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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dal-

galar geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yol-
cu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalar-
la 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 zo-
runda kalacağım. Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları 
toplayarak küçük bir mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim. Adada en 
büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın giri-
şini büyük ağaç dalları ile kapattım. Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği 
saklamak için bir depo inşa ettim. Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler top-
ladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum. 
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zo-
runda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. 

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç 
duyarız. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle ileti-
şim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek 
başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. 
Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak 
yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 
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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?

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ



Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek 
ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin 
yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğda-
yın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da ha-
mur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece 
ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden in-
sanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi 
oldukça zordur.

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğ-
retmenler iş bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde 
iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız bo-
yunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum 
ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki 
kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma 
duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler 
olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

ŞEHRİ TANIYORUZ

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte in-
sanların yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldi-
ğini öğrenelim.

1. ÜNİTE
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“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını 
nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?”



Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını 
göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, 
hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağa-
ralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen 
değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vah-
şi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve 
hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir 
kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca su-
layabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım 
ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağ-
ladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde 
yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini 
saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köy-
lerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları 
ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar bü-
yüdü ki köy olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek 
ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhö-
yük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfu-
sa sahip büyük bir şehirdi.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, 
ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. 
Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, 
demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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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 ya-
pılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüz-
de de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki 
pek çok şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nede-
niyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan 
arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklı-
dır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin 
kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikala-
rın yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç al-
maktadır. Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabil-
dikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, 
Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir 
medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi 
odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde 
ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm 
açısından da insanların ilgisini çekmektedir. 

1. ÜNİTE
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Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleş-
mek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, 
Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok 
şehirden yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi 
hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. 
Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için 
birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehir-
ler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, 
çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri 
meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade 
etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha son-
ra buranın çevre düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle 
yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri 
olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk 
edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçe-
sinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiy-
le terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

17



ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. 

“Medeniyet”; bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim 
ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. 
Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam 
dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, 
peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel ba-
kımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli 
değildir. Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kuru-
lur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler 
bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. 
Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler 
farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade 
etmelerine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandı-
ğı yerdir. Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve me-
deniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler 
medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren anlayışın sahibi olan me-
deniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki 
insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şe-
hirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği 
mekânlardır. Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil 
eden şehirlere göz atalım:

1. ÜNİTE
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Kurtuba
Fenikeliler tarafından bugün-

kü İspanya’da kurulmuştur. Müslü-
manların İspanya’ya gelişiyle En-
dülüs Emevi Devleti’nin başkenti 
olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın 
en önemli eğitim, bilim, kültür ve 
sanat merkezidir. Burada açılan 
medreselerde dünyanın farklı böl-
gelerinden, farklı inançlara men-
sup dünyaca ünlü bilim insanları 
yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yap-
mıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi 
olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın orta-
ya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapı-
lan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Medine
“Medine”, kültür tarihinde 

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

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine 

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

İstanbul
İstanbul’da MÖ 5.000’li 

yıllarda ilk yerleşimlerin ku-
rulduğu tahmin edilmektedir. 
İstanbul; Roma, Bizans ve 
Osmanlı devletlerine başkent-
lik yapmıştır. Avrupa ile Asya 
kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli 
din, dil ve ırktan insanların bir 
arada yaşadığı bir şehir olan 
İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmış-
tır. Osmanlı Devleti’nin bilim, 
sanat ve kültür alanlarında ge-
lişmesi ile beraber İstanbul bir 
çekim merkezi olmuştur. Eği-
tim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim 
insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi 
farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viya-
na, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulu-
nuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÜNİTE
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar 

kendi duygu ve düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulma-
larında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları 
etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz 
sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma için-
dedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar 
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal 
yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânların-
dan yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.

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

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu 
kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, 
parklar, alış veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam 
ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli 
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokak-
lar her şehirde farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, 
taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri 
ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaş-
tırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. 
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Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk 
kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.

Evden veya apart-
mandan çıkıldığında sokak-
ta karşılaşılan insanlarla 
selamlaşmak, onlara hatır-
larını sormak iletişimi baş-
latır. Pencere önünde otu-
ran ve dışarıyı izleyen birini 
tanımıyor olsak da selam-
laşmak, hem onu hem bizi 
mutlu edecek, hem de so-
kağı sahiplenmemizi sağ-
layacaktır. Böylece sokak 
bizim için güvenli bir alan 
hâline gelecektir. 

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir 
çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günü-
müzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da 
bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer.

Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete 
yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok 
olması tesadüf değildir.
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Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da 
belirler. Düz damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı 
evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan 
evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin 
de şehirlilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde ya-
şamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a 
göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan kimsedir. 
Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yeri-
ne getirmekle sağlanabilmektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, 
şehre ve insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorum-
lulukların en önemlisi; atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi 
olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çev-
reyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden 
yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan 
alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yar-
dımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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ŞEHİRDE 
           YAŞAM

2.Ünite





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

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

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli 
değişimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareket-
leri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve 
ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. 
Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline 
gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde eko-
nomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı 
şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok 
hareketli bir yaşam vardır.

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

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çı-
kar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmala-
rıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri du-
rumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim 
kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duy-
gusu azalmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyo-
nel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler 
dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu 
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şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, daya-
nışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberi-
miz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşu-
luk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta 
tutan önemli unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutlulu-
ğu, geleceği bireyler arasındaki sos-
yal dayanışma ve yardımlaşma ru-
huna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal 
hayatta kendi gayretleriyle üstesin-
den gelemeyecekleri sorunlarla karşı 
karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda 
toplumsal dayanışma ve yardımlaş-
ma içerisinde hareket edebilmek, 
“millet” olmanın bir gereğidir. Bu da-
yanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek 
mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine 
yardım etmesi bunun bir göstergesidir. 

Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen dep-
remlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti 
sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu da-
yanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 
2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi 
bunun bir kanıtıdır.

2. ÜNİTE

28



MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. 

Bu ifadelerde geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz 
mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. 
Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir dü-
zen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerek-
mektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerinden-
dir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket 
kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulunduk-
ları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, 
ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yer-
lerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü 
şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu 
sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşı-
mız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların ya-
şadığı mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” de-
miştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu fark-
lılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
İbadethaneler, insanların dini inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet et-

tikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. 
İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağı-
tacak davranışlarda bulunmamalıyız.

Ben Ayışıl, ailemle birlikte 4 katlı bir apartman-
da yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı 
önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun 
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 çocuk-
lu yolculara yer veririm. 

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları 
düşünerek Ayışıl’ın söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeli-
yiz. Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak 
gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni 
izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene 
vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

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

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, 
görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya 
girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
 Şehirde Sıradan Bir Gün

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları ça-
lışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla 
caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik 
görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir 
yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okul-
larına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler 
otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz 
pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve 
iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde 
ulaşamayacakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için 
hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fab-
rikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların 
yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. 
Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Et-
rafa yayılan su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda 
yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde 
pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.
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Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde 
okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyu-
racakları bir yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken in-
sanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasın-
da çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 
insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı park-
taki spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. 
Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice 
artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geç-
mekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi 
sürüklüyor. Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu 
emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre 
karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına 
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binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, 
oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde yürüyor-
lar. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere kar-
şı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük 
şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin 
yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. 
Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin 
sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi 
nedenler sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. 
Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi 
artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehir-
leşme, 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 şe-
hirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zaman-
da bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz 
üzerine düşünmektir.
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             söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?



ŞEHRİN FIRSATLARI
Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların istek-

lerine ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar 
(meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, 
üniversiteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi im-
kânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyet-
lere katılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de şehir 
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezle-
rindedir. 

• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmaktadır.
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar 
yeteneklerine göre daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkânı 
vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.

• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir.
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Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.

• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, 
trafik kazaları, çevre kirliliği gibi  riskler şehirlerde de  karşılaşabileceğimiz 
risklerden bazılarıdır.
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ENGELSİZ YAŞAM
“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamıyo-

rum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel engeli olan milyonlarca 
insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta 
çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Engelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir 
şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurt-
taşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını 
sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duy-
madan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla 
gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.
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Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını 
tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fi-
ziksel mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişken-
dir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilinde-
dir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir 
bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir 
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğu-
nu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara 
örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini ger-
çekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağ-
layacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan 
dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni 
çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları öz-
gürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altya-
pılarının düzenlenmesi gerekir. 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç ör-
nek inceleyelim:
 Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya 
bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar 
bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya 
kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algı-
lanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
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Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli 
uyarı sistemleri olmalıdır. Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde 
bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilme-
lidir. Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulun-
malıdır. Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, 
spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. 

Ağaçları, çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar 
kadar diğer canlıların da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıla-
rın da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer 
canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çe-
şitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı 
için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 
şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı 
duyarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye il-
çesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar 
vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de arala-
rında 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 karşılanmak-
tadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin te-
davisi, dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temi-
ni, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, 
saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların 
ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
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1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdi-
ği için çınar ağacının dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının 
kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını 
emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak 
anılmaktadır. Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan 
yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın 
sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de 
şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler ya-
pabileceğimiz 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 ciğerle-
ridir 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 onla-
rın soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz 
daha sıcak olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek 
ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini bili-
yor muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşa-
lan yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yer-
lere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
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Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yet-
kililere 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 mağduriyetle-
rinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyen-
lerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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ERZURUM’UN COĞRAFİ KONUMU
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzu-

rum-Kars Bölümü’nde bulunmaktadır. Erzurum ili, Artvin, Rize, Bayburt, Erzin-
can, Bingöl, Muş, Ağrı ve Kars ile çevrelenmiştir. 

Erzurum, yükseklik (rakım) bakımından oldukça yüksek ve engebeli bir 
coğrafyaya sahiptir. Topraklarının yaklaşık %30’luk bölümü (Pazaryolu, İspir, 
Olur, Oltu, Tortum ve Uzundere ilçelerinin bulunduğu kesim) Karadeniz Bölge-
si’nde; geriye kalan yaklaşık %70’lik bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesindedir. 

Erzurum’un toprak genişliği ve coğrafi durumu göz önüne alındığında 
kuzey ve güneyi arasında iklim, bitki örtüsü, sıcaklık ve ulaşım gibi alanlarda 
gözle görülür farklılıklar bulunmaktadır. 

  Konuşalım: 
             Yaşadığımız ilin dünyanın neresinde 
olmasını isterdiniz?
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Oyun 2 ya da daha fazla kişi ile oynanır.

Oyuna başlayan oyuncu, bir şehir ismi söyler.

Sırası ile diğer oyuncular 5 saniye içinde  söylenen ilin son harfi ile baş-
layan bir şehir ismi söyler. 

5 saniye içinde şehir ismi söyleyemeyen, ya da yanlış söyleyen oyundan çıkar

Not: Oyunu oynarken kitabımızın 200. sayfasında bulunan Türkiye hari-
tasını kullanarak cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Selamlar, ben Nafiz Bey (Kotan). 1885 yılında Erzurum’da doğdum. 1921 
yılında Sakarya Meydan Muharebesi öncesi 4 uçak satın aldım. Aldığım bu 4 
uçağı kahraman Türk Ordusuna hediye ettim. Ayrıca 2 uçak parasını da Türk 
Ordusuna gönderdim. Bu uçaklar İstiklal savaşımızın seyrini değiştirmiştir.

Haydi, güzelce arkanıza yaslanın! Kemerlerinizi bağlayın. Şimdi sizlerle 
güzel şehrimizin etrafında bir tur atalım.

Uçağımız havalanırken ilk olarak size Erzurum’un ikliminden kısaca bah-
sedeyim:

Bildiğiniz gibi bizim ilimiz kışları soğuk, yazları ise serin bir yerdir. Bunun 
sebebi Erzurum’un Dünya’daki coğrafi konumu ile ilgilidir. 
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Erzurum, 40° 15’;42° 35’ doğu boylamları; 40° 57’;39° 10’ kuzey enlem-
leri arasında yer almaktadır.

Şehrimiz denizden yaklaşık 2000 m yüksektedir. Yükseltileri, yeryüzü 
şekilleri, denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı karasal iklim özelliğine 
sahiptir. Erzurum ve çevresinde oldukça ağır geçen kış mevsimine, bölge halkı 
karakış veya zemheri adlarını vermiştir.

Erzurum’da yazlar serin ve kısa; kışlar ise uzun ve soğuk geçmektedir. 
İlimizin Karadeniz Bölgesi’ne yakın kuzey bölümlerindeki ilçelerimizde iklim bi-
raz daha ılımandır. Güneydeki ilçelerimizde ise biraz daha serttir.

Bölgemizde mayıs-haziran aylarında sıcaklık artışına bağlı olarak  kır-
kikindi diye adlandırılan yağışlar görülür. Bu yağışlar sonucunda tabiat yeşile 
bürünür ve çiçeklerle donanır.

İlk önce etrafımızdaki dağları gezelim ne dersiniz?

3. ÜNİTE

46



Erzurum genel olarak yüksek arazilerden oluşmaktadır. İlimizde bulunan  
dağları şöyle sıralayabiliriz: Kop Dağı, Karasu Dağı, Aras Dağı, Mescit Dağı, 
Munzur Dağı, Mercan Dağı, Bingöl Dağları, Dumlu Dağı, Güvercin Dağı, Gül-
lü Dağı, Kargapazarı Dağı, Hasanbaba Dağı, Çobandede Dağı, Palandöken 
Dağı, Nalbant Dağı, Turnagöl Dağı, Hamurpet Dağı, Dumanlı Dağı.

Ne kadar da çok dağımız varmış değil mi?

Erzurumlu ses sanatçımız İbrahim Erkal ne güzel anlatmış Erzurum’u

Palandöken yastığın  Palandöken bembeyaz 
Evleri yığın yığın   Çoğu kıştır azı yaz 
Dadaşların elele   Yaylalar serin sulu 
Alem senin aşığın   Damda donan buzu yaz 
 
  Hadi gel Erzurum’a gel 
  Erzurum yahşi güzel 
       Söz-Müzik: İbrahim ERKAL
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Hazır dağları dolaşmışken Palandöken Kayak Merkezinden de bahsedelim:

 70 km uzunluğunda ve 25 km genişliğinde bir alanı kaplayan Palandöken 
Dağları, 1993 yılında Kış Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bu merkez içerisinde; 
Erzurum Boğazı, Konaklı ve Gez Yaylası’ndan oluşan 3 adet kayak merkezi 
bulunmaktadır. Erzurum Boğazı, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi 
adıyla anılmaktadır. Palandöken Kayak Merkezinde slalom ve büyük slalom 
yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki 
pist bulunmaktadır. Erzurum’un güneyinde yer alan 3176 m yüksekliğindeki 
Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun 
pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir. 

2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan 
Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri ol-
muştur. Kış olimpiyatlarının düzenlenmesine imkân tanıyan Palandöken’de 
pistler dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer almaktadır. Palandö-
ken, New York Times gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak mer-
kezi arasında 18. sırada gösterilmiştir. 

Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı su-
nulmaktadır. 6200 m aydınlatılmış pistleri ile gece kayağına da imkan tanımak-
tadır. Palandöken Kayak Merkezi; Alp disiplini ve snowboard için son derece 
uygun pistler sunmaktadır. Ayrıca kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, 
snowtube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de alternatif oluşturmaktadır. 
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Dağlarımızı gezdik, gördük, tanıdık. Şimdi de ovalarımıza bir bakalım.

İlimizin toplam arazisinin yak-
laşık %4’ü ovalardan meydana gelir. 
Doğu Anadolu’nun genişlik bakımın-
dan en büyük ovası Erzurum Ova-
sı’dır. Şehir merkezi ovaya kurul-
muştur. Yaklaşık yükseklikleri, 3000 
m olan Dumlu, Palandöken ve Kar-
gapazarı Dağları ile çevrelenmiştir. 
Erzurum Ovası denizden 2000 m 
yüksekliktedir.Fay hatları ile oluşan 
(tektonik) ovalar grubuna girer.

Erzurum Ovası’ndan sonra en büyük ova Pasinler Ovası’dır. Pasinler 
Ovası da Erzurum Ovası gibi fay hatları ile oluşmuştur. Oldukça verimli olup 
çoğu kısmı sulanabilir vaziyettedir. Bu ovamızda ortalama yükselti 1700-1800 
m. Pasinler Ovası; Kargapazarı, Güllü, Topçu, Karasu-Aras Dağları ile çevre-
lenmiştir. Su kaynaklarının çok olması sayesinde özellikle Pasinler Ovası hayli 
verimlidir. Endüstriyel tarım üretimi için uygundur. 

Erzurum’un güneyinde Karasu-Aras Dağları ile Bingöl Sıradağları ara-
sında kalan bir diğer önemli ova da Hınıs Ovası’dır. Etrafı dağlarla kaplı Hınıs 
Ovası’nın ortalama yükseltisi 1700 m. Hınıs Çayı’nın suladığı, bereketli alüv-
yon topraklarla kaplı Hınıs Ovası’nın ekilebilir alanları, Erzurum ve Pasinler 
Ovalarına göre daha azdır.

Erzurum Ovası
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Şehrimiz Erzurum ülkemizin en yüksek yerleşim alanlarının başında gelmektedir.
Birçok ile göre, yayla yüksekliğinde sayılan ilimizin yaylalarına gidiyoruz şimdi de.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye’mizin en yüksek yaylaları (platolar) 

yer almaktadır. Erzurum’daki yaylalar ilin toplam alanının %12’sini teşkil eder. 
Bu yaylaların bölge ekonomisine katkısı büyüktür. Erzurum ve çevresindeki 
bütün platolarda yaylacılık ve hayvancılık yapılabilir. 

Palandöken Dağları ile Bingöl Dağları arasında kalan Tekman Yaylası, 
Doğu Anadolu’nun en yüksek yaylasıdır. Yaylanın ortalama yükseltisi 2500 m’dir. 

İlimizin diğer yaylaları, Palandöken Dağları ile Kop, Dumlu, Kargapazarı 
ve Mescit Dağları üzerinde bulunmaktadır. Narman ve Oltu ilçelerinde de dağ-
lık alanlarda bazı yaylalara rastlanır. Erzurum’un en kuzeydeki ilçesi olan Olur 
da Ardahan Platosu’nun bir kısmını sınırları içinde taşır.

      Güzel ilimizde ne kadar çok doğal güzellikler var değil mi?

Haydi bakalım! Biraz da göllerimiz, göletlerimiz ve akarsularımıza bakalım. 
İlimizde doğal göller azdır. Yapay göller ise barajlar ve göletler nedeniyle 

yeni yeni oluşturulmaktadır. 
Erzurum’un en önemli doğal gölü Tortum Çayı üzerinde oluşmuş Tortum 

Gölü’dür. Göl, bir heyelan-set gölü olarak tanınır.  Kuzeybatıda bulunan Kemerli 
Dağları’ndan heyelan yoluyla kayalar kopmuştur. Tortum Çayı’nın yatağını bu 
kayaların kapatması ile Tortum Gölü oluşmuştur. Bunun sonucunda Tortum Ça-
yı’nın eski yatağı değişmiştir. Önünde genişliği 21 m, yüksekliği 48 m’yi bulan 
ünlü Tortum Çağlayanı (Şelalesi) oluşmuştur. 
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İlimizdeki önemli göller ise şunlardır: Serçeme Çayı üzerinde bulunan 
Kuzgun Barajı Göleti, Tımar Çayı üzerinde yapılmış Demirdöven Barajı Göle-
ti, Lezgi Suyu üzerinde bulunan Palandöken Göleti; Tortum-Kapıkaya, Pasin-
ler-Porsuk, Karayazı-Köyceğiz, Olur-Ürünlü Göletleridir.

Erzurum ve çevresi yer altı su kaynakları ve akarsular bakımından olduk-
ça zengin bir bölgededir. Türkiye’nin en yüksek yörelerinden olan ilin toprakları, 
sıradağlar ve yüksek yaylalarla kaplıdır. Bu nedenle yüksek dağlık alanlar, çok 
yağış alır. Erzurum’da genel olarak yüksek rakımdan dolayı buharlaşma azdır. 

Buharlaşmanın az olduğu ilimizde yılın belli dönemlerinde kuraklık görülür. 
İlimizdeki akarsuların debisinin hızlı olması ve büyük su potansiyellerinin bulun-
ması bölgemizde hidro-elektrik enerji üretimini, barajları ve hidroelektrik santral 
(HES) projelerini ön plana çıkarmıştır. Bu durum şehrimizin ilerlemesi ve kalkın-
ması adına gelecek için çok önemlidir.

Erzurum; Hazar Denizi, Karadeniz ve Basra Körfezi (Hint Okyanusu) gibi 
üç farklı havzaya su taşıyan çok önemli akarsulara sahiptir. Bu akarsular: Aras 
Nehri ve Fırat Nehri’nin başlangıcı olan Karasu ve Çoruh Nehirleridir.

Hidro Elektrik Santrali (HES)

Tortum Gölü
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                                   Etkinlik: Çevremizde bulunan göl, gölet, çağlayan
                                   (şelale) ve akarsulara gezi düzenleyelim.



 ERZURUM’DA BİTKİ ÖRTÜSÜ VE DOĞAL HAYAT
BİTKİ ÖRTÜSÜ

Erzurum’un %7’si ormanlarla kaplıdır. İlimizdeki ormanların önemli bir 
kısmı kuzeydoğu kesiminde görülür. Bu ormanlar Uzundere, Oltu, Olur, Şenka-
ya, Pazaryolu ve İspir çevrelerinde yer alır. Aşkale-Tercan hattında da seyrek 
meşe ormanları görülmektedir. 

Erzurum ve çevresinin büyük bir bölümünde ise otsu bitkilerden oluşan 
bozkır (step) bitki örtüsü görülür. Yaz yağışlarının bolca görüldüğü Erzurum ve 
çevresinde eşsiz güzellikte sayısız çiçek bulunmaktadır. Ayrıca yaylalarımızın 
gür, uzun boylu ve sık otlarla kaplı olması yaz yağışlarından kaynaklanmakta-
dır. İlimiz ve çevresinde bilhassa yaylacılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun 
olmasının sebebi de bu yağışlardır. 

İlimizde bitki örtüsünü %65,5 ile çayır ve meralar (bozkırlar) oluşturmak-
tadır. Tortum, Uzundere, İspir gibi ilçelerimizde bitki örtüsü daha çok meyve 
bahçelerinden oluşmaktadır. Bozkır alanlarının kuru kısımlarında geven adı 
verilen dikenli çalı bitkileri ve kuşburnu gibi bodur ağaçlar görülmektedir. 

Erzurum Ovası’nın tam ortasından geçen Karasu Nehri 1950’li yıllara ka-
dar ovanın belli bölümlerinde sazlık alanlar oluşturmaktaydı. Onlarca kuş türü, 
balık ve  su bitkileri bu sazlık alanda yer almaktaydı. Daha sonra havaalanı, 
yol ve su kanalı gibi projelerle suların bu bölgelerden tahliye edilmesi sonucu 
mevcut sazlık alanlar zamanla kurumuş ve ortadan kalkmıştır.
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Erzurum çok miktarda meyvenin yetiştiği bir coğrafi bölgede bulunmak-
tadır. Bu meyvelerden bazıları şunlardır: ahududu, kuşburnu, yabani erik, alıç, 
yabani iğde, elma, incir, ayva, armut,nar, hurma,  kızılcık, böğürtlen...

Bitki örtüsü demişken sadece Erzurum’da yetişen bitkilerde vardır. Bun-
lar dünyada başka hiçbir yerde bulunmaz. Bu tür bitki ve canlılara endemik 
canlılar denir. Bakalım ne imiş bu endemik canlılar:
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Endemik türler, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren 
yerel ve ender (yaşam alanı belirli bir bölge ile sınırlı) canlılardır. Yerli, o yere 
ait demektir.

Sahip olduğu doğal coğrafyası, elverişli iklim koşulları ve bitki örtüsünün 
çeşitliliği Erzurum’da endemik türlerin bolca ortaya çıkmasını sağlamıştır. Er-
zurum, 89 familya, 492 cinse ait toplam 1542 tür ile flora bakımından zengin 
iller arasında yer alır. Bu türlerin iki yüzü aşkın kısmı endemiktir. Yöremizdeki 
endemik otsu bitki türleri çoğunlukla yaylalarda yetişmektedir. 

Erzurum ve çevresinde yer alan bazı endemik bitki türleri şunlardır: İspir 
meşesi, Ovit aslanpençesi, huş yapraklı kızılağaç, İspir çıngırağı, ters lale, mor 
geven, Anadolu halısı...
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İspir çıngırağı

Ters lale

Kızılağaç yapraklı huş

Morgeven

Anadolu halısı

İspir m
eşesi
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BAHAR GELSİN KARŞI DAĞA GİDEYİM 

Bahar gelsin şu dağlara gideyim 
Belki derdimize çare bir çiçek 
Toplayıp devşirip harman edeyim 
Açılan yaramı sara bir çiçek 

Çünkü o da bir çiçeğin delisi 
Kelebektir böceklerin alisi 
Yeşil yamaç tabiatın halısı 
Nakış dökmüş ara ara bir çiçek 

Kara taşta alageyik sesi var 
O geyiğin ıssız taşta nesi var 
Kavalın bir acı inlemesi var 
Çobanı düşürmüş zara bir çiçek 

Ben de bir aşığım Reyhani adım 
Sorun çiçeklere az mı yalvardım 
Benim tabiattan bir tek muradım 
Götüreyim nazlı yara bir çiçek 

    Aşık Reyhâni



İlimizdeki Ekolojik Çeşitlilik

Dünyanın en zengin biyolojik bölgelerinden birisi Kafkasya Ekolojik Böl-
gesi’dir. Çoruh Vadisi (Tortum Çay’ı ve Oltu Çayı’ nın geçtiği havza) bu bölge 
içerisindedir. Bu alan çok sayıda nadir ve bölgeye özgü hayvanların bulunduğu 
bir alandır.

Erzurum ve çevresinde, aralarında göçmen kuşlarında olduğu 180’den 
fazla kuş türü yaşamaktadır. Bunlar arasında kartal, şahin, atmaca, doğan, sa-
kallı kızıl akbaba, kerkenez gibi yırtıcı kuş çeşitleri de bulunmaktadır. Balaban, 
gece balıkçılı, gökkuzgun, saz tavuğu görülmektedir. Ayrıca onlarca böcek ve 
kelebek türü bulunmaktadır. Dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak, domuz, tilki, porsuk, 
gelincik, sansar, tavşan gibi memeliler Erzurum ve çevresinde yaşamaktadır. 

Sizler sayesinde canım memleketim Erzurum’u yeniden dolaştım. Bura-
da sizlerden ayrılıyorum. Beni ve bu vatana emeği olanları unutmayın lütfen. 

Hoşça kalın.
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ERZURUM VE ÇEVRESİNDE DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ
Doğa, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam alanını oluşturur. İn-

sanoğlu bütün faaliyetlerini bu doğal sistem içerisinde sürdürmektedir. İnsanlar 
yaşamını sürdürebilmek için bu doğal çevre ile uyumlu bir şekilde olmak zo-
rundadır. Yaşadığımız doğal çevre bizlere çok farklı imkânlar sunmaktadır. Bu 
durum insanların beslenme, giyim-kuşam, ekonomi, barınma, bayındırlık gibi 
özelliklerinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Doğal çevre; edebiyatı, sanatı, 
mimariyi hatta insanların ten renklerini bile etkiler. 

 Erzurum’un coğrafi yapısı, jeopolitik konumu, iklimi ve bitki örtüsü; böl-
gede yaşayan insanların mizaçlarının oluşmasını büyük oranda etkilemiştir. 
Sert karasal iklim, geniş yayla ve ovalar, kuru ve temiz hava bölge insanının 
dirençli ve sabırlı olmasını sağlamıştır. İlimizde kışların uzun sürmesi, yolların 
kapanmasına ve ulaşımın zor olmasına sebep olmuştur. Bu durum insanları ya-
kın çevreleriyle samimi ilişkiler kurmaya yönlendirmiştir. Doğal zorluklar ise yar-
dımlaşma ve dayanışma ruhunun her zaman diri tutulmasına katkı sağlamıştır. 

Bölgenin jeopolitik konumu yakın geçmişte birçok savaşın bu topraklarda 
gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bölge yaşayanlar, defalarca düşman ordula-
rıyla karşı karşıya gelmiştir. Bu durum bölge insanın vatanseverlik ve milliyet-
çilik duygularını güçlendirmiştir. 
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                                     Konuşalım: Erzurum’da yetişen ve ilimize özgü
                                 yemekler yapılan bitkiler nelerdir?



  

ERZURUM’UN DEMOGRAFİK YAPISI VE NÜFUS ÖZELLİKLERİ
Ülkemizde ilk resmî nüfus sayımı 1927’de yapılmıştır. Yapılan bu nüfus 

sayımında şehrimizin toplam nüfusu 270.925 kişi olarak tespit edilmiştir. Şehir 
merkezinin nüfusu 30.800, kırsal bölümlerin nüfusu ise 239.625’ti. Aradan geçen 
80 senelik zamanda bu rakamların çok değiştiğini görmek mümkündür. Çünkü 
doğum, ölüm ve göç gibi olaylar sonucunda bölgede yaşayan insanların sayısı 
her yıl değişmektedir. Son nüfus sayımına göre ilimizin nüfusu aşağıdaki gibidir.

İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi

Yakutiye 186.993 90.800 96.193 % 24,54
Palandöken 172.337 84.481 87.856 % 22,61
Aziziye 63.502 32.649 30.853 % 8,33
Horasan 38.837 19.807 19.030 % 5,10
Oltu 30.511 15.596 14.915 % 4,00
Pasinler 28.691 14.594 14.097 % 3,76
Karayazı 27.762 14.130 13.632 % 3,64
Hınıs 26.212 13.288 12.924 % 3,44
Tekman 25.723 12.986 12.737 % 3,38
Karaçoban 23.322 11.827 11.495 % 3,06
Aşkale 23.152 11.629 11.523 % 3,04
Tortum 18.135 9.101 9.034 % 2,38
Şenkaya 17.511 8.778 8.733 % 2,30
Çat 16.708 8.657 8.051 % 2,19
Köprüköy 15.784 8.141 7.643 % 2,07
İspir 14.959 7.389 7.570 % 1,96
Narman 13.326 6.691 6.635 % 1,75
Uzundere 8.153 4.111 4.042 % 1,07
Olur 6.469 3.237 3.232 % 0,85
Pazaryolu 3.975 2.001 1.974 % 0,52

1990’lı yıllara kadar genel olarak Erzurum’da hızlı bir nüfus artışı gözlen-
miştir. Bu yıllardan sonra artış hızında düşme yaşanmaya başlanmıştır. Türki-
ye’nin nüfus bakımından 29. büyük kenti olan Erzurum, Türkiye’nin Doğu Ana-
dolu Bölgesi’ nde ki en büyük, eski ve kalabalık şehridir. Erzurum nüfusunun 
özellikle 1970’li yıllarla birlikte sanayi şehirlerine göç etmek zorunda kaldığını 
görüyoruz. Bu sebeple ilimizin nüfus artış ortalaması her zaman Türkiye orta-
lamasının altında kalmıştır.

Son yapılan nüfüs sayımına göre Erzurum’un nüfusu 762.062’ dir. 
Nüfusun 379.893 erkek, 382.169 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak 
ise %49,85 erkek, %50,15 kadındır.
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                                   Konuşalım: 
                        Erzurum’dan diğer illere göçün sebebi ne olabilir?



ŞEHRİMİZDE DOĞAL AFETLER VE YAŞAMIMIZA ETKİLERİ

DEPREMLER

Depremler yer kabuğunda oluşan ani çatlakların yüzeyde oluşturduğu 
büyük sarsıntılardır. Oluştuklarında büyük can ve mal kaybına yol açabilmek-
tedir. Depremleri önceden tespit etme ve önleme imkanı yoktur. 

Vatanımız büyük deprem fay hatlarının üzerinde yer almaktadır. Tarih bo-
yunca birçok yıkıma sebep olan depremlerle sarsılmıştır. Bundan sonra da 
depremler devam edecektir. Önemli olan depremle yaşamayı öğrenmek dep-
reme hazır olmaktır. 

Türkiye deprem risk haritası
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  Konuşalım: 
                  Deprem anında ne yapmalıyız?

  Konuşalım: Aşağıda verilen ülkemizin deprem
  tehlike haritasını inceleyelim.
  Ülkemizde deprem yönünden en riskli illeri 
  tespit edelim.



Erzurum’da geçmişten bugüne çok ağır yıkım ve felaketlere yol açan irili 
ufaklı depremler yaşanmıştır. İlimiz kendi içerisinde deprem riskine göre 3 böl-
geye ayrılmaktadır.

1. Derece Deprem Bölgesi:Aşkale, Çat, Hınıs, Tekman, Karaçoban.

2. Derece Deprem Bölgesi:Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Pasinler, Köprü-
köy, Horasan, Karayazı, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya.

3. Derece Deprem Bölgesi:Pazaryolu, İspir.

İlimizde Geçmişte Etkili Olan Depremler

Son Yüzyılda Erzurum ve Çevresinde Yaşanmış Depremler

 Yıl Yer    Şiddet           Can Kaybı Hasar Gören Bina
1924  Hasankale     6,9  60   380
1946     Erzurum-Hınıs, Muş-Varto   5,9  893
1951  Hasankale     5,8  41   701
1966     Erzurum-Hınıs, Muş-Varto      6,9  2394
1983  Horasan, Narman, Pasinler   6,9  1155   3241
1984  Şenkaya                           6,4  3    570
2004  Aşkale Aziziye               5,3  9   1280
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Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?

Yandaki karekodu akıllı cihazınızla taratın. Afet anında 
mahallenizdeki toplanma alanını görün.

ÇIĞ
Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün hızla kayması ile oluşur. Er-

zurum’un iklimi ve arazi yapısı çığı riskini arttırmaktadır. Kar yağışının çok ol-
duğu kış aylarında çığ riski daha yüksektir. 

Çığdan korunmak için yapılması gerekenler: 
• Çığ riskini yüksek olduğu bölgelerden uzak durulmalıdır.
• Çığ anında daha yüksek kısımlara ulaşılmaya çalışılmalıdır.
• Afet eğitim programlarına katılarak korunma yöntemleri öğrenilmelidir.
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                             Etkinlik: Acil durumlarda kullanmak için evimizde 
                                            afet çantamızı hazırlayalım.



HEYELANLAR

Erzurum’da depremden sonra en fazla görülen doğal  afet heyelandır. 
İlimizin özellikle kuzey ilçelerindeki dik alanlar ve akarsu kenarları heyelan 
bölgeleridir.

SEL

Şehrimiz Erzurum için son derece doğal olayların başında gelmektedir. 
Erzurum ve çevresinde sel riski her zaman görülecek muhtemel afetler arasın-
dadır. Yeryüzünde depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan 
afet; sel ve taşkınlardır. 
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OKUMA PARÇASI

13 Eylül 1924’te Erzurum Pa-
sinler ilçesinde 6,9 şiddetinde yaşa-
nan bir depremde 60 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. Bu felaket ne-
deniyle Atatürk 30 Eylül 1924’te Er-
zurum’a gelerek deprem bölgesinde 
incelemelerde bulunmuştur. Aşağıda 
yer alan metinde Atatürk’ün deprem-
zedelere yapmış olduğu konuşma-
dan bir kesit sunulmuştur.

Arkadaşlar! 
Erzurum’a öyle bir zamanda gelmek istiyordum ki cumhuriyetin bayındır-

lık ve refah alanında üstlendiği görevler, burada beklediğimiz eserler baştan 
başa gerçekleşmiş olsun. Merkezde bu amaçla çalışıyorduk. Böyle bir sonucun 
ortaya çıkmasının sebeplerini hazırlamakla uğraşıyorduk. Fakat son günlerin 
felaketi her türlü düşünceyi ortadan kaldırdı. Felakete dair aldığım haberlerden 
son derece üzülmüş olarak derhal bölgeye hareket ettim. Biliyorsunuzdur ki, 
Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında büyük bir gezi yapmak için yola çıkmıştım. 
Fakat Trabzon’da o üzücü haberi alır almaz buraya koşmak, burada felakete 
uğrayanlarla dertleri paylaşmak en büyük isteğim oldu. Depremin bu bölgede 
yaptığı yıkımdan içim kan ağlıyor. 

Efendiler! 
Kuşkunuz olmasın 

ki Erzurum’daki deprem-
den üzüntülü olan bütün 
bir millettir. Bütün Türk 
dünyasının kalbi, tıpkı be-
nim acılarımla atmaktadır. 
Toplumun bu üzüntüye 
yalnız manevi ilgiyle kal-
mayacağı, ortaya çıkan fe-
laketi azaltmak için maddi 
olarak da yardım görevini 
yapacağı kesindir. 

              Şaban Ortak, “1924 Depremi ve Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in II. Erzurum Gezisi”  adlı makaleden.
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Araştıralım: Erzurum isminin nereden geldiğini 
         bilişim kaynaklarını kullanarak araştıralım.



KURULUŞUNDAN BUGÜNE ERZURUM
ERZURUM’UN TARİHİ
Şehir civarındaki yerleşim merkezlerinin tarihi MÖ 4.000’lere kadar uzan-

maktadır. Bunu Erzurum yakınlarındaki Karaz, Pulur, Güzelova ve Sos kazıla-
rında ortaya çıkan buluntulardan anlamaktayız. Bu buluntular bölgenin geçim 
şartları, yerleşim biçimleri, ekonomisi ve çevresiyle olan ilişkileri hakkında bize 
önemli ipuçları vermektedir. 

Bölgede öncelikle Hattiler, Hititler, Hurriler ve Urartular yaşamıştır. Daha 
sonra ise Kimmerler, Saka (İskit) Türkleri, Medler, Persler, Makedonyalı İsken-
der, Selevkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Gürcüler, Saltuklular, Sel-
çuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler 
ve Osmanlılar hâkim olmuştur.

  Erzurum İsminin Tarihsel Gelişimi
Erzurum ismini, ilk olarak bugünkü Karaz adı verilen köyden ve bu köyde 

yaşayan halktan almaktadır. Çoğu tarihi kaynaklarda bu köy, Kara Arz veya Kara 
Erzen şeklinde geçmektedir. Zamanla bu kelime Karaz’a dönüşmüştür. Yine 
kaynaklarda adı geçen Arze/Erzen şehri şu anda Karaz olarak bilinen bu yerdir.
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                                       Konuşalım: 
                              Tarih neden önemlidir? Arkadaşlarımızla 
                   düşüncelerimizi  paylaşalım.



MS V. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, Palandöken Dağı 
eteklerinde (412-415) büyük bir savunma kalesi inşa ettirdi (Erzurum Kalesi). 
Bizans İmparatoru bu şehre Theodosiopolis adını verdi. Bugünkü yerinde, Er-
zurum şehrinin temellerini atan ilk kurucuları Bizanslılardır, desek yanlış söyle-
meyiz. Karaz yani Kara Erzen ile bu yeni kurulan şehir arasında yaklaşık 20 km 
mesafe vardı. 

Her ne kadar şehirin ismi değişmiş olsada şehir Erzen olarak tanınmakta 
ve bilinmekteydi. 

Erzurum ve çevresi önce 1048 Pasinler Savaşı, ardından 1071 Malazgirt 
Zaferi’yle tam anlamıyla Türk hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde Müslüman 
Türkler bölgeye genel olarak Rum ifadesini Erzen ile birlikte kullanmaya başla-
mışlardır. Bölge Güneyde bulunan ve ismi Erzen olan başka bir yerleşim birimi 
ile karıştırmamak için bu şekilde adlandırılıyordu. Buradaki Rum kelimesinin 
bir milletten çok bir coğrafyanın adı olarak da kullanıldığını görmekteyiz. Böy-
lece şehrimizin en eski ve en yaygın telaffuzlarında birisi olan Erzen-i Rum ya 
da Erzenü’r - rûm ismi ortaya çıkmış oldu. Bu isim zamanla Türk telaffuz veya 
ağız şekli nedeniyle son hali olan Erzurum’a dönüşmüştür. 

Arapça “en sağlam, en güvenilir” anlamına gelen ve özel bir ad olan 
Erzen, bazı kaynaklarda da anlamı Rum’un yani Doğu Roma’nın (Bizans) 
en yüksek yeri, en yüksek hisarı olarak geçmektedir.
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  Türklerin Yönetiminde Erzurum
Erzurum, tarih boyunca birçok millet ve medeniyetin egemenliğinde kal-

mıştır. Büyük Selçuklular zamanında Türklerin hakimiyetine girmiştir. Büyük 
Selçukluların bölgedeki ilk başarısı 1048’deki Pasinler Zaferi’dir. 1071 Ma-
lazgirt Zaferi’yle ise bölge tam anlamıyla Türk hakimiyetine girmiştir. Malaz-
girt Zaferini kazanan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan Erzurum’u 
Saltuklu Beyliği’ne vermiştir.  Saltuklu Beyliği, Erzurum’u merkez yaparak bir 
Türk-İslam şehri haline getirmiştir. 

Erzurum, 1201 yılında Saltuklu Beyliği’ne son veren Türkiye Selçuklula-
rı egemenliğine girdi. Moğol istilasına kadar Erzurum Türkiye Selçukluları’nın 
yönetiminde kaldı.

1243’te Kösedağ Savaşı sürecinde Erzurum Moğolların eline geçmiştir. 
Moğol orduları şehri tahrip etseler de onların bir kolu olan İlhanlılar döneminde 
şehir yeniden inşa edilmiştir. Moğol asıllı fakat Türkleşmiş ve Müslüman olmuş 
bir devlet olan İlhanlılar şehrin imarına önemli katkılar sağladılar. Yakutiye med-
resesi, Çobandede köprüsü gibi günümüze ulaşmış bazı eserler, İlhanlı eseridir.

İlhanlı devletinin yıkılmasından sonra Erzurum, birçok Türk boyu ve Türk 
devleti arasında el değiştirmiştir. 

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Doğu Anadolu’da süregelen siyasi 
belirsizlik ve karışıklıkları önlemek istiyordu. Bundan dolayı 1514 yılında Çal-
dıran Seferi’ne çıktı. Erzurum ve çevresi Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi 
sonrasında Osmanlı hakimiyetine girdi. 

1520 yılında tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı’nın doğudaki 
sınırlarını genişletmek ve güvenliğini sağlamak için Erzurum’a büyük önem 
verdi. Bu dönemde başta Erzurum Kalesi olmak üzere birçok yapı ve yolu ta-
mir edip, güçlendirdi.  
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Kanuni Sultan Süleyman Erzurum’u Beylerbeylik yönetim merkezi yaptı. 
Birçok sancak Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlandı. Bu gelişmelerden sonra Er-
zurum ve çevresi her açıdan eski güzel günlerine kavuştu. Asayiş ve emniyet 
sağlandı, zaman içerisinde yakılıp yıkılan yerler onarıldı. İyice azalan nüfusu 
güçlendirmek için Tebriz yöresinden Türkmenler şehre yerleştirildi. Şehirde ta-
rımdan ticarete varıncaya kadar hemen her alanda yeni bir dönem başladı. 

Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin saadet diyarı, sağlam kale dediği 
şehrimiz Erzurum bugünlere böyle geldi. Yükselme ve Duraklama Dönemleri 
boyunca Erzurum, Osmanlı Devleti’nin doğudaki önemli bir eyalet merkezi ve 
askeri üs bölgesi olma özelliğini korudu.

İnsanlar dilinde darb-ı 
meseldir ki (örnek, misal) 
Bir dervişe :

Nereden gelirsin, derler. 
Kar rahmetinden gelirim, der. 
O ne diyardır, derler. 
Soğuktan “ere zulüm” 
olan Erzurum’dur, der. 
Orada yaz olduğuna rast 
geldin mi, derler. Derviş der: 
Vallahi, 11 ay 29 gün sakin 
oldum, bütün halkı yaz gelir 
derler, amma görmedim, der.

 Hatta bir kere bir kedi, 
bir damdan, bir dama atlar-
ken aralıkta donup kalır. Se-
kiz ay sonra bahar gelince 
anılan kedinin donu çözülüp 
“mırnav” deyip yere düşer. 
Bu da latife şeklinde anlatı-
lan bir darb-ı meseldir.
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Okuyalım:Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde 
Erzurum için yazdığı yazıyı okuyalım.
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DADAŞ   
   Erzurum’da evin büyük erkek çocuğuna küçük kardeşleri Da-

daş derlerdi. Kelimenin günlük ve yaygın kullanım anlamı “abi” veya 
“ağabey” anlamlarına gelmekteydi. Bununla birlikte Dadaş “yiğit ve 
mert insan” anlamında da kullanılırdı. Zamanla Dadaş, cesaret, yiğit-
lik, dürüstlük gibi erdemleriyle toplumun saygısını kazanmış insanları 
nitelendiren bir sıfat olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde ülkemizin her bölgesinde Erzurumlular Dadaş ola-
rak isimlendirilir ve tanınırlar. Erzurumlular da bu ifadeyi övünçle ka-
bul ederler. Birçok olumlu anlamı olan Dadaşlık sıfatı artık cinsiyete 
has bir ifade değildir. Yöre halkının tamamını niteleyen ve iltifat yerine 
geçen güzel bir isimlendirmedir. 
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                               Araştıralım: 
                   Erzurum’un tarihine yön veren insanları araştıralım. 



