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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI



 Ey Türk gençliği! 

 Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafa-
za ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek is-
teyecek 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 na-
müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili ola-
bilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün ter-
sanelerine 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, damar-
larındaki asil kanda mevcuttur.
               
                    Mustafa Kemal Atatürk

        GENÇLİĞE HİTABE
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Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yol-
culardan 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 kurta-
rabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağara-
yı barınabileceğim şekilde düzenledim.

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

 Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyece-
ği saklamak için bir depo inşa ettim.

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

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİBİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele 
etmek zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün 
içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı 
yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

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

 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?

 Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sür-
dürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek 
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve 
çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımız-
dan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı 
tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. 
Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadı-
ğımız 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 kah-
valtısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler 
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştı-
rılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, sofra-
mıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. 
Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek 
un hâline getirilmesi ve unun da hamur yapı-
larak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek 
için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç 
gereçleri üretebilmek için de çeşitli meslekler-
den 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 karşılayanlar-
dan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihti-
yaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.

 Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası 
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak 
üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sos-
yal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki 
kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. 
 
 Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı 
olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaş-
ma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece 
çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı 
bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini 
paylaşırız.
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“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?” 

 Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların 
yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine 
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdü-
rüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiş-
tiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplaya-
rak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da 
geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamla-
rını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. 
İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hay-
vanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan 
insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için 
yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak ne-
hir 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 yer-
leri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar 
ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini 
ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde 
yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da 
kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece 
ticaret hayatını başlattılar.

 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden ba-
zıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmak-
tan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelen-
dirilebilecek 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.

ŞEHRİ TANIYORUZŞEHRİ TANIYORUZ

1.2
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 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerin-
de, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanma-
sı 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, pa-
zar 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 ben-
zeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehir-
lerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını 
sağlamaktadır.

                                  Efes                                                                 Hattuşa                                                                     Truva

1.3 1.4

1.5 1.6 1.7

Çatalhöyük Çatalhöyük
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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 şehir-
ler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşa-
bildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirle-
re örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itiba-
riyle 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. De-
nizi, 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 ülke-
mizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca bir-
kaçıdır.
 
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yo-
ğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok 

katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü ge-
lişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sos-
yal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hiz-
metleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim 
olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hasta-
ne, 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, yaşadı-
ğı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir 
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre dü-
zenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler in-
san eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve 
şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan 
diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan in-
sanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize 
en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye 
ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rum-
lar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir 
yerleşim yeri hâline gelmiştir.

1.8
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 “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 Arap-
çada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şeh-
rine 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. Şe-
hirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm 
insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluştu-
ran, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekni-
ğin 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 iliş-
ki, 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 şekillenme-
sine de etki etmektedir.
 
 Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tari-
hidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

ŞEHİR VEŞEHİR VE  MEDENİYETMEDENİYET

1.9
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 Medine

 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gel-
mektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. 
Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen 
“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de 
bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşa-
ması diğer İslam şehirlerine  örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i 
Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, mer-
kezinde 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 yaşa-
mı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle 
Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

 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, kül-
tür 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 şehir-
dir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. 
Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

 Paris

 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Ka-
tedrali’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  ge-
tirmiştir.  Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 
1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat 
alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, 
turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

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

1.10
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 İstanbul

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yer-
leşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İs-
tanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtaları-
nın kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu 
çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada ya-
şadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca 
farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osman-
lı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür ,

alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir 
çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için 
çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gel-
miş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreseler-
de dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı hak-
lar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar 
burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise 
gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İs-
tanbul’da yan yana bulunmaktadır.

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

Medeniyete yön vermiş Roma, Kon-
ya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Vi-
yana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin 
kültürel özelliklerini yansıtan görsel-
ler bulunuz. Bu görselleri sınıfta ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.

1.11
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz 
konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşünce-
lerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurul-
malarında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek 
nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de  bu ne-
denle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğu-
muz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şe-
hirde 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 orta-
mın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdü-
ren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.

 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği 
yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o 
ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, 
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de 
ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, mey-
danlar, parklar, alış veriş mekânları, kamusal alan-
lar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla 

şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, 
sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve 
daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki 
ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimi-
miz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı ka-
raktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taş-
lı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını 
şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam 
tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu gö-
revinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım 
alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. 
‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahip-
lenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim 
kurulur. 

 Evden veya apartmandan çıkıldığında so-
kakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara 
hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önün-
de oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak 
da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek 
hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böyle-
ce sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

1.13
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 Sokağı geçip şehrin merkezi-
ne 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 ürü-
nün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu dü-
şer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 
alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı 
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da do-
kumacıların çok olması tesadüf değildir.

 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşa-
dığı mekânların yapısını da belirler. Düz dam-
lı 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 düze-
yini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm 
düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni 
yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine 
getirmekle sağlanabilmektedir

 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara 
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras 
olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırak-
ma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden ya-
şanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürül-
tü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 
olur.
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ŞEHİR VE  SOSYAL YAŞAMŞEHİR VE  SOSYAL YAŞAM

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli 
olduğu yerlerdir.”

 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamla-
rını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sine-
ma, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler 
sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme 
gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kül-
türel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin 
çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

   Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

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

 
 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamak-
tadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verile-
rine 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, eği-
tim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı 
olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt-
yapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı 
ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli  
sorun olarak ortaya çıkmıştır.

2.1
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 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan 
bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birli-
ği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda 
birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” 
ise bireylerin yalnız başına üstesinden geleme-
yecekleri durumlar karşısında başkalarından 
aldığı destek ve katkıdır. 

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir 
milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli un-
surlardandır. 

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmakta-
dır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanış-
ma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde 
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ede-
rek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şe-
hir 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 komşu-
luk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın 
önemini vurgulamaktadır.

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, gele-
ceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar 
sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabi-
lirler. 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 gösterge-
sidir. 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 de-
ğil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanış-
ma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini ver-
miştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe 
girişimine karşı milletimizin kahramanca müca-
dele etmesi bunun bir kanıtıdır.

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

2.2
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“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duy-
muşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen medeni kelimesinin ne anlama 
geldiğini hiç düşündünüz mü?

 Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uy-
gar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda in-
sanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir 
düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir ya-
şam 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 or-
tamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alış-

veriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları 
insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu 
mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak ge-
rekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı 
diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk gör-
gü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir 
arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apart-
manda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı 
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyo-
nun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde aç-
mam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apart-
man yönetimince belirlenen saatlere uymaya özen 
gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer 
yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle konuş-
mam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu 
yolculara yer veririm. 

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insan-
ların yaşadığı mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir mey-
dana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sa-
hip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu 
farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Sizler de günlük hayatınızda uydu-
ğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

MEDENİ MEDENİ 
YAŞANTININ YAŞANTININ 
GEREKLERİGEREKLERİ  
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Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektir-
diği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere 
giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadet-
hanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin 
dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bit-
kilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız 
olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi 
davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutula-
rına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyin-
meli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi 
alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vak-
tinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davra-
nışlardan kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin 
gerçekleştiği mekânlara zamanında gitmeli, cep tele-
fonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer in-
sanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçın-
malıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tez-
gâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. 
Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. 
Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik 
vermeliyiz.
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Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim. ŞEHRİN FIRSATLARI VEŞEHRİN FIRSATLARI VE  RİSKLERİRİSKLERİ

 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinleri-
nin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış 
bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ar-
dından 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 cadde-
ler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için yola 
çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehir-
de 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 tıka-
mış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar iş-
lerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkân-
lar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanı-
yor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen 
çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından 
dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana 
araçların yaydığı egzoz gazları da eklenin-
ce 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 ne-
den oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yara-
lanıyor.

 Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki 
şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralı-
yı alarak en yakın hastaneye götürüyor. 

 

 

 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için 
hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul 
bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları cadde-
deki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir 
yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağ-
mur damlaları düşerken insanlar şemsiyeleri-
ni açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden 
bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını 
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık ka-
rışıyor. Polis çağrılıyor.

 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. 
Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanla-
rın bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki 
son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor saha-
sında maç yapmak için sözleşen öğrenciler 
koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhla-
rını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağ-
mur 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 de-
reler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. 
Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer be-
tonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmaz-
sa böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu 
ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer 
kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına 
binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatro-
ya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun 
başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki 
resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan in-
sanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı 
dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan 
geçerken her gün gazetelerde okudukları teh-
likelere karşı uyanık olmaları gerektiğini hatır-
lıyorlar.

 ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN  
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 Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkân-
larının 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 ne-
denler 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 ya-
şarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve top-
lumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

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

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

Sağlık Fırsatları

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülte-
leri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık perso-
neli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha 
kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdeki-
lere göre daha donanımlıdır.

İş Fırsatları

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine 
daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir mer-
kezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütül-
mektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göster-
mekte ve insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş bulabil-
mektedir.
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Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar

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

Ulaşım Fırsatları

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanıl-
maktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiş-
tir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

2.5
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:

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

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

 DEPREM

 Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üze-
rindedir. Bazı büyük şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde 
kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. 
Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme da-
yanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların du-
varlara veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşya-
larınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve ko-
şuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozis-
yonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle mer-
divenlere, asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk 
ve tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk 
ve enerji nakil hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu 
depremlere karşı hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile 
bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyaları-
nızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.

2.6
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 SEL

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

 TRAFİK

 Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kay-
betmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazaların-
da en büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlen-
mektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, 
çevresine karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:

    Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
    Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
    Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Ke-
sinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
    Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
    Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
    Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
    Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
    Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
    Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
    Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

 ŞİDDET

 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı ola-
rak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal 
hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığı-
mız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle 
durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaş-
malı, onlardan yardım istemeliyiz.

 Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 
güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan ça-
tışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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ENGELSİZ YAŞAMENGELSİZ YAŞAM

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

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplu-
mun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. En-
gelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemekte-
dir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşa-
bilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullana-
bilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanın-
daki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımız-
la aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent 
mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemli-
dir. Engelli bireyler de bir başkasının yardımı-
na ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor 
alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla 
gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım ol-
mak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlen-
mesi gerekir. Bunu sağlamak en başta beledi-
yelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kul-
lanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu oldu-
ğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişken-

dir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler 
de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki 
tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir du-
rumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli 
bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir 
bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak duru-
munda 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 kısıtlılık-
lara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak onların kendilerini gerçekleştirmeleri-
ne imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sür-
dürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, iste-
diği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan 
dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçe-
sinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir fil-
mi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, 
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman 
sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunla-
rı özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle 
ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının dü-
zenlenmesi gerekir. 

2.7
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 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 engelli-
ler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan 
kılavuz izler olmalıdır.

 Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistem-
leri 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.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek in-
celeyelim:

2.8
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILARŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, in-
sanları 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 korun-
masıyla 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 bir-
çok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 
270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların bakımını 
yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının 
bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kur-
muşlardır. 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 tram-
vay rayları üzerinde biraz ileriye  alınmasını  emretmiştir.  Bu  olaydan  dolayı  günümüzde  bu  köşk  
‘’Yürüyen  Köşk’’  olarak  anılmaktadır.

2.9 2.10 2.11
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YÜRÜYEN KÖŞK, YALOVA

YÜRÜYEN KÖŞK, YALOVA

2.13

2.14
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 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksi-
ne şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı 
ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabile-
ceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına 
gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları korumalı, 
onlara zarar vermemeliyiz.
 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz.Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o 
yere tekrar gelecektir.
 Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korunma-
sına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız 
battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

 

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

 Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en 
ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok 
canlının hayatını kurtarabiliriz.
 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun 
muamele edilmesini; hayvanların ra-
hat yaşamalarını, onların en iyi şekilde 
korunmalarını; her türlü mağduriyet-
lerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
çıkarılmıştır.
 Bu kanuna aykırı davranmanın 
suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin ce-
zalandırıldığını biliyor muydunuz?
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H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

GÜMÜŞHANE COĞRAFYASIGÜMÜŞHANE COĞRAFYASI

3.1

Bulunduğu konumun bir şehrin gelişimine ne gibi 
katkıları olabilir ?
Tartışınız.
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 6.575 km2 yüzölçümüne sahip ilimiz, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölü-
münün iç kesiminde 38° 45’ - 40° 12’ doğu boylamları ile 39° 45’ - 40° 50’ kuzey enlemleri 
arasında yer almaktadır. İlimiz, doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trab-
zon ve güneyinde Erzincan ile komşudur. İlimizin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 
1.210 m’dir. Harşit Çayı’nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir. İlimizin 
merkez ilçeyle birlikte altı ilçesi vardır.

 İlimiz 657.500 hektarlık yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 0,84’ünü 
oluşturmaktadır. İlimiz yeryüzü şekilleri bakımından farklılık gösteren iki kesimden olu-
şur: Birincisi yüksek bir plato olan Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerini kapsayan güney kesimi-
dir. İkincisi dar ve derin vadilerle birbirinden ayrılmış yüksek dağların bulunduğu Merkez, 
Torul ve Kürtün ilçelerini kapsayan kuzey kesimidir. Gümüşhane’nin ünlü yayları da kuzey 
kesiminde bulunur. Genel itibariyle dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan ilimiz 
arazisinin %60’ını dağlar, %29’unu platolar ve %11’ini ovalar oluşturmaktadır.

GÜMÜŞHANE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Şehrimizin tanıtım videosunu izlemek için kare-
kodu okutunuz.

YERŞEKİLLERİ

 Dağlar : İlimizin %60’lık bölümünü dağlık alanlar oluşturmaktadır. Oldukça engebeli bir arazi 
üzerinde yer alan ilimizin kuzeyini Zigana Dağları ve Trabzon Dağlarının güney kısımları çevrelemekte-
dir. Yine kuzey yönünde derin yarılmış Karadeniz Dağları ve Soğanlı Dağları yer almaktadır.  Bunlardan 
başka yükseltileri 1800 m ile 2700 m arasında değişen; Kostan Dağı, Teslim Dağı, Vauk Dağı, Tersun 
Dağı, Pöske Dağı, Soğanlı Dağları ile Gavur Dağları önemli yükseltiler arasında bulunmaktadır. Tüm 
bu dağlık kütleler içerisinde Gavur Dağı’nın ayrı bir yeri vardır. Çünkü bu saha buzullaşmaya yarayan 
ve buzullaşmanın izlerini günümüze kadar taşıyan, ülkemizde de ender rastlanılan alanlardan biridir. 
Ayrıca Merkez ilçede bulunan ve şehre ayrı bir görüntü veren, yükseltileri 2000 m civarında olan Ku-
şakkaya ve Alemdar Tepeleri de tek dağlar olarak karşımıza çıkar.
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 Bir yanıyla Gümüşhane’ye diğer yanıy-
la Trabzon’a seslenen Zigana, 40 bin m2’ye ya-
yılan turizm alanında tarih ve tabiat güzellik-
lerini saklar. Ancak gezilerek anlaşılabilecek 
manastırlar, tabiat harikası göller, köyler, or-
manlar, tertemiz dereler bu gizemli zirvenin içe-
risinde yer alır. Tabiatın tüm renkleri sevdasını 
kadim çağlardan bu yana Zigana’da anlatır. Yaz 
kışa, yeşil beyaza, beyaz maviye ve nihayet ta-
biat, kulaklara sevda sözlerini burada fısıldar.
800 yıllık yayla geleneğine sahip  Zigana’da damak 
tadına hitap eden onlarca yemek çeşidi ve yöresel 
şenlikler ziyaretçileri beklemektedir. Bu anlamda 
zirveleri Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Zi-
gana, yörenin kültürel mirasını da üstlenmiştir.

Gümüşhane ve Trabzon illeri arasında uzanan 
Zigana’da hâkim renkler yazın yeşil, kışın be-
yazdır. Her iki mevsimde de geleneksel ve yö-
resel şenlikler yapılır. Şenliklere katılanlar bir 
yandan eğlenirken diğer yandan İran’dan Ka-
radeniz’e uzanan tarihi İpek Yolu’nun mis-
tik havasını teneffüs eder. Bu atmosferi dik 
yamaçlara yaslanmış şirin köyler tamamlar.
Zigana Dağları, bir yandan Trabzon’a diğer yan-
dan, Harşit Çayı’nın doğusundan denize ulaşır. Zi-
gana’nın değişik yerlerinden doğan sular kuzeyde 
Değirmendere’yi, güneyde Harşit Çayı’nı besle-
mektedir. Bu dağ sırası, konuklarına öylesine en-
fes görüntüler sunar ki tepelerine tırmananları, 
yaylalarında dolaşanları kendine hayran bırakır.

"Göklerin Çağırdığı Zirve" Zigana Turizm Merkezi

Bi
lg

i 
Ku

tu
su

Gümüşhane’nin en yüksek tepesi  
3331 m yüksekliğinde ve üze-
rinde 12 tane buzul gölü bulu-
nan Abdal Musa Tepesi’dir.

İlimizin büyük bir bölümünü dağ-
lık alanların oluşturmasını ilimi-
zin gelişimi açısından araştırarak, 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştıralım Tartışalım

3.2
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 Yaylalar: Akarsular tarafından derince yarılmış, yüksek düzlükler olarak adlandırabileceğimiz 
platolar-yaylalar il genelinde oldukça önemli yer tutar.  Genel arazi yapısı içerisinde yaylaların daha 
düzlük bir yapı içerisinde olmaları, yaz sıcaklarında serin havası ve otlaklarının varlığı gibi nedenler-
den ilimizde hayvancılık ve turizm faaliyetlerinde kullanılan yaylalar mayıs ayının ortasından ekim 
ayının ortalarına kadar yoğun olarak kullanılan mekanlardır.

 Karadeniz Bölgesinde en ünlü ve en verimli yaylalar Gümüşhane’dedir. Gümüşhane yaylaları, 
her yıl ortalama 500 bin yaylacıyı, yerli ve yabancı turisti ağırlar. Keşfedilmemiş doğal ortamlarda tatil 
yapmak isteyenler için Gümüşhane yaylaları ideal ortamları oluşturur. İlimizde hayvancılık ve turizm 
faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaylalara  Kadırga Yaylası, Kazıkbeli Yaylası, Güvende Yaylası, 
Erikbeli Yaylası, Camiboğazı ve Taşköprü Yaylaları örnek olarak verilebilir.

Gümüşhane il merkezinden 50 km 
uzaklıkta Zigana Tüneli’nden geçtikten son-
ra sağa dönüp kuzeydoğu istikametine devam 
edilerek ulaşılan Zigana Kayak Tesisleri’nden 
17 km sonra Kadırga Yaylası’na ulaşılmak-

tadır. Her yıl geleneksel olarak temmuz ayının 
üçüncü cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla 
Şenlikleri ile binlerce insan bir araya gelip 
eğlenmekte ve hasret gidermektedir.

İsmini Güvenç Abdal’dan alan Güvende Yay-
lası, Kürtün ilçesine 23 km’lik bir mesafe-
dedir. Güvende Yaylası’nda düzenlenen ve 
geleneksel hale gelmiş olan yayla şenlikle-
ri, her sene aynı tarihte gerçekleşmektedir.

Taşköprü Yaylası

Taşköprü Yaylası ismini, kesme taşlardan 
yapılmış Yanbolu Deresi üzerindeki Taşköp-
rü’den almaktadır. Yöre halkından edinilen 
bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet, Trab-

zon seferine bu yolu kullanarak gitmiştir. 
Karaca Mağarası, Krom antik kenti güzargahı 

kullanılarak Taşköprü Yaylası’na ulaşılabilir.

Kadırga Yaylası

Güvende Yaylası

3.3

3.4

3.5
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Öğrendiğiniz bilgilerden ya-
rarlanarak ilimizin Karadeniz 
Bölgesinde olmasına rağmen 
karasal iklimin etkisi altında 
olmasının nedenlerini arkadaş-
larınızla tartışınız.

 Ovalar: İlimizin arazisi içerisinde ovala-
rın payı %11’dir. Bu alanda iki önemli ova yer al-
maktadır. Bunlar Kelkit ve Şiran Ovalarıdır. Her iki 
ovanın toplam alanı il genelindeki ova oranının 
%8’ini oluşturmaktadır. Geri kalan %3’lük alan ise 
parçalanmış olarak, dağınık düzlük alanları ifade 
etmektedir. 

 Doğuda, Mormuş Düzlüğü üzerinde bir 
eşik ile Bayburt Ovası’ndan ayrılan Kelkit Ovası, 
doğu-batı yönünde eğimli olup toplam yüzölçü-
mü 280 km2dir.

 Akarsular: Gümüşhane ilinin akarsu şe-
bekesini Harşit Çayı ve Kelkit Çayı ile bu çayların 
yan kolları oluşturmaktadır. İlimiz topraklarının 
güney kesimindeki akarsular Orta Karadeniz  Bö-
lümünden denize dökülmektedir. 

 Şehrimizdeki tüm akarsuların kaynakları il 
sınırları içerisindedir. Örrneğin: Harşit Çayı, Vauk 
Dağı’nın kuzey eteklerindeki Sifon Deresi’nden 
kaynağını almaktadır. Karadeniz’e dökülünceye 
kadar il sınırları içerisinde 142 km mesafe kat 
ederek Tirebolu’nun 10 km doğusundan Karade-
niz’e dökülmektedir.

 Yine Kelkit Çayı ise Yeşilırmak’ın kolların-
dan biri olup kaynağını Kelkit ilçemizden aldığın-
dan bu ismi taşımaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

 İlimiz her yönüyle olduğu gibi iklim özel-
likleri bakımından da Doğu Anadolu ile Karadeniz 
Bölgesi arasında bir geçiş teşkil etmektedir. Doğu 
Karadeniz Bölümünün iç kesiminde bulunan ilimiz 
doğu ve batısında bulunan yüksek dağlar sayesin-
de Doğu Anadolu’da yaşanan sert karasal iklim ve 
Doğu Karadeniz Bölümünde yaşanan nemli kara-
deniz iklimininin kaynaşması olan, dünyada da 
çok nadir görülen  hoş bir iklime sahiptir. Yüksek 
Zigana Dağları ile Karadeniz’in bunaltıcı nemli ha-
vasına set çekilirken Kop engeliyle de Doğu Ana-
dolu’nun şiddetli soğuklarının gelmesi engellenir. 
Böylece Gümüşhane’de genel olarak yumuşak 
karasal iklim görülür. 
 
 Gümüşhane’de açık ve güneşli geçen gün 
sayısı ortalaması 79’dur. Kapalı geçen gün sayısı 
ortalaması ise 68’dir. En bol güneşlenme tem-
muz, en az güneşlenme ocak ve aralık aylarında 
olmaktadır. İlimizde kış ve bahar yağışlı geçen 
mevsimlerdir. 
 
 İlimizin 2100 m rakıma kadar olan kısım-
larında çam, köknar, ladin, kavak, dağ akça ağacı, 
aksöğüt, sakallı kızılağaç, yabani elma, sarıçam, 
bodur ardıç, boyacı sumağı, yabani fındık, kuş-
burnu, alıç ve çeşitli odunsu  bitki türleri bulun-
maktadır. Merkezde peygamber çiçeği, ablan otu, 
başlık otu, saman çiçeği, bodur mazı ve çeşitli en-
demik bitkiler de bulunmaktadır.

