15 dekar ile başlayan üretim bugün 

yaklaşık 1500 dekara yükselmiştir. 4 aile 

ile başlayan üretim 400 aileyi geçmiş 

durumdadır. Her sene çilek ekim alanları 

artmaktadır. İlçede nisan ayından ekim 

ayına kadar çilek mevcuttur. İlçede 

yetiştirilen çileğe yurt içi ve yurt dışından 

talep olmaktadır.

İlk çileğin ekildiği Yeniköy, bugün 

Çilekli köy olarak halk arasında ifade edilmektedir. İlçede işsizlik nedeni ile birkaç yıl öncesine 

kadar batı illerine mevsimlik tarım işçiliği göçü yaşanırken, bugün çilek üretimi sayesinde bu 

göçlerde ciddi azalmalar yaşanmıştır. Yeniköy’e son yıllarda birçok aile geri dönüş yapmıştır.

Sason Balı

İlimizdeki arıcılık faaliyetinde 

Sason ilçemiz ön plana çıkmaktadır. 

Genellikle kekik balı ve yabani bitkilerin 

balı bulunmaktadır. Mereto dağının 

ilçede bulunmasından dolayı bal kalitesi 

yüksektir. İlçe farklı yayla ve vadileri ile 

değişik zamanlarda açan çiçek florasına 

sahiptir. Doğal üretim alanları ile kaliteli bal 

elde edilmektedir. Sason balı ülkemizde oldukça rağbet görmektedir. Sason’dan alınacak en 

makbul hediyelerin başında Sason balı gelmektedir. 

3.11

3.12

ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Tandır Ekmeği
Kadınların mahallesini, sokağını, 

sevincini, üzüntüsünü ve hayata dair birçok 

konuyu paylaştığı bir toplanma yeri olan tandır, 

ekmek yapmanın ötesinde bir kültüre dönüşen 

yaşam biçimidir. Uzun bir geçmişi olan tandır, 

günümüzde yaygınlığını korumaktadır. Özel bir 

çamur karışımıyla yapılan tandırlarda pişirilen 

tandır ekmeği, Batman’da yaygın olarak üretilip tüketilmekte ve ülkemizin birçok iline az da olsa yurt 

dışına da gönderilmektedir. 

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

 Batman Şam böreği, yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan, sevilerek 

tüketilen ve şehrimizi ziyaret edenlerin en çok tercih ettiği bir yemek çeşididir. 

Birçok bölge Şam böreğini kendine has şekilde yapmaktadır. Batman Şam 

böreği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Batman’a ait olduğu tescil 

edilmiştir. 

3.13
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    3. BATMAN’DA GİYİM, KUŞAM VE YAŞAM
Giyim ve Kuşam
Şehrimizin ikliminden dolayı yazın ince ve açık renkli elbiseler giyilirken kışın ise daha çok yünlü 

ve koyu renkli elbiseler tercih edilir. Yöreye ait bazı giyim çeşitleri şunlardır:

Kadın Giysileri 

1. Başa Giyilenler: Kofi, temezzi ve tülbent 

2. Sırta Giyilenler: Fistan, şalvar, kuşak ve yelek 

3. Ayağa Giyilenler: Yün çorap ve kundura 

4. Takılar: Dizili altın, gümüş gerdanlık 

5. Süsler: Sürme ve hızma 

      Erkek Giysileri

1. Başa Giyilenler: Siyah püskülü agel, şaşik, şaluşepik 

2. Sırta Giyilenler: Gömlek, yelek kuşak ve şalvar 

3. Ayağa Giyilenler: Yün çorap ve kundura 

4. Takılar: Köstet ve pazubent 

 

3.14

ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Yaşam
Batman şehir merkezindeki evlerin çoğu çok katlı binalardan oluşmaktadır. Birlikte yaşama ve 

apartman kültürü gelişmiştir. Şehrimizde iklim ve yer şekillerinden dolayı kırsal kesimde kerpiç evler 

yaygındır. Yaz mevsiminde insanlar evlerinin damlarında taht adı verilen yerlerde uyumaktadırlar.

     Taziye, yakını ölen bir kimseyi teselli etme, sabır ve başsağlığı dileme anlamlarına gelmektedir. 

Taziyeler, insanların acılarını paylaşmayı sağlayan ve insanlar arasında birlik, beraberlik ve 

kardeşlik duygularını pekiştiren bir gelenektir. Bu gelenek insanlığın ve dinin bir gereğidir. 

Şehrimizde taziye geleneği ciddi ve vazgeçilmez sosyal bir davranış halini almıştır. Daha önce 

evlerde kabul edilen taziye geleneği, evlerin küçük olması ve taziyeye gelen misafirlerin yoğunluğu 

nedenleriyle taziye evlerinde kabul edilmeye başlanmıştır. 

Şehrimizin farklı mahallerinde bulunan taziye evleri, resmi kurumlar ve hayırseverler tarafından 

inşa edilmiştir. Onlarca misafiri bir arada ağırlamak için uygun yerler olan taziye evleri, bu bakımdan 

taziyesi olanlara büyük kolaylık sağlar. Taziye evlerinde kadınlar ve erkekler ayrı bölümlerde ağırlanır. 

Bu yerlerde taziyeye gelen misafirler üç gün boyunca kabul edilir.

3.15
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3.16

4. BATMAN’DA NÜFUS
 1955 yılında İluh köyü iken nüfusu 4.713’tü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış 

olduğu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Batman 599.103 kişi 

nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık 36. ili olmuştur. 

Batman, ülke genelinde en yüksek genç nüfus oranına sahip olan illerden biridir. Genç nüfusuna 

göre iller sıralamasında Batman, 8. sırada yer almaktadır. Genç nüfusu olarak kabul edilen 15-24 

yaş grubu nüfus oranı ülke ortalaması % 23,5 iken, ilimizin genç nüfus oranı % 29,8 (178.261 kişi) 

düzeyindedir. 15-64 yaş aralığında bulunan nüfusun artış göstermesi ilimizi genç nüfustan, orta yaşlı 

nüfusa doğru ilerlediğini göstermektedir. İlerleyen süreçte ise orta yaş nüfusun yaşlı nüfus oranının 

artacağını göstermektedir. Batman’da toplam nüfusun 301.413’ü erkek, 297.690’ı ise kadındır. 

Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre istihdamın % 18,4’ü tarımda, % 26,7’si sanayide ve % 

54,9’u ise hizmet sektöründe yer almıştır. Bölgemizde ise istihdamın % 14,6’sı tarımda, % 20,2’si 

sanayide ve % 65,2’si hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bölgemizde 2008 yılında % 25,7 olan 

tarımdaki istihdam oranı, sanayinin bölgemizdeki gelişimi ve tarımda yaşanan çözülmeyle birlikte 

2017 yılında % 16,2’ye gerilemiştir. 2008 yılına kıyasla ülke genelinde sanayide istihdam edilen 

nüfus oranı azalırken bölgemizde artış göstermiştir.

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.ÜNİTE 
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 5. BATMAN’DA ETKİLİ OLAN DOĞAL AFETLER
Şehrimiz ikinci derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen birinci derece deprem kuşağına 

yüz kilometre uzaklıktadır. Bu nedenle şehir deprem açısından riskli bir konumda bulunmaktadır. 

Şehrimizde görülen doğal afetlerden birisi 

de seldir. Şehir merkezinde bulunan İluh Deresinde 

yaşanan su taşkınları dere yakınındaki yerleşim yerine 

zarar vermektedir. 2006 yılında yaşanan sel felaketi 

buna örnek verilebilir. Bu sel felaketinde 39 mahallenin 

22’si farklı ölçüde etkilenmiş, 10 kişi hayatını kaybetmiş 

ve 13 kişi de yaralanmıştır.

Dağlık yapısından dolayı Sason ilçesi ve 

çevresinde nadirde olsa çığ felaketi görülmektedir. 

İl merkezinin bitki örtüsü bakımından zayıf oluşu 

yağmur sularının toprak tarafından tutulamamasına 

sebep olmakta bu da erezyona neden olmaktadır.

3.19

3.18

3.17
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 6. BATMAN TARİHİ
Batman tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikâyeleri, mitoloji ve Heredot’un “Tarih” adlı 

eserinde geçmektedir. Bir görüşe göre, Kyros Pers egemenliği altında kalmamak için bu bölgeye 

yerleşmiştir. Karaçalı, sazlık ve bataklıktan oluşan bu bölgenin ortasında yapay bir adacık oluşturup, 

adına han obası anlamında olan “ELEKHAN” denilmiştir. Elekhan, 352 yılında Büyük İskender’in 

istilasına uğramıştır.  Bölge; Romalılar, Sasani ve Bizans’ın hâkimiyetine girmiştir. Daha sonra 

Artuklular, Moğollar, Karakoyunlu, Akkoyunlular ve 1500 yılında Savefilerin eline geçmiştir.