          Dadaşlar Diyarı Erzurum’da Milli Kadın Kahraman: Nene Hatun 

Doğu cephesinde Ruslar, tüm maddi üstünlüklerine rağmen Osmanlı 
karşısında bir başarı elde edememekteydi. Ruslar, Ermenilerin desteğiyle 8 
Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece Aziziye Tabyası’na saldırdılar. Tabyadaki 
askerleri uykuda yakalayarak şehit ettiler. Tabyadan yaralı olarak Erzurum’a 
gelen bir askerin haber vermesiyle bu olay duyuldu. 

Minarelerden müezzinler halka: “Rus ordusu Aziziye Tabyası’nı ele geçir-
miştir, herkes cihada!” sözleri ile tüm Erzurum halkı -genç, yaşlı, kadın ve er-
keği- Aziziye Tabyası’na doğru koşmuştu. Haberi duyanlardan birisi de henüz 
20 yaşında olan Nene Hatun idi. Kocası cephede düşmanla çarpışmaktaydı. 
Ağabeyi Hasan, cepheden yaralı olarak dönmüş ve o gece kollarında son ne-
fesini vermişti. 

Nene Hatun, kundaktaki üç aylık bebeğini emzirmiş ve ondan biraz bü-
yük olan oğlunu da evde bırakıp “Sizleri bana veren Allah, ben de sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.” diyerek ağabeyinin silahını ve evdeki satırı alıp düşman 
üzerine cihada koştu. Haberi duyar duymaz cepheye koşan Erzurumluların 
ellerinde sopa, tüfek, kazma, kürek, satırlar; dillerinde “Allah Allah!” nidaları ile 
düşman üzerine atıldılar. 
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              Konuşalım: 
      Erzurum tarihini etkileyen kişiler kimlerdir?



Nene Hatun “Vurun kardeşlerim, vurun bacılarım, kâfirlere aman ver-
meyin.” diye haykırması Erzurumluları coşturmuştu. Mükemmel silahlarla ve 
teçhizatla donanmış Rus askerleri, kalbi vatan sevgisi ve iman ile dolu olan 
Erzurum halkı karşısında ancak yarım saat tutunabilmişti. Nene Hatun, düş-
man Erzurum’u terk edinceye kadar yaralı olduğu hâlde cephane taşıyarak, 
yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirip su dağıtarak Kafkas Cephesi’nin 
sembolü hâline gelmiştir. 

Nene Hatun, Erzurum’da 22 Mayıs 1955 tarihinde doksan sekiz yaşınday-
ken zatürreden vefat etmiştir. Doksan sekiz yıl hayırlı ve bereketli bir ömür süren 
Nene Hatun, kurtuluş mücadelesini verdiği Aziziye Tabyası’na defnedilmiştir. 

Fevziye Abdullah Tansel, 
“İstiklâl Harbi’nde Mücahit Kadınlarımız”, adlı eserden sadeleştirilmiştir.

Erzurum I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği aylarda Çarlık Rus orduları-
nın ilk hedefi oldu. Bundan önceki yüzyılda da birkaç kez Rusların ağır baskın 
ve işgallerine maruz kaldı. Sarıkamış’tan harekatla Horasan, Pasinler istika-
metinde ilerleyen Rus orduları Kasım-Aralık 1914’te Köprüköy Savaşları’nda 
durduruldu.

Osmanlı Genel Kurmayı Rusların Erzurum’a doğru yeni bir taarruzunu 
engellemek istiyordu. Nerdeyse 40 yıldan beri Rus işgali altında bulunan top-
rakları almak için Sarıkamış Harekâtı’nı planladı ve uygulamaya koydu. 
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Sarıkamış Harekatı’nda tam anlamıyla seferberlik hazırlıkları tamamla-
namamıştı. Ağır kış koşulları, salgın hastalıklar, Ermenilerin Ruslara istihbarat 
yardımları önceden düşünülmemişti.  Ayrıca ulaşım yeterince göz önünde bu-
lundurulamadığı için bu askeri harekâtın başarısız oldu. Yaşanan mağlubiyet 
ve felaket nedeniyle Rus orduları Erzurum’a kadar geldiler.

Sonuçta 16 Şubat 1916’da Erzurum üçüncü kez Rus işgaline uğradı. Bu 
vahim tablo sonucunda bölgede büyük bir göç hareketi başladı. 

Rusya’da Ekim 1917’de ortaya çıkan Bolşevik İhtilâli sonucunda kurulan 
yeni Sovyet Yönetimi 3 Mart 1918’de Doğu Anadolu’yu boşaltarak geri çekildi. 
Bölgede kalan Ermeniler savunmasız ve silahsız sivil halka katliam uygulama-
ya başladılar. Müslüman ahali göçe zorlandı. 

Bölgeden gelen bu acı haber ve insanı kahreden gelişmeler üzerine Os-
manlı hükümeti harekete geçti. 27 Aralık 1917’de Erzincan karşısındaki I. Kaf-
kas Kolordusu Komutanlığı’na Kâzım Karabekir Paşa tayin edildi. Buradaki 
görevinde ağır kış şartları altında fedakârlıkla ilerledi. Rus subaylarıyla takviye 
edilmiş Ermeni kuvvetleri ve çetelerini bütünüyle bozgunu uğrattı. 1918 yılının 
13 Şubat’ında Erzincan’ı 12 Mart’ında Erzurum’u 13 Mart’ın da Pasinler’in-
kurtardı. Ordularımız daha sonra 5 Nisan’da Sarıkamış, 25 Nisan’da Kars’ı 
düşman işgalinden kurtardı. 

12 Mart 1918 günü Türk’ün kalbi olan Erzurum’un esaretten hürriye-
te, ölümden hayata kavuştuğu bir gündür.
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Erzurum Belediye Başkanı Zakir Bey’in Tarihi Sorusu ve Cevabı

Wilson Prensipleri neticesinde Erzurum’a 1919 tarihinde gelen Amerika-
lı General James G. Harbord heyeti Erzurum’da incelemeler yaptı. Heyete, 
incelemede Albayrak gazetesi başyazarı Süleyman Necati Bey ve Belediye 
Başkanı Zakir Bey yardımcı oldular. Necati Bey Erzurum’un bir Türk yurdu ol-
duğunu ve kentte gördüğü her eserin Türk eseri olduğunu belirtti. Ermenilerin 
yaptığı kırgın (katliam) yerlerinden Mürsel Paşa ve İzmirli Osman Ağa konak-
larıyla istasyon barakalarını gezdiler. General Mürsel Paşa’nın evinin altında 
yarı yanmış cesetleri görünce büyük bir teessürle: 

-Yeter, yeter, diyerek oradan hemen ayrılmalarını istedi. Esat Paşa Camii 
yanındaki Şeyhoğlu Tevfik Bey Konağı’nda Necati Bey yine harabe edilmiş 
kenti anlatıyordu ki belediye başkanı söze karıştı: “Eliyle şehrin kuzeyindeki 
Gez mahallesini ve Kavak mezarlıklarını göstererek, ‘şu geniş taşlıkları görü-
yor musunuz? İşte bunlar Türk mezarlıklarıdır. Şehrin öbür yanlarında daha 
bunun on misli mezarlıklarımız var. Şimdi iyice bakınız. Şurada da etrafı çev-
rilmiş küçük bir mezarlık var. O da Ermeni mezarlığıdır. Şimdi Ermenilerin mi, 
Türklerin mi daha çok olduğunu anladınız mı” dedi ve ekledi: “Bu adamlar 
ölülerini yemediler ya” General Harbord, Necati Bey’in ilmi izahlarından 
daha çok Belediye Reisi’nin bu sözünden ikna olduğunu tercümana belirtti. 

Cevat DURSUNOĞLU, Milli Mücadele’de Erzurum, 
s.68-69’dan özetlenmiştir.
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                 Aşağıda verilen  metni okuyup sınıfta tartışalım.



ERZURUM KONGRESİ

Erzurum Kongresi İstiklal Savaşı’nın yol haritası olmuştur. Kongrede ha-
zırlanan kurtuluş programı, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte dönüm nok-
tası olmuştur. Bugün vatandaşı olduğumuz devletimizin fikri ve siyasi temelleri 
işte bu kongrede atılmıştır. 

Erzurum Kongresi İlk kez milli sınırlardan, milli bir hükümetten bahsedil-
miş, neye mal olursa olsun ilk kez ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçek-
leştirilmesine karar verilmiştir. Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’nin en uzun 
süren ve en fazla delege katılımının olduğu kongredir. Hiçbir şekilde Mondros 
Ateşkes Antlaşması’nın tanınmayacağını Türk milletiyle paylaşmıştır. 
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Erzurum Kongresi’nde Millî Mücadele’nin temel ilke ve hedefleri ortaya 
konmuştur. Ülke ve millet olarak milli birlik ve bütünlüğün önemi vurgulanmış-
tır. Kongrede alınan kararlar, bir süre sonra Mebuslar Meclisinde kabul edile-
cek olan Misak-ı Millî kararlarının da temelini oluşturmuştur. 

Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış olmasına rağmen 
kongrede bütün yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Kongre kararları tüm yur-
da, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderil-
miştir. Kongre, millî bir meclis gibi çalışmıştır.

  Okuma Parçası

Mustafa Kemal Paşa, kongre çalışmalarına katılmak  üzere 3 Temmuz 
1919’da Erzurum’a gelmişti. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Erzurum’a 
vardığında Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk ve Trabzon Muhafazai Hukuk Ce-
miyetleri kongre için delege seçimlerini yapmışlardı. Kongreyi bu iki cemiyet 
düzenlediği için delege olarak seçilmeyenlerin kongreye katılması resmi olarak 
mümkün olmuyordu. Bu durumda Mustafa Kemal Paşa’nın kongreye katıla-
mama ihtimali ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine iki vatansever hemşehri; Cevat 
Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan kongre merkez delegeliğinden istifa ettiler. 
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Kazım  Yurdalan

Erzurum Kongre Binası

Cevat Dursunoğlu



Seçildikleri bu görevden istifa ederek Mustafa Kemal Paşa’nın ve Rauf Or-
bay’ın Erzurum merkez delegesi olarak kongreye katılmasına imkan sağladılar. 

 Daha sonra Kazım Yurdalan Tortum’dan, Cevat Dursunoğlu’da Hasanka-
le’den boşalan üyeliklerin yerine delege seçilerek kongreye katıldılar. Bu ilçe-
lerde birer delege seçildikleri halde kongreye katılmayacaklarını bildirmişlerdi. 

Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ne katılarak kongre başkanı ve temsil heye-
ti başkanı seçilmesi çok önemlidir. Bu görevlere seçilmesi, Kurtuluş Savaşı’nı 
bizzat yönetmesi anlamında başlangıç kabul edilir. Daha Kurtuluş Savaşı’nın 
hazırlık aşamasında bu öngörüye sahip olan fedakar hemşehrilerimizi saygı ve 
rahmetle anıyoruz.

ERZURUM KONGRESİ’NİN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Milli tarihimizin bizlere öğrettiği ilk gerçeklerden biri de Erzurum’u vatan 
edinmenin kolay olmadığıdır. Üstünde bugün huzurla yaşadığımız ve gönlü-
müzce gezdiğimiz bu kutlu topraklar, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla 
bizlere emanet edilmiştir. 

Erzurum Kongresi İstiklal Savaşı’nın yol haritası olmuştur. Kongrede ha-
zırlanan kurtuluş programı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden süreçte dö-
nüm noktası olmuştur. Bugün vatandaşı olduğumuz devletimizin fikri ve siyasi 
temelleri işte bu kongrede atılmıştır. 

ŞEHRİMİ TANIYORUM

75

Erzurum Kongre Salonu



İlk kez milli sınırlardan, milli bir hükümetten bahsedilmiş, neye mal olur-
sa olsun ilk kez ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir. Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’nin en uzun süren ve en fazla 
delege katılımının olduğu kongredir. Hiçbir şekilde Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’nın tanınmayacağını Türk milletiyle paylaşmıştır. 

Erzurum Kongresi’nde Millî Mücadele’nin temel ilke ve hedefleri ortaya 
konmuştur. Ülke ve millet olarak milli birlik ve bütünlüğün önemi vurgulanmış-
tır. Kongrede alınan kararlar, bir süre sonra Mebuslar Meclisinde kabul edile-
cek olan Misak-ı millî kararlarının da temelini oluşturmuştur. 

Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış olmasına rağmen 
kongrede bütün yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Kongre kararları tüm yur-
da, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderil-
miştir. Kongre, millî bir meclis gibi çalışmıştır.
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                                             Araştıralım:
                                Erzurum’un Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki
                          idari yapısını araştıralım.
  



   ERZURUM’UN İDARİ YAPISI 

Erzurum, kurulduğu günden beri bölgenin önemli şehirlerinden biri olmuştur. 
Osmanlı Devleti döneminde beylerbeylik yani eyalet merkezidir. Osmanlı Devle-
ti’nin son döneminde vilayetler kanunu çıkarılınca “Erzurum” vilayeti kurulmuştur.

Cumhuriyet Döneminde Erzurum; Bayburt, Hınıs, İspir, Kiğı, Oltu, Pasin-
ler, Tortum ve Yusufeli kazalarından oluşan bir vilayet olarak yeniden teşkilat-
landırılmıştır. 

Sonradan yapılan değişikliklerle Bayburt, Kiğı, Tercan ve Yusufeli Erzu-
rum’dan ayrılmıştır. 

2008 yılında çıkarılan kanun uyarınca Erzurum’da 18 olan ilçe sayısı 
20’ye çıkarılmış, 40 olan belediye sayısı ise 27’ye düşürülmüştür. 

Arazi veya toprak genişliği bakımından Konya, Sivas ve Ankara’dan son-
ra, Türkiye’nin 4. büyük ili konumundadır. İlimiz günümüzde 3’ü merkez 20 ilçe 
ve 1181 mahalleden oluşmaktadır. 

Erzurum’un ilçeleri Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Aşkale, Pazaryolu, İs-
pir, Olur, Oltu, Tortum, Uzundere, Şenkaya, Hınıs, Horasan, Köprüköy, Pasinler, 
Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı’dır.
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 Konuşalım: Yaşadığımız şehri kimler yönetmektedir ? 
 Şehrimizi, okulumuzu, evimizi yönetenler 
 olmasa ne olurdu? 



KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Şehirlerin birbirleriyle sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurması olduk-
ça eskilere dayanır. Günümüzde ulaşımda ve haberleşmede meydana gelen 
gelişmeler, şehirler arasındaki ilişkileri daha canlı hale getirmiştir. Toplumların 
ve ülkelerin bütün bu ilişkileri içerisinde en göze çarpan biçimlerinden birisi de 
Kardeş Şehir ilişkileridir. Kardeş şehir ilişkileri farklı bölge, kimlik ve kültürlerle 
kurulan derin ve uzun vadeli ilişkiler biçimidir. 

Erzurum, bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışından toplam 9 ayrı 
şehirle Kardeş Şehir olmuştur. 