Araştıralım Tartışalım

3.6
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Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık
Hani turnalar geçse üstümüzdenHani turnalar geçse üstümüzden
Bağrımız çayır çimenBağrımız çayır çimen
Bir Harşit vardı sevdamızı bilenBir Harşit vardı sevdamızı bilen
Bir biz vardıkBir biz vardık
Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık

Harşit’in yanı başında bir yerdeHarşit’in yanı başında bir yerde
Düşlerimizden saraylar kurardıkDüşlerimizden saraylar kurardık
Can eriği gözlerle elma bahçelerindeCan eriği gözlerle elma bahçelerinde
Harşit’in sularına baktıkça bizHarşit’in sularına baktıkça biz
Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık

Ufkumuzdan uçup geçen ne varsaUfkumuzdan uçup geçen ne varsa
Kuşlar mı bulutlar mıKuşlar mı bulutlar mı
Sorardık uzaklardan haber var mıSorardık uzaklardan haber var mı
El sallardıkEl sallardık
Erzurumlara AlmanyalaraErzurumlara Almanyalara
Çocuksu selamlar yollardıkÇocuksu selamlar yollardık
Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık
Bizim tarihçemiz Harşit’te akarBizim tarihçemiz Harşit’te akar

Bizim gönül haritamızda HarşitBizim gönül haritamızda Harşit
Bir gün uyanıverdik gençlik uykularındanBir gün uyanıverdik gençlik uykularından
Oysa biz bir zamanlarOysa biz bir zamanlar
Harşit’le körebe oynardıkHarşit’le körebe oynardık
Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık

Orda hala göz bebeği bir şehirOrda hala göz bebeği bir şehir
Harşit sularına bakar avunurHarşit sularına bakar avunur
Bir uyur bir uyanıkBir uyur bir uyanık
Burada bizBurada biz
Harşit sularına delice âşıkHarşit sularına delice âşık
Say ki yeni yeni farkına vardıkSay ki yeni yeni farkına vardık
Biz yayla yürekli çocuklardıkBiz yayla yürekli çocuklardık

  Tacettin ŞİMŞEK  Tacettin ŞİMŞEK

YAYLA YÜREKLİ ÇOCUKLAR

DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİDOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ

3.7
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 Doğal çevre, insan ve diğer canlıların ya-
şam alanını oluşturur. Bu alan atmosfer, hidros-
fer, litosfer, biyosfer yani hava küre, su küre, taş 
küre, canlı küre adı verilen doğal unsurlardan 
oluşur. İnsan tüm faaliyetlerini bu doğal unsur-
lar içerisinde gerçekleştirmektedir. İnsanların gi-
yinme, beslenme, barınma gibi ihtiyaçları doğal 
çevreyle ilişkilidir. Doğa, insanlara farklı imkanlar 
sunmaktadır. Doğa, insanların barınma, beslen-
me, giyinme gibi ihtiyaçlarını farklı şekilde karşı-
lamaktadır.

 Doğa ile insan sürekli etkileşim içerisin-
dedir. Doğal çevredeki şartlar insanların hem 
karakterlerini hem de beslenme, giyinme ve ba-
rınma şekillerini etkilemektedir. Coğrafi şekiller 
ve iklim, canlıları etkileyen en önemli çevresel 
faktörlerdendir. İklim, uzun bir zaman diliminde 
gözlemlenen meteorolojik olayların ortalamasını 
ifade etmektedir. İklim ile hava durumu arasında-
ki farklılık vardır. Hava durumu, günlük meteoro-

lojik değişiklikleri ifade etmektedir. İklim kelimesi 
daha uzun süreli, yıllık veya daha fazla zamanda 
gerçekleşen hava olaylarını anlatmak için kullanı-
lır. 

 İbn Haldun, iklim bölgeleri ile insan ara-
sındaki ilişkiyi izah etme hususunda birçok bilgi 
vermiştir. Bu hususta İbn Haldun, üç yaklaşım-
da bulunmuştur: Bunlardan ilki iklim şartlarının 
insanın fiziki özelliklerine tesiridir. Nitekim İbn 
Haldun, sıcaklık ile insanların ten ve göz rengi ve 
derinin kalınlığı ile sıkı bir ilişkinin olduğunu ileri 
sürmüştür. İkincisi, iklimin insanın ruh yapısı ile 
ilgilidir. İbn Haldun, sıcaklık ve soğukluğun insan-
ların ruh hali, zihinsel ve ahlaklarını tesir ettiğini 
iddia etmiştir. Üçüncüsü ise iklimin sanat, edebi-
yat, şehir, devlet gibi insan faaliyetlerine etkisidir. 
İbn Haldun, coğrafya ile iklimin insanlar üzerine 
olan etkisine “Mukaddime” isimli eserinin çeşitli 
yerlerinde değinmiştir.

Etimolojik olarak iklim kelimesi, Eski Yunanca’da “klima” sözcü-
ğüne dayanırken, Eski Yunanca’da “eğim, güneş ışınlarının eğimi, 
iklim kuşağı” gibi anlamlara gelmektedir. İklimin oluşması enlem, 
boylam, yeryüzü şekilleri, rakım, denize olan uzaklık yağış oranı 
gibi parametreler iklimi hava durumundan ayırmaktadır.
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Yaşadığımız coğrafyanın diğer coğrafyalardan 
farklı yönlerini araştırınız.

Yaşadığımız coğrafyanın en önemli özelliği nedir?

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım
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 Kırsal kesimlerde yapı genellikle ahşap ağırlıklıdır. Yapılarda moloz taş duvar, dolma ve ta-
mamen ahşap yapılar bölgenin ormanlık kesimlerinde daha yaygın olmasına karşın orman olmayan 
kesimlerde kerpiç yapılar yaygındır. Son zamanlarda imkanların değişmesiyle betonarme binalar köy-
lerde de çoğalmıştır.

Gümüşhane için “dağların avucundaki şehir” yakıştırması yapılır. Zi-
gana, Vavuk, Çimen, Abdal Musa… Dağlarımızın tarım, turizm ve ula-
şım açısından şehrimize olan etkilerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Araştıralım Tartışalım

3.8
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 Giyim kuşam özellikleri Gümüşhane coğrafyasında farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar ilimizin 
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri arasında geçiş noktası olmasından kaynak-
lanmaktadır. Torul-Kürtün ilçelerinde Doğu Karadeniz giyim özellikleri etkiliyken Şiran-Kelkit-Köse il-
çelerinde Doğu Anadolu giyim özellikleri etkilidir. 

 İlimiz mutfağı tahıl ve sebze ağırlıklıdır. Buğday, mısır, fasülye, pancar ve patates gibi ilimiz 
coğrafyasında yetişen tahıl ve sebzelerin sınırlı olması ilimizin iklim ve coğrafyasının mutfağımız üze-
rindeki etkisini gösterir. 

 Doğanın İnsana Etkisine Örnekler

 Ilıman iklim kuşağında nüfusun yoğun olması
 Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması
 İklimin elverişli olduğu alanlarda tarımsal faaliyetlerin yoğun olması
 Soğuk ve sıcak iklim bölgelerinde giyim, beslenme, barınma alışkanlıklarının farklı olması
 Okyanus kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması
 Engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması
 Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda tarım ve turizmin daha yoğun olması
 Doğal bitki örtüsünün orman olduğu Karadeniz ikliminde ahşap evler yapılması

3.9
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H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

Gümüşhane’nin nüfusunu, yer aldığı  bölgede-
ki diğer illerle karşılaştıralım. 

Bir şehrin nüfusunun artmasının veya azal-
masının ne gibi olumlu - olumsuz sonuçlar 
meydana getireceğini araştıralım.

 Yaşadığımız şehrin nüfus hareketlerini merak ettiniz mi hiç? Mesela Gü-
müşhane’de belirli yaş aralıklarında kaç kişi yer alır? 

 Kadın nüfusu mu fazla yoksa erkek nüfusu mu? 

 İlimiz nüfusunun yıllara göre artış veya azalış eğilimlerini biliyor musu-
nuz? 

 Nüfus yoğunluğu hakkında bilginiz var mı? 

 Eğer bu konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle Gümüş-
hane’nin demografisine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

NÜFUSNÜFUS

 Bilindiği üzere Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kısmında yer almaktadır. Bu da en-
gebeli, ulaşımın zor, tarım arazilerinin yetersiz, kışın sert geçtiği bir yerleşim alanı anlamına gelmekte-
dir. Nüfusu da beşeri ve fiziki faktörlere bağlı olarak  tarihi süreçte hem artış veya azalışlar göstermiş 
hem de il içinde kırsal ve kentsel nüfus oranı değişime uğramıştır.

 Tarımın sınırlı, sanayinin hemen hemen hiç olmadığı şehirde,  insanlar ekonomik sebepler 
gerekçesiyle yıllarca göç etmek zorunda kalmıştır. Son zamanlarda maden yataklarının aktif hale gel-
mesi ise şehir ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir.
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Gümüşhane  nüfusunun genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmaya 
ne dersiniz?

Yüzölçümü 6.440 km2 olan Gümüşhane ilinde kilometrekareye 
25 insan düşmektedir. Gümüşhane nüfus yoğunluğu 25/km2dir.
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 İlk olarak Gümüşhane nüfusunu 2018 nüfus  sayımına göre inceleyelim. İlçe merkezlerinin 
toplam nüfusu ve kadın-erkek oranı hakkında bilgi sahibi olalım:
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 Şimdi de ilimiz nüfusunun on iki yıllık geçmişine bir göz atalım. Gümüşhane hangi yılda, ne 
kadar nüfusa sahipmiş hep beraber öğrenelim:
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Gümüşhane Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu

3.12
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 Kaç yaşındayız?

 İlimizin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını inceleyelim. Bakalım Gümüşhane’de hangi 
yaş aralığında fazla hangi yaş aralığında daha az kişi yaşamaktadır. Sizlerin yaştaşı kaç arkadaşınız var? 
Gümüşhane yaşlı bir nüfusa mı sahip yoksa gençler mi çoğunlukta?
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Gümüşhane’nin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

 İlimiz yıllarca göç veren bir il olarak bilindi. Şehrimizin nüfusu acaba her yıl göç sebebiyle azal-
dı mı? Yoksa şehrimizin göçe bağlı olarak arttığı yıllar da oldu mu? Bu bilgilere ulaşmamıza  aşağıdaki 
tablo yardımcı olacak:
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri öğrendiklerimizden hareketle 
doğru şekilde doldurmaya çalışalım:

1. Gümüşhane’ de en çok…………………………….yaş aralığında, en 
az………………………….. yaş aralığında kişi yaşamaktadır.

2. Gümüşhane, en çok …………………………..yılında göç almış olup en az 
…………………………….yılında göç vermiştir.

3. Son on iki yıl dikkate alındığında Gümüşhane kadın-erkek nüfusu 
arasındaki en büyük farkın……………………………yılında ortaya çıktığı sonucuna 
ulaşılmaktadır.

ETKİNLİK 
ZAMANI
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 İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve ey-
lemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olabilen olaylara 
“afet” denir. Afetler, insanları ve coğrafi bölgeleri etkileyerek mal ve can kayıplarına yol açar. Oluştur-
dukları hasar ve kayıplarla etkilediği toplumdaki normal sistemlerin çalışmasını engeller. Bulaşıcı ve 
salgın hastalık, altyapı, barınma ve beslenme gibi pek çok önemli sorunun ortaya çıkmasına yol açar. 
Afetler karşısında hazır olmak birey ve toplumların afetleri daha az zararla atlatmasına imkân verece-
ktir. Yaşadığımız yerdeki muhtemel afetler ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi 
sahibi olmak günü geldiğinde hayat kurtarmak demektir.  

 Afetler; doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılabilmektedir. 

 Doğa Kaynaklı Afetler: Yağmur ve yer sarsıntısı gibi doğa olayları sonucunda genel hayatın 
akışını bozacak ölçüde, aniden ya da belirli bir süreç dâhilinde meydana gelen olayların sonuçlarına 
doğa kaynaklı afet denir. Her doğa olayı afet değildir. Örneğin “taşkın” bir doğa olayı iken, taşma riski 
olan bir nehrin yakınına inşa edilen evlerin, bölgenin fazla yağış almasıyla meydana gelecek taşkın 
sonucu zarara uğramaları afet olarak adlandırılır.    

 İnsan Kaynaklı Afetler: Bir kasıt ya da hata sonucu insan eliyle oluşan ve genel hayatın akışını 
bozacak derecede sonuçlar doğuran olaylara denir. 

 Teknoloji Kaynaklı Afetler: Doğa olaylarının ya da insan faaliyetlerinin tetiklemesiyle oluşan 
ulaşım ve maden kazaları, endüstriyel ve nükleer kazalar, terörizm; kimyasal, biyolojik, radyolojik, 
nükleer tehditler gibi can ve mal kaybına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozukluklara yol 
açan afet veya acil durumlara denir. 

DOĞAL AFETLERDOĞAL AFETLER

Afet Nedir?

Afet Türleri

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

1. Afetler sırasında neler yapmamız gerek-
tiğini biliyor muyuz?

2. Şehrimizde afete dönüşebilecek tehlikeler 
nelerdir? 

3. Herhangi bir afete maruz kaldınız mı?
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Afetler oluşturdukları tahriple artçı depremler, yangın, kimyasal sızıntı ve 
baraj yıkımları gibi başka afet ve acil durumlara sebep olabilmektedir. Bu 
tür afetlere “ikincil afet” denir. İkincil afetler çoğu zaman birincil afetlerden 
çok daha fazla can ve mal kaybına yol açar.

Öğrendiklerinizden ve yukarıda verilen bilgiden hareketle şehrimizde maden 
işletmelerinin kullandığı siyanür havuzları hangi tür afet riski taşımaktadır? 
Bu tesislerin şehrimizin afet riskini nasıl etkilediğini tartışınız.

Araştıralım Tartışalım

Şehrimizin Afet Potansiyeli
 İlimizdeki başlıca afet türleri sırasıyla heyelan, kaya düşmesi ve subaskını/seldir. Çığ aktivitesi 
yoğun olarak gözlense de genellikle yaşam alanları dışında meydana geldiğinden gerçekleşme sayısı 
hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca ilimizin güney sınırının yaklaşık 80 km güneyinden 
KAF (Kuzey Anadolu Fayı) geçmektedir. Büyük ölçekli bir deprem afeti yaşanması durumunda şehri-
mizin de bu deprem afetinden etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Afet Sayısı

Tablo 1. Gümüşhane İli Afet Olay Sayısı (Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)

 Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü envanterinde kayda alınan 276 afetin; 145 ta-
nesi heyelan, 104 tanesi kaya düşmesi, 20 tanesi su baskını/sel, 7 tanesi çığ afetine aittir. (Tablo 1). 
Kayıtlarda yaşanan afetler dolayısıyla 13 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 7 yaralanma vakasının 
meydana geldiği belirlenmiştir. Bu afetler nedeniyle 1524 konutta ikamet eden 6100 kişi doğrudan 
ya da dolaylı olarak etkilenmiştir.
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3.13  Çığ

3.14 Kaya düşmesi
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 Meydana gelen afet türlerinin ilimiz genelindeki dağılımına baktığımızda kaya düşmesi ve he-
yelan afetinin tüm ilçelerde yaşandığı görülmektedir. İlimizin Merkez ilçesine bağlı rakımı yüksek ku-
zeydoğu bölgeleri ile Torul ilçesinin dağlık alanlarında çığ aktivitesinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
 
 Su baskını/sel afeti ise sıklıkla Merkez ilçe ve Kelkit ilçelerinde gözlemlenmektedir. Ayrıca Kel-
kit, Şiran ve Köse ilçeleri depremden en çok etkilenecek bölgelerin başında gelmektedir (Grafik 1).

Grafik 1. Doğal Afetlerin İlimiz Genelindeki Dağılımı (Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)

 Gümüşhane’miz engebeli bir coğrafyaya sahip olup etrafı dağlar ile çevrilmiştir. Yüksek kayalık 
alanlar derin vadiler ile yarılmış, çoğu yerlerde bu vadi alanları insanlar tarafından yerleşim yeri ola-
rak kullanılmıştır. Artan nüfus ile beraber yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyulduğundan bina inşaası, 
yol yapımı, tesis kurulması vb. insan kaynaklı faaliyetler sonucu doğada yapılan kazı, patlatma, hafri-
yat dökümü vb. çalışmalar sırasındaki plansız müdahaleler, hâlihazırda doğal afet potansiyeli yüksek 
olan Gümüşhane’de afet riskini artırmaktadır. Bu durum yapay kökenli afetlerin meydana gelmesine 
sebep olmakta, can ve mal kaybına davetiye çıkarmaktadır.
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“Çök-Kapan-Tutun” hareketi nedir? 
Paniği engellemek, zarar verici cisimlerden korunmak ve hedef kü-
çültmek için çök-kapan-tutun hareketi yapılır. Başta deprem ol-
mak üzere birçok afet anında uygulanabilir. Güvenli bir yerde ya da 
sağlam bir nesnenin yanına/altına ÇÖK, başını ve enseni koruyacak 
şekilde KAPAN, tehlike sona erene kadar savrulmamak için sabit bir 
yere TUTUN!

Afetler esnasında daha güvenli bir yere gitmemiz gerektiğinde tah-
liyeye başvurulur. Tahliye, bir yeri boşaltarak başka bir yere geçme 
işidir. Güvenli ve hızlı olmalıdır. Tahliyelerde paniğe kapılma, başını 
koru, konuşma, itme, koşma, geri dönme…
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İstinat Duvarı Yıkılması İstinat Duvarı Yıkılması

Heyelan Su Baskını 

3.15 3.16

3.17 3.18
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Afet Sırasında Yapılması Gerekenler

*Heyelan sırasında 
binadan çıkmak için 
yeterli vaktimiz varsa 
hemen oradan uzak-
laşmalıyız.

*Eğer heyelanı geç fark 
ettiysek ya da çok hızlı 
gerçekleştiyse hemen 
sağlam bir eşyanın al-
tında ya da yanında 
“ÇÖK –KAPAN – TU-
TUN” hareketini yap-
malıyız.

*Heyelan bitene kadar 
yerimizden ayrılmadan 
sakince beklemeliyiz.

*Eğer heyelan oldu-
ğunda dışarıdaysak 
toprakların aşağı doğ-
ru kaydığı yol üzerinde 
bulunmamalıyız.
Tutunabileceğimiz sağ-
lam bir yer bulup, he-
men “ÇÖK – KAPAN
– TUTUN” hareketini 
yapmalıyız.

*Çevremizdekilere ses-
lenerek heyelana karşı 
onları da korunmaları 
için uyarmalıyız.

*Sakin olup, paniğe ka-
pılmamalıyız.

*Zaman kaybetmeden 
mümkün olduğunca yük-
sek yerlere çıkmalıyız. 
Su birikintisi azmış gibi 
gözükse de çok hızlı ha-
reket ettiği için tehlikeli, 
kesinlikle içine girmeme-
liyiz.

*Dere, nehir gibi yerlerin 
yanından uzaklaşmalıyız.

*Ev, işyeri ya da okulu-
muzu boşaltmamız ge-
rekiyorsa, hızlı ve dikkatli 
davranmalıyız. Bir arada 
hareket etmeye özen 
göstermeliyiz.

*Kopmuş elektrik telle-
rinden uzak durmalıyız.

*Sakin olup, paniğe ka-
pılmamalıyız.

*Zaman kaybetmeden 
hızlı bir şekilde bulun-
duğumuz yerden daha 
güvenli bir yöne doğru 
koşmalıyız.

*Çığın daha yavaş, yük-
sekliğinin az olduğu ke-
nar kısımlarına ulaşmaya 
çalışmalıyız.

*Bağırarak çevrenizdeki-
leri uyarmaya çalışmalı-
yız.

 *Kayak yapıyorsak kayak 
takımını çıkarıp atmalı-
yız; sabit ağaç, kaya veya 
başka bir cisme tutun-
maya çalışmalıyız.

*Kırılmış ağaç ve kaya 
parçalarından korunma-
ya çalışmalıyız.

*Sakince paniğe kapıl-
madan daha önce belir-
lenen güvenli bir yerde 
“ÇÖK – KAPAN – TUTUN” 
kuralını uygulamalıyız.
(Deprem anında balkon, 
merdiven ve asansöre 
yönelmeyiniz.)

*Sarsıntı durunca evdey-
sek anne babamız, okul-
daysak öğretmenimize 
iyi olduğumuzu haber 
verip tatbikatlarda öğre-
tildiği şekilde dışarı çık-
malıyız.

*Binadan çıkarken asan-
sörü asla kullanmamalı-
yız. Sarsıntının bittiğin-
den emin olduktan sonra 
hızlı ve dikkatlice bulun-
duğunuz yeri tahliye et-
meliyiz. 

*Eğer deprem sırasında 
dışarıda isek binalardan, 
direklerden, ağaçlardan 
uzak durmalıyız. Güven-
li gördüğümüz bir yerde 
çöküp başımızı koruma-
lıyız.

HEYELAN/KAYA DÜŞMESİ SU BASKINI / SEL ÇIĞ DEPREM
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ETKİNLİK 
ZAMANI

Afetlerin etkilerini azaltmak ve afetlerden korunmak için 

afet ve acil durum planı yapmak son derece önemlidir. 

Sizler de AFAD’dan bir uzmanı derse davet ederek afet 

ve acil durum planları hakkında bilgi edininiz. 
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İDARİ TARİHÇEİDARİ TARİHÇE

 İlimizin İdari Tarihçesi

 Tanzimat’tan önce, Erzurum Eyaleti Mü-
şirliğinin kapsadığı sancak ve kazaların hudu-
dunu çizmekte güçlük çekilir. Bu hususta elde 
ettiğimiz en eski kaynak olan Katip Çelebi'nin 
Cihannüma'sında Eyalet-i Erzurum kısmında Er-
zurum’un kazası olan Gümüşhane yer almakta-
dır. Kazalar arasında daha sonra Gümüşhane'nin 
nahiyeleri olacak olan Kovans (Bugünkü Kale 
bucağı) ve Yağmurdere, Erzurum'a bağlı kazalar 
olarak gösterilmiştir.
 
  Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Gü-
müşhane'yi Trabzon eyaleti sınırları içerisinde 
göstermiştir. 19. asır başlarında Osmanlı İm-
paratorluğunun eyalet ve sancak taksimatında 
görülen karışıklık, Erzurum'da daha bariz göze 
çarpmaktadır. Erzurum eyaletinin idari taksima-
tını gösteren en önemli kaynak Türk Tarih Kuru-
mu Kütüphanesinde bulunan iki yazma defterle, 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 
bir yazma defterdir. Bu defterler birbirini tutma-
maktadır. Birinde kaydedilen bir yer diğerinde 
kaydedilmemiştir. Birinde kaza olarak gösterilen 
diğerinde sancak olarak gösterilmektedir. Bun-
lardan üniversite kütüphanesinde bulunan ve 
hangi tarihte yazıldığı belli olmayan yazma eser-
de ve 

TTK Kütüphanesindeki, 1830’dan sonra yazıldığı 
tahmin edilen eserde Gümüşhane, Erzurum'un 
kazası olarak gösterilmektedir. Yazılış tarihinin 
Tanzimat'tan sonra olduğu anlaşılan defterde ise 
Gümüşhane yine Erzurum'un kazası olarak gös-
terilmektedir. Tanzimat’ın ilk yıllarında Osmanlı 
İmparatorluğunun Batı’dan ilham alarak idari 
yapıda yapmış olduğu değişikliğe binaen Gümüş-
hane Erzurum'dan ayrılarak Trabzon eyaletinin 
bir livası(sancak) olmuştur.

H
azırlanalım

 

H
azırlayalımYaşadığınız şehir kaç ilçeden oluşmaktadır?

 II.Abdülhamit devrinde Gümüşhane yine 
Trabzon vilayeti’ne bağlıdır. Bu devrin sonu olan 
1908 yılında Batum, 1878’de Rusya’ya terk edil-
diğinden Trabzon vilayeti Trabzon ve Gümüşhane 
olarak kalmıştır.
 
 Gümüşhane, I. Cihan Harbi sırasında (19 
Temmuz 1916) Rus kuvvetleri tarafından işgal 
edilmiş ve 15 5ubat 1918’de tamamı ile harap bir 
halde geri alınmıştır.
 
 Cumhuriyetten sonra Gümüşhane il olmuş 
ve Bayburt, Kelkit, Şiran, Torul ilçeleri Gümüşha-
ne’ye bağlanmıştır.

  1989 yılında il statüsüne kavuşan Bayburt, 
Gümüşhane’den ayrılmıştır. 1990 yılında 3644 Sa-
yılı Yasa ile Köse ve Kürtün bucakları da ilçe statü-
süne kavuşturulmuştur. Böylece Gümüşhane’nin 
ilçe sayısı, Merkez ilçe dahil altıya ulaşmıştır.
 
 Gümüşhane ili, Doğu Karadeniz’in iç ille-
rinden biridir. Doğusunda Bayburt, batısında Gi-
resun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan 
illeriyle komşudur. Merkez ilçe ile birlikte 6 ilçe 
belediyesi, 8 belde belediyesi ve toplam 321 köy-
den oluşmaktadır.
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İlçelerimiz
 Kelkit

 1412 rakımda bulunan Kelkit, doğusunda Köse, batısında Şiran, kuzeyinde Gümüşhane’nin 
Merkez ilçesi, güneyinde Erzincan ile çevrilidir.

 Genellikle düz bir arazi yapısına sahiptir. Tarıma elverişli Özlüce Vadisi ve Koşmaşat Vadisi bu-
lunmaktadır. Kelkit Çayı, Çimen Dağları’ndan çıkan ve Yeşilırmak’ı besleyen en büyük koldur.