1638 yılında, IV. Murat’ın Bağdat Seferi sırasında kendisine büyük faydalar gösteren Turhan 

oğlu Mahmut Paşa’ya Elekhan’ı içine alan Batman suyu ile Botan suyu arasında kalan bölgenin 

tamamını vermiştir. Bu gelişmeden sonra Elekhan telaffuz değişikliğine uğrayarak halk dilinde Elah 

zamanla “İluh” ismini almıştır. İluh köyü Elmedine kazasına bağlanmıştır.

Elmedine yerleşim birimi 1926-1927 yılları Batman Çayı’nın taşması nedeniyle haritadan 

silinmiş ve İluh köyü Beşiri ilçesine bağlanmıştır. Yaygın görüşe göre batman isminin Batman 

Çayı’ndan geldiği düşünülmektedir. 

1937 yılında bucak haline getirilen İluh, 1940’lı yılların sonları ile 1950’li yılların başlarında 

bölgede var olan petrol rezervlerinin değerlendirilmesi sonucunda İluh bucağında her alanda büyük 

gelişme sağlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine İluh bucağı 2 Eylül 1957’de ilçe olmuştur.

1955 genel nüfus sayımında İluh nüfusunun 4713 olarak kaydedilmesiyle 2 Kasım 1955 

yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.  1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 

Mayıs 1990 tarihinde Türkiye’nin 72. ili olmuştur.

3.223.213.20

ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Beşiri

M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan tarihi 

ile birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. 

Beşiri sırasıyla Hurri, Asur, Med, Pers, 

Roma, Bizans ve Moğol yönetiminden 

sonra 1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in 

Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı 

Devleti yönetimine geçmiştir.   

Cumhuriyet döneminde Kobin 

adıyla Siirt ilinin Garzan ilçesine bağlı 

küçük bir köy iken, 1926 yılında Elmedine’de meydana gelen sel felaketi sonucu insanların buraya 

göç etmesiyle Beşiri adını alarak Siirt iline bağlı ilçe durumuna gelmiştir. Daha sonra 16 Mayıs 1990 

tarihinde Batman iline bağlı ilçe durumuna getirilmiştir.

3.24. Beşiri Şehir Merkezi

3.23. Beşiri Genel Görünüm
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Kozluk

Eski adı Hazo olan Kozluk ilçesinin kuruluşu, Selçukluların Anadolu’ya gelmesinden öncesine 

rastlamaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar, yörenin sanıldığından da daha eski bir yerleşim birimi 

olduğunu göstermiştir. Tarihte birçok medeniyet ve imparatorluğun egemenliğinde kaldıktan sonra 

sırasıyla Dört Halife Dönemi, Emevî, Abbasî, 

Selçuklu, Akkoyunlu, Safevi ve son olarak 

Çaldıran savaşıyla Osmanlı egemenliğine 

girmiştir. 

  Cumhuriyetin ilk yıllarında Muş iline 

bağlı bir yerleşim birimi iken daha sonra Sason 

ilçesine bağlı bir nahiye statüsüne kavuşmuştur. 

Hızlı bir nüfus artışı gösteren Hazo nahiyesi, 

1938 yılında Kozluk adıyla Siirt iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1990 yılında Batman’ın il olmasıyla 

Batman’a bağlanmıştır. Nüfus ve yüzölçümü olarak şehrimizin en büyük ilçesidir. 

3.26. Kozluk Balıklı Göl

3.25. Kozluk’tan Genel Görünüm

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.ÜNİTE 
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Hasankeyf

Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu tam olarak bilinememekle beraber tarihi çok eskiye 

dayanmaktadır. Şehirde bulunan mağaralar, insanların çok eski çağlardan beri yaşadıklarını 

göstermektedir. Eldeki bilgilere göre Hasankeyf Kalesi M.S. 4. yüzyılda kurulmuştur. Bu 

yüzyılın ortalarında, Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi 

korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir. 

Hısnıkeyfa olarak anılan Hasankeyf, ‘Kaya Kale’ anlamına gelmektedir. Kale, kaya kitlesinin oyulması 

suretiyle oluşturulmuştur. 

Hasankeyf, M.S. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilmiştir. Bu tarihten sonra; Abbasiler, 

Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır. Hasankeyf en 

parlak dönemini Artuklular döneminde yaşamıştır. Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser 

mevcuttur. 

İlçe, sahip olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek 

koruma altına alınmıştır. GAP projesi kapsamında bulunan Ilısu Barajı nedeniyle bu tarihsel yapıların 

bir kısmı yeni inşa edilen yerleşim yerine taşınmıştır. 

1926’da Gercüş ilçesine bağlanan Hasankeyf, Batman’ın 1990 yılında il olması üzerine Batman’a 

bağlı bir ilçe olmuştur.

3.27. Hasankeyf ’ten Genel Görünüm
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Gercüş

Süryanilerin geçmişte yoğun olarak yaşadığı Midyat ve civarında “kefer”le başlayan birçok köy 

ismine rastlanmaktadır. Süryanice’de “kefer” köy manasına gelmektedir. Kefercevs’in zamanla 

telaffuzu değişerek Kercevs; daha sonra da Gercüş’e dönüştüğü söylenmektedir. 

Gercüş’ün ne zaman inşa edildiği bilinmiyorsa da çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi M.Ö. 

7000’li yıllara kadar gider. Gercüş Ovası coğrafi konum, tarım ve su açısından insanlara sunduğu 

nimetler sayesinde medeniyetin ilk temellerinin atıldığı yerlerden biridir. Gercüş sırasıyla Hurriler, 

Asurlar, Persler, Romalılar, Sasani, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler,Hamdaniler, Mervaniler, 

Selçuklular, Artuklular, Eyyübiler, Moğol-İlhanlılar, Safeviler ve Osmanlı Devletlerinin hakimiyetine 

girmiştir.

Gercüş 19. yüzyıl başlarında Diyarbakır’ın Mardin sancağının Midyat ilçesine bağlı bir köy 

iken, 1926 yılında ilçe statüsü kazanarak Mardin iline, Batman’ın 1990 yılında il olması üzerine ise 

Batman’a bağlı bir ilçe olmuştur.

3.28. Gercüş’ten Genel Görünüm

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.ÜNİTE 
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Sason

Sason ilçesinin eski adı “Kabilceviz”dir. Kelime anlamı cevizi bol demektir. Sason adı eski 

kaynaklarda ise Sasun ve Sanasunk olarak geçer. İlçeye Cumhuriyetin ilanından sonra Sason adı 

verilmiştir.

İlçenin tarihi M.Ö. 1400’lü yıllara dayanmaktadır. Sason sırasıyla Urartu, Babil, Asur, İskitler, Dört 

Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, 

Mervaniler, Selçuklular, Moğol-İlhanlılar, Safeviler 

ve Osmanlı Devletlerinin hakimiyetine girmiştir.

Cumhuriyetten sonra Sason ilçesi Siirt iline 

bağlanmıştır. 1938 yılında ise ilçe olmuştur. Sason 

ilçesi 1990 yılında Siirt ilinden alınarak Batman 

iline bağlanmıştır. 3.30. Mereto Dağı

3.29. Sason’dan Genel Görünüm
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      7. BATMAN İLİNİN KOMŞU İLLER İLE BENZERLİK VE

        FARKLILIKLARI

       Şehirler insanlara benzemektedir. Birbirine benzeyen yönleri olduğu kadar birbirinden farklı 

yönleri de bulunmaktadır. Batman gelenek-görenek, örf ve adetler açısından komşu illerle benzerlikler 

göstermektedir. Yemek, düğün, taziye, misafir ağırlama, yemek, giyim kuşam, halk oyunları bu 

benzerliklere örnek verilebilir. Tarihi açıdan komşu illerle karşılaştırıldığında Batman yeni bir şehirdir. 

Çevresine göre yer altı kaynaklarına bağlı olarak da kurulan ve gelişen tek ildir. 

  Sonradan gelişen bir şehir olduğundan dolayı kendine özgü bir kültürü olmasından ziyade 

çevresindeki il, ilçe ve köylerden aldığı göçlerin etkisiyle farklı kültürleri içinde barındırmaktadır. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Batman’ın komşu illeri ile benzer ve farklı yönlerini yazınız.