                  
Erzurum’un kardeş şehirleri

1- İtalya,  Foggia   2- Gürcistan,Tiflis 
3- Azerbaycan, Nahcivan  4- Çin Halk Cumhuriyeti, Harbin 
5- İran, Tebriz    6- İran, Urumiye 
7- Avusturya, Graz   8- Kırım, Bahçesaray 
9- Türkiye, İzmir 
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Azerbaycan - Nahcivan

Türkiye - İzmir

                             Konuşalım: 
                             Komşuluk ve kardeşlik neden önemlidir? 



Türkiye - İzmir
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Kırım Bahçesaray

Çin Halk Cumhuriyeti - Harbin

Gürcistan - TiflisAvusturya - Graz

İran - Urumiye

İran - Tebriz

İtalya - Forgia



Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

 Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise 
“Y” yazınız. 

1. (.….) Erzurum toprak genişliği bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük şehridir. 

2. (..…) Erzurum’da toprak arazi dağılımında ovalar ilk sırada yer alır. 

3. (…..) Şehrimiz Erzurum, en çok yağışı yaz aylarında almaktadır. 

4. (…..) Erzurum’un doğal bitki örtüsü bozkırdır. 

5. (…..) Ağustos ayı, Erzurum’da ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu aydır. 

6. (…..) Şehrimiz Erzurum’un toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır. 

7. (…..) Şehrimiz Erzurum’da bulunan en büyük ve en önemli nehir, Murat Nehri’dir. 

8. (…..) Derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şekline 
tepe denir. 

9. (…..) Erzurum’da doğal göller azdır. İlimizdeki Tortum Gölü bir heyelan set 
gölüdür. 

10. (…..) Erzurum Ovası Dumlu, Kargapazar ve Palandöken Dağları ile çevrili 
bir ovadır. 

 Şehrimiz Erzurum’un endemik bitki türü itibariyle en zengin bölgesi 
neresidir? 
A) Erzurum Ovası  B) Aras Havzası  C) Tekman Yaylası  D) Çoruh Vadisi 

 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilimizde yetişen endemik bir bitki 
türü değildir? 
 A) Evelik  B) Çaşır  C) Anadolu Glayölü  D) Dağ Kekiği 

 Aşağıdakilerden hangisi iklimin insanoğlu üzerindeki doğrudan et-
kilerinden birisi değildir? 
 A) Yeme-içme alışkanlıkları   B) Giyim-kuşam kültürü 

 C) Yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşidi  D) İnsanlar üzerinde bulaşıcı      
            hastalıkların etkisi
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 Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında dikkat edilecek husus-
lar arasında değildir? 

A) Kesinlikle panik yapmadan, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalar-
dan uzak durulmalıdır. 

B) Başımızı iki elimizin arasına alarak veya bir koruyucu malzeme (kitap, 
yastık vs.) ile koruyunuz. 

C) Sarsıntı geçene dek bekleyin, güvenli bir yer bulup, diz üstü çöküp kapan-
malıdır. 

D) Sarsıntı başladığında yataktaysanız oradan hemen ayrılın, merdivenleri 
kullanarak evinizden çıkınız

 Aşağıda verilen illerden hangisi şehrimiz Erzurum’un sınır komşu-
su olan illerimizden birisidir? 

A) Malatya   B) Muş   C) Hakkâri   D) Elazığ 

 Erzurum aşağıdaki şehirlerin hangisiyle kardeş şehir olmuştur? 
A) Tebriz   B) Sivas   C) Köstence   D) Saraybosna

 Erzurum’un ilçelerinin isimlerini aşağıdaki alana yazalım.

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

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



ŞEHRİM 
    ÇALIŞIYOR



ŞEHRİMİZE HAYAT VEREN EKONOMİK FAALİYETLER
İnsanların geçimlerini sağlamak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir 

elde etmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyet denir. Erzurum’un 
ekonomisi daha çok ticaret, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayrıca hizmet 
sektörü de şehrimizde hızla gelişen ekonomik faaliyetler arasındadır. Şimdi 
ilimizde sürdürülen bu ekonomik faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 

 Tarım
Erzurum, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde geniş bir coğrafyada 

yer alır. İlimiz verimli topraklara sahiptir. Buna rağmen kış mevsiminin uzun 
sürmesi ve yıllık ortalama sıcaklığın düşük olması gibi nedenler Erzurum’da 
tarımı olumsuz etkilemektedir.
 Şehrimizin Karadeniz Bölgesi’nde kalan topraklarında iklim şartları 
elverişlidir. Fakat burada da arazi dağlık ve engebeli olduğundan tarım 
toprakları az ve parçalıdır. Bu da ilin kuzey bölümlerinde ancak bağ-bahçe 
tarımı yapılmasına imkân tanır. Erzurum’un en önemli tarım arazileri olan 
ovaları, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalır. Karasal iklimin hâkim 
olduğu bu ovaların yükseltisi oldukça fazladır. Bu durum yetiştirilen tarım 
ürünlerini sınırlandırmıştır. Yetişme süresi kısa ve fazla sıcaklık istemeyen 
bitkilerin üretimine imkân tanımıştır. “Bu ovalar Daphan Ovası, Erzurum Ovası, 
Pasinler Ovası ve Hınıs Ovasıdır.”
 Erzurum’da tahıllardan en çok buğday, arpa ve çavdar ekilir. Bunlardan 
buğday, gerek ekim alanlarının genişliği gerekse üretim miktarları açısından 
başta gelir. İkinci önemli tahıl türü özellikle hayvan yemi olarak kullanılan 
arpadır. Ayrıca yulaf, fiğ, silajlık mısır, yonca, korunga, tritikale ve üçgül gibi 
hayvan yemleri de ekilip üretilir.
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                           Konuşalım: 
                 İlimizin en önemli ekonomik kaynakları nelerdir? 



 Baklagillerden ise mercimek, nohut ve fasulye gibi ürünlerin tarımı 
yapılır. Özellikle İspir ve Hınıs fasulyesi oldukça meşhurdur. Sanayi bitkileri 
olan ayçiçeği ile şeker pancarının tamamına yakını Pasinler ilçesinde yetiştirilir. 
Yumrulu bitkilerden olan patatesin de tarımı ilde yoğun olarak yapılır.
 Sebze ve meyve üretimi daha çok Karadeniz ikliminin etkisinin 
görüldüğü Uzundere, Olur, Tortum, Oltu, Şenkaya, Narman, İspir, Pazaryolu 
ilçelerinde yoğunlaşmıştır. İlçelerimizde lahana, domates, yeşil fasulye, biber, 
patlıcan, salatalık, sarımsak, soğan, havuç gibi sebzelerin üretimi yapılır. 
Ayrıca elma, armut, ceviz, kayısı, erik, kiraz, vişne, şeftali ve kızılcık gibi 
meyvelerin üretimi de bu yörelerde yapılır. Bu meyve ve sebzeler yörenin 
ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ülke ekonomisine değer katacak büyüklükte 
üretim yapılamamaktadır. Diğer ilçelerde ise meyve ve sebze üretimi genelde 
ailenin kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılır. 

 İlimizde son yıllarda seracılık faaliyetleri de gelişme göstermiştir. Başta 
Uzundere olmak üzere İspir ve Tortum ilçelerinde bu faaliyet yoğunluk kazanmıştır.
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 Hayvancılık
              Erzurum’un iklim koşulları ve sahip olduğu geniş mera ve çayırlar; tarım 
faaliyetlerinden çok hayvancılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. Erzurum, 
Kars, Ağrı ve Erzincan’dan oluşan alan dünyanın belli başlı hayvancılık 
alanlarındandır. Bu bölgenin ticaret merkezi de Erzurum’dur.
 Erzurumda koyun yetiştiriciliği yaygındır. Nufusun büyük bir bölümü 
geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. Bölgede egemen koyun ırkı sert karasal 
iklim koşullarına tamamen uyum sağlamış olan mor karamandır. Başlıca 
koyunculuk bölgeleri: Çat, Hınıs, Tekman ve Karayazı’dır. Erzurum’da karakeçi 
olarak adlandırılan kıl keçisi ise en fazla Hınıs, Çat, Uzundere, Karaçoban ve 
Karayazı ilçelerinde yetiştirilmektedir.
 Erzurum, sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye’nin 

ilk üç ili arasında yer alır. Bölgenin yerli ırkı olan Doğu Anadolu Kırmızısı 
yetiştirilmektedir. Sığır yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ilçeler başta 
Horasan olmak üzere Tekman, Pasinler, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy 
ve Çat ilçeleridir. Bununla beraber ilde az sayıda manda yetiştiriciliği de 
yapılmaktadır. Ancak ilimiz hayvan yetiştiriciliğinde modern teknikler yeterli 
düzyde kullanılmamaktadır. Bunun için et ve süt verimi azdır.

 Erzurum’da hayvancılık faaliyetinin sonucu ortaya çıkmış yayla ve kom 
yerleşmeleri bulunur. Bu komlar, geniş çayır-mera alanları ile ailenin oturması 
için ayrılmış evler, ahır, samanlık gibi eklentilerden oluşan birer hayvan besleme 
çiftlikleridir.
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                               Konuşalım: 
                             Sizce ilimizde ekonominin gelişmesi için daha 
                         farklı neler yapılabilir?



 Arıcılık 

 Erzurum yüksek rakımı nedeniyle arıcılık açısından oldukça elverişli 
bir yerleşim alanıdır. Çok çeşitli bitki türlerinin varlığı ilde yüksek kalitede bal 
üretimine olanak sağlar.  Bu durum yerli aracılığın yanında göçer arıcılığı da 
beraberinde getirmiştir. Palandöken ve Dumlu Dağlarının eteklerinde bulunan 
meralar göçer arıcılara kiraya verilir. Bu meralarda mayıs-eylül ayları süresince 
arıcılık faaliyetlerini sürdürülür.

 Ormancılık
Erzurum orman varlığı bakımından pek zengin sayılmaz. Bunun en 

önemli nedenlerinden biri ilde çok eski zamanlardan beri sürdürülen mera 
hayvancılığıdır. Bu durum hem mevcut ormanların zamanla tahrip edilmesine yol 
açmış hem de yeni ormanların oluşturulmasına önemli ölçüde engel olmuştur. 

İl arazi varlığının %9’u ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlardaki en yaygın 
ağaç türleri, sarıçam, kavak ve meşedir. Ormanlarımızdan tomruk, yakacak 
odun, maden direği, tel direği, kâğıtlık odun ve sanayi odunu elde edilir. Yine 
ormanlarımızdan mantar, ceviz, badem, kuşburnu, alıç gibi odun dışı orman 
ürünleri de elde edilir. 
 TÜİK’ten alınan son verilere göre Erzurum’da 358 orman köyü 
bulunmakta ve bu köylerde yaklaşık 83.000 kişi yaşamaktadır. Orman köylüleri 
geçimlerini ormancılıktan çok hayvancılık yaparak sağlamaktadır.
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 Sanayi

Erzurum, sanayi bakımından ülkemizin az gelişmiş şehirlerinden biridir. 
İldeki sanayi işletmeleri, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere ilin doğal 
kaynaklarını değerlendirmeye yönelik kuruldu. 

 Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayileşme 
faaliyetleri 1950’li yıllarda başladı. 1953 yılında, Erzurum Et Kombinası kuruldu. 
Erzurum Şeker Fabrikası 1956 ve Erzurum Yem Fabrikası’nın kurulması ile 
1959 devam etti. 1970 yılında kurulan Aşkale Çimento Fabrikası, çimento ve 
hazır beton üretimi ile günümüzde ilin ihracatında da önemli bir paya sahiptir.

         Erzurum’da gıda ürünleri ağırlıklı üretim yapılmaktadır. Ayrıca kimya, 
metal, tekstil ve toprak ürünleride sanayi alanlarımızdaki ürünlerdendir. 
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 Ticaret

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Erzurum önemli bir ticaret merkezidir. 
Doğunun Karadeniz limanlarına açılan kapısı olan Erzurum, Kafkas ve Ortadoğu 
ülkelerine yakın bir konumda bulunmaktadır. Ticaret sektörü, ilin ekonomisi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlin coğrafi konumu, ulaşım imkânları ticaretin 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca şehrimizin bölgenin sağlık merkezi haline 
dönüşmüş olması da ticaretin gelişmesinde rol oynamaktadır.              
 İlimizde ağırlığını gıda ürünlerinin oluşturduğu ticari bir yapı bulunur. Bunlar 
arasında süt ve süt ürünleri; et ve et ürünleri; un ve yem gibi tarımsal ürünler 
öncelikli yer alır. Özellikle süt ürünleri Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde pazar 
bulmaktadır. Canlı hayvan ticareti de ilin ticari hayatında önemli bir yer tutar. 

 Tarım ve hayvancılık ürünleri dışında krom, çimento, alçı taşı gibi taş ve 
toprağa dayalı sanayi ürünlerinin ticarete katkısı oldukça fazladır. İlde üretilen 
ürünlerin büyük bir kısmının pazarlandığı yer Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleridir. İl dışına satılan en önemli ürünler şeker, et ürünleri, margarin, helva, 
reçel ve şekerlemelerdir. Ayrıca tarım alet ve makinaları, çimento, yem, boya ve 
PVC doğramada il dışına satılan önemli ürünlerdendir. Başta şeker ve çimento 
olmak üzere ilde üretilen bazı ürünler özellikle yakın bölgelerdeki ülkelere ihraç 
edilmektedir.
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 Yeraltı Kaynakları (Madenler)

Ülkemizin yeraltı kaynaklarının tespit edilmesi için Atatürk tarafından 
1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kuruldu. Bu 
kurum ilimizde de çalışmalarını sürdürmektedir. 

 MTA, Erzurum ve 
çevresinde krom, bakır, 
çinko,  cıva, gümüş gibi 
metalik madenler; perlit, 
diyatomit, jips, tuğla-kiremit 
gibi endüstriyel hammadde 
kaynakları tespit etmiştir. 
Ancak bulunan yeraltı 
kaynaklarının bir kısmının 
rezervinin az olması bu 
madenlerin işletilmesine 
engel olmaktadır.İlimizde 
çıkarılan bazı yeraltı 
kaynakları şunlardır:

  Kaya Tuzu

 İimizde Aşkale, Çat, 
Hınıs, Narman, Şenkaya, 
Oltu, Tekman ve Tortum 
ilçelerinde çıkarılmaktadır. 
Tortum’un Kemerkaya ve 
Yumaklı köylerinde de 
zengin kaya tuzu yatakları 
bulunmaktadır.  

  Krom
 İlimizde Palandöken 
Dağları ile Aşkale ilçesinde 
krom yatakları bulunur. 
Buralardaki krom rezervinin 
büyük bir kısmı işletilmiştir. 
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 Ayrıca ilimizde başka yeraltı kaynakları da bulunmaktadır. Bunlardan 
endüstriyel hammadde olan ve çimento üretiminde kullanılan manyezit 
Aşkale’de çıkarılır. Tuğla-kiremit hammaddesi ve perlit ilimizde en çok çıkarılan 
yer altı kaynaklarındandır. Ilıca, Aşkale ve Pasinler bu hammaddelerden önemli 
rezerve sahiptir. İnşaat sektörünün ana hammaddelerinden olan ve tıpta da 
kullanılan jips (alçı taşı) yatakları Oltu, Aşkale, Narman ve Tortum ilçelerinde 
yoğunlaşmıştır. Yüksek gözenekliliği, hafifliği, ısı, ses ve elektriği az geçirmesi 
gibi özellikleri ile öne çıkan diyatomitin Tortum ilçesinde zengin rezervi vardır. 