 Kelkit, iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim geçişi teşkil 
eder. Yazları kurak, kış ve bahar ayları yağışlı geçer.

 Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. İlçede genel olarak mera hayvancılığı yapılmakla bir-
likte, son yıllarda ahır besiciliğinin yaygınlaştığı da görülmektedir. 

 İlçede el sanatları olarak “zilli kilim” üretilmektedir. Zilli kilimler ekonomik katkısının yanında 
Kelkit ve Gümüşhane için bir marka değeri taşımaktadır. Ayrıca şehir tanıtımında önemli bir yeri var-
dır.

3.20
3.20
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 Şiran

 Şiran, Gümüşhane’nin en eski ilçelerinden biridir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden öğ-
rendiğimize göre ilçe merkezi Erenkaya köyü’nde iken, 1800’lü yıllarda bugünkü ilçe merkezine taşın-
mıştır. Şiran, Farsça bir kelime olup “aslanlar” anlamına gelmektedir. 1921 yılında bağımsız sancaklar 
il olunca, Gümüşhane bağımsız sancağı da il oldu. 1925’te Şiran ilçe statüsü aldı. İlçe deniz seviyesin-
den 1.311 m yükseklikte olup 992 km2  alanı kapsar.

 İlçenin kuzeyinde bulunan Tersun Dağları, doğudan batıya doğru uzanır. Güneyinde Çimen 
Dağları, doğusunda Çilhoroz Dağı ile üç tarafı kapalıdır. Bir hilal gibi görünmektedir. İlçenin en önemli 
akarsuyu Kelkit Çayı’dır. Kelkit Çayı, ilçenin doğu ve batı doğrultusunda, güney yönünden geçer. Ay-
rıca Akbulak Deresi, Yukarıkulaca Deresi, Yeşilbük Deresi, Karaca Suyu, Zunzurt Suyu, Kelkit Çayı’na 
karışan akarsulardır.

 İlçenin iklimi; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri iklimi arasında bir geçiş özelliği arz 
etmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. 
 
 İlçede, el sanatları olarak el tezgâhlarında dokunan “ala kilim” yöremiz el sanatları içinde 
önemli bir yere sahiptir. Ala kilimin iğmeleri keçi kılından, örgüsü yünden, tabii kök ile boyanmış yün 
ipliklerden olup çeşitli model ve motiflerden, ağaç tezgâhlarda genel olarak 1,5 x 3 ve 3 x 4 ebatların-
da dokunulmaktadır.

3.21
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 Köse

 Cumhuriyet Dönemi’nde Gümüşhane’nin il yapılmasının ardından Kelkit kazasına bağlı bir bu-
cak merkezi haline getirilmiştir. Köse, 1954 yılında belediye, 3392 Sayılı Kanunla da 19.06.1987 tari-
hinde ilçe olmuştur. Salyazı beldesi ve köylerin kuruluşları konusunda da kesin bilgilerin bulunmama-
sına rağmen, Türk kültürünün dışında daha önce yaşamış olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak 
mümkündür.

 Köse, Gümüşhane il merkezinin güneyinde olup 39-40. boylamlar ile 40¬41. enlemler ara-
sında yer alan Kelkit Çayı Vadisi’nde kurulmuştur. Kuzeyde Gümüşhane il merkezi, doğuda Bayburt 
il merkezi, batıda Kelkit ve güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktadır. Deniz seviyesine göre 
ortalama yüksekliği 1.650 m civarında olup yüzölçümü 500 km2dir.
 Köse, iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim geçişi teşkil eder. 
Yazlar kurak, kış ve bahar ayları yağışlı geçer. İlçenin ekonomisinde büyük yeri tarım ve hayvancılık 
almaktadır. Bunun yanı sıra nakliyecilik ve yolcu taşımacılığı, ticaret ve madencilik de belli ölçülerde 
yapılmaktadır.

 Köse Barajı: 

 Gümüşhane’de Köse Çayı üzerinde sulama amacıyla 1998-2003 yılları arasında inşa edilmiştir. 
Sulama alanı 4198 ha olan baraj, 93 m yüksekliğindedir. Köse ilçesine uzaklığı 3,5 km’dir. 
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 Torul

 Trabzon - Gümüşhane - Erzurum karayolu üzerinde bulunan ve MÖ kurulduğu anlaşılan Torul, 
tarihi öneme sahiptir. IV. Haçlı Seferi sırasında Trabzon’u ele geçiren Cenevizliler, Torul’u da alarak 
ilçenin birçok yerinde kaleler ve haberleşmede kullanılan ateş kuleleri  inşa etmişlerdir. Torul Kalesi 
de bunlardan birisidir. Orta Khaldiya olarak anılan Torul, madenleri ve ormanlarıyla ün yapmış olup 
sarp ve geçit vermeyen kayalıkları nedeniyle sığınma yeri olmuştur. Sellay Clavijo, yörede eşkıyalar 
tarafından yollarının kesildiğini ve yolculardan zorla para alındığını anlatmaktadır.

 Bölgede, Türkler ilk defa 1048 yıllarında doğudan gelen Türkmen kitleleriyle görülmüştür. Orta 
Asya’dan başlayan kitle halindeki göçler münasebetiyle çeşitli Türk oymakları genellikle batıya doğru 
ilerlemişlerdir. Bölgeye gelen ilk Türk boyu Çepnilerdir. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in kuzeydoğu se-
feri sırasında otağını Torul’da kurmasına izafeten önceden Ardasa diye anılan ilçeye, Torul denmeye 
başlanmıştır.

 19. yüzyılın ilk senelerinde yazıldığı anlaşılan Osmanlı Devleti’nin idari taksimatına dair bir 
defterde Torul Gümüşhane’nin nahiyesi olarak gösterilmiştir. 1886 tarihli salnamede Torul, Gümüş-
hane sancağının kazası olmuştur. 1890’da Trabzon’un kazası olarak gösterilen Torul’da, 1893’te yapı-
lan sayım sonuçlarına göre 36.137 kişi olup Gümüşhane sancağının en büyük kazasıydı. Cumhuriyet 
Dönemi’nde Gümüşhane’ye bağlı bir ilçe merkezi olmuştur.

 Gümüşhane’nin merkez ilçesinin batısında yer alan Torul, kuzeyinde Trabzon, güneybatısın-
da Giresun ile batıda Kürtün, güneyinde Şiran’la komşudur. Harşit Çayı kenarında ve Trabzon - İran 
transit yolu üzerinde kurulu ilçe, dağlık bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin yüzölçümü 1049 km2 olup 
denizden yüksekliği ise 950 m’dir.
 İlçede, genel olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu iklimleri arasında bir geçiş görülmekte-
dir. Son yıllarda yapılan Torul Barajı etkisiyle ilçede daha çok Karadeniz Bölgesinin iklim tipi hüküm 
sürmektedir.

 Geniş ve zengin ormanlara sahip Torul’da, ormancılığın köylünün iktisadi hayatında önemli 
rolü vardır. İlçede kısıtlı olarak hayvancılık, halkın geçim kaynaklarında önemli yer tutar.

 İlçenin büyük bir alanının ormanlarla kaplı olması, yöre insanının el sanatlarına yatkınlığı ağaç 
işlemeciliğini gündeme getirmiştir. İlçede yayık, kova, külek, sofra, kaşık ve oklava gibi el sanatları 
evlerde kurulu bulunan küçük atölyelerde imal edilmektedir.

 Torul Barajı: 

 Torul ilçesine 14 km uzaklıkta, Harşit Çayı üzerinde bulunmaktadır. Yıllık enerji üretim miktarı 
322,28 Gwh olan barajın yüksekliği 137 m’dir. Enerji üretim amacıyla inşa edilmiştir. 
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 İlçe ile ilgili özel olarak, arkeolojik araştırmalar yapılmamış olmakla birlikte, Kürtün çevresinde 
görülen kale harabeleri ve zaman zaman tarım çalışmaları sırasında yer altından çıkarılan harabe bina 
kalıntıları dikkate alındığında, bu yörede yaşam, milattan önceki yıllardan beri var olduğu kanaatini 
uyandırmaktadır. Hitit Devleti’nin yıkılışından sonra Urartu hâkimiyetine girdiği tahmin edilmektedir. 
Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde, Trabzon sancağı sınırları çiziminde, Kürtün ismine rastlanılmakta-
dır. Çeşitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 yılında beylik olup ilk Osmanlı - Akkoyunlu Antlaşmasıyla 
(Yassı Çimen Antlaşması), iki devlet arasında güvenli bölge olarak kaldığı belirtilmektedir. Kürtün’ün, 
Osmanlılar zamanındaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen yerin Kürtün bölgesinin idare merke-
zinde bir kale olduğu, Sinan Bey’in Trabzon’daki “Kulaklı Çeşme” kitabesinden anlaşılmaktadır. Fatih’in 
Trabzon’u 1461 yılında fethinden sonra, Gümüşhane ile birlikte Trabzon’a bağlanmıştır. Cumhuriyet 
Dönemi’nde, Gümüşhane’nin müstakil il olması sonucu Kürtün de Torul’a bağlı olarak Gümüşhane’ye 
bağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ilçe statüsünü kazanmıştır.

 Kürtün’ün kuzeyinde Giresun’a bağlı Çanakçı ilçesi, kuzeydoğusunda Trabzon ili; Maçka, Şal-
pazarı ve Tonya ilçeleri, doğusunda Torul ilçesi, güneyinde ise Giresun’a bağlı Alucra, batısında Do-
ğankent ilçesi yer alır. İlçede, iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim 
geçişi teşkil eder gibi görünse de, son yıllarda yapılan Kürtün Barajı etkisiyle, ilçede daha çok Karade-
niz Bölgesinin iklim tipi hüküm sürmektedir. İlçenin ekonomisinde tarım ve hayvancılık kısıtlı olarak 
yapılmaktadır. Son yıllarda ise Kürtün Baraj Gölü’nde kafes balıkçılığı gelişmeye başlamıştır. 
 
  İlçede, el sanatları olarak “ipek halı” üretilmektedir. Diğer yandan, ilçenin büyük bir 
alanının ormanlarla kaplı olması nedeniyle, yöre insanının el sanatlarına yatkınlığı ağaç işlemeciliğini 
gündeme getirmiştir. İlçede, ağaç işlemeciliğinin yanında demir işleri, örgü işleri ve sarı işleri el sanat-
ları da yapılmaktadır. Üretilen bu eşyalar turistik bölgelerde, yayla şenliklerinde ve yöre pazarlarında 
doğrudan tüketiciye sunulmaktadır.

 Kürtün

 Kürtün Barajı: 

 Gümüşhane’de Harşit çayı üzerinde enerji üretim amacıyla 1999-2000 yılları arasında inşa 
edilmiştir. Yıllık enerji üretim miktarı 198 Gwh olan barajın yüksekliği 133 m’dir. Gümüşhane-To-
rul-Tirebolu karayolu üzerinde bulunan baraj Gümüşhane iline 48 km uzaklıktadır. Kürtün Baraj Gölü 
çevresinde rekreasyon maksatlı kullanım alanı yoktur. Fakat yılda bir kez su sporlarına yönelik şenlik 
yapılmaktadır.  Ayrıca baraj üzerinde yetiştirilen balıkların ihracatıyla önemli bir gelir elde edilmekte-
dir.



ŞEHRİMİ TANIYORUM
3. Ü

N
İTE

73

3.24

3.25



74

ŞEHRİMİ TANIYORUM
3.

 Ü
N

İT
E

 

Aşağıda verilen logolardan yola çıkarak beldelerimizle ilgili bil-
diklerinizi yazınız.

 

 

 

 

 

 

ARZULAR - KABAKÖY

ÜNLÜPINAR

ÖBEKTAŞ

SÖĞÜTLÜ

ÖZKÜRTÜN

DEREDOLU

 

YEŞİLBÜK
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İLİMİZİN TARİHÇESİİLİMİZİN TARİHÇESİ
H
azırlanalım

 

H
azırlayalım1.Bir şehri ilk siz kuracak olsaydınız nelere 

dikkat ederdiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. “Şehirler de insanlara benzer” sözünden 
anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz. 

3.26

 Gümüşhane Bölgesi’nin tarih öncesi çağlar içerisindeki en erken bulguları, Geç Kalkolitik Çağ-
da başlar. Yukarı Dere olarak tanımlanan Köse, Kelkit ve Şiran’da yapılan arkeolojik araştırmalarda, 
bölgede Geç Kalkolitik Çağ’ın yaşandığına dair kanıtlar bulunmuştur. 
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 Gümüşhane ilk olarak bugünkü şehrin kuzeybatısında “Canca” adıyla bilinen mahalde kurul-
muştur. Bu sebeple şehrin adı, Türk kaynaklarında Canca biçiminde geçmektedir. Bütün eski kay-
nakların tasvirlerine göre gümüş yatakları da bu mevkide bulunuyordu. Evliya Çelebi’ye göre Büyük 
İskender’in hâkimlerinden Philikos tarafından bu yörede gümüş madenleri bulunduktan sonra, eski 
Canca Kalesi onarım görmüş ve şehrin önemi artmıştır. Bizans döneminde de fonksiyonu, işletilen 
maden yataklarına bağlı kalan şehre “gümüş şehri” anlamında “Argyropolis” adı verilmiştir. 

 Osmanlı idaresinde Gümüşhane önceleri Erzurum, daha sonra Trabzon sınırları içerisinde bu-
lunmuştur. Meselâ Kâtib Celebi’nin Cîhannümâ’sında şehir Erzurum’a bağlı, Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi’nde ise Trabzon eyaleti içinde gösterilmiştir. Canca civarında gümüş yataklarının işletilmesine 
Osmanlı döneminde de devam edilmiştir. Hatta burada gümüş sikkeler basıldığı da bilinmektedir. 
Fâtih Sultan Mehmet, madenle uğraşan halkı vergiden muaf tutarak onları gümüş madenlerini işlet-
meye teşvik etmiştir. 

3.27
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 Böylece madenci nüfusunda artış meydana gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
şehrin yerindeki ilk değişiklik gerçekleşmiş, Kanuni yeni gümüş yataklarına daha yakın olan mevkide 
Süleymaniye Camii adı verilen bir cami ile bu cami çevresinde elli kadar evin inşasını emretmiştir. Bu 
şekilde günümüzde Süleymaniye Mahallesi ya da “Eski Gümüşhane” adı verilen şehrin temelleri atıl-
mıştır. 

 Bunun üzerine Canca sönükleşmeye, yeni kurulan ve muhtemelen bu dönemde Gümüşhane 
adı verilen şehir gelişmeye başlamıştır. Bu şehir, Harşit Çayı’na sol taraftan akan Musalla Deresi’nin 
yamaçlarında ve bugünkü Gümüşhane’ye 4 km kadar uzaklıkta kurulmuş, mahalleler arazinin eğimi-
ne göre yayılmıştır.

 Gümüşhane’den çıkan gümüş ve bakır, hükümet tarafından satın alınarak gümüş kısmı darp-
haneye, bakır kısmı tophaneye gönderilmiştir. Bakırın fazlasının da dışarıya gitmemesi için, ülke için-
de sarf edilmiştir. Buradan çıkan gümüş, sikke kesmek üzere ülkenin başka darphanelerine gönderil-
diği gibi Gümüşhane’de de sikke kesilmiştir. İsminin Gümüşhane olarak değiştirilmesine rağmen bu 
sikkelerde hâlâ Canca adının da kullanıldığı dikkati çeker. 

 Kanuni Sultan Süleyman ve onun ardından gelen iki padişah II. Selim ve III. Murad da Gümüş-
hane’de sikke kestirmişlerdir.Ancak XVIII. yüzyılın ikinci yarısında III.Mustafa döneminde (1757-1774) 
su dolan maden ocakları Fransa’dan getirtilen aletlerle de çalıştırılamayınca, şehir canlılığını yitirme-
ye başlamıştır. XIX. yüzyılın başlarına gelindiğinde maden yatakları giderek tükenmiştir. Aynı yüzyılın 
ortalarında yörenin ormanlarının tükenmesi sonucu yakıt sıkıntısı da buna eklenince maden işletmesi 
durdurulmuştur.
 
 1869’da yöreye uğrayan Theophile Deyrolle de buraya adını veren gümüşlü kurşun madenle-
rinin işletilmesinin hemen hemen terk edilmiş olduğunu, Gümüşhane’nin meyve ticaretinde önemli 
bir rol oynadığını belirterek şehirden sandıklarla Trabzon, Erzurum ve hatta İstanbul’a armut, daha 
yakın çevreye ise kiraz gönderildiğini belirtmektedir. O yıllarda Gümüşhane şehrinin 800 kadar ha-
neden oluştuğunu ifade eden seyyah, meyve ticaretinden sonra önemli etkinlik olarak çanak çömlek 
yapımının geliştiğini ve her yıl sarı, yeşil ve kırmızı sırlı 30-40.000 testi imal edildiğini yazmaktadır. 
Gümüşhane’de deri ticaretinin de günden güne geliştiğini söyleyen Deyrolle, şehrin pazarında az 
miktarda ayı, kurt, tilki, vaşak, sansar ve samur postlarının satıldığını ilâve ederek Gümüşhanelilerin 
avcılıktaki maharetlerini dile getirmektedir.
 
 Tanzimat Dönemi’nde 1867 yılındaki düzenleme ile Osmanlı idari teşkilâtında eyalet sistemin-
den büyük vilâyet sistemine geçilince, Gümüşhane, Trabzon vilâyeti içinde bir sancak merkezi haline 
gelmiştir. 1870 tarihli Trabzon Vilâyeti Salnamesi’ne göre şehirde 14 mahalle içinde 920 hâne bulun-
makta ve bu hanelerde toplam 2357 nüfus yaşamaktaydı.

 Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Süleymaniye; Gümüşhane’ nin en eski yerleşim yeridir. Ka-
nuni Sultan Süleyman’dan yadigar bir doğal ve kentsel sit alanıdır. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’n-
de 1520-1566 yılları arasında  “Canca”; Kurtuluş Savaşı’na kadar  “Gümüşhane” ve daha sonra “Süley-
maniye Mahallesi” olarak anılan bu yerleşim yeri günümüzde halk arasında “Eski Gümüşhane” olarak 
da adlandırılır.  
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ŞEHİR EFSANELERİ
 Gümüş Kız Efsanesi

 Gümüş şehirde, gümüş şehrinde; tarih, masal, hikâye, geçim hep gümüş üzerine kurulmuş; 
savaşlar, kaleler, haddehaneler, darphaneler hep gümüş için yapılmıştır.

 Şehrin tarihini anlatan efsanelerde de gümüş sembolü kullanılmıştır. 

 Yörede herkesçe bilinen efsanevi hikayeye göre; Canca Kalesi komutanı, Gümüş Dağ’da gümüş 
bir sarayda otururmuş. Bu komutanın bir tek kızı varmış, dünya güzeli imiş. Güldükçe güller açılır, 
ağladıkça gümüşler saçılırmış. Adı da zaten Gümüş Kız imiş. Gümüş kız her gün gümüş nalınlar giyer, 
gümüş testisini eline alır, Gümüş Dağ’dan iner, gümüş tasla, gümüş testisine su doldurur, dönermiş. 
Bu gidiş gelişlerde, ter bıyık bir çobana âşık olmuş. Oysa babası onu, kendi komutanlarından birine 
verecekmiş. Öyle ya koca komutan, bir çobana dünya güzeli kızını nasıl versin? Eller ne der sonra! Ver-
memiş. Kız deli divane dağlara vurmuş kendini. Babası ne dediyse ne ettiyse yola getirememiş kızını, 
ona “he” dedirtememiş. Ne yapayım, ne edeyim, derken tutmuş bir yerde kızına gümüşten bir saray 
yaptırmış, yüreğine taş basarak dünya güzeli kızını bu saraya hapsetmiş. Derler ki bugünkü Musalla 
Deresi, bu Gümüş Kız’ın gözyaşlarıymış. “Gümüşhane” adı da oradan kalmış.

 Güzeller Efsanesi

 Gümüşhane için anlatılan bir başka efsane daha vardır. Bu efsaneye göre de Canca Kalesinin 
eteklerinde bir mahallede oturan yedi yakışıklı delikanlı yedi kırata biner, şehirdeki işlerine gider ge-
lirlermiş. Bu gidiş gelişlerinde şehrin kızları, pencerelere dökülür, kafes arkalarından bu güzel delikan-
lıları seyrederlermiş. Onun için bu delikanlıların oturduğu mahalleye Güzeller Mahallesi derlermiş. 
Güzeller Mahallesi isminin, bu efsaneden kaynaklandığı söylenir.”
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Sikke Kestirmek: Sikke; Ağırlığı önceden ayar-
lanmış, üzerinde darbedip tedavüle çıkaran ve 
istendiğinde geri almayı taahhüt eden devletin, 
hükümdarın ya da resmî otoritenin simge veya 
yazısının yer aldığı madenî para türüdür. Sikke 
Kestiren hükümdarlığını ilan etmiş sayılırdı. 
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Aşağıdaki formu dikkate alarak şehrimizle ilgili efsane derle-
mesi yapınız.

DERLEYEN 
Öğrencinin Adı- Soyadı 
Derleme Yapıldığı tarih 
EFSANE ADI:

KAYNAK KİŞİ:  

                 Adı: 

           Soyadı: 

Eğitim Durumu: 

Derleme Yeri/Yılı :        İli………………./İlçesi…………………../Köyü…………..…………

ETKİNLİK 
ZAMANI
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 Şehrimiz coğrafî konumu itibarıyla bir ge-
çiş bölgesidir. Karadeniz Bölgesi’yle Anadolu’nun 
doğu ve iç kesimlerini birbirine bağlamaktadır. 
Bu özelliğiyle şehrimiz, komşusu olan illerle güçlü 
kültürel, sosyal ve tarihî bağlara sahiptir.

 İlimize komşu olan iller Trabzon, Giresun, 
Bayburt ve Erzincan’dır. Bu iller, kültürel ve sos-
yal yapıları yönüyle pek çok farklılığa sahiptir. 
Şehrimiz ise sahip olduğu demografik yapısı ile 
bu komşu şehirlerin tüm farklılıklarını bünyesin-
de barındırmaktadır. Ayrıca komşu illerde ikamet 
eden Gümüşhanelilerin varlığı, komşu şehirlerle 
ortak paydanın genişlemesine imkân vermek-
tedir. Birçok akrabalık ilişkisiyle de desteklenen 

iller arası komşuluk ilişkileri sayesinde şehrimiz, 
dezavantajlı birçok yönünü tolere etme imkânına 
sahiptir.

 Folklorik olarak değerlendirildiğinde Kür-
tün ve Torul ilçelerimizde yaygın olan kemençe 
geleneği, Trabzon ve Giresun kültürleriyle yakın-
lık göstermektedir. Giresun ve Trabzon ile şeh-
rimiz arasındaki kültürel bağı destekleyen diğer 
bir yön de özellikle Kürtün bölgemizde yerleşik 
olan Çepni Türklüğüne ait geleneksel kültürdür. 
Merkez ilçe, Köse, Kelkit ve Şiran’da yaygın olan 
davul-zurna geleneği de Bayburt ve Erzincan il-
leriyle ortak bir kültürden beslenildiğini ortaya 
koymaktadır.

21 Haziran 1989 tarihine kadar ilimizin bir ilçesi olan Bayburt bu 
tarihte ilimizden ayrılarak ülkemizin 69. ili olmuştur.

Komşu illerimizde yoğun olarak yürütülen ekonomik faaliyetleri araştı-
rarak ilimizle olan benzer ve farklı yönlerini arkadaşlarınızla tartışınız. 

Araştıralım Tartışalım

Gümüşhane’nin Komşu İlleri

KOMŞU ŞEHİRLERİMİZKOMŞU ŞEHİRLERİMİZ
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KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Kardeş Şehir Nedir ?

- Coğrafi olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve tica-
ri alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir.

 Kentlerin birbirleriyle ekonomik, ticari, siyasal, kültürel ilişkiler kurması oldukça eskiye da-
yanmaktadır. Günümüzde demokratikleşme ve yerel katılımın güçlenmesi gibi gelişmeler ile kentler 
arasındaki ilişkiler çok daha derin ve canlı bir hale gelmiştir. Uluslararası alanda şehirler arasındaki 
ilişkilerin en somut ve en göze çarpan biçimlerinden biri  “Kardeş Şehir” ilişkileridir.

 İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde şehrimiz ile Bingöl ili arasında “Kardeşlik Köprüsü Pro-
jesi” kapsamında karşılıklı ziyaretler yapılmıştır. Ayrıca Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ile de kardeş 
belediyecilik kapsamında ortak faaliyetler yürütülmüştür.

İlimiz Bingöl ili ile Kardeş Şehir , Ümraniye ve Kocaeli 
belediyeleri ile de Kardeş belediye olmuştur.
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Şehrimizin yöneticisi olsaydınız kardeş şehir ve belediyelerimiz-
le ilimiz arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek amacı ile ne tür projeler hayata geçirirdiniz? Sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI
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GÜMÜŞHANE’DE TARIMGÜMÜŞHANE’DE TARIM

 İlimizin 657.500 hektarlık toplam arazisi-
nin ancak % 17’si  tarıma elverişlidir. Geriye kalan     
% 33’ü çayır ve mera,  %25’i orman ve fundalık, 
% 24’ü de faydalanılamayan alanlardan oluşmak-
tadır.
 
 İlimizdeki  tarla bitkileri ekiminin tarım 
arazileri içerisindeki oranı  % 28,64’tür. Gümüşha-
ne ili genelinde endüstri bitkilerinin tarım arazi-
leri içerisindeki payı ekiliş alanı olarak %0,73’tür. 
Gümüşhane genelinde tarım arazileri içerisinde 
baklagil tarımının payı %4,97’dir. Hayvansal üre-
timin gelişmiş olduğu ülkelerde yem bitkileri ta-
rımı, ekili alanların %25-30’unu teşkil ederken bu 
oran ilimizde %28,56’dır.

 Türkiye genelinde meyve üretimi yapılan 
alanlar tarım alanlarının %8,39’unu oluşturmak-
tadır. İlimizde ise bu oran %1,13’tür. İlde genel 
olarak vişne, elma, armut, dut üretimi yapılmak-
tadır. Son yıllarda ceviz üretimi de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Nitekim ilimizde vişne, elma ve ceviz 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için uygun potansi-
yel vardır. Meyve üretimi daha çok öz tüketime 
yönelik olarak yapılmaktadır.

 Türkiye genelinde tarım alanlarının 
%2,08’inde sebze üretimi yapılırken, İlimizde 
sebze tarımı yapılan alan %0,56’da kalmaktadır. 
Sebze tarımının gelişmesini engelleyen en büyük 
faktör iklimdir. Ancak, mikro klima özelliği göste-
ren alanlarda sebze yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır.

İlimizde en çok yetişen tarım ürünleri 
hangileridir?

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım
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İlimizde Organik Tarım

Organik Tarım : Organik tarım, insan sağlığına ve 
çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi 
kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.
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 İlimiz, sahip olduğu coğrafi konum, toprak, 
iklim özellikleri, yerleşim yoğunluğunun azlığı ile 
organik ürün yetiştirme açısından büyük potan-
siyel barındırmaktadır. İlimiz; hububat, bakliyat, 
yem bitkileri, ıtri bitkiler, pestil, köme, dut pek-
mezi ve balıkçılık alanlarında organik üretim yap-
maya oldukça elverişlidir.

 Tarımda kimyevî gübre ve bitki koruma 
ürünü kullanımı son derece düşüktür. 2016 yılın-
da 12 gr ile Türkiye’de en az bitki koruma ürünleri 
kullanılan illerden olan Gümüşhane, bu tarım-
sal üretim yaklaşımı ile organik tarım yönünden 
avantajlıdır. Geniş mera ve yaylalara sahip olan 
Gümüşhane organik hayvancılık ve arıcılık için 

ihtiyaç duyulan tarımsal üretim girdilerine  sahip 
illerden biridir. Avrupa’nın en büyük organik süt 
üreten organik çiğ süt üretim tesisinin ilde yer al-
ması ilimizde özellikle organik tarıma dayalı yatı-
rım fırsatlarının değerlendirilmesine en iyi örnek-
lerdendir.

 Türkiye’nin en büyük organik tarım tesisi 
Kelkit ilçemizde bulunmakta olup ilimizde gün-
lük olarak 26 ton organik süt üretimi gerçekleş-
mektedir. Bunun 17,5 tonu Kelkit ilçemizde bu-
lunmakta olan ülkemizin en büyük organik süt 
işletmesi olan Doğan Organik AŞ tarafından, 8,5 
tonu ise bu işletmeye bağlı sözleşmeli organik süt 
üreticileri tarafından üretilmektedir.  
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Dağlardan Gelen Şifa Kaynağı Kuşburnu

 Kış aylarında marmelat ve reçel olarak 
kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay 
ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, Gü-
müşhane’de önemli tarım ürünlerinin başında 
gelir. Ayrıca Gümüşhane yıllık yaklaşık 1.500 ton 
kuşburnu üretimiyle Türkiye’nin en fazla kuşbur-
nu üretimi yapan il konumunda. Büyük bir bölü-
mü geleneksel yöntemlerle işlenmesinin ardın-
dan kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine 
katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe 
karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

 Kuşburnu, Gümüşhane ile öylesine özdeş-
leşmiştir ki türkülere konu olmasının yanında, 
Gümüşhane’de her yıl yapılan festivale de ismini 
vermiştir.

4.1

Gümüşhane’de Hayvancılık

 İlimizde, 101.874 olan büyükbaş ve küçük-
baş hayvan varlığının %32’sini koyun , % 65’ini sı-
ğır ve manda , %3’ünü keçi  oluşturmaktadır.

 Büyükbaş hayvanların % 28’i yerli, % 46’sı 
melez ve % 26’sı kültür ırkı hayvanlardır. En fazla 
hayvan yetiştiriciliği Kelkit, Köse ve Şiran İlçeleri-
mizde yapılmaktadır. Kümes hayvanlarının sayısı 
45.000 civarındadır.

 İlimizde bulunan alabalık üretim tesisleri-
nin sayısı 36’ya ulaşmış olup toplam kapasiteleri 
4.130 tondur. Mevcut tesislerin 18 adedi karada 
üretim yapan tesislerdir. Toplam kapasiteleri 232 
tondur, 18 tesis ise barajlarda ağ kafesleri içinde 
üretim yapmaktadır. Bunların toplam kapasiteleri 
ise 3.898 tondur. Kürtün Baraj Gölü’nde 11 adet 

ağ kafes işletmesi, Torul Baraj Gölü’nde ise 7 adet 
ağ kafes işletmesi mevcuttur.

 Arıcılıkta ise yaklaşık 41.383 adet kovan 
arı bulunan ilimizde, yıllık ortalama bal üretimi 
689,65 ton, balmumu üretimi ise 29,05 ton civa-
rındadır.

4.2
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Gümüşhane’de Sanayi

 İlimiz sanayi açısından gelişmiş bir şehir 
değildir. İlimizde bulunan sanayi kuruluşları kü-
çük veya orta ölçekli olup az sayıda kişinin istih-
dam edildiği kuruluşlardır. Son yıllarda çeşitli teş-
vik unsurlarının katkısıyla sanayi tesisi sayısında 
az da olsa artış görülmüştür. Madencilik ilimiz 
sanayisinin geleceği için önde gelen sektör olarak 
görülmektedir.

 İlimizde faaliyette bulunan küçük ve orta 
ölçekli sanayi kuruluşlarına Gümüşsu Fabrikası, 
Gümüşkale Kireç Sanayi, Gümüşhane Çimento 
Fabrikası, Koza Altın İşletmeleri, Gümüştaş Ma-
dencilik, Şiran Süt Fabrikası, Kelkit Mermer Sana-
yi gibi kuruluşların yanında çeşitli mobilya atölye-
leri de örnek olarak gösterilebilir.

4.3

Gümüşhane’de Ormancılık

 İlimiz yüzölçümünün % 25’i fundalık ve or-
manlık alanlarla kaplıdır. Bu alanlar ilimiz ekono-
misine büyük katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sahip 

olduğu doğal güzellikleriyle Kürtün ilçemizde bu-
lunan Örümcek Ormanları ülke çapında tanınmış 
olup her yıl birçok turistin uğrak yeri olmaktadır.
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Bir bölgeye yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken husus-
ları göz önüne alarak ( ham maddeye yakınlık, iş gücü, ulaşım 
vs.) ilimizde bir sanayi kuruluşu açmak isteseydiniz hangi alan 
üzerine faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu açmak isterdiniz? 
Gerekçeleri ile yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI



90

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
4.

 Ü
N

İT
E

GÜMÜŞHANE’DE EL SANATLARIMIZ VE ZANAATGÜMÜŞHANE’DE EL SANATLARIMIZ VE ZANAAT

 İlimiz hiç kuşkusuz tarihi süreç içerisinde günümüze dek önemini kaybetmemiş bir yerleşim 
yeridir. Gümüşhane adı Türkçe ‘gümüş’ ve Farsça “hane” kelimelerinden oluşmaktadır. Zengin altın 
ve gümüş madenlerinden dolayı Gümüşhane adını almıştır. 

Ünlü seyyah Evliya Çelebi ilimizi 1656 
yılında gezmiştir ve “Seyahatname” adlı 
eserinde ilimizden “Gümüş Şehri” olarak 
bahsetmiştir.
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İlimize ait el sanatları nelerdir?

Gümüş İşlemeciliği
 Gümüş işlemeciliğini eski günlerine döndürmek amacıyla Gümüşhane Valiliğinin Halk Eğitim 
iMerkezinde açmış olduğu kurslar yoğun ilgi görmektedir. Gümüş işlemeciliği ilimizde; Gümüşhane 
Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatları üzerine 5 Ekim 2005 tarihinde Halk Eğitimi Merkezi 
ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 20 kursiyerlik Gümüş Atölyesi kurularak açılmıştır.

 Büyük bir sabır, el emeği, göz nuru, dikkat ve özenli işçilik gerektiren telkari tekniğiyle işlenen 
gümüşler Gümüşhane ekonomisine ve turizm potansiyeline de katkıda bulunmaktadır.
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El Sanatları

 Çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin gelişme ve geçit yeri olan Anadolu’da el sanatlarının çok 
eski bir geçmişi vardır. Anadolu’da el sanatları için oluşan bu tarihi birikim asırlarca sanatın ve zev-
kin kaynağı olmuştur.  Bu el sanatları bir anlamda göz nurunun, ince zevkin, uzun sabrın, gönüllerde 
yatan düşüncelerin, düşlerin sanat olarak ortaya dökülmesinin hikayesidir. Ancak, diğer taraftan da 
günümüzde teknolojinin gelişimi ile seri üretime geçildiği, her şeyin makineleştiğini, tekniğin iler-
lediğini görmekteyiz. Ne yazık ki makineleşme ile birlikte ince zevklerin yok olmaya doğru gittiği, el 
sanatlarına olan rağbetin her geçen gün daha da azaldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

 Bu nedenle ilimizde yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında; geleneksel el sanatlarını 
tanıtarak unutulmasını önlemek, yeni eleman ve ustalar yetiştirerek bu değerleri korumak ve gele-
cek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim 
Merkezinde “El Sanatları Kursu” açılmıştır.

4.9
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İlimizde  el işçiliği veya zanaatla uğraşan bildiğiniz birisi ile rö-
portaj yaparak işin kolay veya zor yönlerini sınıfta arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI
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Zilli Kilim

 Orta Asya’dan başlayıp günümüze kadar gelen  “zilli kilimler” Kelkit ilçesinde üretilmekte olup 
ekonomiye katkı sağlamaktadır. Genç kızların duygularını yansıttığı, el emeği göz nuruyla dokunan 
kilimler, adeta bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarılmaktadır.

 Kilimler günümüzde tek parça halinde çok büyük ebatta üretilmelerine rağmen seccade tipleri 
de çok nadir çok nadir de olsa görülmektedir. Ayrıca zilli kilim dokumacılığı heybe, yastık, yolluk, du-
var süsleri, nazarlık, isimlik olarak da üretilmektedir. Eskiden çuval olarak dokunan zilli kilim motifleri, 
günümüzde sanat değeri taşımaktadır. 

 
         

 Dokumada genellikle koyu renkler tercih edilmektedir. Zemin rengi olarak kırmızı, bordo, si-
yah, lacivert, yeşil, sarı kullanılmaktadır. Doğal ve pastel renkler isteğe göre kullanılmakta, kimyasal 
boya kullanılmamaktadır. Dokumada kullanılan ipler yapağı olup değerli oluşundan sesli anlamında 
”zilli” ismi verilmiştir. Zilli Kilim dokumasında kullanılan ipler el eğirmesidir.

 Dokumalar da tek taraflı, tek yüz kullanılır. Kilim motifleri kabartmalıdır. Boya olarak kullanılan 
bitki ve kökler doğal bitkilerden elde edilmektedir. İlçede dokunan zilli kilimlere özgü yöresel motif-
ler; boncuklu gözler, küçük perler, küçük erdumeler, kıvrımlar, tavşan tabanı, koçboynuzu, kurbağacık 
zincir vb.dir.

 Zilli kilimin, ham madde kaynaklarından üretimine kadar gerekli bütün unsurların Kelkit yö-
resinde mevcut olması, teknolojik gelişmeye kolayca adapte edilebilmesi, üretilen kilimlerin ve bağlı 
ürünlerinin pazarlanmasında sorun olmaması Kelkit ve yöresine önemli ölçüde ekonomik katkı sağla-
maktadır.

Zilli Kilim 4.10
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İpek Halı

 İpek halı, Kürtün ilçesinde üretilmektedir. İpek halı dokumacılığı, 1980 yılından sonra İzmit ve 
çevresinde oturan yöremiz insanları tarafından, ilçemizde oturan vatandaşlarımıza öğretilmesi yoluy-
la başlamış olup ilerleyen zamanlarda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda daha 
yaygın hale gelmiştir.

           Yörede, ipek halı dokumacılığı hemen hemen her evde yapılabilmektedir. İpek halı dokumacılığı 
için halı tezgâhı, makas, kirkit gibi araçlar gereklidir. 60 x 120 cm’lik bir halı için 4 kg ipek ipi kullanıl-
maktadır. Bir halı iki kişi tarafından iki ayda dokunabilmektedir.

İpek Halı 4.11

Ala Kilim

 Türk-İslam kültürünün en önemli el sanatları arasında hakiki yünden ve tamamıyla el emeği 
göz nuru olan ala kilim Şiran’ın bütün köylerinde el tezgâhlarında dokunmaktadır. Yöremiz el sanatları 
içinde önemli bir yere sahiptir. Ala kilimin iğmeleri keçi kılından, örgüsü yünden, doğal kök ile boyan-
mış yün ipliklerden olup çeşitli model ve motiflerde  dokunmaktadır.

4.15 4.17
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Gudu (Güveç)
 İlimizde hem yemek çeşidi hem de yemeğin pişirildiği kaba adını veren “güveç”, halk arasında 
“gudu” ya da “gudi”olarak bilinir. Özellikle Ramazan ayında gittiğiniz her yerde, bir güveç muhabbeti 
vardır. Fakir zengin her aile, Ramazan boyunca mutlaka bir iftarda güveç yapmaya çalışır, misafirler 
güveçle ağırlanır. Güveç, Gümüşhane’nin önemli bir kültür öğesidir. Genel olarak güveç adı altında 
güvecin su testisi, küp, kırıs, gudu, kıylı ve çanak çeşitleri vardır.

           Anadolu’da genellikle bayanların dokuma işlerinde daha becerikli olduğu, bunun dışındaki ağaç, 
taş ve toprak işlemeciliğinde ise erkeklerin ustalığının ön plana çıktığını görmekteyiz. İlginçtir ki Dölek 
köyünde bu işi ustaca yapan bayanlardır. Bu sanat anadan kıza devam ediyor. Hatta eski yıllarda Dölek 
köyünden dışarıya yani başka köylere kız verilmediği söyleniyor. Böylece bu sanat kuşaktan kuşağa 
günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bugün güveç ustası 30 – 40 bayan Dölek köyünde ustalıklarını 
devam ettirmektedirler.

Ağaç, Demir İşleri Yapımı ve Örgü İşleri
 Geleneksel ahşap yapım işleri ve demir işleri Kürtün’de yapılmaktadır. İlçenin ormanlarla kaplı 
olması nedeniyle, yöre insanının el sanatlarına yatkınlığı, ağaç işlemeciliğini gündeme getirmiştir. 
İlçede, ağaç işlemeciliğinin yanında demir işleri, örgü işleri ve sarı işleri de yapılmaktadır. Üretilen bu 
eşyalar turistik bölgelerde, yayla şenliklerinde ve yöre pazarlarında doğrudan tüketiciye sunulmakta-
dır.

4.12

4.13 4.14

4.16
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KİLİM

ETKİNLİK 
ZAMANI

Aşağıda belirtilen el işçiliği ve zanaat alanlarını ağaç, demir işleri ve 
örgü işleri olarak kutulara yerleştiriniz.

AĞAÇ İŞÇİLİĞİ DEMİR İŞLERİ ÖRGÜ İŞLERİ

NACAK YAYIKOKLAVA

ORAKSECCADE HEYBE

NAL SEPETKÜLEK

KIL ÇORAP EL KANTARI
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  Daha önce “canlı ağaç müzesi” görmüş müydünüz? Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sı-
nırında bulunan “Örümcek Ormanları” bu tanımlamaya tam anlamıyla uyuyor. 1998 yılında 
tabiatı koruma alanı ilan edilen bölge, barındırdığı onlarca bitki ve hayvan türü, dereleri ve 
şelalesi ile tam bir doğa harikası. Üstelik ormanda benzerini başka hiçbir yerde göremeyece-
ğiniz devasa ağaçlar da var.

 Ormanda tescillenmiş sekiz adet anıt ağaç bulunuyor , bu ağaçlar Avrupa ve Kafkasla-
rın türünde en büyük ladin ve köknar ağaçları. 400 yaşını devirmiş bu ağaçların tarihte nelere 
tanıklık etmiş olabileceğini düşünürken 60 metreyi bulan gövdelerine aşağıdan bakmak baş 
döndürüyor. *Endemik olanlar dâhil, onlarca bitki türünün yuvası olan ormanda öne çıkan 
ağaç türlerinden bazıları şunlardır: doğu ladini, Doğu Karadeniz köknarı, doğu kayını, sakallı 
kızılağaç ve porsuk ağacı. Ayrıca orman tabanını kaplayan ve ilkbaharda zemini pembeye bo-
yayan “orman gülü”nü de saymadan geçmeyelim. 

 Tilki, ayı, domuz, karaca gibi yabani hayvanların, sayısız böcek ve kuş türünün yaşam 
alanı niteliğinde olan ormanda ayrıca birçok mantar türü de yaşıyor. Bu mantarların bir kısmı 
yenilebilir türlerdir. Yöre halkı tarafından sıkça toplanır.Peki, neden örümcek?

 “Örümcek” ismini duyan herkesin aklına gelen ilk soru: “Acaba ormanda çok mu 
örümcek var?” Örümcek fobisi olanları rahatlatalım. Ormanın isminde örümcek bulunma-
sının sebebi sayısız bitkinin çok sık, yani, “örümcek ağı gibi” ormanı sarması. Yöre halkı bu 
çağrışımdan dolayı ormana “örümcek” sıfatını uygun görmüş.

                                                                                                                                                                                                                       

ŞEHRİMİZDE TURİZMŞEHRİMİZDE TURİZM
H
azırlanalım

 

H
azırlayalım1. Alternatif turizm nedir?

2. Turizm ve ekonomi ilişkisini araştırarak 
ulaştığınız sonuçları derste paylaşınız. 

Örümcek OrmanlarıÖrümcek Ormanları
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 Dört mevsim farklı atmosferi ile eşsiz manzaralar sunan orman, ilkbahar ve yaz ayla-
rında yeşilin tonları, sonbaharda ise bir ressamın paletinde görebileceğinizden bile fazla renk 
çeşitliliğiyle görsel şölen sunuyor ziyaretçilerine. Kışın ise sessizliğe ve dinginliğe bürünüyor, 
adeta tekrar dirilmeden önce beyaz yorganının altında derin bir uykuya dalıyor tüm canlılar. 
Sisi hiç eksik olmayan orman; filmlerde, belgesellerde gördüğünüz o gizemli, hafif ürpertici 
fakat harikulade ortamı yaşamak ve görüntülemek isteyenler için biçilmiş kaftan. 

 Ormanın girişinde dik yamaçlardan hırçın akan dereleriyle sizi karşılayan Çağlayandibi 
Şelalesi’nin sesini, rüzgârın ağaçlarla bestelediği ve kuşların da eşlik ettiği doğa senfonisini 
dinleyerek Örümcek Ormanları’nı yaşamaya ne dersiniz?

Oğuzhan OLGUN                                                                                              
Gümüşhane Üniv. Öğr. Gör.
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 Hızla gelişen bir endüstri olan turizm, ulusal ve uluslararası alanda oluşturduğu ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkilerle günümüzde önemini artıran bir sektördür. Turizm sektöründe kitle turizmi 
faaliyetlerinden farklı olarak son dönemlerde alternatif turizm türleri dikkat çekmektedir. Bireylerin 
alternatif turizm aktivitelerine yönelmelerine bağlı olarak turizm gelirlerinden payını artırmak iste-
yen ülkeler; tarihi, doğal ve turistik potansiyellerini alternatif turizm faaliyetleri olarak sunmaya gay-
ret etmektedirler. Kırsal turizm, kültür turizmi, yayla turizmi, spor turizmi, mağara turizmi ve kongre 
turizmi gibi turizm türleri alternatif turizm çeşidi olarak bu anlamda ön plana çıkmaktadır.  
 
 İlimiz, alternatif turizm faaliyetleri için sahip olduğu zenginliğe rağmen turizm gelirleri baka-
mından yeterli düzeyde olmayan bir ildir. İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm açısından ta-
şıdığı yüksek potansiyeli tanımak ve tanıtmak şehrin turizm açısından daha iyi bir düzeye gelmesine 
katkıda bulunacaktır.

 Gümüşhane ve Alternatif Turizm Çeşitliliği

 İlimizde ön plana çıkan başlıca alternatif turizm türleri kış turizmi, yayla turizmi, doğa turizmi 
ve kültür-tarih turizmidir. Kış turizmi için Zigana Kış Kayak Merkezi hizmet vermektedir. Ayrıca kış tu-
rizmine bir katkı olarak Süleymaniye Mahallesi Kış Turizm Merkezi çalışmaları da dikkat çekmektedir.

 429 adet yaylasıyla eşsiz bir diyar olan ilimizde Güvende, Kadırga ve Kazıkbeli Yaylaları adını en 
çok duyuran yaylalardır. Artabel Gölleri, Limni Gölü, Örümcek Ormanları, Tomara Şelalesi ve Karaca 
Mağarası ile şehrimiz, doğa turizmi için büyük bir çeşitlilik sunmaktadır. Krom antik kenti, Santa Ha-
rabeleri, Satala köyü, İmera köyü, Kov Kalesi ve Sarıçiçek köy odaları ile de kültür-tarih turizmi adına 
iddialı bir şehirdir. 2018’de hizmete açılan Torul cam seyir terası 240 m yüksekliğiyle ziyaretçiler tara-
fından büyük ilgi görmektedir. 

 Sözü edinilen yerler dışında ilimiz, kendi bünyesinde daha pek çok tarihi, doğal ve turistik 
güzellikler barındırmaktadır. Bu güzelliklerden biri olan Süleymaniye Mahallesi’ndeki kültürel yapı-
lar, sürdürülebilir turizm bağlamında değerlendirildiğinde şehrin turizm potansiyelini önemli ölçüde 
artırmaktadır. Süleymaniye Mahallesi taşıdığı kültürel miras ve sahip olduğu tarih gibi özgün nitelikle-
riyle bölgemizde dikkat çeken bir merkezdir. Şehrin sahip olduğu somut veya somut olmayan kültürel 
mirasını temsil etmekte ve şehre bir kimlik imajı kazandırmaktadır.  

4.19
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 Tomara Şelalesi

 Gümüşhane’nin Şiran ilçesi’ne bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde bulunan Tomara Şe-
lalesi Şiran ilçesine  25 km uzaklıkta bulunmaktadır.Şelale ve çevresinin zengin flora ile oluşturduğu 
uyumlu peyzajı görülmeye değer güzelliktedir. Dar ve derin bir vadinin içinden akmaya devam eden 
Tomara Şelalesi’nde kış aylarında oldukça yoğun su akışı olmakla birlikte kurak geçen yaz aylarında su 
kısmen azalır ancak tamamen kesilmez. Şelalenin çevresi dik yamaçlardan oluşmasına karşın çevre 
halkı tarafından piknik alanı olarak da kullanılmaktadır.    