ŞEHRİMİ TANIYORUM
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 .………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

.………………………………………………………………………………………………………………………
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4.Ünite 

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
1. Batman’ın Gelişim Süreci

2. Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları

3. Batman’da Zanaat

4. Batman’da Tarihi Yerler

5. Batman’da Ulaşım
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        1. BATMAN’IN GELİŞİM SÜRECİ
Yerleşim yerlerinin gelişiminde sanayi, ulaşım, ticaret, yer altı ve yer üstü kaynakları, tarım 

ve hayvancılık gibi faaliyetler etkilidir. Batman şehrinin gelişim sürecinde etkili olan faktörler ise 

şunlardır:

1. Raman Dağı’nda petrolün bulunması, 

2. Petrol rafinerisinin kurulması, 

3. Haydarpaşa-Kurtalan demiryolunun güzergâhında yer alması,

4. İklimin elverişli olması, 

5. Yerleşim yerinin düz olması,

6. Tarım, hayvancılık ve ulaşıma elverişli olması.

Şehrin gelişiminde petrolün yanı sıra TÜPRAŞ rafinerisi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO) önemli rol oynamıştır. Petrole olan yatırım artarak istihdam olanaklarını arttırmıştır. Buna 

bağlı olarak İluh köyü kırsal kesim ve çevre illerden göç alarak çok kısa zamanda önce ilçe sonra 

da il olmuştur. 

4.1. Sondaj Çalışması

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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1991 yılında açılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte petrol sanayisinin dışında diğer 

sanayi kolları da gelişmeye başlamıştır. Başta tekstil ve gıda olmak üzere çok sayıda işletmenin 

yer aldığı OSB’de yaklaşık olarak 5000 kişi istihdam edilmektedir. İnşaat ve proje aşamasında olan 

firmaların üretime geçmesi ile birlikte yaklaşık 6500 kişinin daha istihdam edileceği öngörülmektedir.

      

Bir yerleşim yerinin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesinde ulaşım yolları önemlidir. 

Batman’ın sade bir arazi yapısına sahip olması kara, demir ve hava ulaşımını geliştirmiştir. Çevre il 

ve ilçelerle ulaşım bağlantılarının olması gelişiminin önünü açmış, önemli bir ticaret merkezi haline 

gelmesini sağlamıştır.

4.3

4.2

Sektör Firma Sayısı
Gıda 21
Tekstil 30
Plastik Sanayi 10
Mobilya 3
İnşaat Malzemeleri 20
Eğitim Tesisi 1
Makine ve Metal Sanayi 9
Kâğıt Fabrikası 1
Elektrik-Elektronik 3
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Batman’da ticaret genel olarak küçük esnaf ve işletmelerden oluşmaktadır. Ticari faaliyetler 

özellikle tarımsal ve hayvansal ürünler, tekstil-giyim, gıda maddeleri ve ev elektroniği gibi tüketim 

mallarından meydana gelmektedir. Ticari faaliyetlerin en önemli özelliğini köylerde üretilen tahıl, 

sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ve 

özellikle besi hayvancılığı, hayvansal ürünlerin üretim ve pazarlanması ticarî canlılığı arttırmıştır. 

Bununla birlikte hizmet sektörünün faaliyetleri ve küçük sanat ürünleri üretim ile onarımına dayalı 

çalışmalar da ticaret için önemli faktörlerdendir. Tüpraş Rafinerisinde üretilen lpg, benzin, gaz yağı, 

motorin, fuel-oil ve asfalt da çevre illere satılmaktadır. Mermer, gıda, çimento alanlarında ihracatlar 

da ilin ticaretine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sanayi sitelerinde faaliyet gösteren yedek parça, 

tamir ve mobilya atölyeleri ilin ticaretine katkı sağlamaktadır.

4.4

4.5

4.6

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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    2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLARI

Batman’ın en önemli ve tanınan yer altı kaynağı petroldür. Türkiye’de petrol ilk defa 1945 yılında 

Batman Raman Dağında Raman-8 adı verilen petrol kuyusunda bulunmuştur. Batman’ın il olarak 

varlık sebebi olan petrol, taşyağı anlamına gelen Latince ‘Petra’ (taş) ve ‘Oleum’ (yağ) kavramlarının 

birleşiminden oluşur. Petrol, çok karmaşık bir bileşimdir ve yalın bir formülü yoktur. Normal şartlarda 

gaz, sıvı ve katı halde bulunabilir.

Batman, petrol dışında yer altı zenginlikleri bakımından zengin olmayan bir ildir. Merkez ve Sason 

ilçesinde olmak üzere sınırlı sayıda metalik ve endüstriyel ham madde yatakları bulunmaktadır. Bu 

madenler barit, demir, tuğla ve kiremittir. Hasankeyf ve Beşiri sahasında jips (kireç taşı), Kozluk 

sahasında sodyum, Sason’da mermer madenleri vardır. Ayrıca, Kozluk ve Sason ilçelerinde  

jeotermal kaynaklar (kaplıca) bulunmaktadır. 

4.7. İlk Petrol Kuyumuz



71

Batman’ın genelinde kuru tarım yapılmaktadır. Buğday ekimi il tarım arazisi içinde en büyük kısmı 

oluşturmaktadır. Ardından arpa ekimi gelmektedir. Ayrıca kırmızı mercimek, nohut ve son zamanlarda 

özellikle Batman Barajı’nın yapılması ve buna bağlı olarak sulama kanallarının kullanılmasıyla mısır 

üretiminde ciddi bir artış yaşanmıştır. 

Batman Çayı kenarında sebze tarımı yapılmaktadır. Sebze üretiminde domates, biber, patlıcan 

ve soğan üretimi ön sıradadır. Fıstık, badem, ceviz, çilek, elma, incir, armut, kavun, karpuz, nar ve 

üzüm gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Özellikle ilin iklim şartlarının fıstık ve çilek üretimi için uygun 

olması son yıllarda bu iki ürünün üretimini arttırmıştır. 

Hayvancılık faaliyetleri daha çok dağlık alanlar da ve tarıma elverişli olmayan yerlerde 

yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri açısından; başta küçükbaş hayvancılık olmak üzere büyükbaş 

hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır.

4.9

4.8

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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Batman ilinde küçükbaş hayvancılık daha fazla gelişmiştir. Bozkır bitki örtüsü küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğini olumlu etkilemiştir. Büyükbaş hayvanlardan en çok sığır; küçükbaş hayvanlardan ise 

en çok koyun ve keçi yetiştirilir. Tavuk, hindi, ördek ve kaz yetiştirilen başlıca kümes hayvanlarıdır.

Hayvancılık faaliyetlerinin Batman ekonomisine katkısı sanayi ve tarım sektörüne göre daha 

azdır. Hayvancılık faaliyetleri için uygun çayır ve meralar azdır. Hayvancılık aile işletmeciliği şeklinde, 

modern olmayan yöntemlerde sürdürülmekte ve genellikle ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik olarak yapılmaktadır. 

    3. BATMAN’DA ZANAAT
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat 

denir. Kısaca zanaat el ustalığı isteyen işlerdir. Yörede eskiden yorgancılık, demircilik, kalaycılık, 

çerçilik, nalbantlık, halıcılık, kilimcilik, sepetçilik vb. gibi zanaatlar yapılırdı. Bu meslekler ekonomik 

hayatın temelini oluştururdu. Bu meslekler dönemlerinin yaşam tarzlarını, örf ve adetlerini yansıtan 

bir ayna görevini görürdü. El emeği göz nuru diye tabir edilen bu çalışmalar teknolojinin ilerlemesiyle 

önemini yitirmiş bir kısmı ise tamamen ortadan kalkmıştır.

 

4.11

4.10

4.12
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               4. BATMAN’DA TARİHİ YERLER

Tarihi eserler toplumların geçmişine ışık tutan en önemli kalıntılar olup bulundukları bölgelerde 

yaşamış toplumların özelliklerini yansıtır. Geçmiş dönemlerde yaşananları bugün anlayabilmemizi 

sağlayan kanıtlardır. Eserlerden elde edilen bulgularla binlerce yıl önce yaşamış insan topluluklarının 

yaşam kültürleriyle ilgili ipuçlarına rastlayabiliriz. Sözgelimi nerede yaşadılar? Ne giyerlerdi? Evlerini 

nasıl yaparlardı? Nasıl beslenirlerdi? Neye inanırlardı? Günlük sosyal olayları aydınlatabildiği 

gibi savaşlar, göçler, doğal afetler ve toplumları derinden etkileyen olayların etkisini anlamamızı 

sağlar. Bu eserler ülkelerin milli varlıklarıdır. Eserler sit alanı kabul edilen açık hava müzelerinde 

bulunabileceği gibi değişik temalarla açılmış müzelerde de sergilenebilmektedir. Anadolu toprakları 

birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından yer altı ve yer üstünde sayısız tarihi yapılarla karşılaşmak 

mümkündür. İlimizde  10.000 yıllık Hasankeyf antik kenti ile beraber  birçok tarihi yapı  bulunmaktadır. 

Tarihe tanıklık etmiş bu yerlerin bir kısmına göz atalım:

4.13

 1. Tarihi eserlerin toplumsal açıdan önemi ve değeri hakkında neler   
     düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız. 
2. Tarihi eserlerin korunması için neler yapabiliriz?