 İlimizde önceden işletilen ancak günümüzde kapalı olan bakır, cıva, 
linyit madenleri bulunmaktadır.

 Milyonlarca yıl önce ağaçlarda 
bulunan reçinenin toprağa karışarak 
kil ve linyit maddeleriyle birleşmesi ve 
kaynaşması sonucunda oluşmuştur. 
Bilimsel ismi Jayet’ tir. Siyah, koyu kahve, 
sarı ve yeşilimsi renklerde olabilmektedir. 
Takı ve süs eşyası yapımında kullanılan, 
adını da Oltu ilçesinden alan bu maden 
Oltu ve Olur ilçelerinde bulunan maden 
ocaklarından çıkarılır.

 Oltu Taşı

 Jeotermal Enerji
 Şehrimiz sahip olduğu jeotermal 
kaynaklar ile sağlık turizmi açısından 
önemli bir potansiyel oluşturur. Bu 
alanda yapılacak yeni yatırımlarla 
Erzurum’da jeotermal kaynakların 
kullanıldığı kaplıcalarımızın şehrin 
istihdam ve ekonomik gelişimine 
katkısı artırılabilir. Şehrimizde belli başlı 
jeotermal kaynakların olduğu yerleri 
şöyle sıralayabiliriz: Pasinler, Ilıca 
(Aziziye), Tekman, Horasan, Köprüköy, 
Çat ve Olur ilçeleri ile Uzunahmet 
Mahallesi (Palandöken), Yeşilyayla ve 
Akdağ Mahalleleri (Yakutiye).
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 Hizmet Sektörü
Toplumsal hayatın işleyişinde düzeni sağlamak, huzur ve refahı 

sürdürmek amacıyla oluşturulmuş iş alanlarına hizmet sektörü denilir. Hizmet 
sektörünün en önemli amacı toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde öncülük 
yapmaktır. 

 Hizmet sektörü alanlarına; ulaşım, iletişim, haberleşme, eğitim, sağlık, 
turizm, yemek ve restoran işletmeleri örnek verilebilir. 

Erzurum’da özellikle sağlık sektörü gelişme gösteren hizmet alanıdır. 
İlimizde bulunan hastaneler sadece Erzurum’a değil bölgede bulunan diğer 
illere de hizmet vermektedir. Gerek hizmet gerek personel gerekse son teknoloji 
ürünü donanımlar bölgenin sağlık merkezi olmamızı sağlamaktadır. Bundan 
dolayı Erzurum çevre il ve ülkelerde yaşayanların sağlık problemlerinin çözüm 
merkezi olmuştur.
 Çağrı merkezleri Erzurum’da faaliyet gösteren diğer bir hizmet koludur. 
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) çağrı merkezi hizmet vermektedir. 
Yine özel banka ve telekomünikasyon firmalarına ait çağrı merkezleri şehrimizin 
istihdamına önemli bir katkı sunmaktadır.
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   Araştıralım: 
         Sanat ve zanaat nedir? 



ŞEHRİMİZDE GELENEKSEL ÜRETİM
 ERZURUM’DA ZANAAT

İnsanların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için yapılan, büyük oranda 
el emeği, deneyim, beceri ve ustalık gerektiren mesleklere zanaat denir. Bu 
tür meslekleri yapanlara da zanaatkâr denir. Marangozluk, ayakkabıcılık, 
kuyumculuk, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık gibi mesleklerin hepsi birer 
zanaattır.

        Eskiden küçük atölyelerde veya ev içinde tezgâhlarda yapılan üretim yerini 
fabrikalara bırakmıştır. Fabrikalarla yarışamayan zanaatkârlar ise zamanla 
mesleklerini terk etmek zorunda kalmıştır. Sonuç olarak birçok zanaat ya yavaş 
yavaş kaybolmaya yüz tutmuş ya da tamamen kaybolmuştur. 

        Erzurum ilçe ve köylerinde daha önce yapılmış olan ve bugün de çok 
azının devam ettiği el sanatlarının başlıcaları şunlardır:
 *İspir, Elmalı köyünde culfalık, Duruköy’de patat (rapata), Maden 
köyünde sepetçilik.
 *Tortum, Uncular ve Bağbaşı köylerinde ehram dokumacılığı.
 *Oltu, merkezde Oltu taşı işletmeciliği.
 *Şenkaya, Bardız kilimi dokumacılığı.
 *Karayazı ve Tekman, ilçe merkezlerinde ve köylerinde tiftikten başlık, 
çorap, atkı, eldiven.

Erzurum ve çevresinde günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
yapılan ve el işçiliğine dayanan zanaatlara verilen örnekleri inceleyelim.
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                             Konuşalım: 
                   Sanat ve zanaat arasında ne tür farklılıklar vardır?



  Kavaflık

  Ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan kişilere kavaf denir. Bu 
kişiler kavaflar çarşısı denilen yerde ürünlerini sergiler ve satarlar.

 Eskiden kavaflar 
çarşısında;  pabuççular, mesçiler, 
sandaletçiler, saraçlar, abacılar, 
dikiciler sanat ve mesleklerini 
sürdürürdü. Kavaf esnafından 
mesçiler sadece mes yapar diğer 
kavafiye işlerine dokunmazlardı. 
Cıstik ve markop ismi verilen 
erkek ayakkabıları en çok üretilen 
çeşitti.

 Günümüzde Kavaflar 
Çarşısı’nda meslerin, yemenilerin, 
sarı pabuçların yerini, çeşitli 
türden fabrikasyon ayakkabıları 
almıştır.

       

  Culfacılık 
 Erzurum’da ehram diye tabir edilen yünden yapılmış örtüyü dokuyana 
culfa denirdi.

 Ehram kadınların örtünmesini 
sağlayan dış örtüsüdür. Ehramların 
rengi koyunun yününe göre 
seçildiğinden, beyazın ve 
kahverenginin farklı tonları ehramın 
doğal renkleridir. Ehram günümüzde 
özellikle Erzurum, Ağrı, Van, 
Elâzığ, Bayburt gibi yörelerimizde 
kullanılır. Erzurum’da eskiden 
birçok kadının kullandığı ehramın 
yerini günümüzün kıyafetleri 
almıştır. Yine de bazı aileler genç 
kızların çeyizlerine en az iki ehram 
koymaktadır.
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  Saraçlık 
 Koşum ve eyer takımları, kemer 
gibi deriden yapılan malzemeleri yapıp 
satan kişilere saraç denir. Bu malzemelere 
de saraciye denir. Erzurum’da eskiden 
saraçlık çok rağbet gören bir meslek dalı 
idi. Binek atlarının süslü eyerleri, araba 
atlarının koşum takımları, meşin kemerler, 
pazubentler, tabanca kılıfları ürünler de 
saraçlar tarafından üretilirdi. Günümüzde 
Erzurum’da bu mesleği yapan son birkaç 
usta mesleklerini yaşatmaya çalışmaktadır.

 
  Bakırcılık
  Doğada bolca bulunması ve kolay işlenen bir metal olmasından dolayı 
bakır, insanlık tarihinin ilk kullanılan madeni olmuştur.
 Bakır madeni yaprak şeklinde kesilir. Yumuşak bir maden olduğu için 
şekil vermek için çekiç veya ağaç tokmakla dövülür. Üzeri kalaylanan bakır 
eşyalar, kullanıma hazır edilir. 
 İlimizde bakır işletmeciliği günümüzde de devam etmekte. Sadece 
yurt içi değil yurt dışına da satışı yapılmaktadır. Erzurum’da Bakırcılar Çarşısı 
dışında bakır işlemeciliği adına yapılan tüm eşyaları bulabileceğiniz yerlerden 
birisi de Tebrizkapı Kültür Sanat Çarşısı’dır.
 
 
 

   Kevelcilik
 Kevel, soğuktan korunmak için genellikle gece bekçilerinin, at arabacılarının, 
kızak koşanların, çobanların giydiği önemli bir kış giysisiydi. Bu nedenle, geçmişte 
Erzurum’da önemli ölçüde kevelci esnafı ve kevel imalathaneleri vardı. Ne var 
ki, soğuktan korunmak için modern giysilerin kullanıldığı günümüzde kevelcilik 
önemini yitirmiş ve bu meslek de artık yapılmaz olmuştur. 
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  Oltu Taşı İşlemeciliği
 Usta çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan 
el sanatlarımızdan biridir. Dünyada sadece Oltu ilçesinde bulunan Oltu taşı 
Erzurum kehribarı olarak da bilinir. Bu değerli taş Erzurum merkezde ve Oltu 
ilçesinde yüzlerce ailenin de geçim kaynağı olmuştur. Zanaatkârların elinde 
birer sanat eserine dönüşen Oltu taşından tespih, küpe, yüzük, kol düğmesi, 
maskot ve heykel gibi birçok takı veya hediyelik eşya yapılır. Ustaların el 
emeği göz nuru bu eserler özellikle Rüstem Paşa Kervansarayı’nda (Taşhan) 
halkımızın ve turistlerin beğenisine sunulur.
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  Sobacılık
 Erzurum’da devam ettirilen eski mesleklerden birisidir. Geçmişte 
tamamen el işçiliğine dayanan bir meslekti. Şehir merkezinde soba kullanımı 
azalmıştır. Ancak ilçe ve köylerde en çok kullanılan ısınma araçlarından 
birisidir. Zanaatkârlarımız soba dışında semaver üretimi de yapmaktadır.

 
  Keçecilik
 Keçecilik Türklerin en eski el sanatlarından biridir. Geçmişte konargöçer 
hayat sürdüren Türkler her alanda keçe kullanırdı. Yer yaygısı, çuval, 
heybe, çadır gibi ürünler keçe ile yapılırdı. Erzurum’daki keçeciler, Kevelciler 
Çarşısı’nda kevelci esnafı ile yan yana çalışır ve aynı çarşıyı bölüşürlerdi. Halı 
ve kilim yerine serilen keçelerin göbeğine çiçek, motif koymak, kenarlarına 
iş düşmek usta keçecinin işiydi. Günümüzde de keçe, sanayi sektöründen 
tekstile, mobilyadan otomotive, aksesuarlar ve sanatsal eserlere kadar birçok 
farklı alanda kullanılmaktadır. 
 Erzurum’da 1950’li yıllara kadar oldukça rağbet gören keçe, o yıllarda 
50 kadar imalathane ile ihtiyaca cevap verirken, bugün unutulan el sanatları 
arasında yerini almıştır. Yapımı oldukça zahmetli olan keçe günümüzde 
fabrikalarda üretilmektedir.



 

  Dabbağlık (Debbağlık)
  Günlük hayatta kullandığımız ayakkabı, kemer, çanta gibi birçok ürün 
genelde deriden imal edilir. Deriyi bu gibi ürünlere dönüştürmek için yapılan 
işleme dabaklama denir. Dilimize Arapçadan geçen dabbağ Erzurum’da dabak 
şeklinde telaffuz edilmiştir. Bir zamanlar çokça dabak esnafının bulunduğu 
Erzurum’da artık dabakçılık da unutulanlar zanaatlar arasında yerini almıştır.

  Halı ve Kilim Dokumacılığı 
 Türklerin en eski el sanatlarından biridir. Saltuklular Döneminde 
Şenkaya’nın Bardız köyünde kilim dokunmaya başlandı.
  Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde de Bardız kilimleri ününü 
artırarak dokunmaya devam etti. Geçmişte tamamen kökboyalarının kullanıldığı 
Bardız kilimleri renklerinin canlılığını yüzyıllar boyunca koruyabilmektedir. 
 Tarihi Erzurum halıcılığı, son yıllarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Atölyesinde yaşatılmaya 
çalışılıyor. Bu halılarda Türk düğümü olarak da bilinen gördes düğümü kullanılır. 
Halılarda genellikle çengel, Türkmen gülü, yıldız, ejder, oğ damgası ve küpe 
motifleri tercih edilir. Malzemesi tamamen yün olan halılarda lacivert, kırmızı, 
kahverengi, krem ve mavi renkler daha çok kullanılır. 

  Abacılık

 Kavaflar çarşısının bir başka esnafı olan abacılar zığva (pantolon), yelek 
ve gazeki (ceket) dikerlerdi. Bu esnaflar kendi arasında yaptıkları işlere göre 
ün kazanırdı. Abacı esnafı, ustalık ve marifetini en çok gazeki (ceket) dikerken 
gösterirlerdi. Kumaş üzerine motifler işlerlerdi. Bu motiflerdeki en küçük hata 
hoş karşılanmazdı.
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  Olgunlaşma Enstitüsü
 “Tüm bu meslek guruplarından ayrı olarak ilimizde unutulmaya yüz 
tutmuş zanaat dallarını yaşatmak için faaliyet gösteren Erzurum Olgunlaşma 
Enstitüsü’de bulunmaktadır. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, çevresindeki 
illeri de kapsayan bir nitelikte kültürel değerlerimizi araştıran, geleneksel 
kültürü aslına uygun bir şekilde modernize ederek günümüze ve geleceğe 
taşımaktadır. Özellikle tasarım, üretim, araştırma faaliyetlerini kaybolmaya 
yüz tutmuş geleneksel sanatlarla tekrar hayat vermek için kurulmuş bir 
kurumdur. Kültürel değerlerimizi yaşatıp, koruyarak gelecek nesillere aktarmak, 
geleneksel ile modern arasında köprü kurmak, tarihimizi ve kültürümüzü ulusal 
ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çalışmalar yapmaktadır. Yöremize 
ait ehram, halı kilim dokumacılığı, el sanatları, nakış, kuyumculuk ve tasarım 
alanlarında faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen 
korona virüs salgınında geleneksel el sanatları çalışmalarına ara vererek halk 
sağlığının korunması ve maske ihtiyacının karşılanması amacıyla maske 
üretimi yapmıştır. “

 

                                      Araştıralım:  Yaşadığımız yerde turistlerin 
                               gelebileceği mekânlar nerelerdir? 



TURİZM
İnsanların gelir elde etme dışında çeşitli amaçlar ile yaptıkları gezi faaliyet-

lerine turizm denir. Binlerce yıldan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan Anadolu zengin bir doğal ve beşerî turizm varlığına sahiptir. Bu zenginliği 
Türkiye’yi dünya çapında önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. Ülkemiz 
en çok turist çeken ülkeler sıralamasında ilk on ülke arasındadır.
 Şehrimiz Erzurum tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 
Ayrıca coğrafi özelliklerinin tanıdığı imkânlar çok fazladır. Bu ve benzer 
özelliklerinden dolayı büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. İlimiz başta kış 
turizmi olmak üzere doğa, sağlık, spor, inanç, tarih ve kültür turizmi ile yılın her 
ayında yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilecek imkânlara sahiptir.
 Kış ve Spor Turizmi 
 Palandöken ülkemizin önde gelen kış turizm merkezlerindendir. Yüksek 
kar kalitesi, çok çeşitli pistleri, modern tesisleri ve uzun süren sezonu önemini 
sürekli artırmaktadır. Son yıllarda faaliyete giren Kandilli ve Konaklı Kayak 
Tesisleri, buz pateni salonu, curling (körling) arena, buz hokeyi salonu, atlama 
kuleleri ve short track (şort trak) salonu ile Erzurum dünya kış sporları üssü 
haline gelmiştir. Erzurum sahip olduğu bu imkânlar ile sporcular için mükemmel 
bir kamp olma özelliği taşıyor.
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                                       Konuşalım: 
                 İlimizi daha iyi tanıtabilmek için neler yapabiliriz?