 Dağın eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bu doğa harikası, yöre halkı tarafından 
“Kırk Gözeler” olarak da adlandırılmakta, manzarası kadar efsaneleriyle de dikkat çekmektedir:

Doğanın Gözyaşları

 Rivayete göre; “Seydi Baba köyü çobanı, öğle saatlerinde sürüsünü ıssız bir yerde 
yatırıp abdestini alıp namazını kılarmış. Sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı dava eden köy-
lüler, bir gün çobanı takip etmişler.Tam öğlen zamanı çoban, sürüyü yine aynı ıssız yere in-
dirmiş. Elindeki değneğini toprağa vurmuş. Çıkan suyla kendisi abdest alıp namazını kılmış, 
sürüsü de suyunu içmiş. Çoban namazını kıldıktan sonra köylünün kendisini seyrettiğini 
fark etmiş. Buna çok kızmış ve kavalını bir tarafa, bıçağının kılıfını diğer tarafa savurmuş.
Biri Tomara Şelalesi’ne, diğeri ise Çam Oluk ilçesinin Mindaval köyüne düşmüş. Kaval ile 
bıçak kılıfının düştüğü yerden sular fışkırmış.”

4.19.1
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Gümüşhane Konakları

 İlimizin  özgün mimarisinin en ilgi çekici unsurlarından biri konaklardır. Eski konaklar ilimiz 
kültüründe önemli bir yeri olan sanat değerlerimizdendir. 

 Türk konut mimarisinin bir parçası olan konaklarımızın sanatsal yapısında, doğal şartların ol-
duğu kadar inanç, örf, adet, gelenek, kültür gibi sosyal şartların da etkileri görülmektedir. Mimari 
üslubu, yapı malzemeleri, çatısı ve balkonlarıyla geçmişin zarif edasını günümüze taşımaktadır. 

 İlimiz konakları,  geniş bahçe içerisinde, iki ve üç katlı olarak sokağa ve manzaraya karşı inşa 
edilmiştir. Yapı malzemesi olarak mahalli taş, kerpiç ve ahşap malzemeler kullanılmıştır. Odalarda 
sedir, yüklük, çiçeklik, ocak gibi geleneksel uygulamalar mevcuttur. Evlerin hemen  hemen hepsi iç 
sofalı, çatılar ise yapıyla uyumlu, taşkın ve kademeli saçak düzenlemeleri vardır. Evlerin içerisinde, 
oda kapılarında ve tavanlarında geleneksel ahşap süslemeleri, dış cephelerde ise bitkisel ve geomet-
riksel karakterli süslemelerin yanı sıra kapı tokmağı, anahtar deliği çerçevesi gibi madeni süslemeler 
de mevcuttur. 

 Konaklarımızdan  bazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gümüşhane Valiliği tarafından restore 
edilerek konaklama ve yiyecek- içecek hizmeti sunabilecek niteliğe kavuşturulmuştur:

Balyemez Konağı

 19.yüzyılla dayanan yapı, zemin kat, birinci kat ve çatı katından oluşmaktadır. Balyemez Ko-
nağı’na giriş zemin katın güney cephesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Doğu 
cephesi Harşit Çayı’na bakmaktadır.Beşik çatılı Konağın üzeri saç tabakalarla kaplanmıştır. 

 Günümüzde Balyemez Konağı restaurant ve cafe olarak işletilmektedir.  Konak kapalı 300 
m2’lik  bir alanda 250 konuğa servis yapılabilecek bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca konak özel davet ve 
kutlamalarda, şirket eğitimlerinde ve yemeklerinde vb. özel etkinliklerde de hizmet vermeye devam 
etmektedir.

4.19.2
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Hasan Fehmi Ataç Konağı

 Yapılış tarihi 1874 olan konak; zemin kat, birinci kat ve çatı katı olmak üzere üç katlı olarak 
geniş bir bahçenin içinde inşa edilmiştir. Diğer Gümüşhane evlerinde görülen yapıyı burada da gör-
mek mümkündür. Güney –kuzey istikametinde yapılan ev dikdörtgen planlıdır. Bina köşelerinde 
kesme taş kullanılmış, tavanda ise ahşap kirişler vardır.  

Özdenoğlu Konağı

 Yapılış tarihi 19 yy. olan yapı, bodrum kat, zemin kat, çatı olmak üzere üç katlı inşa edilmiştir. 
Ahşap çatkı arası dolgu tekniğinden inşa edilmiş olup, üzeri sıvalıdır.  Zemin katın arka kısımları taş 
duvar, ön kısımları ise kerpiç yığma duvar, birinci kat dış duvarları kerpiçten yapılmış, iç duvarları ise 
çamur harçlı bağdadi tarzda yapılmıştır. Kapı pencereleri, doğrama, döşeme ve tavanlar ahşap, çatı 
beşik çatı olup örtü saç kaplamadır. 

4.19.3
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Santa Harabeleri

 “Santa Harabeleri”; Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta Yağmurdere bucağı, 
Dumanlı köyü sınırları içinde yer almaktadır. “Santa”, Yanbolu Deresi’nin doğduğu vadilerle birbi-
rinden ayrılmış üç ayrı yamaç üzerine kurulmuştur.  Dini, ticari ve kültürel önem taşıyan Santa, bir 
zamanlar Rum çetelerine sığınak da olmuştur.  Günümüzde ‘Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan 
edilen bölgenin önceleri dokuz ayrı mahalleden oluştuğu söylenmektedir. Günümüzde ise Santa’da  
Piştoflu, Binatlı, İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı ve Sincanlı-Kozlu olmak üzere yedi mahalle ve 300’ü 
aşkın ev bulunmaktadır.

           Santa bölgesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde -1461-1476 yılları arasında- tüm Trabzon ve 
Doğu Karadeniz Bölgesiyle beraber fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dâhil edil-
miştir. Santa; havzadaki mevcut demir, kurşun ve kurşunla birlikte çıkarılan gümüş madenlerinin ve-
rimli bir şeklide işletilmesine bağlı olarak 16 ile 18. yüzyıllar arasındaki dönemde önemli derecede 
gelişmiş ve ekonomik refaha erişmiştir. Bölgede çıkan madenlerin etkisi ile demircilik ve gümüşçülük 
burada önemli bir sanat dalı olmuştur. 

4.19.5
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Cam Seyir Terası 

 Orta Çağda yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığı bi-
linen savunma ve gözetleme amaçlı olan Torul Kalesi'ne yakın mesafedeki zirveye kurulu cam seyir 
terası yerden 240 m yüksekliği ile hem Türkiye'deki örnekleri arasında en yükseklerden birisi hem de 
karayoluna 2 km mesafesiyle en yakın ve ulaşılabilir cam teraslardandır.

 Torul ilçesindeki 240 m’lik  yüksekliğe sahip cam seyir terası, Zigana Tüneli’yle Karaca Mağa-
rası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin zirvesinde yer almaktadır. 90 metrekarelik alanı ve 
50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmektedir.

4.19.6
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Limni Gölü

 Limni Gölü, Torul ilçesi Zigana köyü sınırları içerisinde bulunan 1.700 rakımlı Saronay Yaylası’n-
dadır. 1999 yılında mesire yeri olarak ilan edilen Limni Gölü 25.06.2004 tarihinde A Tipi Mesire Yeri 
statüsüne alınmıştır. Bölgede hakim ağaç türü sarıçam ve ladindir. Yılın belirli mevsimlerinde  ayı, tilki, 
ceylan, karaca gibi yaban hayvanlarına rastlamak mümkündür.

 Gümüşhane’nin önemli turizm alanlarından biri haline gelen Limni Gölü için Çevre ve Orman 
Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından Rehabilitasyon Projesi hazırlanmıştır. Bu proje kap-
samında gölün ulaşım sorunu öncelikli olarak ele alınmış, parka gelecek olanlar için sosyal tesislerin 
inşaatı gerçekleştirilerek ilk etapta tuvalet ve çocuk oyun parkı kurulmuştur. Gölün çevresinde geliş-
tirilerek yürüyüş güzergahı olarak planlanabilecek patika yollar mevcuttur.

4.19.7
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 İlimizin Turizm Potansiyeli Analizi

 Sahip olduğu potansiyel ile turizm sektörü adına güçlü yönleri olmasına rağmen alt ve üstya-
pının yetersizliği gibi nedenlerin yol açtığı eksiklikler şehrin turizm karşısında zayıf yönlerini oluştur-
maktadır. 

 Sizler de aşağıdaki tabloyu inceleyerek Gümüşhane ili turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yön-
lerini, sahip olduğu fırsat ve tehditleri tanıyınız.

Şehrin, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetten önemli nitelikteki tarihi 
ve kültürel kalıtlara sahip olması

Şehrin, coğrafi konumu sayesinde Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri 
arasında önemli bir geçiş noktası olması, ulaşım anlamında konumunun 
önemli olması
Şehrin; pestil, köme ve zilli kilim gibi kendine has turistik ürünlere sahip 
olması

Şehrin dört mevsimde turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesine imkân 
veren bir iklime sahip olması

Şehrin yiyecek-içecek ve konaklama tesisi yetersizliği 

Şehirde turizm bilincinin gelişmemiş olması

Şehrin, turizm açısından nitelikli insan kaynağına sahip olmaması

Şehrin potansiyel turizm bölgeleri için ulaşım altyapılarının yetersizliği

Şehrin maden zenginliği ve çeşitliliği bakımından önemli bir merkez 
olması

İlgili kurumların şehirdeki turizm projelerini planlama, mali destek vb. 
konularda desteklemesi

Şehrin, bölgedeki diğer illere göre kültür turizmi bakımından göreceli 
üstünlüklere sahip olması

Şehrin bürokratik engelleri aşma, iş gücü ve yatırım konusunda yetersiz 
kalması

Kış turizminde etkinlik gösteren diğer illere yakın olması

Sit alanları gibi turizm açısından önemli yerler hakkında hukuki karar-
ların il dışındaki kurumlarca veriliyor olmasının restorasyon çalışmaları 
ve turizm yatırımlarının gecikmesine yol açması

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ETKİNLİK 
ZAMANI

Gümüşhane’ye ilk kez gelecek olan bir arkadaşınızı gezdirmek ve ona 
şehrimizi tanıtmak için aşağıdaki il turizm haritası üzerinden bir gezi 
güzergâhı belirleyiniz. Güzergâh boyunca yapacağınız gezinizi zaman, 
ulaşım, yeme-içme ve konaklama çerçevesinde planlayınız. 

4.20
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GÜMÜŞHANE’DE ULAŞIMGÜMÜŞHANE’DE ULAŞIM

Tarihi İpek Yolu Üzerinde Yeşil Bir Şehir

 Kara Yolu: Kara Yolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Gümüşhane‘de toplam 602 km yol 
ağı bulunmaktadır.
İl sınırları içindeki bölünmüş yol ağı ile trafiğe açık olan kısım 45 km dir. Coğrafî şekillerin vermiş 
olduğu bir sonuç olarak ayrıca ilimizde 16 adet tünel bulunmaktadır.

 Komşu İllere Ulaşım İmkanları: Doğu Karadeniz Bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağ-
layan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Gümüşhane’de, trafiğin rahatlatılması için 1970’li yılların başında 
Güney Çevre Yolu projesi planlandı. Hayata geçirilemeyen proje için 2016 yılında Ulaştırma ve Alt 
Yapı Bakanlığınca çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, devasa köprülü kavşaklar,  viyadükler ve 
tünellerden oluşan 11,2 km’lik çevre yolu projesi 3 yılda tamamlandı. 8 km’si çift tüplü tünellerden 
oluşan bu yol, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine transit araç geçişlerini sağlamaktadır. Bu yol 
sayesinde kent merkezindeki trafikte rahatlama sağlanmıştır.

 Demir Yolu: İlimizde demir yolu bulunmamaktadır. En yakın demir yolu ilimize 148 km uzak-
lıktaki Erzincan demir yoludur. Yakın bir zamanda Gümüşhane-Trabzon-Giresun hattının da yapılma-
sı beklenmektedir.

 Hava Yolu : İlimizde havayolu ulaşımı yoktur. En yakın havaalanı 100 km’lik mesafede Trab-
zon,  148 km’lik mesafede Erzincan ve 120 km’lik bir mesafede Erzurum havaalanlarıdır. Ayrıca, Gü-
müşhane’nin Köse ilçesi Salyazı köyünde temeli atılan Gümüşhane-Bayburt havaalanları çalışmaları 
devam etmektedir.

 Deniz Yolu: İlimize en yakın liman 100 km uzaklıktaki Trabzon Limanı’dır.

4.21

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

Yaşadığınız şehirde en çok hangi 
ulaşım aracını kullanıyorsunuz?
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ŞEHİRDE İLETİŞİM
 Gelişen teknolojiyle birlikte iletişimin çeşitliliği de artmıştır. İletişimde kullandığımız gazete, 
dergi, televizyon, radyo ve internet “medya” dediğimiz kavramı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde ve dün-
yada yaşanan birçok olaydan bu iletişim kaynakları sayesinde haberdar oluruz. Bir kasaba ve kentte 
yaşayan insanları ilgilendiren haber ve konuların yer aldığı kitle iletişim araçlarına “yerel medya” 
denilmektedir. Bugün şehrimizde yayın yapan birçok gazete, dergi ve internet sitesi yerel konularda 
bizleri bilgilendirmektedir.

Şehrimiz telefon kodunun 456,
Plaka kodunun 29,
Posta kodunun 29000
olduğunu biliyor muydunuz?

ETKİNLİK 
ZAMANI

Aşağıda verilen acil durum birimleri ile telefon numaralarını örnek-
teki gibi eşleştiriniz.

ACİL YARDIM

POLİS İMDAT

JANDARMA

YANGIN

TRAFİK

DOĞALGAZ ARIZA

ELEKTRİK ARIZA

SU ARIZA

TELEFON ARIZA

ORMAN YANGINI

X
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ŞEHRİMDE BEN

    ŞEHRİMİZDE
• KÜLTÜR VE SANAT
• TARİH VE KÜLTÜREL MEKANLAR
• İZ BIRAKANLAR
• KÜLTÜREL MİRAS
• DİL VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ
• YEREL YAYINCILIK
• MÜZİK
• ÖNEMLİ GÜNLER
• GENÇLİK
• SPOR
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 Kütüphaneler: Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi, Kelkit İlçe Halk Kütüphanesi, Şiran İlçe Halk 
Kütüphanesi, Torul İlçe Halk Kütüphanesi, Köse Salyazı Halk Kütüphanesi.

 Tarihi ve Turistik Mekanlar: Süleymaniye Mahallesi (Merkez), Satala Antik Kenti (Kelkit), Lim-
ni Gölü (Torul), Kadırga Yaylası (Kürtün), Santa Harabeleri (Merkez-Dumanlı), Krom Vadisi (Gümüş-
hane), Tohumoğlu Köprüsü (Gümüşhane), Kov Kalesi (Gümüşhane), Karaca Mağarası (Torul), Tomara 
Şelalesi (Şiran), Çakırkaya (Şiran), İmera Manastırı (Torul), Zigana Kayak Merkezi (Torul), Sarıçiçek 
Evleri (Gümüşhane).

 Sinemalar/Sanat Merkezleri: Gümüşhane Belediyesi Sema Doğan Parkı Sineması, İkizevler 
Kent Müzesi, Gençlik Merkezi.

TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR

 Satala Antik Kenti (Kelkit), Limni Gölü (Torul), Kadırga Yaylası (Kürtün), Santa Harabeleri (Mer-
kez Dumanlı), Krom Vadisi (Gümüşhane), Tohumoğlu Köprüsü (Gümüşhane), Kov Kalesi (Gümüşha-
ne), Karaca Mağarası (Torul), Tomara Şelalesi (Şiran), Çakırkaya (Şiran), İmera Manastırı (Torul), Ziga-
na Kayak Merkezi (Torul), Sarıçiçek Evleri (Gümüşhane).

GÜMÜŞHANE’DE KÜLTÜR VE SANATGÜMÜŞHANE’DE KÜLTÜR VE SANAT
H
azırlanalım

 

H
azırlayalım1. Şehrimizdeki tarihi ve turistik mekanları 

biliyor muyuz?
2. Şehrimizde yapılan kültür ve sanat et-
kinliklerinden haberdar mıyız?
3. Şehrimizde yapılan festivale katıldınız 
mı?
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 Karaca Mağarası

 Adını, bulunduğu köyün mahallesinden alan Karaca Mağarası, doğanın milyonlarca yıl uğraş 
vererek ortaya çıkardığı, sabırla nakşedilen, her noktasın aynı özenin gösterildiği muhteşem bir doğa 
harikasıdır. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde bulunan Karaca Mahal-
lesi’nin hemen güneybatısında yer alan Karaca Mağarası şehir merkezine 17 km mesafede, denizden 
1550 m yüksekliktedir.

 Gümüşhane-Trabzon karayolunun 12. km’sinde kuzeye ayrılan yolu takip ederek ulaşılan ma-
ğaranın bulunduğu mevkide, ziyaretçilerin yeme, içme, dinlenme ve hediyelik eşya satın alma gibi 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler mevcuttur.

5.1
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 Sarıçiçek Köy Odaları

 Köy odaları ilimiz merkez ilçeye bağlı Sarıçiçek köyünde olup merkeze yaklaşık 45 km mesafe-
dedir. Sarıçicek köy odalarının ilginç hikâyesi şöyledir:

Usta ile Çırak
 “Arası 50 metre olan aynı ölçüdeki odalar, usta ile çırağının çalışmasıyla belli bir aşamaya gelir. 
Sedir, tavan, dolap, yüklük, ocak ve kahve köşkü gibi iç düzenlemeye gelince iş değişir. Çırak, usta-
sından yardım ister. Usta, iş için aynı ücreti aldıklarını belirtip çırağından ustalığını göstermesini ister. 
Usta ve çırak, iki yıl süren zaman içinde odalarına girer. Gururu incinen çırak kendini işine verir ve 
sonunda iki oda ağaya teslim edilir. Ancak çırağın yaptığı oda, ustanın odasını kat be kat geride bırak-
mıştır. Bunu gören usta, ‘Usta iken olduk şakirt (çırak). Var biraz da sen seğirt.’ der ve o günden sonra 
hiçbir bina yapmaz,  mesleğini ve köyü terk eder.”

Evliya Çelebi bu mağarayı görseydi, Seyahatnamede muhakkak 
özel bir yer ayırır ve uzun uzun anlatırdı. Bu açıdan bakıldığında 
sizler çok şanslısınız. Çünkü Karaca Mağarası artık biliniyor ve gü-
zelliklerini paylaşmak için sizi bekliyor. Gümüşhane’ye geldiğinizde 
bu şaheseri muhakkak görün ve 15 milyon yıl boyunca ince ince 
işlenerek ortaya çıkan bu emsalsiz sanat eseriyle mutlaka tanışın.
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 Süleymaniye Mahallesi

 “Eski Gümüşhane” olarak bilinen, tarihi ve turistik değerleri nedeniyle zengin bir turizm po-
tansiyeline sahip olan “Süleymaniye Mahallesi”, Gümüşhane’nin en eski yerleşim yeri olması nede-
niyle tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim merkezidir. Gümüşhane’nin kuzeybatısında bulu-
nan mahallenin olduğu yerde şehrin kurulduğu ve bir gümüş yatağı üzerinde olduğu bilinmektedir. 
Ayrıca bölge gerek maden zenginliği gerekse coğrafi konumu nedeniyle birçok medeniyetin geçiş 
noktası olmuştur. Kuruluşu MÖ 3000’li yıllarına dayandırılmaktadır. 

 Tarihi eserler ve kültürel varlıklar bakımından zengin olan Süleymaniye Mahallesi’nde, köp-
rü, dükkan, Ulu Cami (Süleymaniye Camii), Ulu Cami Çeşmesi, Ulu Cami Haziresi, Hacı Tahir Efendi 
Türbesi, Hagios lonnes Kilisesi, Hagios Stephanos Kilisesi, Rum Erkek Lisesi, Cami-ı Sağir Mahallesi 
Kilisesi, Camii Sağir Mescidi, Camii Sağir Mahallesi Kaya Kilisesi, Süleymaniye Hamamı, Dere Hama-
mı, Kavaklık Hamamı, Paşa Hamamı, camileri yok olmuş üç adet minare ve harabe halde bir çok yapı 
bulunmaktadır. “Eski Gümüşhane” il merkezine 4 km mesafede yer alır. Gümüş ve altın madenlerinin 
zenginliğinden ve tarihi ipek yolu üzerindeki konumundan dolayı tarih boyunca önemini hiç kaybet-
memiştir. Yerleşim, 2002 yılında çıkan kanunla, 3.derece kentsel ve doğal sit alanı ilan edilmiştir. 

 

TARİHİ MEKANLARIMIZI TANIYALIMTARİHİ MEKANLARIMIZI TANIYALIM

5.3

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım1-Şehrimizdeki tarihi mekanlar hangileri-

dir, araştırınız.
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 Canca Kalesi

 Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapı-
da taş malzeme kullanılmıştır. Merkeze yakın, 
çevreye hâkim bir tepede konumlandırılmış olan 
kale, doğu batı yönünde üç bölümden oluşmak-
tadır. Yapının doğu ucunda gözetleme kulesi bu-
lunmaktadır. Yapının ana girişi batı yönündendir. 
2018 yılında başlatılan kazı çalışmalarında, kay-
naklarda “şapel” olarak geçen yapının gözetle-
me kulesi olduğu ortaya çıkmıştır. Kazı çalışma-
larında, çok sayıda buluntunun yanı sıra Roma 
Dönemi’ne tarihlenen yapı kalıntısına da rast-
lanmıştır. Buluntular arasında sikkeler, seramik 
parçaları, amphoralar, pithoslar, gülleler ve mermiler bulunmaktadır. Kalede kazı çalışmaları devam 
etmektedir.  
 
 Canca Kalesi dışında Gümüşhane’nin değişik yerlerinde kaleler vardır. Torul Kalesi, Kov Kalesi, 
Keçi Kale bunlardan bazılarıdır. 

Canca Kalesi Efsanesi

Canca Kalesi komutanı, Gümüş Dağ’da gümüş bir sarayda otururmuş. Bu 
komutanın bir tek kızı varmış, dünya güzeli imiş. Güldükçe güller açılır, ağ-
ladıkça gümüşler saçılırmış. Adı da zaten “Gümüş Kız” imiş. Gümüş Kız her 
gün gümüş nalınlar giyer, gümüş testisini eline alır, Gümüş Dağ’dan iner, gü-
müş tasla gümüş testisine su doldurur, dönermiş. Bu gidiş gelişlerde genç bir 
çobana âşık olmuş. Oysa babası onu, kendi komutanlarından birine vermeyi 
düşünürmüş. Öyle ya koca komutan, bir çobana dünya güzeli kızını nasıl ver-
sin? Eller ne der sonra? Vermemiş. Kız deli divane dağlara vurmuş kendini. 
Babası ne dediyse ne ettiyse yola getirememiş kızını, ona “he” dedirtememiş. 
Ne yapayım ne edeyim, derken tutmuş bir yerde kızına gümüşten bir saray 
yaptırmış, yüreğine taş basarak dünya güzeli kızını bu saraya hapsetmiş. Der-
ler ki bugünkü Musalla Deresi, bu Gümüş Kız’ın gözyaşlarıymış. Gümüşhane 
adı da oradan kalmış.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi niçin bu-
günkü şehir merkezinden farklı bir alanda kurulmuştur, arkadaşlarınızla 
tartışınız.

Araştıralım Tartışalım

5.4
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 Çağıran Baba Türbesi

 Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, sekiz-
gen planlı piramidal üst örtüye sahiptir ve üst örtü taş malzeme ile kaplanmıştır. Batı yönde türbeye 
dikdörtgen planlı yapı eklenmiştir. Ek bölmenin üst örtüsü beşik çatılı olup sac malzeme ile kaplan-
mıştır. Yapıya giriş, batıda yer alan birimin güney cephesinden, dikdörtgen formlu açıklıktan sağlan-
maktadır. Yapının pencereleri ahşap malzemeli olup demir korkulukludur. Batıda yer alan birimden 
doğudakine giriş dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. İç mekânda bir 
sanduka yer almaktadır. Yazılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çaldıran Seferi’nden dönerken ha-
yatını kaybeden Seyyid-i Mahmut Çağırgan Baba buraya gömülmüştür.