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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 Mor Kiryakus Manastırı

 Mor Kiryakus Manastırı, Turabidin bölgesinin engebeli yapısı üzerine kurulmuş  ve kendine has bir  

mimari yapısı vardır. Manastır ibadet yeri olarak kullanılmadığından metruk bir yapıya dönüşmüştür. 

Başlı başına birer abide olan bu terk edilmiş anıtların tamamı Kültür Bakanlığınca tescil edilerek 

koruma altına alınmıştır. İlimiz Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan Mor Kiryakus Manastırı 

da tescilli yapılarımızdandır. Yaklaşık 2,5 dönüm (2500 m2) alan üzerine inşa edilen Mor Kiryakus 

Manastırı, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yer altı katıyla birlikte 3 katlı bir yapıdır. Dıştan dikdörtgen 

planlı, içten de geniş iki kare planlı, kapalı bir avlu ve bu avlunun etrafında kemerli payendelerin 

gerisinde odalar yer almaktadır. Özellikle Manastır Patriği yatak odası olarak kullandığı oda tavanını 

oluşturan sekizgen dilimli taş kubbenin, yıldızlı haçların mimari yapısında, üstün bir sanat değeri 

vardır. Büyük bir bölümü yıkık durumda olan Mor Kiryakus Manastırında, birbirine bitişik çok sayıda 

ve farklı ölçütler odaların mevcut olması, buranın bir ibadethane, medrese ve inziva yerinden oluşan 

bir külliye olduğu anlaşılmaktadır.

4.14



75

Hasankeyf Kalesi

Yekpare taştan yapılmış olan Hasankeyf Kalesi, Dicle Nehri kıyısında olup M.S. 363 yılında 

Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Çok korunaklı ve ele geçirilmesi zor olan bu kale, Bizanslıların doğuda 

yaptıkları en sağlam kaledir. Hasankeyf 

kalesinin iki kapısı vardır. Doğudaki kapıya 

İmam Abdullah Kapısı, Batıdaki kapıya da 

Sır Kapısı denilmektedir. Kale duvarlarında 

birçok kitabe yer almaktadır. Kaleye su 

taşımak için Dicle Nehri’ne inen biri açık 

diğeri gizli 200 basamaktan oluşan iki 

takviye yol yapılmıştır. Bu merdivenli yollar 

Ilısu Barajı yapılıncaya kadar kullanılmıştır.

4.16

4.15

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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 Zeynel Bey Kümbeti

Akkoyunlu Beyliği hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu 

Zeynel Bey için yaptırdığı (1460-1487) bir anıt mezardır. 

Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneğidir. Silindirik 

şeklindeki kümbet, çini süslemeleri ve kitabesiyle dikkat 

çekmektedir.  Daire planlı mezar odasının üzerinde dıştan 

daire plan içten de sekizgen plan; devam edilerek esas 

gövde yapısı yükseltilmiştir. Tavanı kubbe şeklinde olup 

konik bir külahla örtülüdür. 

2019 yılında Ilısu Barajı sebebiyle bulunduğu yerden 

alınıp Hasakeyf ilçesi için inşa edilen yeni yerleşim yerine 

taşınmıştır.

Mor Aho Manastırı

İlk Çağda Süryani Hristiyanlarının  

hakimiyetleri döneminde inşa edildiği 

tahmin edilmektedir. Manastır, 

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol 

köyündedir. Bu manastırın halk 

arasındaki ismi Deyr Mahar’dır.  

4.18

4.17
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Hallan Çemi Höyüğü

Batman’ın Kozluk ilçesi 

Kaletepe köyü sınırları içinde kalan 

Batman Çayı kıyısındaki bu höyük, 

Neolitik Döneme ait olup 10.000 

yıllık bir geçmişi vardır. İnsanlığın 

yerleşik hayata geçiş yaptığı 

yerlerin başında gelir. Burada 

yapılan arkeolojik kazılardan elde 

edilen buluntular, insanların ilk defa 

tarımla uğraştığını ve yabani tohum 

ekerek mercimek ve bezelye elde 

ettikleri anlaşılmıştır.

İbrahim Bey Camii

 Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde 

bulunan bu caminin giriş kapısı üzerindeki 

kitabeye göre, 1705 yılında Garzan 

Aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim 

Bey tarafından caminin yaptırıldığı 

anlatılır. Caminin minaresi beş kenar bir 

kaide üzerine inşa edilmiş olup mimari 

yapısında üstün bir sanat değeri ve ince 

bir zarafet vardır. Ayrıca minare çift yollu 

olarak inşa edilmiştir. Bu yollardan bir 

tanesi 100 diğeri de 99 basamaklıdır. 4.20

4.19

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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Pira Perpira Köprüsü

Halk arasında Pira Perpira olarak isimlendirilen 

köprünün Roma ve Asur Dönemi arasında yapıldığı 

rivayet edilmektedir. Pira Perpira Köprüsü Batman 

Çayı üzerinde olup şehir merkezine yaklaşık olarak 10 

km uzaklıktadır. 

Bozikân Kalesi

Sason ilçesinin 25 km kuzeyinde bulunan Kaleyolu 

(Bozikân) köyünde bulunmaktadır. Bizans Dönemine ait 

olan bu kale de diğer kaleler gibi 4. yüzyıl yapılarından 

olup, doğudan batıya ulaşımı sağlayan İpek Yolu’nun bu 

bölgesindeki kontrolünü sağlayan bir görev üstlendiği 

söylenmektedir.

Suçeken Hanı

   Han, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan 

Suçeken köyü  kayalık alanında bulunmaktadır. U 

planlı bir avluya sahip olup iki katlı olarak inşa edilmiştir. 

Zemin katı; beşik tonozlu dikdörtgen planlı iki mekândan 

oluşmaktadır. Büyük oranda tahrip olmuştur. Tarihi 

mekanın duvarlarında ocak nişi, en üstünde kabartma 

tekniğiyle yapılmış lale motifine yer verilmiştir. Mekânın 

güney duvarında ise kabartma şeklinde yapılmış boğa başı bulunmaktadır. Hayvanların dinlendirildiği 

mekânlar zemin katta bulunmaktadır. Girişi belli olmayan 2. kat tek mekândan oluşmakta ve bu 

mekân doğuda bulunan zemin katın üstüne inşa edilmiştir. Doğal ve beşeri tahribata maruz kalan 

hanın yapımında kesme taş, moloz taş, cas harcı ve yer yer toprak harcı da kullanılmıştır.

4.23

4.22

4.21
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Beksi Kalesi

Sason ilçesinin 7 km. kuzey batısında bulunan 

Meydanok Dağının güney yamacında bulunmaktadır. 

Bekiş köyü yakınında bulunan ve kısmen harap 

durumda olan bu kalenin vadiye hakim bir dağın 

yamacında, kuvvetli bir savunma taktiği ön planda 

tutularak Bizanslılar tarafından inşa edilmiş olması, 

hiçbir devirde ele geçirilmediğini göstermektedir. 

Çünkü ele geçirilmesi çok zor olan bir coğrafi yapıya 

sahiptir.

Bir zamanlar Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Garzan Ovasındaki yerleşim birimlerinin, özellikle 

Hasankeyf’le olan ticari ilişkisini sağlayan Memikan 

Köprüsü, bu bölgeden geçen İpek Yolu’nu, geçit 

vermeyen Garzan Çayı üzerinden karşıya bağlantısını 

sağlayan stratejik bir noktasında yer almaktadır. İlk 

Çağdan Orta Çağın ilk yarısına kadar olan tarihi 

süreç içinde, işlek bir kervan yolu olan ve Garzan 

Çayına paralel giderek Hasankeyf üzerinden Kuzey 

Mezopotamya’ya ulaşımın sağlanmasında ve özellikle 

beylikler arası ticari ilişkilerin sağlanmasında uzun 

yıllar hizmet veren bu stratejik yol üzerindeki Memikan Köprüsü, şu anda harap durumdadır.

Hızır Bey Camii

Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde bulunan Hızır Bey Camii, ilçenin en büyük camisidir. Miladi

1512 yılında Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşki’nin oğlu Hızır Bey tarafından yaptırıldığı

mevcut kitabesinde ifade edilmektedir.

Memikan Köprüsü  

4.25

4.24

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 



80

Malabadi Köprüsü

Evliya Çelebi’ye göre bu köprü, Abbasiler Dönemine ait bir mimari şaheserdir. Abbasi 

hanedanına mensup zengin bir tüccarın, hayrat için köprüyü yaptırdığı Seyahatname’de anlatılır. 

Ancak, Artukoğulları Beyliği Dönemine ait olduğu ve Artuk’un torunlarından İlgazi oğlu Timurtaş 

tarafından 1147 yılında yaptırıldığı da söylenmektedir. Mostar Köprüsü’nün ikizi olarak kabul edilir. 