  Erzurum’da kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, buz tırmanışı, 
snow tube gibi farklı spor ve etkinliklerin yapılabilmektedir. Palandöken, aynı 
zamanda bir kongre turizmi merkezidir.

Palandöken,  üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Türkiye’den 
ve dünyadan futbol takımlarını konuk ederek yaz aylarında da turizm hizmetine 
devam ediyor.
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Erzurum’da yapılan karakucak güreşleri ve cirit oyunu geleneksel 
sporlarımızdandır. Somut olmayan kültürel mirasımızın birer örneği olan bu 
sporlar hem milli kültürümüzün yaşatılmasına hem de şehrin turizm çeşitliliğine 
katkı sağlamaktadır.

 Doğa Turizmi
 Doğa yürüyüşleri, Erzurum’da, giderek önem kazanan bir turizm çeşididir. 
Erzurum’un kuzeyinde bulunan Dumlu Dağları üzerinde turistler tarafından 
günübirlik doğa yürüyüşleri yapılmaktadır. Özellikle Palandöken zirvelerinde, 
Uzundere çevresindeki zirvelerde ve İspir ilçesinde bu tip faaliyetler için uygun 
parkurlar bulunmaktadır. 

 Erzurum’un İspir ilçesinden geçen Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan 
nehirlerinden biridir. Bu özelliği ile su sporları için çok uygun bir nehir olup çok zorlu 
parkurları bulunur. Yöre, her yıl farklı ülkelerden gelen, rafting, kano ve nehir kayağı 
gibi akarsu sporlarını yapan yerli ve yabancı sporcuları ağırlamaktadır. 

              Erzurum’da Narman Beş Göller, Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi, 
İspir Yedigöller, Hınıs Kanyonları gibi doğal güzellikler turizm potansiyeline 
sahip alanlardır.
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 Sağlık Turizmi
 Erzurum’da faaliyette bulunan önemli hastane ve sağlık merkezleri vardır. 
Bu merkezler sayesinde sadece ülkemiz ve bölgemizden değil, yurt dışından 
tedavi için gelenler bulunmaktadır. Kent merkezinde ve ilçelerinde sağlık 
turizmi için değerlendirilebilecek onlarca termal kaynak bulunmaktadır. Termal 
kaynaklarımızın değerlendirilmesi ile daha fazla turist bu bölgelerimize gelecektir.

 Tarih - Kültür ve İnanç Turizmi 
 Şehrimiz sahip olduğu tarihi yapı ve mekânları ile adeta bir açık hava 
müzesi görünümündedir. Tarihi eserlerimiz şehrin her yanına dağılmış bir 
Oltu taşı tespihinin taneleri gibidirler. Camiler, kümbetler, medreseler, hanlar, 
hamamlar, kaleler, kervansaraylar, köprüler, kiliseler inşa edildikleri dönemin 
sanatını, estetiğini, kültürünü günümüze taşımaktadırlar.
 Şehrimizi yöresel yemekleri, el sanatları, geleneksel giysiler, gelenek 
ve görenekleri, halk oyunları ve türküleri gibi zengin somut olmayan kültürel 
varlıkları ile de keşfedilmeyi bekle mektedir.
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Araştıralım: İpek Yolu hakkında  bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak araştırma yapalım.



İPEK YOLU’NDAN GÜNÜMÜZE ULAŞIM ŞEHRİ ERZURUM
 Erzurum, geçmişte dünyanın doğusunu batısına bağlayan en önemli 
ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle Anadolu 
Selçukluları ve Osmanlı Devleti zamanında bölgede birçok kervansaray inşa 
edilmiş, geçitler ve yollar açılmıştır.

 Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ulaşımla ilgili en önemli gelişme 
Ankara-Sivas-Erzurum demir yolu hattıdır. Dönemin zor koşullarında rağmen 
bu yol tamamlanmıştır. Erzurum, 25 Ekim 1939’da demir yoluyla ülkemizin 
diğer bölgelerine bağlanmıştır. 
 Erzurum Havalimanı şehrimizin ulaşımında büyük öneme sahip diğer 
bir ulaşım merkezidir. Şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunan ve 24 saat 
hizmet veren, havalimanı dış hatlara açıktır ve yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon 
civarındadır.
 Komşu illerin tamamıyla kara yolu bağlantısına sahip olan ilimiz coğrafi 
konumu sayesinde Kafkas, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine kara yoluyla 
doğrudan ulaşım imkânı sağlar. Ayrıca uluslararası kara yolu (E-80) üzerinde 
bulunması ekonomi, ticaret, kültür ve turizm bakımından ilin önemini artırır.  Şehir 
merkezine oldukça yakın mesafede bulunan Erzurum Şehirlerarası Otobüs 
Terminalinden günün belli saatlerinde otobüs firmaları tarafından düzenlenen 
seferler ile ülkemizin her yanına ulaşım sağlanmaktadır. Erzurum şehir 
merkezini, ilçelerimize ulaştıran ana ve ara kara yolu bağlantıları son derece 
aktif bir şekilde işlemektedir. Şehir merkezinde tarihi Tren Garı İstasyonunun 
hemen yanında bulunan Erzurum Semt Garajından ilçe merkezlerine günün 
her saatinde belediye otobüsleri ve dolmuşlarla rahatlıkla ulaşılabilmektedir.
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                              Konuşalım: Geçmişten günümüze şehrimizin ulaşım 
                           merkezi olması ilimize ne gibi faydalar sağlamıştır?



 İlimizin Bazı Şehir Merkezlerine Olan Uzaklığı

Erzurum-İstanbul 1224 km
Erzurum-İzmir 1455 km
Erzurum-Ankara 876 km
Erzurum-Antalya 1249 km
Erzurum’a en uzak mesafede bulunan il 1506 kilometre ile Çanakkale’dir.
Erzurum’a en yakın il ise 124 kilometre mesafe ile komşumuz Bayburt’tur.

 Afet ve acil durumlarda ilgili kurumların hızlı ve etkili müdahalesi 
yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirir. Bu gibi durumlarda ilgili 
kurumların haberdar edilmesinde vatandaşlara da büyük sorumluluk düşer.
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 Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
 Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım. 

1. (…) Erzurum ülkemizde en fazla çayır ve mera alanına sahip olan ildir. 
2. (…) Çavdar Erzurum’da en çok üretilen tahıl türüdür. 
3. (…) Canlı hayvan ticareti Erzurum ekonomisinde önemli bir yer tutar. 
4. (…) Kavaflar geleneksel kıyafet olan zığva ve gazeki dikerdi. 
5. (…) Çoruh Nehri üzerinde rafting ve kano gibi su sporları yapılır. 
6. (…) Trabzon- Erzurum- Bingöl illeri demir yolu ile birbirlerine bağlanır.

1. Aşağıdaki illerden hangisi Erzurum’a en uzak olan ildir? 
A) Bayburt   B) Antalya   C) Çanakkale   D) Zonguldak 

2. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Erzurum’da yetiştirilen yerli ırk büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvanlar birlikte verilmiştir? 
 A) Doğu Anadolu Kırmızısı –Morkaraman     B) Montofon -Akkaraman 
 C) Simental- Tiftik Keçisi     D) Angus-İvesi 

3. Geleneksel el sanatları yapıldığı yörenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine 
önemli katkılar sağlar. 

 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarının yapıldığı yöreye sağladığı 
katkılardan biri değildir? 

A) Yörenin yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar. 
B) Ticari ve ekonomik hayata canlılık getirir. 
C) Gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlar. 
D) Bilim ve teknolojinin gelişmesinde etkilidir. 

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Erzurum’un sahip olduğu ormanlarla ilgili doğ-
ru bir bilgi değildir?
A) Ormanlardan tomruk, yakacak ve kâğıtlık odun, maden direği vb ürünler elde edilir. 
B) Erzurum orman varlığı bakımından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biridir. 
C) En yaygın ağaç türleri sarıçam ve kavaktır. 
D) Ormanlar bal üretimi için uygun ortamlardır.
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 Aşağıdaki bulmacada ‘Şehrim Çalışıyor’ ünitesi ile ilgili kavramları 
bulalım. Boşta kalan harfleri sırası ile yazdığınızda şifreyi çözmüş olacağız.

       
       ABACI      KİRAZ        ORMAN KÖYÜ
      CIVA      LOJİSTİK        OVİT
      EHRAM      MEDRESE        SEKTÖR
      GÖRDES     MERA        TURİZM
      KEÇE      MÜZE         ULAŞIM
      KILKEÇİSİ    ORGANİK TARIM        ÜÇGÜL
  
  

         ŞİFRE:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O R G A N İ K T A R I M

R D Ö A K U I U D A Ş E

M E R A İ L L R L A R D

A H D K T A K İ R A Z R

N R E E S Ş E Z D İ Y E

K A S Ç İ I Ç M Ü Z E S

Ö M A E J M İ C I V A E

Y T İ V O R S E K T Ö R

Ü Ç G Ü L I İ A B A C I
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ŞEHRİMDE 
                  BEN
ŞEHRİMDE 
                BEN

5.Ünite



ŞEHRİMDE 
                  BEN
ŞEHRİMDE 
                BEN



ERZURUM’DA KÜLTÜR SANAT
 Şehrimizde Kültür ve Sanat

 Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu’nun 
önemli merkezlerinden birisi de Erzurum’ dur. MÖ 4000’ li yıllara dayanan tarihi 
geçmişi hem kültür hem de sanat alanında pek çok miras bırakmıştır. Her biri 
ayrı bir kitap konusu olacak bu konuları gelin hep beraber öğrenelim.

MÜZELER
 Erzurum Arkeoloji Müzesi 

 Müzenin Tabiat Tarihi Salonu’nda tarih öncesi döneme ait buluntular ser-
gilenmektedir. İlk Çağ’da insan yapısı eserlerin sergilendiği bölümde; Karaz ve 
Sos Höyüklerinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen eserler vardır. Bunlar-
la birlikte Müze’de İlk Çağ dönemine ait Urartu ve Roma-Helen Dönemi’ne ait 
eserlerinin sergilendiği iki ayrı salon bulunmaktadır. 

 Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde 1918 Ermeni Mezalimini belgeleyen ve 
Türklere yönelik yapılan katliamları ortaya koyan buluntular Katliam Salonu’n-
da sergilenmektedir. Sergilenen bu deliller Türklere ait toplu mezar alanların-
da yapılan kazılarda elde edilmiştir.
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 Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi
 Yakutiye Medresesi 1994 yılından itibaren düzenlenerek Türk İslam Eser-
leri ve Etnografya Müzesi haline getirilmiştir. Türk-İslam medeniyetinin yüzyıllar 
içerisinde meydana getirdiği pek çok eser müzede sergilenmektedir. Tarihi 
medrese günümüzde bazı sergi ve açılışlara da ev sahipliği yapmaktadır.

 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi
  Erzurum Kongresi’nin toplandığı bina, Cumhuriyet döneminde Gazi İlko-
kulu olarak hizmete açılmıştır. Zaman içinde bu bina sırasıyla Yapı Sanat Okulu, 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak hizmet vermeye devam 
etmiştir. Bu dönemde 1960 yılında binanın bir salonu ErzurumKongresi Müzesi 
olarak düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Günümüzde Kongre Binası, Kongre 
ve Resim Heykel Müzesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 
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 Atatürk Evi Müzesi
 Mustafa Kemal Ata-
türk, Erzurum kongresi için 
geldiğinde bu konakta kal-
mıştır. Kongre çalışmalarının 
büyük bir bölümünü burada 
planlayan Mustafa Kemal 
Paşa, iki aya yakın bir süre 
bu konakta kalmıştır. 1984 
yılında Kültür Bakanlığına 
devredilen konak, Bakanlık 
tarafından Atatürk Evi Mü-
zesi olarak düzenlenmiş ve 
hizmete açılmıştır.

         Erzurum Eğitim Tarihi Müzesi
 1889 yılında, Sultan II. Abdülha-
mit döneminde açılan Erzurum Lisesi 
bünyesinde bulunmaktadır. İçerisinde 
zaman içerisinde okulda kullanılan ve 
günümüze kadar ulaşan eserler vardır. 
Bunlar arasında, ders kitapları, harita-
lar, müzik aletleri, okul yazılı kayıtları 
bulunmaktadır.

 Çat İslam Eserleri Müzesi 
 Toplam 4000 m² açık ve kapalı alan üzerine kurulmuştur. Çat İslam 
Eserleri Müzesinde Kâbe örtüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(sav)’in Sakal-ı Şerif’i ve mukaddes emanetlerden 80’in üzerinde eser bulun-
maktadır. Uluslararası hat sanat-
kârlarının yazmış olduğu Hilye-i 
Şerif’ler, meşkler, ayetler,17,18 ve 
19.yy ait Kur’an-ı Kerim’ler, dua 
kitapları vardır. Yine Erzurum’a ait 
tarihi vesikalar, beraatlar, tapu se-
netleri, mahkeme evrakları, miras 
defterleri ve Çat ilçesine ait bir de 
100 yıllık harita bulunmaktadır.
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KÜTÜPHANELER

 Erzurum İl Halk Kütüphanesi
  İl Halk Kütüphanesi, 1949 yılında daha önce faaliyet gösteren iki 
kütüphanenin kapatılıp kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle 
kurulmuştur. Kütüphane 1979 yılında Yoncalık semtindeki binaya taşınmıştır. Bu 

tarihten itibaren Kültür Bakanlığına 
bağlanmıştır. 2020 yılı başından iti-
baren ise yeni yerinde hizmet ver-
meye başlamıştır. Burası ülkemizin 
en büyük kütüphanelerinden 
birisidir. İki yüz bine yakın eseriyle 
şehrimize hizmet vermektedir. 
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 İsmail Saib Sencer 
 31 Ocak 1873’te Erzurum’da 
doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a gitti, 
Eğitimini burada tamamladı. Beyazıt 
Kütüphanesi müdürlüğü görevini uzun 
yıllar yürüttü. Bu arada birçok eğitim 
kurumunda dersler verdi. Bayezid 
Kütüphanesi’nde kitaplar, kütüphaneye 
gelen araştırmacılar ve bakımını 
üstlendiği çok sayıda kedi arasında 
kendine has bir hayat düzeni içinde 
yaşadı.
 Arapça, Farsça, Fransızca ve Al-
manca dillerini ana dili gibi bilirdi.Grekçe 
ve Latinceyi de anlayabilirdi. İsmail Saib, 
bunun yanında on binlerce kitabı tanıyan 
çok geniş bir hâfızaya sahip olması dola-
yısıyla birçok farklı isimle anılmıştır. Çağ-
daşları olan yerli ve yabancı bilginlerce 
ayaklı kütüphane, fihrist-i ulûm, canlı bib-
liyografya ve çağının Câhiz’i gibi sıfatlara 
lâyık görülmüştür. 

                                     Etkinlik:Yakınımızdaki bir müzeye gezi planlayalım.    
                              Müze gezisinden sonra sınıfta gezimiz ile 
                               gözlemlerimizi paylaşalım.