5.5
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 Güzeloluk Köyü Camii

 Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapının dıştan be-
den duvarları sıva üzeri boyalıdır. Yapı, harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kare planlı cami, 
kitabesine göre Hicri 1299 (Miladi 1881/1882) yılında, Hekim Hasan Ziver Efendi tarafından yaptırıl-
mıştır. Caminin kuzeybatı cephesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi tek şerefelidir. Yapının üstü 
kubbe ile örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi sonradan eklenmiştir.
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 Sultan Süleyman Han Camii 

 İlimiz camilerinin ortak özelliği klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış olmalarıdır. İslam 
kent siluetinin en önemli öğesi olan camiler, günümüzden farklı olarak tarihte ibadethane vasfının 
yanı sıra sosyal ve eğitsel birçok işleve de sahip olmuştur. 

 Sultan Süleyman Han Camii, Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan, bugünkü şehir merkezi-
nin  3 km kadar kuzeydoğusunda bulunan Süleymaniye Mahallesi’nde yer almaktadır.

 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi yapıtı olan cami, günümüze kadar birçok onarım geçirmiştir. 
Dikdörtgen planlı yapı, mihrap önüne dikey uzanan üç neften meydana gelmiştir. Neftler altı ahşap 
direk üzerine çatı ile örtülüdür. Caminin tek şerefeli olan minaresi kalın silindirik bir gövdeye sahiptir.
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 Daltaban Çeşmesi

 Sadullah Efendi Camiinin güneybatısın-
da yer alan Daltaban Çeşmesi, 1. Dünya Savaşı 
sırasında “Cihad-ı Ekber” hatırasına yapılmıştır. 
Sekizgen mermer zemin üzerine dört cepheli 
ve üç bölüm halinde yükselen bir tarzda küfe-
ki taşıyla yapılmıştır. Çeşmenin yüksekliği; 3,80 
m, tepesindeki demirle birlikte yüksekliği 5,37 
m’dir. Çeşmenin musluklarının yer aldığı birinci 
katı kenarları 1 m uzunluğunda dört kare pa-
nodan oluşmaktadır. Her cephede yaprak mo-
tifleri arasında birer lüle vardır. İkinci katı 70 cm 
boyutlarında dört kare cepheden oluşmaktadır. 
Doğu, kuzey ve güney cephelerinde madalyon 
şeklinde birer mermer kitabe yer almaktadır. 
Batı cephesindeki kitabe yeri boştur. Kuzey 
cephede top, tüfek, tabanca, kılıç ve borazan 
motiflerinin simetrik olarak işlendiği Osmanlı 
arması bulunmaktadır. 3. bölümü yedi cepheli 
bir sütundan oluşmakta, ikinci bölümün orta-
sında yükselmektedir. Doğu cephesindeki kita-
bede Osmanlı padişahı Mehmet Reşad’ın adı 
yazmaktadır.

Cihad-ı Ekber: Birinci Dünya Savaşı’na girişimize dair adı-
na sonradan “Cihad-ı Ekber Fetvası” denilen 23 Kasım 
1914 tarihli resmî hüviyet taşıyan bir savaş metni neşre-
dildi. Fatih Cami avlusundan Ali Haydar Efendi tarafından 
okunmuştur. Daltaban Çeşmesi bu savaşa katılan askerlerin 
hatırasına yapılmıştır.

ETKİNLİK ZAMANI
Çevrenizde bulunan tarihi mekânlara sınıfça bir gezi düzenleyiniz.
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ŞEHRİMİZDE İZ BIRAKANLAR ŞEHRİMİZDE İZ BIRAKANLAR 

 Gümüşhane… Nice sanatçılar, spor adamları  yetiştirmiş, nice şairleri bağrından çıkarmış, gö-
nül erenlerinin yuvası olmuş kendi küçük ama gönlü zengin şehir.

 Hangi birini sayalım ki: Ahmed Ziyaüddin GÜMÜŞHANEVİ Hazretleri, Hüseyin Nihal ATSIZ, Dila-
ver CEBECİ, Mahmut Oltan SUNGURLU, Muzaffer DEMİRHAN, Ertuğrul SAĞLAM, Ziya DOĞAN, Şinasi 
ÖZDENOĞLU, Yusuf GÜNEY, Osman YAĞMURDERELİ…Ve daha niceleri.  Gümüşhaneli olan  ama Tür-
kiye’ye mal olan.  

1. Gümüşhane’nin yetiştirdiği tarihi şahsiyet, 
sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim insan-
ları hakkında araştırma yapalım.
2. “Türkiye’m” şarkısının söz yazarı hakkın-
da araştırma yapalım.

Hüseyin Nihal Atsız Muzaffer Demirhan Dilaver Cebeci

Ziya Doğan Osman Yağmurdereli Ertuğrul Sağlam

Şinasi Özdenoğlu Yusuf Güney Mahmut Oltan Sungurlu
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 Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî

 “Allah, insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiştir. İnsanların bütün organları üretici, 
bir tek ağzı tüketicidir. Her Müslüman her müridan vücudu kadar üretip, ağzı kadar tüketse herkesin 
geliri giderinden fazla olur. Dünyada fakir kalmaz. Yine insanlar, vücudu kadar düşünüp ağzı kadar 
konuşsa her hareketi akıl ve şuurla olacağından o insan başardı olur. Oysa insanların çoğu, ağzı kadar 
bile üretemiyor ama vücudunun iki üç katı kadar tüketebiliyor.”

 Gümüşhane ismiyle özdeşleşen, Gümüşhane’de doğmasına rağmen ünü sınırları aşan, Gü-
müşhane denilince akla gelen ilk kişi olan Ahmed Ziyaüddin GÜMÜŞHANEVİ Hazretlerini tanımaya 
başlayalım:

 Dünya çapında şöhrete sahip meşhur bir İslam âlimi Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gü-
müşhânevî 1228/1813 senesinde Gümüşhane’nin Emirler Mahallesi’nde dünyaya geldi. Adı Ahmed 
olup daha çok Ziyaüddin mahlası ve Gümüşhanevî nisbeti ile meşhur olmuştur.

 Gerçek bir zâhid ve hak dostu olan Gümüşhanevî’nin Gümüşhane’de hayatının ilk on senesini, 
yani çocukluk yıllarını geçirdiği biliniyor. 

 Tarikat silsilelerinde kendi adına özel bir şube teşkil edecek kadar ileri mertebede bir şeyh ve 
âlimdir. 

5.7
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 Gümüşhânevî’nin çocukluğundan beri ilim tahsiline ayrı bir merakı olduğu ve beş yaşında 
Kur’ân-ı Kerîm’i hatmettiği, sekiz yaşına geldiğinde Kaside-i Bürde, Delâil-i Hayrât ve Hizb-i A’zâm adlı 
eserleri hatmedip bu eserlerden icazet aldığı bilinmektedir.

 On yaşlarına geldiğinde ailesiyle birlikte Trabzon’a göç eder. Ağabeyinin askere gitmesiyle yal-
nız kalan babasına iş yerinde yardım etmek, onu ilim tahsil etmekten alıkoymamıştır. Ahmed, Trab-
zon’daki âlimlerden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri almaya başmıştır.

 Ticari alışveriş için amcasıyla İstanbul’a geldiğinde on sekiz yaşlarındadır. Bu seyahat tarih ola-
rak 1247/1831 yılına rastlamaktadır.
 
 “Yardımcı ve dost olarak Allah bana yeter.” diyerek İstanbul’da Bayezid Medresesi’nde yapa-
yalnız kalmaya başlar. Zamanın okutulan bütün ilimlerini en yüksek seviyede tahsil etmeye muvaffak 
olur.

 Abdülaziz, Abdülmecid ve II. Abdülhamid’in hocası Abdullah el-Mekkî el-Erzincanî’nin halifesi 
ve daha sonra kendisine intisap eden Şehri Hafız Muhammed Emir el-İstanbulî ile Erzincanlı Nakşî 
Şeyhi Kürd Hoca namıyla bilinen Abdurrahman el-Harpûtî’den ders okumuştur. Bu hocaların rahle-i 
tedrisinde bulunup İstanbul’daki on üç yıllık tahsil hayatı sonunda 1844’te icazet almıştır.

 Padişah ve saray hocalarının rahle-i tedrisinde şer’î ve zâhirî ilimleri tamamlar. Başarılı bir ta-
lebe olan Gümüşhanevî icâzet almadan önce arkadaşlarına ders verebilecek kadar hocalarının iltifa-
tına mazhar olur. Gümüşhânevî (ks), icâzet aldıktan sonra Bayezid ve Mahmud Paşa Medreselerinde 
müderrisliğe başlar. Bir yandan hocalık yaparken bir yandan da ilmî eserler tertip ve te’lîfine çalışır. 
Geceli gündüzlü otuz yıl eser telif etmekle meşgul olur. Bir yandan eser vücuda getirirken bir yandan 
da gittikçe ders halkasını genişletir. Öyle ki ders halkasına katılanların sayısı binlerle ifade edilir.

 Osmanlı Devleti’nin en çalkantılı ve buhranlı bir devrinde yaşamış olan Gümüşhânevî hazret-
leri; tarikat anlayışı, tekkesi, irşat hususiyeti, sayısız müridi, padişahlar nezdindeki nüfûzu, tasavvuf, 
fıkıh ve hadise dair eserleri ve dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği yüz on altı halifesiyle günümüz-
de de halen canlılığını muhafaza eden bir tesir ve şöhrete sahiptir.

 II. Abdülhamid ile hususî bir yakınlıklarının bulunduğu özel istişare ve toplantılarının olduğu da 
bilinmektedir.

 Yeri gelince cihada katılmış, silaha sarılmıştır. Cihadın Kuranî bir emir yani farz olduğundan 
hareketle 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşlarına iştirak ederek cephede bizzat çarpışmıştır. 
Gönüllü olarak gittiği bu savaşın kesintiye uğradığı bir ara Of’a gelerek tarikat neşrinde ve irşad hiz-
metinde bulunmuş, savaş başlar başlamaz muharebe meydanına tekrar dönmüştür.

 Başlıca Eserleri:

 Râmûzü’l-Ehâdîs, Levâmiu’l-Ukûl, Acâibü’n-Nübüvve, Letâifü’l-Hikem, Hadîs-i Erbaîn, Câ-
miü’l-Usûl, Mecmûatü’l-Ahzâb,  Rûhu’l-Ârifîn ,Necâtü’l-Gâfilîn, Devâü’l-Müslimîn, Netâicü’l-İhlâs...
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ETKİNLİK ZAMANI
Aşağıda isimleri verilen şehrimizin yetiştirdiği değerleri örnekteki gibi 
uygun bölümlerle eşleştiriniz.

Dilaver CEBECİ

Muzaffer DEMİRHAN

Neva ÇİFTÇİOĞLU

Mahmut Oltan SUNGURLU

Çağırgan BABA

Hüseyin Nihal ATSIZ

Ertuğrul SAĞLAM

Ayla SAN

Şeyh-i ŞEYRANİ

Sabri Özcan SAN

Vasfi Mahir KOCATÜRK

SPOR

KÜLTÜR 
SANAT

BİLİM

SİYASET

GÖNÜL
ERENLERİ

ETKİNLİK ZAMANI

1.

2.

3.

4.

5.
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Sizler de araştırma yaparak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

A) Gümüşhaneli müzisyenler:

1)..............................................................

2)..............................................................

3)..............................................................

B) Gümüşhaneli ressamlar:

1)..............................................................

2)..............................................................

3)..............................................................

C) Gümüşhaneli fotoğraf sanatçıları:

1)..............................................................

2)..............................................................

3)..............................................................

D) Gümüşhaneli öğretim üyeleri:

1)..............................................................

2)..............................................................

3)..............................................................

E) Gümüşhaneli sporcular:

1)..............................................................

2)..............................................................

3)..............................................................
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ŞEHRİMİZDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASŞEHRİMİZDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

 Halk Oyunları:

 1. Altın Yüzük 2. Aman Aman Kelkitli misin? 3. Aşurtma 4. Baş Bar 5. Bel Kırma 6. Bitlis 7. Cemo 
8. Cenik 9. Çeçen Kızı 10. Çingen Barı 11. Daldalar 12. Dello, Tello 13. Dik (Tik), Urum Tiki (Diki) Dizden 
Kırma, Vasilin Diki 14. Dur Yerinde 15. Düz Horon 16. Eylence 17. Fındıklar 18. Güzeller 19. Hançer 
Barı, Bıçak Oyunu 20. Havva Hatun (Beş Ayak) 21. Hoş Bilezik 22, Hoy Nari 23 İki Ayak 24.İkinci Bar 25. 
İnce Çubuk 26, Karabit, Karabet, Garabet Karakız 27. Karşılama 28. Kasap 29.Kavurma Koydum Tasa 
30. Koççani- Koççari 31. Köşk Altın 32. Kürdün Kızı 33. Laz Horonu 34. Lorke 35. Mektepli, Mektepten 
Kaçtı 36. Nadide Tulum-Tulum 37. Papuri 38. Sallanma, Sallatma, Sallama 39. Sarhoş Barı 40. Sarı-
kız 41. Sera-Sıksara-Sıksaray 42. Şiro, Ankara Şirosu, Arap Şirosu, Ağır Şiro 43.Tamzara 44.Temur Ağa 
45.Tillara 46.Turnalar 47.Üç Ayak 48.Vessenin Önü 49.Veysel Barı 50.Yayladan Gelirim Yüküm Eriktir 
51.Yaylalar 52.Yaylanma

 Dizden Kırma (Urum Diki): 

 “Dizden Kırma” oyunu horon türü bir 
oyundur. 10/8 ölçüyle oynanan dizden kırma 
oyunu “Urum Diki” gibi isimlerle de anılmak-
tadır. Ellerin aşağıdan tutulmasıyla başlayan 
oyun daha sonra ellerin yukarı kaldırılmasıyla 
devam eder. Eller yukarıda oynanırken alaşa-
ğı yapılır ve bu üç kez tekrarlanır. Çökme fi-
gürü yapılarak oyun devam eder. Daha sonra 
eller yeniden aşağıda olacak şekilde tutulur 
ve oyuna devam edilir. “Dizden Kırma” oyunu 
şehrimizdeki oyun tavrını en güzel yansıtan 
oyun örneğidir. Şehrimizde bar tavrıyla ve ho-
ron ezgisiyle oynanan bu oyunla, oyuna baş-
lamak adet haline gelmiştir. 

5.8
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1. Şehrimizde düğün ve eğlencelerde oynanan 
halk oyunlarını biliyor muyuz?
2. Şehrimizin yöresel yemeklerinden tattınız 
mı?
3. Yöresel kıyafetleri biliyor musunuz?
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 Geleneksel Giyim Kuşam:

 Giyim: Şehrimizin konumunun getirdiği etkilerden 
dolayı müzik ve oyunlarında farklılıklar görülür. Kıyafetlerde 
peştamal ve çapulasından lastiğine kadar Torul ve Kürtün 
ilçelerinde Karadeniz etkisi görülmektedir. Kelkit ve Şiran 
yöresinde ihram, tepelik gibi öğelerle Doğu Anadolu etkisi 
ağırlık kazanmaktadır.

 Erkek Kıyafetleri: İç gömlek, içlik entari (mintan), 
göğüslük, yelek, sarka, don, tepelik veya fes, şal kuşak, yün 
çorap, çarık, gümüş hamaylı başlıca erkek kıyafetleri olarak 
görülmektedir.

 Kadın Kıyafetleri: Gömlek, iç don, zıpka (zıvga-zıfka), yelek, çarık-yemeni, fes veya kukulat, 
kemer-silahlık, kuşak, yün çorap, gümüş hamaylı ve muska başlıca kadın kıyafetleridir.

 Yöresel Yemekler:

 Mantı, tatlı çorbası, un herlesi, gavut, yavan çorba, doduk, fırfır, dırma, gendime çorbası, eriş-
te, arpa yarma çorbası, zuluflu çorba, pağla denlisi, borani, lemis, fıtfıt haşılı, kartol kavurması, muh-
la, haşıl, evelik dolması, lor dolması, ekmek aşı, kaygana, kete, pancar kavurması, zırıhta, güveç, su 
böreği, paparna, toğala kuymağı, hıngel, galıya. 

 Pestil ve Köme: Gümüşhane deyince akla 
ilk gelen pestil ve kömedir. Pestil ve köme bir tat-
lı türüdür ve çerez olarak tüketilmektedir. Herkes 
tarafından çok sevilen şehrimize özgü bir tatlıdır. 
Şehrimizden geçenler mutlaka köme ve pestil ala-
rak yollarına devam ederler. Köme ve pestilin ham 
maddesi dut meyvesidir. 

 Kete (Golot): Kete, bir hamur işi türüdür. 
Şehrimiz ve çevre illerde yapılmaktadır. Kete sürekli 
pişirilir ve her öğünde yenilebilir. Ketenin yanında 
genellikle reçel ve bal ikram edilir.

 Katıklı Çorba: Katıklı çorba, şehrimize özgü 
bir çorbadır. Ayran, mısır ve bulgur yarması ile yapıl-
maktadır. Kış aylarında sıklıkla tüketilmektedir.

5.9
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 Gendime Pilavı: Gendime pilavı, Türkiye’de 
birçok ilde pişirilmektedir. Her ilin kendine özgü pi-
şirme usulü vardır. Bazı illerde “keşkek” olarak ge-
çen pilav şehrimizde “gendime pilavı” olarak adlan-
dırılmaktadır. 

 Evelik Dolması: Evelik, Gümüşhane dağların-
da yetişen bir çeşit bitkidir. Gümüşhane dağlarından 
toplanan bu bitkinin yaprakları içine harç yapılarak 
sarılır ve pişirilir. Evelik dolması Gümüşhane’ye özgü 
bir dolma çeşididir. 

 Yöresel Masallar: 

 “Gümüş Kız” efsanesi, “Koca Neneyle Tilki” masalı Gümüşhane’nin ürettiği ve dünya edebiya-
tında kendine yer bulan eserlerdir.

Masal: Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sü-
rüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü 
kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine masal denir.Bi
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 Koca Neneyle Tilki

 Bir varmış, bir yokmuş. Bir Koca Nene varmış. Bu nenenin bir tek ineği varmış. Bu ineği sağar, 
sığar, sütünü satar, geçinirmiş. Bir gün Koca Nene sütünü sağmış, küleği götürmüş, havlunun ortasına 
koymuş, işine gitmiş. Az sora gelmiş bakmış ki süt yok, külek boş. Bir böyle, beş böyle.

 -Allah Allah! Bunda bir iş var, demiş.

 Bir sabah gene sütü sağdıktan sonra gene götürmüş küleği havlunun ortasına koymuş, kendi 
de bir köşeye gizlenmiş. Bir de bakmış ki ne baksın, bir tilki küleğe yanaşmış, sütü içiyormuş. Hemen 
satırı kapmış nene, tilkinin kuyruğuna bir indirmiş, koparmış tilkinin kuyruğunu. Tilki dönmüş Koca 
Nene’ye yalvarmış:
 -Nene, nene, kuyruğumu geri ver, demiş. 

Nene de:
 -Yok, vermem, kâfir, sen benim sütümü nasıl içersin, demiş.

Tilki gene:
 -Nene, nene, kuyruğumu ver, diye yalvarmış.

Nene de merhamete gelmiş:
 -Git sütümü getir, sana kuyruğunu vereyim, demiş.

Tilki koyuna gitmiş:
 -Koyun kardeş, koyun kardeş, bana süt ver, neneye vereyim, kuyruğumu alım, diye yalvarmış. 

Koyun da demiş ki:
 -Sen git bana ot getir, ben de sana süt vereyim.

Tilki ne etsin, gitmiş çayıra:
 -Çayır, çayır, bana ot ver, koyuna vereyim, koyun bana süt versin, neneye vereyim, kuyruğumu 
alayım.

Çayır demiş ki:
 -Git bana kızları al getir, üstümde oynasınlar, ben de sana ot vereyim.

Tilki kızlara gitmiş:
 -Kızlar, kızlar, ne olursunuz, gelin çayırda oynayın. Çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim, 
koyun bana süt versin, sütü neneye vereyim, kuyruğunu alayım.

Kızlar demişler ki:
 -Git bize inci getir, gelelim çayırda oynayalım.
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Ne etsin gorona tilki? Kalkmış kuyumcuya gitmiş:
 -Kuyumcu kardeş, kuyumcu kardeş! Bana inci ver, götürüm kızlara vereyim, kızlar gitsin ça-
yırda oynasınlar, çayır bana ot versin, otu götüreyim koyuna vereyim, koyun bana süt versin, sütü 
alayım, götüreyim neneye vereyim, kuyruğumu alayım.

Kuyumcu demiş ki:
 -Git bana yumurta getir, sana inci vereyim.

Tilki bu sefer de tavuklara gitmiş:
 -Pullu pullu tavuklar! Böyle böyle oldu, başıma bu haller geldi. Gelin bana yumurta verin, gö-
türüm kuyumcuya vereyim, kuyumcu bana inci versin, götürüm kızlara vereyim, kızlar gitsin çayırda 
oynasınlar, çayırdan ot alayım, koyuna vereyim, koyun bana süt versin, neneye vereyim, kuyruğumu 
alayım.

Tavuklar demişler ki:
 -Git bize lazut getir, yumurta verelim.

Tilki tutmuş yolu, gitmiş lâzut tarlasına:
 -Tarla tarla! Ne olursun, ne olursun. Bana biraz lâzut ver, götüreyim tavuklara vereyim, tavuk-
lar bana yumurta versin, yumurtayı alayım, kuyumcuya vereyim, kuyumcudan inci alayım, kızlara 
vereyim, kızlar gitsin çayırda oynasınlar, çayır bana ot versin, koyuna vereyim, koyun bana süt versin, 
neneye vereyim, kuyruğumu alayım.

Tarla da demiş ki:
 -Git bana su getir, sana lazut vereyim.

Tilki almış yolu gitmiş dereye:
 -Dere, dere! Bana su ver, tarlaya vereyim, tarladan lâzut alayım, tavuklara vereyim, tavuk-
lardan yumurta alayım, kuyumcuya vereyim, kuyumcudan inci alayım, kızlara vereyim, kızlar gitsin 
çayırda oynasınlar, çayırdan ot alayım, koyuna vereyim, koyundan süt alayım, neneye vereyim, kuy-
ruğumu alayım.

Ne ise, tilki dereden suyu almış, götürmüş tarlaya vermiş, tarladan lâzut almış, tavuklara vermiş, ta-
vuklardan yumurta almış, kuyumcuya vermiş, kuyumcudan inci almış, kızlara vermiş, kızlar gitmişler, 
çayırda oynamışlar, çayır ona ot vermiş, otu almış koyuna vermiş, koyundan süt almış, neneye vermiş, 
kuyruğunu almış, çıkmış, gitmiş.

5.16
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Ninni: Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durma-
sı için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili 
şiirlerdir.

Ninni diyeyim beşiğine,
Güneş doğsun eşiğine
Büyüdüğünü görürsem
Gül doldurayım döşeğine

Ninni yavrum, ninni...

Ninni yavrum uyuyasın
Uyuya da büyüyesin
Tıpış tıpış yürüyesin
Baba deyip söyleyesin

Ninni yavrum ninni oy

Bilmece: Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla 
ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun 
düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir.

Adım atmaz, yere batmaz yeminlidir yayan gitmez. (Yağ Küleği)
Ağzı açık alamet içi kızıl kıyamet.(Fırın)
Alaca bulaca, çıkar gider ağaca. (Yılan)
Alaca karga, yuvarlanır harga, içi dolu kavurga. (Kuşburnu)
Altı kütük, üstü bükük. (Soba)

Yöresel Ninniler

Mani: Başta aşk olmak üzere hemen her konuda söylenebilen bir 
halk edebiyatı nazım türüdür.

Al alma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Bu almanın sahibi
Sözüne mert olaydı

Alaşağı semeri
Tımar edelim atı
Gel aşağı konuşak
E Müslüman evladı

Bostanlarda lahana
Dildim koydum sahana
Öyle bir yar sevdim ki
Kendisi salahana

Yöresel Maniler

Yöresel Bilmeceler

Bi
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i 
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su

Bi
lg
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Ninni yavrum uyuyasın
Uyuya da büyüyesin
Tıpış tıpış yürüyesin
Baba deyip söyleyesin

Ninni yavrum ninni oy

 İnsan topluluklarını millet yapan en önemli farklılıklardan biri kültürdür. Kültürün en önemli 
unsurlarından biri de dildir. Dil başlıca yazı dili ve konuşma dili olarak ikiye ayrılabilir. Her sesi, heceyi 
ve sözcüğü işaretle gösteren ve görme duyumuza seslenen işaretler sistemi “yazı dilidir” diye ad-
landırılabilir, işitme duyumuza seslenen işaretler sistemi de “konuşma dili” olarak tanımlanabilir. 