Tek kemerli olan bu köprünün içine iki yoldan girilir, içinde insanların dinlenmesi, uyuması ve dış 

tehlikelerden korunması için odalar yapılmıştır. Ulaşımı sağlamakla birlikte birçok fonksiyonu 

olan bu sanat harikası köprü, Batman’a yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir eserdir. 

Silvan-Bitlis yolunda ve Batman Çayı üzerindedir;  iki yana eğimli ve kuzey-güney yönünde uzanan 

köprü, 38,60 metre açıklıktaki tek bir sivri kemer gözünden ibarettir. Köprü uzunluğu yaklaşık 150 

metre olup, tabliye genişliği 7.20 metredir.Yüksekliği, su seviyesinden kilit taşına değin 19 metredir. 

Renkli taşlarla inşa edilmiş, onarımlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Malabadi Köprüsü, dünyada 

taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olandır. Albert Gabriel de köprü için şöyle demektedir: 

“Modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve 

takdiri muciptir. Ayasofya’nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla girer. Balkanlarda, Türkiye’de, Orta 

Doğu’da bu açıklıkta, bu yaşta köprü yoktur.

4.26
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 5. BATMAN’DA ULAŞIM
Ulaşım; insanların, kaynakların, eşyaların, konuşulan ve yazılan sözlerin, fikir ve bilgilerin bir 

yerden başka bir yere taşınmasıdır. Bu çerçevede ulaşım; kara, demir, deniz, hava yollarını ve 

haberleşme şekilleri olan televizyon, uydu iletişimi ve bilgisayar bağlantılarını da kapsamaktadır. 

Bir yerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesinde ulaşım ağları büyük önem taşımaktadır.

İnsanların birbirleriyle buluşması, farklı kültürler arası değerlerin paylaşılması, toplumların 

birbirleriyle tanışıp kaynaşması ulaşım araçları sayesinde olur. Artan ulaşım imkânları toplumlar 

arasındaki iletişimi çoğaltmıştır. Kültürel tanışma ise, toplumlar arasında dostluk ilişkilerini pekiştirir.

Batman il merkezi hava, kara ve demir yollarıyla düzenli bir ulaşım sistemine sahiptir. Batman 

havaalanından Ankara, İstanbul ve İzmir’e direkt, diğer illere de aktarmalı sefer yapılmaktadır. 

Batman il merkezinden birçok ile otobüslerle sefer yapılmaktadır. Ayrıca Haydarpaşa-Kurtalan 

demiryolu hattı Batman il merkezinden geçmektedir. Trenle yolculuğu ve yük taşımacılığını tercih 

edenler bu ulaşım türünde de hiçbir zorluk yaşamamaktadır.

Toplumların kalkınmasında önemli bir payı olan ulaşım sektörü aynı zamanda trafik sıkışıklığı, 

verimsiz arazi kullanımı, gürültü ve hava kirliliği, doğal kaynakların hızlı tüketilmesi, kazalar sonucu 

oluşan can ve mal kayıpları gibi toplumu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkileyen 

birçok sorunun da kaynağını teşkil etmektedir. 

4.284.27

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.ÜNİTE 
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1.BATMAN’I GEZELİM
Batman İl Eğitim Tarihi Müzesi
Milli Eğitim Bakanlığının “81 İlde Eğitim Tarihi Müzesi” projesi 

kapsamında öğrencilerimizin; milli, manevi ve kültürel değerlerini 

benimseyen, geliştiren ve nesneler 

aracılığıyla geçmiş ile günümüz 

arasında bağlantı kurabilen bunu 

geleceğe taşıyabilen bireyler olarak 

yetişmelerine katkı sağlamak 

amacıyla 24 Kasım 2017’de ilimizde 

Batman Lisesi bünyesinde ‘İl Eğitim 

Tarihi Müzesi’ açılmıştır. 

Batman’ın eğitim tarihine ışık tutan müzede öğrencilerin giydiği 

siyah önlüklerden eski diploma ve kütük defterlerine, eski laboratuar 

malzemelerinden alfabe öğretimi için kullanılan kum havuzuna 

kadar pek çok eğitim-öğretim materyalini görmek mümkündür. Fen 

Laboratuvarlarında kullanılan; ışık kaynağı, mercek, mikroskop, 

damıtma makinesi, terazi, element tablosu, basınçölçer, rüzgâr paneli, 

hücre modelleri, göz modeli, gaz ayrışım makinesi, insan iç organları 

maketi, dişli dinamo, bobin, ağırlık birimleri sergilenmektedir.

Müzede materyallerin sergilendiği 9 cam bölme, kara tahta, beyaz 

tahta, akıllı tahtadan oluşan bölüm, okul sıraları ve okul fişlerinin 

sergilendiği bölüm ile eğitim tarihimizi gösteren fotoğraf sergisi bölümleri 

bulunmaktadır.

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 nolu görseller

5.7

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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     Batman Müzesi Ve Müzepark
Batman Müzesi, Paleolitik (Eski Taş Çağı)–Neolitik (Yeni Taş Çağı), Ilısu ve Hasankeyf olmak üzere 

3 teşhir salonuna sahiptir. Müzede, Eski Taş Çağından Orta Çağ’a kadar geniş bir tarih dönemi yansıtan 

yaklaşık 500 adet eser sergilenmektedir. Müzede bulunan en önemli eser, Başur Höyük kazısında ortaya 

çıkarılan Oyun Taşları’dır.

 Müzede arkeoloji, kültür, sanat tarihi gibi konuları içeren kitaplardan oluşan zengin bir kütüphane ile 

kazılardan elde edilen eserlerin restorasyonunun yapıldığı bir laboratuvar bulunur. Ayrıca gerçekleştirilen 

kazılarla ilgili belgesel filmlerin izlenebildiği projeksiyon odası yer alır. Müzenin bahçesinde olan 

Müzepark Projesi Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu proje ile müze bahçesinde oluşturulan 

yapay tarihi yaşam alanları, ziyaretçilerin tarihi eserleri yerinde görüp hissetmeleri amaçlanmaktadır. 

Müzepark alanında ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilere tarih bilincini aktarmak ve arkeolojik kazıların 

nasıl yapıldığını anlatmak için uygulamalı kazı alanları bulunmaktadır. Bu alanlarda, konularında 

uzman arkeologlar eşliğinde öğrencilere uygulamalı arkeolojik kazı eğitimi verilmektedir. Ayrıca, çocuk 

ziyaretçilere yönelik oluşturulan arkeolojik kazıların anlatıldığı kısa film ve çeşitli simülasyon alanları ile 

Müzepark daha da eğlenceli hale getirilmiştir.

5.8
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Müzepark alanında, Ilısu Barajı kapsamında Gusir ve Gıre Amer höyüklerinden ev modelleri;  Başur 

Höyüğünden çıkarılan Oyun Taşları ve Hasankeyf Artuklu Kapısı yer alır. Ayrıca Başur, Gıre Amer, Kuriki 

höyüklerinde görülen ölü gömme gelenekleri ve Hasankeyf’ten Orta Çağ Yaşam Alanı ile yakın döneme 

ait köy hayatı canlandırılmaktadır.

  

5.12

5.11
5.10

5.9

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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Kütüphaneler

2019 yılı itibariyle ilimizde 7 kütüphane bulunmaktadır. Bunların ikisi il merkezindedir. Beşiri, Gercüş, 

Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde de birer kütüphane bulunmaktadır. 

Kültür Merkezleri

İlimizde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan Batman Kültür Merkezi ve Batman 

Belediyesi bünyesinde bulunan Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere iki kültür merkezi 

bulunmaktadır.

5.14

5.13

5.ÜNİTE 

ŞEHRİMDE BEN
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    Diğer Yerler
Batman, yeni kurulmuş il olmasına karşın ilçelerinde bulunan 

birçok medeniyetten kalma tarihi eserler, kalıntılar ve yerleşim yerleri 

bakımından oldukça zengindir. Şehrin içinde bulunduğu bölgede 

Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Eyyübi, Osmanlı uygarlıkları ve 

bazı küçük beylikler egemenlik kurmuşlardır. Bölgede var olan 

kilise ve manastırların var olması bölgede farklı inanç gruplarının 

yaşadıklarını göstermektedir. Şehirde kültür, inanç ve doğa turizmi 

yapılmaktadır. 

Tarihi Hasankeyf İlçesi, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü’nde 

Gıre Migro Höyüğü, Batman Çayı üzerine yapılmış köprü ayaklarının 

(Pira Pepira) kalıntıları şehrin önemli tarihi eserlerindendir. Ayrıca 

Malabadi Köprüsü şehir merkezine 35 km. mesafede olup Batman 

Çayı üzerinde yapılmıştır. Dünyadaki taş köprüler içerisinde kemeri 

en geniş olanıdır. Bunlara ilave olarak şehir merkezindeki Tren Garı 

(peron), TPAO Sosyal Tesisleri, Atatürk Parkı, Eski Tekel (Gülistan) 

Caddesi, Elma Sokak, Alo Tevşo pazaryeri, Diyarbakır Caddesi, 

Esentepe, Mehtap Sineması, Gök Taksi şehirle özdeşleşmiş 

alanlarıdır.  

Batman’da 11 sinema ve 1 tiyatro salonu bulunmaktadır.

5.19 5.20 5.21

5.15, 5.16, 5.17,5.18 nolu 
görseller

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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    2. BATMAN’IN TANINMIŞ ŞAHSİYETLERİ
Şüphesiz her şehirde insanlara bireysel ve toplumsal olarak ruh veren, sakinlerine yeni ufuklar açan 

şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetler bulundukları bölgenin bağrından çıkarak yeni nesillere örnek teşkil 

ederler. Adeta şehirlerin bir nevi kimlikleri olurlar. Batman’ın havasını içine çeken, meyan kökü şerbetini 

yudumlayan, Şam Böreğini yiyip çeşitli başarılara imza atan bu şahsiyetlerden birkaç tanesini tanıyalım.

Ahmet GÜNEŞTEKİN

1966 yılında Batman’da doğan  Ahmet Güneştekin kendi 

dünyasını resim aracılığıyla keşfetmeye çocuk yaşlarda başlar. 

Çalıştığı işler üzerinde belirleyici olan izlerden biri çocukluğunda 

dinlediği masallardır. 1997 – 2003 yılları arasında Türkiye’de çok 

sayıda kentte yürüttüğü saha araştırmaları daha sonra TRT için 

çekilen Güneşin İzinde (2005) adlı sanat temalı belgesel filmlerinin 

kaynaklarına dönüşür. 2003 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan 

Karanlıktan Sonraki Renkler başlıklı ilk kişisel sergisi renklerin ve 

masalların eserleri üzerindeki izlerini gösterir. 

İstanbul’daki Karaköy Antrepo 3’te 2012 yılında açılan Yüzleşme adlı sergisi sanatçının uluslararası 

sanat yolculuğunun başlangıcını oluşturur. Eserleri uluslararası müzelerde, çağdaş sanat fuarlarında 

ve sanat galerilerinde sergilenir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği bir çok projeye çocukları dahil etmiş ve 

çocuklarla resim çalışmaları yapmıştır.

5.22

5.23 5.17 5.18
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Mehmet Emin ŞİMŞEK

1952 yılında Batman’ın Gercüş ilçesinde 

doğdu. 1970 yılında Türkiye Petrolleri (TP)’nin 

Petrolspor Güreş Takımında güreşe başladı. 

1971–1972 yılları arasında Türkiye Deplasmanlı 

Güreş Ligi’nde Türkiye Tuş Kralı seçildi. 1975 

yılında Milli Takıma seçildi.  Aynı yılda yapılan 

Akdeniz Oyunları ve Uluslararası Yaşar Doğu 

Serbest Güreş Turnuvası’nda şampiyon oldu. 

1976 yılında ise Türkiye Şampiyonu oldu.

Mizgin AY  

22 Haziran 2000 tarihinde Batman’da doğdu. 

2017 İslami Dayanışma Oyunları büyükler 

kategorisinde üçüncülük kazandı. Kenya’nın 

Nairobi kentinde yapılan Dünya Yıldızlar 

Atletizm Şampiyonası’nda 11.62’lik derecesiyle 

100 metre yıldızlarda dünya şampiyonu oldu. 

200 metre yarışında ise üçüncülük elde etti. 

İstanbul’da düzenlenen 23. Balkan Salon 

Atletizm Şampiyonası’nda ise 60 metrede 7.38’lik 

derecesiyle altın madalya kazandı ve U20 (20 yaş 

altı) yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
5.27

5.26

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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Necat NASIROĞLU

1940 yılında Batman’da doğdu. 21 yaşında petrol arama 

şirketinde şoför olarak işe başladı. 1963 yılında aldığı ilk kamyonuyla 

nakliye işleri yaparak ticari hayata atıldı. 1982 yılında ilk şirketi 

Fernas İnşaatı kurarak yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı projeye 

imza attı. 

 Necat Nasıroğlu, paylaşmayı ve yardımlaşmayı yaşam 

felsefesi haline getirmiştir. Konuşmalarında yardımlaşmanın 

ve sosyal yardımların önemini sürekli vurgulardı. İhtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızın yardımına koşup ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. 

Toplumun daha ileri seviyeye çıkmasının ancak eğitim ve okumakla olacağını idrak eden hayırsever 

Necat Nasıroğlu, eğitim yatırımlarına büyük bir önem verirdi. Bu sebeple Batman’da Milli Eğitim 

Bakanlığına bağışladığı kendi adı verilen 18 derslikli Necat Nasıroğlu İlkokulunu ve şirketin adı verilen 24 

derslikli Fernas Ortaokulunu yaptırdı. Ayrıca Batman Üniversitesine toplam 17 bin 137 metrekare kapalı 

alana sahip 7 adet bölümünden oluşan Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesini yaptırdı. 

Ayrıca Batman’a birçok sağlık kurumu, taziye evi, din eğitimi ve ibadet yeri yapıp bağışlamıştır. 

Yaptığı yardımları kurumsal bir çatı altında toplamak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla eşi 

ve çocuklarıyla birlikte 2007 yılında Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu. Vakıf kültür, eğitim, 

spor ve sanat alanlarında birçok faaliyete destek vermeye devam etmektedir. Ayrıca binlerce öğrenciye 

karşılıksız eğitim bursu imkânı sağlamaktadır. Hayırsever Necat Nasıroğlu 9 Ocak 2018 tarihinde vefat 

etmiştir. 

5.28

5.29 5.30



93

Annen sana hiç ninni veya türkü söyledi mi? Müzik dersinde öğrendiğin şarkılar ile babanın söylediği 

türküler birbirine benziyor mu? Deden sana maniler öğretti mi? Ninen sana hangi deyimleri sıklıkla 

kullanıyor? Bu sorulara cevap bulabilmene yardımcı olmak için yöremize özgü bazı türkü, mani ve deyim 

örnekleri aşağıda sıralanmıştır. 

Türkü

Sözlü edebiyat geleneğinden olan türkü halk şiirlerinin bir ezgi ile söylenmesidir. Türküler genellikle 

sevinç, üzüntü, aşk, ölüm, kahramanlık, tabiat, saygı, güzellik gibi konularda söylenir. Türkü söylemeye 

“türkü yakmak” da denilmektedir. Ayrıca söyleneni belli olmayan türkülere anonim türkü denir.

Deyim

Genellikle ilgi çekici bir anlatım sağlamak için gerçek veya mecaz anlam taşıyan kalıplaşmış söz 

gruplarına deyim denir. Deyimler az kelimeyle çok şey anlatan kalıplaşmış söz topluluğudur.

Mani

Halk edebiyatımızda genellikle anonim olan birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı üçüncü 

dizesi serbest durumda bulunan yedişer heceli dört dizeden oluşan bir şiir biçimidir. Başta aşk olmak 

üzere her konuda mani yazılabilir.

5.31

    3. ATASÖZÜ, DEYİM, ŞİİR, MANİ VE TÜRKÜLERİMİZ

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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Bağ Bahçemin Gülü Sensin

Bağ bahçemin gülü sensin
Zirvelerden akan selsin
Başım alıp yar diyerek
Peşin sıra koştuğum sensin

Dicle suyu nazlı akar
Sevdalanmış bana bakar
Yâre telaş yakışmıyor
Her halinde çok nazlar var

Saray bir dağ ucundadır
Gülüm saray içindedir
Yücelerden her dem bakar
Sanki kalbim içindedir

Gülüm gel bir can olalım
Tenhalarda buluşalım
Aşk ateşin yaktı beni
Yaksın artık kurtulalım
 

Gel Benim Nazlı Ceylanım

Gel benim nazlı ceylanım
Kaçma benden yaman halim
Seni sevdim ben seveli
Talan oldu bütün malım

Derde düştüm acı bana
Hep ağlarım yana yana
Ne olur benden ayrı kalma
İlaç ol da bu yarama

Derdimin dermanı sensin
Has bahçemin gülü sensin
Nazlı olur hep güzeller
Benim nazlı gülüm sensin

Uzat bana ellerini
Savur rüzgâra saçımı
Kaçalım gel biz seninle
Bırakalım nefreti kini

İlimize ait türkü, mani, atasözü, deyim ve bilmecelerden oluşan bazı örnekler aşağıda 

verilmiştir.

Türküler



95

Maniler

Atasözleri

Bilmeceler

• Akıl altın taçtır her başta yoktur.
• Evlat azizdir, terbiye daha azizdir.
• Kar eden ar etmez.
• Atla katır tepişir arada eşek ezilir.
• Küheylan at, yemini arttırır.
• Varlık cehaleti örter.
• Kuş kafasından kavurma çıkmaz.
• Gezen tilki yatan aslandan iyidir.
• Gönlü namazda olanın kulağı ezanda 

olur.