 Konuşmada sürekli olarak bir yenilik söz konusudur. Kişilerin sosyal durumları, yaşadıkları 
çevre ve eğitimleri konuşma biçimlerini etkiler.  Böylece konuşma dilinde “ağız” farklılıkları oluşur. 
Ağız; konuşma dilinin bölgeler, şehirler ve köyler arasında farklılık göstermesidir. Böylece Denizli ağzı, 
Gümüşhane ağzı gibi ayrımlar oluşur. 

 Kimi araştırmacılar Gümüşhane ili ağzını, ilçe ağızları üzerinden tasnif etmiştir. Bu tasnif idari 
sınırlarla ilgili olmayıp konuşma dilinin buralarda farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
farklılık sadece ilçelerde değil aynı ilçenin birbirine yakın köylerinde dahi görülmektedir. Buna göre 
Gümüşhane ili ağzını, Kelkit ilçesi ağzı, Şiran ilçesi ağzı, Torul ilçesi ağzı, Köse ilçesi ağzı olarak beşe 
ayırmak mümkündür.

İLİMİZDE KONUŞMA DİLİNİN ÖZELLİKLERİİLİMİZDE KONUŞMA DİLİNİN ÖZELLİKLERİ

5.17

H
azırlanalım

 

H
azırlayalımKonuşma dilinde Türkçenin yöresel farklılık 

göstermesinin nedenlerini araştırınız, bul-
duklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.18
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 İlimiz Ağzındaki Bazı Atasözleri

• Aptaldan paşa tahtadan maşa olmaz

• Dana “bıcık”tan artar para buçuktan artar

• Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle ye.

• Al almaya taş atan çok olur. 

 İlimiz Ağzında Kullanılan Bazı Deyimler

• Ay bacayı savdı (Bir iş için geç kalındığını ifade eder)

• Baş göz etmek ( Evlendirmek)

• Beti benzi kaçmak ( Çok korkmak, hasta olmak)

• Cağur cuğur etmek ( Gereksiz konuşmak)

Bazı Kelimelerin İlimiz Ağzında Kullanış Şekilleri

5.19
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5.19

Aşağıdaki kelime, deyim ve atasözlerinin anlamlarını “Ağızlar Söz-
lüğünden” veya büyüklerinize sorarak bulduğunuz anlamları sınıfta 
paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI
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GÜMÜŞHANE’DE BASINGÜMÜŞHANE’DE BASIN

 Gümüşhane’de birçok gazete ve dergi yayımlanmıştır. Ancak bu gazete ve dergilerden çoğu 
kısa süreli bir yayın hayatı geçirmiştir. Kısa süreli yayınlar olmalarına rağmen birçok gazete ve dergi 
Türkiye genelinde okuyucu bulmuştur. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

 Beşinci Mevsim

 Beşinci Mevsim, 32 sayfalık bir dergi. Sahibi Nazlı Koçoğlu. Sorumlu Müdürü Gülşen Yıldırım. 
İlk sayı Mart 1993’te yayımlandı. Sanat, edebiyat, eğitim ve diğer konulardaki yazıların yer aldığı der-
gi, yayınını 1994 Şubat ayına kadar sürdürmüş ve 12. sayısıyla yayınına son vermiştir.

 Cılga Dergisi

 Gümüşhane Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübünün yayın organı olarak ha-
yatına başlayan dergi 12 sayı sonra yayın hayatını sonlandırmıştır. 

 Cümle Dergisi

 Gümüşhaneli edebiyatseverler tarafından çıkarılan dergi mevsimlik ola-
rak yılda dört sayı yayınlanarak 5 sayılık yayın hayatından sonra kapanmıştır.

 Demokrat Gümüşhane

 “Gümüşeli” gazetesinden  sonra Gümüşhane’de yayınlanan ikinci gazete “Demokrat Gümüş-
hane” adıyla emekli öğretmen Lütfullah Kantek tarafından kurulmuştur. Demokrat Gümüşhane’nin 
ilk sayısı 8 Aralık 1952 tarihinde yayımlandı. İlk sayının üzerinde sahibi ve başmuharriri olarak Halit 
Zarbun yazılıdır.

 Genç Kalemler

 Genç Kalemler yayın hayatına Mayıs 1994 tarihinde başladı. Sahibi Mustafa Kars. Yazı İşeri 
Müdürü Eyüp Yağlıdere. Ayda bir yayınlanan dergi kısa bir süre sonra yayınına son vermiştir.

 Gümüş Belde

 Gümüşhane Belediyesinin yayın organı olarak ilk sayısı Şubat 1992 tarihinde yayımlandı. Bül-
ten şeklinde yayımlanan mevkute bir süre sonra yayınına  son vermiştir. 

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

1-Yaşadığımız yerde yayımlanan gazete, dergi 
var mıdır? Araştırınız.
2-İlimizde yayımlanan bir gazeteyi derste in-
celeyiniz.

5.20
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5.20

 Gümüşeli

 Gümüşhane’de ilk gazete “Gümüşeli” adıyla 25 Şubat 1929 tarihinde yayın hayatına başladı. İl 
Özel İdare Müdürlüğü tarafından kendi matbaasında basılan Gümüşeli, 0,45 ebatında ve 4 sayfa ola-
rak yayınlanmıştır. Gümüşeli yarı resmi bir yayın organı niteliğinde 1948 yılına kadar, belli aralıklarla 
yayınını sürdürmüştür. 

 Harşit Dergisi

 Gümüşhaneli bir grup öğretmen tarafından çıkarılan dergi 2 ayda bir ya-
yımlanarak 15 sayılık yayın hayatından sonra kapanmıştır. Derginin sahibi Bay-
ram Karabulut, Yazı işleri müdürü olarak Yusuf Özgün’ün isimleri yer almaktadır. 
Nisan 2003’te yayın hayatına başlayan dergi Ekim 2005’te  yayınına son vermiştir.

 Herfene Dergisi

 Gümüşhaneli edebiyatseverler tarafından çıkarılan dergi 
mevsimlik olarak yayımlanarak 22 sayılık yayın hayatından sonra ka-
panmıştır.

 Kelkit Çayı

 Kelkit Çayı gazetesi, Mayıs 1979’da yayına başladı. Sahipliğini Zeki Sözer’in, yöneticiliğini de 
İsmail Hakkı Topuz’un üstlendiği Kelkit Çayı, Erzincan Erma Matbaasında basıldı. 1986 yılının sonla-
rında yayınına son verdi. 

 Kelkit Gazetesi

 Sahipliğini İrfani Doğan’ın üstlendiği Kelkit Gazetesi 1953 yılında Nurettin Özdemir tarafından 
yayına sokuldu. Baskısı Erzincan’da yapılan gazetede, yerel haberlerin dışında siyasal ve kültürel olay-
lara da yer vermiştir.

 Kuşakkaya

 Adını Gümüşhane’ye hakim bir tepeden alan Kuşakkaya Gazetesi 20 Hazi-
ran 1967 tarihinde yayınlanmaya başlandı. Kurucuları Turan Tuğlu ve Zühtü Çe-
tinkaya’dır.  azete günümüzde günlük olarak yayımlanmaktadır. 

 Kültür Vadisi Gümüşhane Dergisi

 İlk yayınına 1994 yılında başlamıştır. Gümüşhane’yi sosyal, kültürel, ekonomik yönden tanıt-
mak amacıyla Gümüşhane Valiliği tarafından çıkarılan dergi bir süre yayınlandıktan sonra yayınına 
son vermiştir.
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 Süleymaniye Gazetesi 

 Gümüşhane Valiliği tarafından aylık olarak çıkarılan gazete 10 
sayı çıktıktan sonra yayın hayatına son vermiştir. 

 Bunlardan başka İnkılabın Sesi, Vilayet, Gümüşhane’nin Sesi, 
Gümüş Vadi, Gümüşçizgi gibi yayın organları da kısa süreli olarak yayın-
lanmışlardır.

 Bugün şehrimizde halen Gümüşkent, Gümüşkoza, Gümüşhanede Olay, Kuşakkaya isimlerinde 
4 adet günlük gazete yayın hayatını sürdürmektedir. Şiran Gündem, Kelkit Gündem, Gümüşhane Ek-
spres, Kösenin Sesi, Demokrat Gümüşhane gazeteleri haftalık olarak yayın hayatına devam etmekte-
dir.

Kütüphanelere giderek şehrimizde yayınlanan dergi ve gazetelerden han-
gilerinin mevcut olduğunu araştırınız.

Araştıralım Tartışalım

Yazmak Üzerine Notlar

Ne acayip iş! Kalbimi kâğıtlara ekiyorum; insanların kalbinde büyüyor. (Mihail Nuayma)

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. (Ali Fuat Başgil)

Âlim unutmuş, kalem unutmamış. (Türk Atasözü)

Eğer kendiniz hakkında gerçekleri anlatamıyorsanız, başka insanlar hakkında da gerçeği 
anlatamazsınız. (Virginia Woolf)

Yaratıcılığın en büyük düşmanı kendinden şüphedir. (Sylvia Plath)

Çok yazan değil, güzel yazan yaşar. (Cenap Şehabeddin)

Her zaman bir not defteri taşıyın yanınızda. Ama her zaman. Kısa süreli bellek bilgiyi 
sadece üç dakikalığına tutar; kâğıda geçirmediğiniz sürece aklınıza gelen bir fikri sonsuza 
kadar kaybedebilirsiniz. (Will Self)

Söz kulağa, yazı uzağa gider. (Türk Atasözü)

Yazarın gözyaşı yoksa okurun da yoktur. Yazarın sürprizi yoksa okurunda yoktur. (Robert 
Frost)

5.21

5.22

5.23

5.24



ŞEHRİMDE BEN
5. Ü

N
İTE

139

5.24

ŞEHRİMİZDE MÜZİKŞEHRİMİZDE MÜZİK

Felek Ne Derdin Var İseFelek Ne Derdin Var İse
Ben Varım Ya Sal BaşımaBen Varım Ya Sal Başıma
Bıkmışım Senin DünyandanBıkmışım Senin Dünyandan
Zaten Gelir Dar BaşımaZaten Gelir Dar Başıma

Bırakmadın Benim PeşimBırakmadın Benim Peşim
Kurutmadın Gözüm YaşınKurutmadın Gözüm Yaşın
Neyinden Korkayım KışınNeyinden Korkayım Kışın
Yazın Yağar Kar BaşımaYazın Yağar Kar Başıma

Hışır Osman Yanar BitmezHışır Osman Yanar Bitmez
(Yanar Gönlüm Yanar Bitmez)(Yanar Gönlüm Yanar Bitmez)
Ocak İçte Baca TütmezOcak İçte Baca Tütmez
Zalim Felek Sanki YetmezZalim Felek Sanki Yetmez
Bir De Vurur Yar BaşımaBir De Vurur Yar Başıma

Osman NEBİOĞLU ( Hışır Osman)Osman NEBİOĞLU ( Hışır Osman)

Yazın Yağar Kar BaşımaYazın Yağar Kar Başıma

5.25

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

Katıldığınız düğün, kına gecesi, festival vb. eğ-
lencelerde gördüğünüz enstrümanlar nelerdir?

 Şehrimizin coğrafi konumundan dolayı müzik kültürü için bir yandan Doğu Karadeniz kıyı şeridi 
öbür yandan da Doğu Anadolu’nun kültürünü bir arada görmek mümkündür denilebilir. Bu durum se-
bebiyle şehrimiz birçok kültürün buluştuğu şehrimizde müzik folkloru için ilk adımda şunları söyleye-
biliriz: Buradaki müzik kültürü genel anlamda tipik Doğu Karadeniz damgası taşırken (türküler ve 
geleneksel oyun havaları gibi) Doğu Anadolu’ya özgü uzun hava örneklerini de bünyesinde barındır-
maktadır. Yöremizde genel olarak kırık hava türü ezgilere, uzun hava türü ezgilere ve halk oyunu ezgil-
erine rastlamak mümkündür. Ayrıca yörede ezgi eşliğinde söylenen halk hikayeleri, atışmalar, mani 
ve koşmalar da çok yaygındır. Yöremizde özellikle Kelkit ve Köse dolaylarında ozanlık geleneği halen 
önemini korumaktadır. 
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 Gümüşhane yöre müziği; yayla göçleri esnasında, düğünlerde, kına yakma geleneklerinde, 
asker uğurlamalarında, herfene geleneğinde, kuşburnu ve pestil şenlikleri gibi çeşitli festivaller 
kapsamında yapılan eğlencelerde yaşatılmaktadır. Bunlardan herfene geleneğinden kısaca söz ede-
cek olursak:

 Herfene geleneği, Anadolu’daki bir nevi toplantı geleneğidir.  Burada halk, kış gecelerinde bir 
araya gelir, ortak bir şekilde yenilir içilir, birlikte köy seyirlik oyunları oynanır, meddah hikâyeleri an-
latılır ve müzik icraları yapılır. Bu gelenek müzik kültürünü oldukça diri tutmaktadır.

 Şehrimizde tezeneli sazlardan divan, bağlama, çöğür ve cura görülmektedir. Yöredeki bazı köy-
lerde cura, tezene kullanılmadan çalınmaktadır. Yaylı sazlardan kemane ve kemençe, nefesli sazlardan 
da zurna ve mey ailesi ön plandadır. Kuzeydoğu köylerinde ise sadece tulum ve zurna çalınmaktadır. 
Davul, zilli tef (sallama tef), zilsiz tef, zil çalgıları da şehrimizin vurmalı sazlarıdır. 

Şehrimizin Bilinen Türküleri :

Atımı Bağladım Ben Bir Kotana

Avluya Bir Kuş Kondu

Dut Dibine Yaslanırlar

Elmalar Allanıyor

Et Pişirdim Yağlı Yağlı

Gel Çıkalım Tepelerden

Giderim Yolum Dağdır

Gül Altında Gergef İşler

Hürünü Yavrum Hürünü (Zil Havası Çeşitlemesi)

Kız Zülüflerin Perde Perde

Zerdali Çiçeklerinde

5.26



ŞEHRİMDE BEN
5. Ü

N
İTE

141

Şehrimizin Bilinen Türküleri :

Atımı Bağladım Ben Bir Kotana

Avluya Bir Kuş Kondu

Dut Dibine Yaslanırlar

Elmalar Allanıyor

Et Pişirdim Yağlı Yağlı

Gel Çıkalım Tepelerden

Giderim Yolum Dağdır

Gül Altında Gergef İşler

Hürünü Yavrum Hürünü (Zil Havası Çeşitlemesi)

Kız Zülüflerin Perde Perde

Zerdali Çiçeklerinde

Gümüşhane türkülerinden bir tanesinin hikâyesini araştırarak arka-
daşlarınızla paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI

5.26
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Hışır Osman (Osman NEBİOĞLU) hakkında araştırma yaparak sınıfı-
nızda paylaşınız.

ETKİNLİK 
ZAMANI
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GÜMÜŞHANE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİGÜMÜŞHANE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

 Gümüşhane’nin Kurtuluşu

  7 Temmuz 1916 tarihinde Rusların, Doğu 
Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yaptıkları işgaller 
halkı göç etmeye zorladı. 16 Temmuz 1916'da 
Bayburt'u ele geçiren Ruslar duraklamadan yol-
larına devam ettiler. 20 Temmuz 1916 gecesinde 
ise Gümüşhane’ye girerek bölgeyi işgal etmişler-
di. Birliklerimiz fazla karşı koyamayınca Ruslar 
aynı gün içerisinde Torul'a girmişlerdi. Böylece 
Trabzon yolu tamamen Ruslara açılmış oldu. 22 
Temmuz 1916 günü Kelkit üzerine yürüyen Rus 
ordusu akşama doğru burayı da ele geçirdi. Gü-
müşhane’nin sonrasında Trabzon da Rusların eli-
ne geçmiş bulunmaktaydı. Artık hem Gümüşha-
ne  hem de çevre il ve ilçeler, işgaller karşısında 
zor durumda olmalarının yanında bir de Ermeni 
zulmü ile başa çıkmaya çalışıyorlardı. 

 1917 Sovyet Devrimi, 6-7 Kasım 1917 ge-
cesi Rusya’da gerçekleştirildi. Bunun sonucunda 
Rusya sallanmaya ve iç çalkantılar yaşamaya baş-
ladı. Bu sebeple Ruslar kendi iç meseleleriyle uğ-
raşmak zorunda kaldı. 18 Aralık 1917'de Erzincan 
Mütarekesi'ni imzalamış hemen akabinde işgal 
ettikleri toprakları boşaltmaya başlamışlardı. Bu 
geri çekilme esnasında ellerindeki mevcut silah-
ları Ermeni askerlerine teslim ederek onları da 
yerlerine varis olarak bırakıyorlardı. 

 Rusların geri çekilmesi sonucu oluşan boş-
luğu iyi değerlendiren Türk kuvvetleri bölgeye ge-
lerek  işgal edilen vilayetleri Ermeni çetelerinden 

de temizleyerek kurtarabilmişledir. Böylece 14 
Şubat 1918'de Torul, 15 Şubat 1918’de Gümüş-
hane,17 Şubat 1918'de Kelkit, Rus işgalinden kur-
tarılmıştır.

 Böylelikle 15 Şubat tarihi Gümüşhane için 
kurtuluşun adı haline gelmiştir. Tam bir asırdır, 
çeşitli etkinlikler ile bu kutlu gün şehirde kutlan-
maktadır. Yapılan yarışmalar, fener alayı yürüyüş-
leri, çeşitli konserler,havai fişek gösterileri ile 15 
Şubat’ın anlamı genç nesillere aktarılmaya de-
vam etmektedir.

 Gümüşhane Kuşburnu-Pestil Kültür ve 
Turizm Festivali

 İlki 1993 yılında düzenlenen ve her yıl 
ağustos/eylül aylarında tekrarlanan festivalde 
Gümüşhane’nin kendine özgü kuşburnu ve pestil 
ürünlerinin tanıtılması ve ilin ekonomisine canlı-
lık kazandırılması yanında ilin kültürel ve turizm 
değerlerinin tanıtımı amaç edinilmiştir. Festival 
süresince halkın eğlenmesine ve dinlenmesine 
katkı sağlamak maksadıyla yerel imkanlarla pro-
fesyonel sanatçılar getirilerek şehir stadyumunda 
halka ücretsiz konser verdirilmekte şehrin çeşitli 
yerlerinde folklor gösterileri sunulmaktadır. Ayrı-
ca çeşitli yarışmalar ve farklı etkinliklerle festival 
daha renkli hala getirilmektedir. Bütün bunların 
yanında program süresince festivale iştirak eden-
lere ücretsiz olarak Gümüşhane’nin tarihi-turistik 
yerleri gezdirilmektedir.

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

1. Tarih boyunca Gümüşhane’de yaşamış uy-
garlıklar hakkında araştırma yapınız.
2. Hıdırellez Bayram’ı, Herfene Geceleri hak-
kında büyüklerimizden bilgi alalım.
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 Şiran Seydibaba Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali

 Şiran Kaymakamlığı ve Şiran Belediye Başkanlığının ortaklaşa olarak düzenlediği kültür ve tur-
izm festivalidir. 

 İlki 2009 yılında düzenlenen festival, her yıl misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

 Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali mehter takımı eşliğindeki festival yürüyüşünün ar-
dından festival ateşinin yakılması ile başlamaktadır. Genelde üç gün devam eden festivalde Şiran 
Belediye Halk Oyunları Ekibi tarafından folklor gösterileri yapılmakta, birçok ulusal ve yerel sanatçılar 
sahne almaktadır. Bayraktepe yürüyüşü, kros ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik-eğlence program-
ları gibi faaliyetler de  festivale renk katmaktadır.

 Her yıl düzenli olarak yapılan festivale yurt içi ve yurt dışından hemşerilerimiz rağbet göster-
mektedir. 

5.26.1
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 Kalandar, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde miladi takvime göre 14 Ocak’a denk gelen yılın 
ilk gününü yerel takvimde yılın ilk ayı olan ocak ayını tanımlamak için kullanılan bir tabirdir.

 Kalandar gecesi, çocuklar ilginç kıyafetler giyip  ev ev dolaşarak satınca paraya çevirebilecek-
leri  yiyecekleri ki-bunlar genellikle kuru tahıllardır-toplarlar. Çocuklar ellerindeki  torbaları kapıların 
önlerine koyar, zile basar ve ev sahibinin göremeyeceği bir yere saklanırlar. Ev sahipleri de torbaların 
içine gönüllerinden  ne geçerse koyarak çocukları mutlu etmeye çalışırlar . Bazı durumlarda ev sahip-
leri torbaların içine kedi koyarak çocuklara şaka yapmayı da ihmal etmezlerdi.

 Kalandar gecesinde gençler ve çocuklar kemençe/tulum gibi çeşitli müzik aletleri eşliğinde 
oyunlar oynayarak bu geceye renk katarlar. Aynı zamanda çocuklar ürkütücü kıyafetler giyerek gittik-
leri evlerdeki çocukları korkutmaya çalışırlar.

 Kalandar sabahında ise henüz güneş doğmadan ev halkından biri kalkar, evin her tarafına su 
serper, mısır haşlayarak ev ahalisine yedirir. Evin tüm kapıları açılır ki rızık melekleri senelik rızıkları 
dağıtırken o evde bulunanlar da bu rızıklardan nasiplerini  alabilsin.

 Şehrimizde de yıllardır kutlanmaya devam eden Kalandar, özellikle son yıllarda köylerde ve köy 
derneklerinin şehirl merkezinde düzenledikleri çeşitli etkinliklerle varlığını devam ettirmektedir.

ETKİNLİK ZAMANI
Aşağıdaki bilgiler doğruysa boş bırakılan yere (D) ,yanlışsa (Y) yazınız.

1.Gümüşhane’de düşman işgalinden kurtulan ilk ilçe Kelkit’tir. (   )

2.Kalandar daha çok Doğu Anadolu Bölgesine ait bir gelenektir.(   )

3.Gümüşhane Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali ilk olarak bin dokuz yüz doksan    
dört yılında düzenlenmiştir. (  )

Kalandar
     
            Gece geldim kapınıza,      Selam verdim yapınıza      Selamımı almazsanız      Daha gelmem yapınıza                  Kalandar soğuğunda      Ya bakın kaldık dara      Açın siz kapıları      Biz geldik Kalandara
 

5.27

5.26.1
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İLİMİZDE EĞİTİM ve GENÇLİKİLİMİZDE EĞİTİM ve GENÇLİK

 1923 yılında 12 ilkokul, 14 öğretmen ve 248 öğrencinin mevcut olduğu ilimizde Cumhuriyet’in 
ilanıyla milli eğitimle ilgili gelişmeler başlamıştır. Günümüzde anaokulundan yükseköğretime kadar 
her derecede eğitim hizmeti ilimizde verilmektedir.  

 1946 tarihinde Sanat Enstitüsü adı ile hizmete başlayan Meslek Lisesi; Tesviye, Metal İşleri, 
Ağaç İşleri (Mobilya dekorasyon) bölümleri ile ilk adımlarını atmıştır. Günümüzde Mobilya ve İç Me-
kân Tasarımı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Tesisat Tekno-
lojisi ve İklimlendirme bölümlerinde eğitim vermektedir. 

 Diğer bir eğitim kolu olarak Mesleki Eğitim Merkezinde, okul sistemi dışında bulunan gençlere 
temel meslek eğitimi vermek; çıraklık sistemine girecek gençlerin uygun meslek seçimlerine rehber-
lik yapmak; sekiz yıllık zorunlu eğitimi tamamlamış geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan 
gençlere çıraklık sistemi yoluyla meslek eğitimi vermek; iş hayatı içinde bulunup çıraklık eğitimi 
süresince sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak; iş yerinde öğrenilmeyen iş ve işlemleri ders araç ve 
gereçleriyle zenginleştirilmiş laboratuvar ve atölyelerde öğretmek amacıyla kurulmuştur.  

 İlimizde ayrıca gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda ince-
leme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve 
danışmanlık yapmak maksadıyla hizmet vermekte olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bulunmaktadır. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Gençlik Merkezlerimizde de 12-29 yaş 
aralığındaki gençlerimize farklı alanlarda, 8.00- 22.00 saatleri arasında ve haftanın her günü gençler-
imize hizmet vermektedir. Gençlik Merkezinde bulunan belli başlı atölyeler şunlardır: 

 

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

1.Hobileriniz nelerdir, Bu hobilerinizi gerçek-
leştirmek için ilimizde nerelerden faydalana-
bileceğinizi biliyor musunuz? 

Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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 Değerler Atölyesi: Ahlak ve bizi biz yapan değerlerimizin yaşatılması, anlatılması, yaşam 
kültürümüzü her gencimize tanıtma adına yapılan etkinlikler.

 Dini İlimler Atölyesi: Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve meali, Peygamber’imizin hayatı, Temel dini 
bilgiler İslam tarihi Peygamberler tarihi ve medeniyetimizin mimarları konuları üzerine yapılan etkin-
likler.

 İnivasyon Atölyesi: Yenilikçi düşünme yeteneği uygulamalı girişimcilik eğitimleri, sosyal me-
dya konulu çalışmalar.

 Kişisel Gelişim Atölyesi: Drama, iletişim, diksiyon ve hitabet, münazara, liderlik, görgü kural-
ları, zekâ oyunları, sosyal katılım becerini geliştirici, öğretici çalışmalar ve kurslar.

 Sosyal Bilimler Atölyesi: Tarih, edebiyat, 2023 hedefleri, Türkiye tarihi, haklar ve sorumluluk-
lar, uluslararası ilişkiler coğrafya, felsefe ve mantık ile temel hukuk alanında bilgilendirici çalışmalar. 

 Dil Eğitimleri Atölyesi: Osmanlıca, İngilizce, işaret dili kursları.
 
 Güzel Sanatlar Atölyesi: Fotoğrafçılık, resim, müzik, yöresel halk oyunları, tiyatro, karikatür, 
mizah ve el sanatları kursları. 

 Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi: Yaşam tarzını geliştirmeye yönelik çalışmalar ile beslenme, 
spor, bağımlılıkla mücadele, ilk yardım eğitimleri ve afet yönetimi çalışmaları.

 Kitap Okuma Halkaları: Tematik okuma ile oluşturulan kitap okuma halkları ve okunan kita-
pların kritikleri.

 Kütüphaneler, ilimizde eğitim ve gençlik ilişkisini kuran önemli bir köprü olarak varlık gösterme-
ktedirler. İl Halk Kütüphanesi, 1964 yılında yapılan binasında halen hizmet vermektedir. Kütüphanede 
yaklaşık olarak 47 bin 120 kitap, 192 süreli yayın, 820 kitap dışı materyal bulunmaktadır.  Yıl içerisinde 
14 bin 278 adet kitap ödünç olarak okuyucuya verilirken toplam 26 bin kişi hizmet almaktadır. İl 
genelinde 8 farklı kütüphanede yaklaşık olarak 116 bin 523 kitap bulunmaktadır. İl merkezindeki 
kütüphanenin içinde hemen hemen kütüphaneyle yaşıt bir limon ağacı da bulunmakta ve kitapsev-
erlerin ziyaret etmesine şahitlik etmektedir.  

 Eğitim için diğer önemli bir kurum da Gümüşhane Üniversitesidir. 31 Mayıs 2008 tarihinde ku-
rulmuştur. Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna 
bağlı olarak yeni fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları açılmıştır. Kurulduğu günden iti-
baren bünyesine eklenen İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 
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Aşağıda sizlere örnek olarak bir faaliyet verilmiştir. Bu faaliyeti 
gerçekleştirebilmek için nereye başvuru yapılacağı ve başvuru adresi de 
verilmiştir. Sizler de yapmak istediğiniz etkinlikleri tespit edin, bu etkin-
liklerle ilgili araştırma yaparak boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

Yapmak İstediğim Faaliyet Nereye Başvurabilirim? Adresi

Kayak Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü

İnönü Mahallesi 
Aydın Doğan CaddesiNo:46 

Merkez/GÜMÜŞHANE

ETKİNLİK 
ZAMANI
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ŞEHRİMİZDE SPORŞEHRİMİZDE SPOR

 Şükriye YILMAZ Kimdir?

 Gümüşhane’de doğup büyüdüm. 18 ya-
şındayım, merkeze bağlı Hasköy köyündenim. 
Dört senedir bilek güreşi ile uğraşıyorum. Aynı 
zamanda milli sporcuyum, belirli başarılarım var. 
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi Öğret-
menliği birinci sınıf öğrencisiyim.

 Spora nasıl başladınız, nasıl bir kariyeri-
niz oldu?

 Şöyle anlatayım, beşinci sınıftan sekizinci 
sınıfa kadar hentbol ile uğraştım. Bazı sıkıntılarım 
yüzünden hentbolu bırakmak zorunda kaldım. 
Fakat hocalarım spora devam etmemi, yetene-
ğimin olduğunu dile getiriyorlardı. Ben de spora 
olan ilgim ve hocalarımın teşvikleriyle bireysel 
olarak daha başarılı olacağımı düşündüğüm bi-
lek güreşine yöneldim. Ve şimdi diyorum ki, iyi 
ki bazı hocalarım vesile olmuş da spor hayatına 
atılmışım. 

 Ailem ilk başta bilek güreşini seçmemde 
benimle hemfikir değildi. Ben yine de vazgeç-
medim. Çünkü bu benim hayatım ve benim ha-
yalimdi. Sonra antrenmanlara gittim. Bu yolda ilk 
adımı attığım 2015’ten bu yana desteğini benden 
hiç esirgemeyen Davut Altuntaş hocamı burada 
anmadan geçemeyeceğim. Onun desteği olma-
saydı bugünkü başarılarım nasıl olurdu bilemem. 
Yaşıma göre güçlüydüm, salona gittiğimde Davut 
Hoca’m bazı kişilerle maç yaptırdı ve ben de ken-
dime inanamadım. Gücümün büyüklüğünü fark 
ettim. 

 Benim için önemli olan yenmek ya da ye-
nilmek değildi. Kimseyi mahcup etmemek için 
antrenmanlara devam ettim, çok çalıştım ve kısa 
zamanda başarılar gelmeye başladı.  İlk olarak 

2016 yılında Antalya’da yapılan Türkiye Bilek Gü-
reşi Yarışında 55 kg genç bayanlar kategorisinde 
sol ve sağ kolda Türkiye ikincisi oldum.

 Bu yolun sonunda güzel günler görünü-
yordu; çünkü artık ailemin bana büyük desteği 
vardı. Artık kendimi geliştirmeye devam ediyo-
rum. Her geçen gün umudum daha çok artıyor-
du. Daha çok emek veriyordum, daha çok şey 
öğreniyordum. Hocamla Avrupa Şampiyonası’na 
hazırlanıyorduk. 2016 yılında Romanya’nın baş-
kenti Bükreş’te düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa 
Şampiyonasında 55 kg genç bayanlar kategorisin-

Anne Kokulu Başarı Hikayesi

H
azırlanalım

 

H
azırlayalım

1. Bir şehirdeki spor imkânla-
rı ve faaliyetlerinin o şehirdeki 
öğrencilerin bireysel gelişimine 
etkisini tartışınız. 
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 Beni artık dünya şampiyonası bekliyordu 
ve 2016 yılında dünya şampiyonasına katıldım. 55 
kg genç bayanlar kategorisinde dünya 4. oldum. 
2017 yılında Antalya’da yapılan Türkiye Bilek Gü-
reşi Yarışması’nda 55 kg genç bayanlar kategori-
sinde sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. 
Mayıs 2017’de Polonya’da Avrupa şampiyonu 
oldum. 2018’de Türkiye şampiyonu oldum. Başa-
rıların sınırı yoktur, iyinin en iyisi olma yolunda 
devam ettim. Nihayet, 12-21 Ekim 2018 tarihin-
de Antalya’da yapılan 40. Bilek Güreşi Şampiyo-
nası’nda dünya şampiyonu oldum. Arkasından 26 
Ekim – 4 Kasım 2019 tarihleri arasında Roman-
ya’nın Köstence kentinde düzenlenen Dünya Bi-
lek Güreşi Şampiyonası’nda yine dünya birincisi 
oldum. Hep şükrettim ve istediğim oldu. 
 
 Hocam ile bu yolda çok emek verdik. İs-
tiklal Marşımızı şampiyonalarda okutunca neler 
hissettiğimi tarif edemem. Bu duygu tarifsizdi.  
İyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nde doğdum, diyorum. 
Ömrüm boyunca bu vatana hayırlı bir evlat olmak 
için mücadele edeceğim.

 2015’ten bu yana başarılarla dolu spor 
kariyerim oldu. Fakat çok zorluklar çektim. Yaşım 
küçüktü. O zamanlar başaracağıma inanmayan 
çok insan vardı çevremde. “Bilek güreşi erkek 
sporu; sen yapamazsın, sana yakışmaz.” gibi şey-
ler söylediler ama ben hiçbirine kulak asmadım. 
Çünkü yaptığım sporun bana ya da kimseye bir 
zararı yoktu, ayıp bir tarafı da yoktu. Tek istedi-
ğim kadınların da başarabileceğini göstermekti. 

 Karşılaştığınız bu zorlukları biraz açar mı-
sınız, bir de zorluklar karşısında en büyük moti-
vasyonunuz neydi?

 Spora başladığım zamanlar fazla aktif de-
ğildim, ne nedir fazla bir şey bilmiyordum. Zaman 
geçtikçe hayata atıldım. İlk başta ailem ve diğer 
insanlardan destek bekledim ama tam da umdu-
ğumu bulamadım. Beni küçümseyenlere kendimi 
ispat ettim. Çok şükür simdi ailemden en iyi des-
teği alıyorum. 

 En büyük motivasyonum küçüklüğümden 
beri yaşadığım acılar, sıkıntılar, babamın üç yaşın-
da beni bırakıp gitmesi… Yaşadıklarım yüzünden 
bu kadar sertim, bu kadar güçlüyüm. Bütün bu 
mücadelemde babasız büyümeme rağmen aile-
mi utandıracak, onların yüzünü yere eğdirecek bir 
şey yapmadım. Amacım kendimi ve ailemi, kim-
seye muhtaç etmemekti. Annemi mutlu etmek, 
onu gururlandırmaktı. Çünkü benim bu dünyada 
bir kahramanım var: “Annem.” Aslında ben onun 
sayesinde bu kadar güçlüyüm.

 Şehrimizin spor yaşamınızdaki rolü ne-
dir?

 Gümüşhane konum olarak dağlık ve küçük 
bir bölgededir. Şehrimiz küçük olsa bile birçok 
büyük şehirden daha iyi geliyor bana. Çünkü bir 
kuru ekmek ve soğan dahi olsa yediğimizi huzurla 
yiyebiliyoruz, şükürler olsun. Spor açısından ba-
kacak olduğumuzda ise imkânlarının yetersiz ol-
duğunu, spora yeterli ilginin gösterilmediğini ve 
sporculara da sahip çıkılmadığını düşünüyorum. 
Elbette spor ve sporculara destek olan kişi ve ku-
rumlar var. Ama bunlar da imkânları ölçüsünde. 
Ben kimse için ya da para için değil, kendim için 
sporla uğraşıyorum. 

 Ben ve benim gibi Gümüşhane’de spor ya-
pan birçok sporcu, şehrin imkânlarının yetersizli-
ğine rağmen bu işi gönül vererek yapıyor. Destek 
bulamadık diye şehrimizden ve bayrağımızdan 
vazgeçecek değiliz. 5.28

5.29
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 Ne olursa olsun, destek vermesi gereken 
kurum ve kişiler destek vermezse vermesin, hiç 
gücenmem. Ben de elbet bir gün emeğimin kar-
şılığını alacağım, gerek bu dünyada gerek Allah 
katında alacağım… Her halimize şükürler olsun! 
Doğup büyüdüğüm yer, her ne olursa olsun vaz-
geçilmezdir çünkü vatandır.

 Sporla ilgilen Gümüşhaneli gençlere neyi 
tavsiye edersiniz?

 Biz Gümüşhaneli gençlerin pek çoğu köy-
lerde büyüyoruz. Ben de köy çocuğuyum ve bağ 
bahçe işlerini bilirim. Hani derler ya köyde yaşa-
yan insan dayanıklı ve güçlüdür. İşte burada bizim 
gençlerimiz güçlüdür. Onların fırsatını buldukla-
rında çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve on-
lara her türlü imkân verilmelidir diye düşünüyo-
rum. Buna rağmen Gümüşhane’de imkânlar pek 
yeterli değil, ne yazık ki! Şehrimizi küçümsemiyo-
rum, aksine Gümüşhaneliyim ve bununla gurur 
duyuyorum. Sadece şehrimizde spora ve spor-
cuya yeterli desteğin olmadığını düşünüyorum. 
Sporla ilgilenen genç arkadaşlarıma da tavsiyem, 
yapacakları işe gönül versinler ve çok çalışsınlar.  
Bu şehrin onların spor yaşamlarına sunması ge-
reken hizmeti ve desteği alabilmek için haklarını 
aramalarını tavsiye ederim. 

 Onlara şöyle seslenmek isterim: Spor ya-
pın, sporla uğraşan sağlıklı bireyler olun. Paranızı 
kazanın, işinize gönül verin. Tüm dünyaya karşı 
bayrağımızı, kendinizi, ailenizi, şehrimizi, ülkemizi 
temsil edin. Çünkü ülkemiz ve şehrimizin sadece 
öğretmene ve doktora değil, bizim gibi başaralı 
olacak genç sporculara da ihtiyacı var. 

 Başarılarla dolu spor hayatınızın başkala-
rına vereceği esin/mesaj nedir?

 Ben daha üç yaşındayken babam bizi bıra-
kıp gitmişti. Üç kardeşiz, en küçükleri benim ve 
babamın yüzünü dahi hatırlamıyorum. On altı 
sene oldu, onu hiç görmedim. Hep bir yuva ek-

sikliğiyle bu zamana kadar geldim. Annem çok 
zorluk çekti, ben de hep anneme destek olmaya 
çalıştım. Aslında tüm mücadelemi annem için 
verdim. Benim esin kaynağım annem olmuştur. 

 Küçükken televizyonun karşısında voley-
bolcu kızları seyrederdim. Anneme, “Ben de bun-
lar gibi olacağım, ismim onlar gibi yankılansın is-
tiyorum.” dediğimi hatırlıyorum.  Nihayet dünya 
şampiyonu olduğum bu günleri gördüm.  Hiçbir 
zaman yılmadım ve hayallerimden vazgeçmedim. 
Sanırım benim spor hayatımın başkalarına vere-
ceği esin, zorluklar ve acılar içinde dahi olsam 
onların gölgesine mahkûm olmadan hayaller ku-
rabilmemdir. Ve asla yılmadan çok çalışarak ha-
yallerimi gerçekleştirmem olacaktır. 

 Kendime verdiğim sözü tutuyorum sanı-
rım. Annemi ve kardeşlerimi dünyanın karanlıkla-
rından kurtarmak ve onları huzura kavuşturmak 
kendime verdiğim bir sözdü. Şimdi 18 yaşımda-
yım ve ailemi spor başarılarımla gururlandırıyo-
rum. Anneme destek oluyorum ama aslında be-
nim tüm başarımın arkasında hep annem var. 
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                                                                                                                            Mülakatı Hazırlayan                                                                                                                      
Abdulkadir KOÇ

Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var 
mı?

 İnşallah yeni başarılar kazanmaya devam 
edeceğim. Hayatım boyunca ne yaşayacaksam 
yaşadım hep sabrettim, şükrettim, emek ver-
dim. Kendimi ya da kimseyi yukarıda görmedim, 
insanlığımdan ödün vermedim, soyadımı en iyi 
şekilde temsil ettim. Bu hayatta hep mücadeleci 
oldum. Güzel yürekler gördüm, köylerden bana 
süt gönderen teyzeler gördüm, ellerini açıp bana 
dua eden tanımadığım insanları gördüm. Hepsi 
benim daha çok güçlenmem için. O koca yürekli, 
güzel insanlardan Allah razı olsun! 

 Genç sporcu arkadaşlarıma da söylemek 
isterim ki kimse için değil, kendiniz için mücadele 
edin ve al bayrağınızı dalgalandırın. Ben on altı 
yaşımda al bayrağı ilk defa dalgalandırdım ve o 
duygunun tarifi yok. Şu dünyada vatana ve mil-
lete hayırlı bir evlat olduğum için ne mutlu bana, 
en büyük hedefim budur. 
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GÜMÜŞHANE VE SPOR

 Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kuralara 
göre uygulanan hareketlerin tümü şeklinde tanımlanan spor, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu yönüyle spor, şehir kültürünü şekillendiren temel unsurlardandır. Bir şehrin sakinleri arasında da-
yanışma, birlik ve beraberlik tesis ettiği gibi şehir sakinlerinin zihnî ve bedenî sağlığının korunmasında 
da önemli bir yer tutar. Ayrıca sportif aktiviteler, o şehrin tanıtımına büyük katkı sunar. Bu çerçevede 
spor, şehirler için vazgeçilmez bir önemdedir ve şehirlerin yaşam kalitesini, yaşanabilirliğini artırır. 

 Bir şehirdeki spor imkânlarını belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok sebep söz ko-
nusudur. Bu unsurları doğru kullanabilen şehirler, bünyesine kattığı spor imkânları ile başarılı birçok 
sporcuya sahip olabilmektedir. Bu avantajları elde edebilmek için şehrin ortak zihniyetinde spora 
karşı bir ilginin ve desteğin varlığı şarttır. Gümüşhane şehrinin dağlık yapısı dağcılık ve kayak gibi spor 
alanlarına son derece uygun olduğu düşünüldüğünde bu alanlarda ciddi bir faaliyetin olmaması şehir 
adına bir kayıp olarak düşünülebilir. Gümüşhane bu bağlamda yakın tarihe kadar spor imkânları açı-
sından yeterli bir düzeyde olmamasına rağmen son yıllarda hızlı bir atılım içine girmiştir. Hâlihazırda 
Gümüşhane’nin spor imkânları yeterli seviyede olmamakla birlikte spor alanında yapılan girişimler 
gelecek adına umut vermektedir. 

 Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 21 farklı branşta spor faaliyeti yapıl-
maktadır. Bu branşlardan öne çıkanlar atıcılık, bilek güreşi, atletizm ve yüzmedir. Ayrıca otizmli, down 
sendromlu ve zihinsel engelli sporcuların oluşturduğu özel sporcular dalında da faaliyetler bulunmak-
tadır. Özel sporcular dalında Onur KOPUZLU Fransa’da dünya ikincisi olmuştur.

 Atıcılık alanında her sene Türkiye derecesi elde edilmektedir. Milli takıma sporcular yetiştirilen 
bu alanda, Mehmet ABİŞ, Litvanya’da havalı tüfek 10 m’de Avrupa ikincisi olmuştur. Başarılarla dolu 
diğer bir branş da bilek güreşidir. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk üç derece çıkarabilen bir po-
tansiyele sahiptir. 2018 ve 2019’da Şükriye YILMAZ, dünya birincisi olmuştur. Atletizm dalında Türki-
ye, Avrupa, dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına sporcu yetişmiştir. 2016 yılında olimpiyat 
oyunlarında ülkemizi temsilen Ercan MUSLU, olimpiyat sporcusu olarak mücadele vermiştir. 2015’te 
yarı olimpik yüzme havuzunun açılmasıyla faaliyet gösteren yüzme branşı Gümüşhane için yeni bir 
alandır. Haftada altı gün faaliyet gösteren havuzda yüzme kursları verilmektedir. Bunların dışında 
boks, judo ve kick boks gibi farklı birçok bireysel spor alanında Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü bünyesinde faaliyet bulunmaktadır. 

 Ayrıca Gümüşhane’de voleybol ve futbol alanında faaliyet gösteren amatör ve profesyonel 
kulüpler de bulunmaktadır. Voleybol alanında 1. ligde Torul Gençlik Spor Kulübü ve 2. ligde Şiran Aka-
demi Kulübü mücadele etmektedir. Futbol alanında ise 2. ligde Gümüşhane Spor, 3. ligde 1954 Kelkit 
Belediye Spor ve Bal liginde Torul Belediye Gençlik Spor yer almaktadır.     

Şehirlerin coğrafi yapısı bazı spor dallarına ön plana çıkarır. Sizler de 
şehrimizin coğrafi yapısının hangi spor dallarına elverişli olduğunu araştı-
rınız. Bu elverişli spor dallarıyla okullarımızdaki sportif faaliyetlerin uyu-
munu tartışınız.

Araştıralım Tartışalım
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aytac-konagi.html
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4.19.3  Recep ERGİN fotoğraf arşivi

4.19.4  https://gumushane.ktb.gov.tr/TR-145331/ozdenoglo-konagi-balye-

mez-konagi-ve-aytac-    konagi.html

4.19.5  Recep ERGİN fotoğraf arşivi

4.19.6  https://www.gumushane.gen.tr/v2/images/album/DJI_0024_1.jpg

4.19.7  http://rize.ormansu.gov.tr/12Bolge/AnaSayfa/resimliHaber/14-11-11/L%C4%B0MN

%C4%B0_G%C3%96L%C3%9C_TAB%C4%B0AT_PARKINDA_YAPILAN_KIREVLER%C4%B0_Z%C4%B-

0YARET%C3%87%C4%B0LER%C4%B0N_KULLANIMINA_SUNULUYOR.aspx?sflang=tr

4.20  https://gumushane.ktb.gov.tr/TR-196438/gumushane-ili-turizm-haritasi.html

4.21  https://www.freepik.com/free-vector/illustration-set-roads_1142167.htm

4.22  https://ilplakalari.com/wp-content/uploads/2014/05/Gumushane.jpg

5.0  Gümüşhane Belediyesi Fotoğraf Arşivi

5.1  Recep ERGİN fotoğraf arşivi

5.2  https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gumushane/gezilecekyer/saricicek-evleri

5.3  http://www.gumushane.gov.tr/kurumlar/gumushane.gov.tr/proma/suleymaniye2.

JPG

5.4  Niyazi KARABULUT fotoğraf arşivi

5.5  www.kulturportali.gov.trrepoKulturPortalilarge19072013d3918e5f-aeb0-4afa-b439

-d3    ee090b2f8d.JPG

5.6  eba.gov.tr

5.7  pinterest

5.8  http://www.gumushane.gov.tr/kurumlar/gumushane.gov.tr/Haber/02016/02%20

%C5%9Eu   bat/25/yurt/IMG_6727.JPG

5.9  http://kutuphane.gumushane.edu.tr/

5.10  Recep ERGİN fotoğraf arşivi

5.11  https://im.haberturk.com/yerel_haber/2019/11/13/

ver1573644180/73369639_620x410.jpg

5.12  http://yemektarifleri.haber29.info/wp-content/uploads/2014/12/ayran-corbasi-ka-

tikli-corba-480x270.jpg

5.13  http://yemektarifleri.haber29.info/wp-content/uploads/2015/02/Gendirme-Pi-

lav%C4%B1-480x270.jpg

5.14  http://yemektarifleri.haber29.info/wp-content/uploads/2014/10/evelik-dolma-

si-480x270.jpg
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5.15  Gökhan DEMİR

5.16  https://www.freepik.com/free-vector/cute-hand-drawn-fox-collection_4975323.htm

5.17  https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background”>Background vector cre-

ated by freepik - www.freepik.com

5.18  Gökhan DEMİR

5.19  Gökhan DEMİR

5.20  Niyazi KARABULUT fotoğraf arşivi

5.21  Niyazi KARABULUT fotoğraf arşivi

5.22  http://haberkelkit.com/resimler/herfene_1086b020cc90761dae8f.jpg

5.23  Kuşakkaya gazetesi

5.24  Niyazi KARABULUT fotoğraf arşivi

5.25  https://images.gencgonulluler.gov.tr/public/51284.jpg?width=1200&height=800&-

mode=max 

5.26  Gökhan DEMİR

5.26.1  http://www.siran.gov.tr/kurumlar/siran.gov.tr/Haber/Genel/TOMARA2/11.JPG

5.27  https://www.gumushane.gen.tr/v2/images/album/_REC5198.jpg

5.28  Şükriye YILMAZ

5.29  Şükriye YILMAZ

5.30  Şükriye YILMAZ

5.31  Şükriye YILMAZ

5.32  https://www.gumushane.gen.tr/v2/images/haberler/2018/04/gumushane-bilek-gu-

resine-damga-vurdu_8972d.jpg

5.33  https://www.gumushane.gen.tr/v2/images/album/WhatsApp_Image_2019-05-27_

at_14.21.01_2.jpeg
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