• Asil azmaz, bal bozulmaz.
• Ölürse yer beğensin kalırsa el beğensin.
• Azdan az gider, çoktan çok gider.
• Avlunun otu acı olur.
• Ucuz et satır kırdırır.
• Yaşlı öküzle çift sürülmez.
• Benden uzak ol, Mısıra Sultan ol.
• Bağ kara üzüm olsun, üzümü yemeğe 
     yüzün olsun.

Bülbülem hava bilmem
Dertliyem deva bilmem
Bana bir sevda gelmiş
Başımdan savabilmem

Bu dağı aşam dedim
Aşam dolaşam dedim
Bir vefasız yar için
Aleme paşam dedim 

• Bıraktığımızda kalkmaz, toza doymaz, gittiğinde de gelmez. (Soba)

• Taşa vururum kırılmaz, suya vururum kırılır. (Kâğıt)

• Yıkanmış bir odada otuz iki kişi oturur. (Ağız ve dişler)

ŞEHRİMDE BEN
5.ÜNİTE 
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El Sanatları

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği 

yapan şehrimiz, el sanatları yönünden zengin bir birikime 

sahiptir. Yok olmayla karşı karşıya kalmış geleneksel 

el sanatlarından olan halı ve kilim dokumacılığı, iğne 

oyacılığı, ahşap oyma, yapay bebek ve telkâri sanatı 

sürdürülmektedir.

 

Dokumacılık

Dokuma fabrikalarının henüz gelişmediği 

dönemlerde,  halk kurdukları tezgâhlarda bugün şile bezi 

olarak adlandırılan şeffaf kumaştan elbise dokuyorlardı. 

Bugün Hasankeyf’te 5-6 usta bu sanatı icra etmektedir. 

Batman ve yöresinde kadınlar tarafından evlerde yapılan 

iğne oyası, dantel, kanaviçe üzerinde nakış, yün çorap, 

kazak ve benzeri el örme işleri de çok yaygındır.

 

Telkâri

Telkâri, ince gümüş tellerin birleştirilmesiyle yapılır. 

Telkâri tamamen elle yapılan bir sanattır. Bu amaçla teller 

kendi etrafında oval, yuvarlak vb. şekiller oluşturularak 

sarılırlar. Mardin yöresine ait telkâri, günümüzde Mardin’e 

komşu illerden biri olan şehrimizde de sürdürülmektedir.

5.34

5.33

5.32
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İlimizdeki Halk Oyunları

Sonradan kurulmuş bir il olan Batman farklı örf, adet ve 

geleneklere sahip insanlardan oluşmaktadır. Bu kültürel 

farklılık halk oyunlarında da karşımıza çıkmaktadır. Buna 

bağlı olarak ilde çok sayıda halk oyunu oynanmaktadır. 

İlimizdeki halk oyunlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

Yöresel Çocuk Oyunları

Şehrimizde en çok bilinen ve oynanan yöresel çocuk oyunları şunlardır: Saklambaç, seksek (teytok), 

misket (xar), beştaş (pêncok), çelik çomak (darqîtik), mendil kapmaca, yakalamaca. 

Misket Oyunu: Taş, çamur veya camdan yapılan top biçimindeki küçük kürelerle oynanan çocuk 

oyunudur. Oyuncu sayısına göre değişen boyutlarda bir üçgen, kare veya çember şeklinde çizilir. Her 

oyuncu şeklin çizgileri üstüne ve içine eşit sayıda bilye koyar. Şekilden 3-4 metre uzağa bir çizgi çizilir. 

Her oyuncu oyun bilyesi ile bu çizgiye atış yapar. Bilyelerin çizgiye yakınlığına göre oyuncuların başlama 

sırası belirlenir. Kale çizgisinden şekildeki bilyelere atış yapılır. Şekilden dışarı çıkartılan bilye, atışı yapan 

oyuncunun olur. Şekildeki bütün bilyeler bitinceye değin oyun sürer.

• Gırani 
• Delilo 
• Govend 
• Hırpani 
• Meyre 
• Çepik

• Ğezale
• Zeyni
• Nare
• Dıpe
• Teşi
• Cinare

• Şurumertal 
• Keçkane 
• Goşkar 
• Şimle
• Bukuzava 

5.35
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    4. BATMAN’DA YEREL MEDYA VE BASIN
Şehrimizde yerel basın tarihi 1960’lı yıllara dayanır. Şehrin nüfus, ekonomik ve sosyal açıdan gelişimi 

ile birlikte yerel basında da ilerlemeler olmuş ve birçok gazete, radyo ve televizyon açılmıştır. 

Yerel Gazeteler

İl merkezinde 16 tane günlük, 5 tane haftalık, ilçelerimizde ise 4 tane haftalık olmak üzere toplam 25 

tane yerel gazete mevcuttur.

Yerel Radyolar

İlimizde; Gençlik FM, Batman Süper FM, Radyo 72 ve Radyo Yüksel olmak üzere 4 yerel radyo 

istasyonu bulunmaktadır.

5. BATMAN’DA MÜZİK
İlimizde dengbej (halk ozanı) geleneği yaygındır. 

Dengbejlik destan, efsane, hikâye ve türkülerin uzun 

hava şeklinde söylenmesidir. Dengbejlik geleneği 

müzikli veya müziksiz icra edilmektedir. İlimiz geleneksel 

halk müziğinde uzun havalarda hoyrat ağzı (şive) çok 

kullanılır. Kırık havalarda ise halay en çok yaygın olan 

ağızdır. Batman yöresinde kullanılan geleneksel çalgılar 

davul, bağlama, zurna, kaval, def ve çift kamıştır.

5.36
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           6. BATMAN’DA YEREL ETKİNLİKLER
Bir yörenin ya da bölgenin tanıtılmasında o yerde düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin 

payı büyüktür. Sivil toplum kuruluşlarının ya da resmi kurumların öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikler 

sayesinde kültürler arası dayanışma artar, insanlar ve toplumlar tanışır, yeni dostluklar kurulur. Mal ve 

hizmetlerin tanıtılması sağlanır. Bu yüzden bu tür etkinliklerin önemi büyüktür.

İlimizde sayısı çok olmamakla birlikte kutlanan ya da düzenlenen yerel ve ulusal etkinliklere şunları 

örnek verebiliriz.

Batman’ın il oluş tarihi: 16 Mayıs 1990

Her yıl 16 Mayıs tarihinde Batman Valiliğinin öncülüğünde kutlanan bu etkinliğe çok sayıda vatandaş 

katılır.

Nevruz Bayramı: Merkez – 21- 22 Mart

Baharın gelişini müjdeleyen bu günde yapılan etkinlikler halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanır. 

Ateşler yakılır, türküler söylenir.

Turizm Haftası: Batman-Hasankeyf – 15-22 Nisan

Hasankeyfteki tarihi eserlerin tanıtımının amaçlandığı bu haftada çeşitli etkinlikler yapılır.

Batman Hasankeyf Kültür Sanat Festivali: Merkez – 27 Eylül – 02 Ekim

Eylül ayının son haftası ile ekim ayının başında düzenlenen bu etkinlikte çeşitli konserler verilir.

Bal ve Ceviz Festivali: Sason İlçe Merkezinde 15-22 Ekim

Bal ve ceviz diyarı ilçemiz Sason’da düzenlenen bu etkinlikle yörenin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Mereto Yaylası Helkis Şenlikleri: 16 Mayıs

Mereto Dağı ve çevresini tanıtmak ve turistlerin ilgisini çekmek amacıyla düzenlenen bu etkinliğe çok 

sayıda kişi katılmaktadır.

ŞEHRİMDE BEN
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7. BATMAN’DA EĞİTİM
Batman, mesleki ve ortaöğretim hariç, tüm okul türlerinde okullaşma oranı açısından Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi okullaşma oranını en çok arttıran 

illerden biridir.

İlimizin örgün eğitim ile ilgili resmi okullara ilişkin bilgilere bakıldığında; il genelinde 653 resmi okulda 

7.989 öğretmen görev yapmakta ve toplam 160.541 öğrenci öğrenim görmektedir. İlimizde resmi 

okullarda öğrenim gören toplam 160.541 öğrencinin; % 88,22’si (141.630) il ve ilçe merkezlerinde , % 

11,78’i ise (18.911) köylerde bulunmaktadır. 

İlimiz genelinde  36 bağımsız anaokulu, 376 ilkokul, 174 ortaokul ve  67 lise bulunmaktadır. İl 

genelindeki toplam öğrencilerin % 74,5’i merkez ilçede öğrenim görmektedir % 25,5’i ise ilçe merkez ve 

köylerinde öğrenim görmektedir.

5.39

5.38
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Batman Üniversitesi

1975-76  Eğitim öğretim yılında  kurulan Batman Meslek Yüksekokulu, 1982 yılında Dicle Üniversitesine 

bağlanmıştır. 2007 yılında Dicle Üniversitesinden ayrılarak Batman Üniversitesi ismi ile yeni bir üniversite 

olarak kurulmuştur. Batman Üniversitesinde 2018-2019 döneminde 7 fakülte, 4 yüksekokul, 7 meslek 

yüksekokulu, 3 enstitü ve 13 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Toplam 12.237 öğrencinin 

eğitim gördüğü Batman Üniversitesinde 97 bölüm, 104 program, 132 anabilim dalı, 31 yüksek lisans 

programı ve 4 doktora programı vardır. Batman Üniversitesinin Merkez ve Batı Raman olmak üzere 2 

kampüsü vardır. Sason, Hasankeyf, Kozluk ve Beşiri ilçelerinde Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır. 

Gençlik ve Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı itibariyle ilimiz genelinde toplam 71 spor kulübü 

ve 40 spor tesisi bulunmaktadır. İlimizde lisanslı sporcu sayısı 40 bin civarındadır. İlimizdeki lisanslı 

sporcuların % 66,4’ü erkek % 33.6’sı kadınlardan oluşturmaktadır.

İlimizdeki başlıca spor tesisleri aşağıda verilmiştir:

5.41
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İlimizdeki başlıca spor tesisleri aşağıda verilmiştir:

Portatif Yüzme Havuzu: 2019 yılında 19 Mayıs Mahallesinde Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan 

bu tesis 250 metrekare ebadında ve 250 ton su kapasitesine sahiptir.

Batman Şehir Stadı: 2018 yılında faaliyete giren Batman Şehir Stadı 15.000 seyirci kapasitelidir. 

Olimpik kapalı yüzme havuzu ile birlikte tesis içerisinde: VİP salonu, 2 teknik direktör odası, doping 

kontrol odası, 4 soyunma odası, gözlemci odası, 12 loca, konferans salonu, erkek ve kadın hakem 

odaları, güvenlik odaları, sporcu konferans salonu gibi bölümler bulunmaktadır.

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu:  500 seyirci kapasiteli olup 2018 yılında faaliyete girmiştir. İçerisinde: 

bir 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, 2 sporcu soyunma bölümü, 2 hakem odası, 2 antrenör odası, 

sauna, fitness salonu, kafeterya ve açık otopark bulunmaktadır.

5.42
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Olimpik Atletizm Pisti: 1.000 seyirci kapasiteli olup 2016 yılında faaliyete girmiştir. İçerisinde 4 

soyunma odası ve idari ofisler mevcuttur.

Çok Amaçlı Spor Salonu: 2017 yılında faaliyete girmiştir. İçerisinde: 4 bireysel spor salonu, 1 çok 

amaçlı salon, 1 eğitim salonu, 12 soyunma odası ve 6 antrenör odası mevcuttur.

19 Mayıs Kapalı Spor Salonu: 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu; 2.000 seyirci kapasiteli olup 2016 

tarihinde faaliyete girmiştir. Tesis içerisinde: bireysel salon, antrenman salonu, çok amaçlı salon ve 8 

soyunma odası mevcuttur.

Tenis Tesisleri: Tenis Kompleksi 600 seyirci kapasiteli olup, 2014 yılında faaliyete girmiştir. Tesis 

içerisinde: 4 açık kort, 2 kapalı kort ve 1 sosyal tesis mevcuttur.

5.45
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8. BATMAN PETROLSPOR
Spor, belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, 

bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı 

da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adıdır. 

Spor, evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini 

farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. 

Batman Petrolspor pek çok branşı içinde barındıran 

bir spor kulübüdür. Bu branşlara futbol, güreş, basketbol, 

voleybol, yüzme, masa tenisi ve atletizm örnek verilebilir. 1958 yılında bugünkü 40 kişilik TPAO (B) 

pansiyonu alt katındaki bodrumda kurulan Petrolspor resmi maçlarına 1961 tarihinde toprak sahada 

başladı. Forma rengi tescillenmiş kırmızı beyazdır. 1970 – 1971 yılı sezonunda 3. Milli Amatör Lige  

girmiştir. 1976 – 1977 yılında Batman Petrolspor amatör futbol takımı Türkiye kupasında çeyrek finale 

kadar gelme başarısını göstermiştir. 

Batman Petrolspor futbol (A) takımı 1985-1986 sezonun da 3. milli lige girmeyi hak etmiş ve bu yıldan 

itibaren profesyonel liglerde mücadele etmeye başlamıştır. 1996-1997 sezonunda 2. lig B kategorisine, 

2000-2001 sezonunda 2. lig A kategorisine ve 2001-2002 sezonunda tekrar 2. lig B kategorisine geri 

geldi. 2020-2021 sezonunda 3. Lig 3. grupta bulunmaktadır.

5.48
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Görsel 2.25 https://www.shutterstock.com/download/confirm/1212116164?id=1212116164&size=huge_jpg
Görsel 2.26 https://www.shutterstock.com/download/confirm/1033122937?id=1033122937&size=huge_jpg
Görsel 2.27 https://www.shutterstock.com/download/confirm/412203802?id=412203802&size=huge_jpg
Görsel 3.1 https://www.shutterstock.com/tr/image-batman-city-1380570368
Görsel 3.2 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/juniper-tree-berries-1281393895
Görsel 3.3 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/field-on-which-1013112658
Görsel 3.4 https://www.shutterstock.com/tr/image-back ground-157346633
Görsel 3.5 http://www.batman.gov.tr
Görsel 3.6 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.7 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 3.8 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/arabicl-lamb-1421697728
Görsel 3.9 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/turkish-cuisine-dolma-1238709202
Görsel 3.10 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/turkish-perde-pilavi-1083801509
Görsel 3.11 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.12 https://www.shutterstock.com
Görsel 3.13 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.14 Batman İl Yıllığı 2019
Görsel 3.15 shutterstock_1293602068
Görsel 3.16 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/car-parking-on-street-734475445
Görsel 3.17 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/aerial-1503892718
Görsel 3.18 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/power-nature-comes-491923291
Görsel 3.19 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.20 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.21 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.22 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 3.23 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.24 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.25 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.26 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.27 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.28 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.29 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.1 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.2 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir. 
Görsel 4.3 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.4 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.54 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.6 Orhan KARTAL  resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.7 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.8 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/panoramic-view-82476232
Görsel 4.9 İrfan TAPAN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.10 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/kashmiri-handma-making-1400104793
Görsel 4.11 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/farrier-works-horse-762937639
Görsel 4.12 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/metal-on-1150312121
Görsel 4.13 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/hasankeyf-ancient-along-656439823
Görsel 4.14 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.15 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/-hasankeyf-turkey-100623727
Görsel 4.16 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/hasenkeyf-citadel-on-cliff-780392179
Görsel 4.17 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/hasankey-781737625
Görsel 4.18 http://batmankulturenvanteri.org/
Görsel 4.19 http://batmankulturenvanteri.org
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Görsel 4.20 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.21http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 4.22 http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 4.23 http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 4.24 http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 4.25 http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 4.26 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/historical-malabadi-1326120443
Görsel 4.27 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.28 Batman DHMİ: https://batman.dhmi.gov.tr/sayfalar/fotogaleri.aspx
Görsel 5.1 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.2 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.3 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.4 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.5 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.6 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.7 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.8 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.9 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.10 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.11 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.12 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.13 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.14 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.15 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.16 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.17 http://batmankulturenvanteri.org
Görsel 5.18 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.19 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.20 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.21 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.22 Ahmet GÜNEŞTEKİN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.23 Ahmet GÜNEŞTEKİN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.24 Ahmet GÜNEŞTEKİN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.25 Ahmet GÜNEŞTEKİN resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.26 Mehmet Emin ŞİMŞEK resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.27 https://www.shutterstock.com/tr/turkey-january-10-2016-athlete-366103766
Görsel 5.28 Hatice NASIROĞLU resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.29 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.30 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.31 https://www.shutterstock.com/tr/ihttpsmage-photo/saz-instrument-1551022760
Görsel 5.32 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/davul-tef-zilli-622540571
Görsel 5.33 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/na-ton-province-1570676434
Görsel 5.34 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/na-ton-province-1580332984
Görsel 5.35 https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/lodz-poland-july-28-folklore-82055461
Görsel 5.36 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.37 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.38 Ercan SOYSAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.39 Batman Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
Görsel 5.40 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.41 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.42  Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.43 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.44 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.45 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.46 Orhan KARTAL resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.47 Çetin DERVİŞOĞLU tarafından bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 5.48 Murat Ezgin resim arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.49 Murat Ezgin resim arşivinden alınmıştır.
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