 Dadaşkent-Aziziye Çocuk Kütüphanesi
 Aziziye ilçemize bağlı Dadaşkent semtinde 2014 yılında bir çocuk kü-
tüphanesi kurulmuştur. Genel olarak çocuklara hitap eden bu kütüphanede her 
alandan sekiz bin beş yüz adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanede ayrıca fen, 
teknoloji, sağlık ve diğer konularda maketler ve eğitici oyuncaklar da mevcuttur. 
Ayıca kütüphanenin bahçesi bir çocuk oyun alanı olarak düzenlenmiştir. 
 Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi
 1957 yılında Atatürk Üniversitesi kurulmasıyla birlikte üniversite bünye-
sinde bir de kütüphanede kurulmuştur. Bu kütüphane içerik açısından Doğu 
Anadolu’nun en kapsamlı kütüphanesidir. Bünyesinde 40 binden fazla nadir 
eserin bulunduğu Seyfettin Özege Yazma Eserler ve Nadir Eserler bölümü, 
kütüphanenin en önemli zenginliğidir. 
 Atatürk Üniversitesi Kütüphanesinde iki yüz binin üzerinde basılı kitap, 
iki yüz on bin elektronik kitap, bin beş yüz süreli yayın ve bin beş yüz yazma 
eser bulunmaktadır. 

 Türkiye Yazma Eserler Kütüphanesi
 Şehir merkezinde bulunan tarihi Şeyhler Hamamı 2011 yılında restore 
edilmiş ve kütüphane olarak yeniden düzenlenmiştir. Bazıları el yazması yedi 
bin civarında nadide eser bu kütüphanede yer almaktadır. 

 

 Habip Baba Kütüphanesi
 Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bir dizi kütüpha-
nenin en büyüğüdür. Yeğen Ağa Camii yakınındaki eski Erzurum evleri aslına 
uygun olarak 2014 yılında restore edilmiştir. Bu evler Büyükşehir Belediye-
si bünyesinde kütüphane olarak hizmete açılmıştır. Bu kütüphanede yaklaşık 
yedi bin kitap bulunmaktadır.

Hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde Erzurum Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hizmete açılmış çok sayıda bilgi evi ve kütüphane bulunmaktadır.
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SİNEMALAR
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlayan kültürel hareketler içinde Erzu-

rum’a 1929’da Askeriye Sineması açılmıştır. 1953’te ise Saray Sineması faa-
liyete geçmiştir. Atatürk Üniversitesinin açılmasından sonra sinema sayısında 
göze çarpan bir artış görülmektedir. Bu sinemaların birçoğu sonradan kapan-
mıştır. Günümüzde farklı sinema salonları hizmet vermektedir.

TİYATROLAR
1930’lu yıllarda Halkevi ve İş Ocağı bünyesinde modern tiyatro çalışma-

ları başlamıştır. 1935’te Erzurum Halkevinin ilk oyununu sahneye koymasıyla 
şehrimizde tiyatro çalışmaları aktif hale gelmiştir. Bu dönemde Erzurum Halke-
vinde çoğunluğu öğretmenlerden oluşan bir topluluğun yoğun çabalarıyla tiyat-
ro, şehrimize tanıtılmış ve sevdirilmiştir. Sonraki dönemde çeşitli dernek ve vakıf 
çatıları altında amatörce devam etmiştir. Devlet Tiyatroları Erzurum Sahnesinin 
açılmasıyla profesyonel anlamda tiyatro çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. 

 Erzurum Devlet Tiyatrosu
 1997 yılından beri hizmet vermekte olan Erzurum Devlet Tiyatrosu şim-
diye kadar seksenden fazla oyun sahneye koymuştur. Her sezonda hem çocuk 
hem de yetişkin oyunları sergilemektedir. Tiyatroda ulusal çapta tanınırlığa sahip 
profesyonel oyuncuları ile son beş yılda yirmi iki farklı oyun sahnelenmiştir. 

 Erzurum Belediyesi Şehir Tiyatrosu
 Erzurum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1992’de bir tiyatro grubu tarafından ku-
rulmuştur. Erzurum Devlet Tiyatrosunun kurulmasına kadar şehirdeki tiyatro ihtiya-
cını büyük oranda karşılamıştır.  Günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedir.

ŞEHRİMDE BEN

115

                                    Etkinlik: Yöremize ait bir türkü seçip hikâyesini araştıralım.
                                 Bu hikâyeyi kısa bir tiyatro metni şeklinde yazalım. Daha
                                 sonra bu türkünün hikâyesini sınıfta canlandıralım.



Okuma Parçası
 
 Dadaşlar Diyarından Merhaba,

Bugün sizlerle, unutulmaz 2 gün geçirdiğim Erzurum gezimde yaşadık-
larımı paylaşacağım. 

Perşembe gününden beri içim içime sığmıyordu. Dedem; sürekli an-
lattığı, doğup büyüdüğü Erzurum’a 2 günlüğüne gidip gelecekti. Bana “gelir 
misin?” dediğinde çılgınlar gibi sevinmiştim. Nasıl gitmezdim ki? Yıllardan beri 
oraları dinleyip gözümde canlandırıyordum. Hemen kabul ettim. 

Kısa bir yolculuktan sonra uçağımız Erzurum semalarındaydı. Dedem 
daha uçakta iken bana Erzurum’u anlatmaya başlamıştı.

 -Aşağıda gördüğün Aziziye Tabyaları, dedi dedem. Sonra devam etti.

 -Erzurum’da yapılan ilk tabyaların tarihi 
18’inci yüzyıldaki Osmanlı-İran savaşına kadar uza-
nır. Ancak en büyük tabyalar 19’uncu yüzyılın başın-
dan itibaren, Rusların Doğu Anadolu’ya yaptıkları 
baskın ve istilalardan şehri korumak amacıyla inşa 
edilmiştir. Şehrin çevresinde görüş açısı yüksek te-
pelere inşa edilen bu stratejik yapıların sayısı 21’i 
bulmaktadır. İçlerinde karargâh binaları, askeri ba-
rınaklar, eğitim sahaları, yemekhaneler, sarnıçlar, 
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pusu odaları yer alan bu tabyalar; bazen tek, bazen de bir kaç büyük yapının 
birleşiminden meydana gelir. Büyüklükleri ve konumları değişen tabyaların en 
önemlileri şehrin hemen doğusunda bulunan Mecidiye ve Aziziye tabyaları-
dır. Bu tabyalar (Mecidiye ve Aziziye) “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Os-
manlı Rus Savaşı’nda, Rusların ilerleyişinin durdurulmasında kritik bir işlev 
görmüştür. Kahraman Erzurumlular bu tabyalarda destanlar yazmış, vatanı 
düşmanlara bırakmamıştır. Çünkü bilirler ki “Erzurum düşerse Anadolu düşer”.

Dedem bunları anlatırken uçağımızda havaalanına inmişti bile. Daha 
uçağın kapısında serin ama bir o kadar da temiz olan hava “hoş geldiniz” dedi 
bize. Dedemin uyarısı ile üzerime hırka giyinmiştim. Dedem: 

-Yaz mevsiminde bile Erzurum serin olur, dikkat et! demişti.
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 Hayatımda gördüğüm en içten ve sıcak karşılama ile bizi havaalanın-
dan aldı dadaşlar. Eve ulaştığımızda gülen yüzleriyle birçok akrabamız bekli-
yordu. Yer sofrasının üzerine harika bir kahvaltı hazırlamışlardı. Ama ne kah-
valtı! Hepsinin ismini ve tadını tek tek not aldım. Lavaş ekmekten küflü peynire, 
civil peynirden Erzurum çiçek balına, hepsi muhteşemdi. Hele bir su böreği ve 
tandır ketesi geldi ki sofraya, anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır.
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 Kahvaltıdan sonra dedem işlerini halletmek için dışarı çıktı. Ben de evin 
kızı Ahsen ile beraber Erzurum gezime başladım. 
 Beklediğimden daha büyük bir şehirdi Erzurum. Caddeleri, sokakları te-
miz ve sakin; güzel sımsıcak bir şehirdi. 

Önce Ulucami’ye gittik Ahsen ile. Bu cami Anadolu’da Türkler tarafından 
inşa edilmiş en eski camilerden biriymiş. Yaklaşık 2200 m2 alana kurulmuş de-
vasa bir yapıydı. İhtişamı ve manevi havası insanı hemen etkiliyordu. 

 Daha sonra hemen yan tarafta bulunan Çifte Minareli Medrese‘ye geç-
tik. Şehrin sembolü, birçok kurumun ve kuruluşun logosu olmuş bu eser. 
Ahsen: 
– Buranın yapımıyla ilgili iki ayrı hikâyesi vardır. Birincisi Sultan Alâeddin Key-
kubat’ın kızı Hundi Hatun tarafından yaptırıldığı, ikicisi ise İlhanlı hanedanı 
mensuplarından Padişah Hatun tarafından yaptırıldığı şeklindedir. İki şekilde 
de yaptıranın kadın olduğu düşünülmüştür. Bundan dolayı buraya Hatuniye 
Medresesi de denilmektedir. Anadolu’daki en büyük açık avlulu medresedir. 
Türk taş ve tuğla işçiliğinin en güzel örneklerinden birisidir, dedi.
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 Medreseden çıkarken bizi tüm ihtişamı ile Erzurum Kalesi bekliyordu. 
Kale, MS 415 yılında Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Tuğrul Bey 
zamanında Türk hâkimiyetine girmiş. İçinde bulunan Kale Mescidi’nin Türkler 
tarafından Anadolu’da yapılan ilk mescit olduğu söylenir. Kalenin batı duvarına 
bitişik inşa edilen Saat Kulesi ayrı bir zarafet katıyordu esere. 

 Ahsen, içinde bulunduğumuz çevrede birçok tarihi eser olduğundan 
bahsetti. Kalenin hemen önünde Cimcime Hatun Kümbet’i duruyordu. Yaklaşık 
200 m güneyde Üç Kümbetler, biraz ötede Narmanlı Cami vardı. 
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 Tarih boyunca büyük medeniyetler misafir olmuş Erzurum’a. Onlarda 
tek tek hediyelerini bırakmışlar bu kadim şehre. 

Ahsen, bunları anlatırken Rüstem Paşa Kervansarayı’na gelmiştik bile. 
Bu yapı halk arasında Taşhan olarak bilinmektedir. Osmanlı vezirlerinden Rüs-
tem Paşa tarafından 1544-1560 tarihleri arasında yaptırılmış. İçinde Erzurum 
yöresine ait süs eşyalarının satıldığı birçok dükkân var. Oltu taşının bu kadar 
güzel ve şık olabileceği aklıma gelmezdi. Zanaatkârlar ne de güzel işlemişler-
di. Buralara gelmişken hediye almamak olmazdı. Ben de hem Oltu taşı hem 
de Oltu zümrütü takılardan aldım.
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 Taşhan’dan yürüyerek iki dakika uzaklıkta bulunan Yakutiye Med-
resesi’ne geçtik. Diğerleri gibi Erzurum şehir merkezinde bulunan bu 
eser ilçeye de ismini vermiş. İlhanlı Hükümdarı Olcayto Han ve eşi Bo-
lugan Hatun tarafından 1310 yılında yaptırılmış. Minaresi, çini işlemele-
ri ve taç kapısından gözlerimi alamadım. Her biri ayrı bir sanat eseriydi.
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 Medresenin hemen yanında ise Lalapaşa Cami yer almaktaydı. Yine he-
men yakınımızda bulunan Muratpaşa Cami, Şabakhane Çeşmesi, Taş Mağaza-
lar gibi pek çok tarihi eseri dolaştık. Tüm bu eserler ve daha fazlası ilin merkez 
ilçesi olan Yakutiye ilçesinde bulunmakta. Bu yönüyle ilçe bir tür açık hava mü-
zesi görünümündeydi. Nüfus yönünden şehrin en büyük ilçesi de yine burasıydı. 

Artık yorulmuş ve acıkmıştık. Dedemlerin de işi bitmişti. Onlarla buluşup 
meşhur cağ kebabından yemeye gittik. Tam bir lezzet ziyafetiydi. Dönerin yatık 
şekilde yapılanı gibi görünse de lezzeti ve tadı farklı idi. Erzurum hayvancılık 
alanında ülkemizin önde gelen illerinden. Burada otlayan hayvanın etinin tadı 
bambaşka oluyor. Cağ kebabın tadı da bu yüzden çok güzeldi.
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-Çok fazla yiyip de karnını şişirme dedi, dedem.

-Akşama evde Erzurum yemeklerinden hazırlanan bir şölen var. Sana özel 
yapılmış.

 Misafire ne kadar çok değer veriliyordu buralarda. Dadaşlar beni bir 
kere daha mutlu etmişlerdi.

 Yemekten sonra dedemin eski bir dostunu görmek için Hınıs ilçesine 
doğru yola çıktık. Yolumuz üzerinde bulunan önemli yerleri sesli bir tarih kita-
bıymış gibi anlatmaya başladı dedem.

İlk olarak kaplıcaları ve verimli toprakları ile meşhur Pasinler ilçesinden 
geçecektik. Uçsuz bucaksızmış gibi görünen Pasin Ovası’nın ortasına kondur-
muşlardı sanki. Hasanbaba Dağı’nın dibinde, iç kalenin gölgesinde idi Pasin-
ler. Halk arasında daha çok Hasankale olarak adlandırılmaktaydı. 
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Dedem:
-Biraz soluklanıp, bir çay içelim, dedi. Buranın közde demlenen çayı meşhurdur. 
Çayımızı içerken bana çermiklerden (kaplıca), kartoldan (patates), Teyo Peh-
livan’dan, Alvarlı Efe Hazretleri’ nden, Çöğenderli Hacı Salih Efendi’den bah-
settiler. “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler” sözünün Marifetname’ nin 
yazarı Hasankaleli İbrahim Hakkı Hazretlerine ait olduğunu burada öğrendim.

 Yolcu yolunda gerek diyerek ayrıldık Pasinler’den. 

ŞEHRİMDE BEN

127



 

 Yol üzerinde Köprüköy ilçesi sınırlarında bulunan Çobandede Köprüsü’ne 
uğradık. Aras Nehri üzerinde bulunan bu köprü İlhanlılar tarafından yapılmış. 
Anadolu’nun en eski çok ayaklı köprülerinden birisiymiş. 128 m uzunluğunda 
8,5 m genişliğinde 720 yaşından büyük bir bilezik gibiydi. Yine Köprüköy’ün 
Deli Çermik adıyla bilinen meşhur kaplıcası da varmış.

 -Haydi, çok durmayalım yolumuz uzun, dedi dedem.

 Erzurum Türkiye’nin coğrafi olarak 4. büyük şehri. Çok büyük topraklara 
sahip olduğu için ilçelerin bazıları şehir merkezine çok uzakta. Onun için acele 
ediyordu dedem. Akşama evde bekleyenler vardı.

 Başka bir huzur vardı buralarda. Sizi içine çeken, sarmalayan. Türküler 
gibiydi buralar. Saf, temiz, içe dokunan, bizi anlatan. İnsanın yaşadığı yerin ne 
kadar önemli olduğunu düşüne düşüne seyre dalmıştım.

 Tekman tarafından geçiyoruz, sesi ile irkildim. Dağlara, düzlüklere, de-
relere takılmışım. Bu güzellikler karşısında hayallere dalıp gitmemek elimde 
değildi. Termal ve temiz su kaynakları bol olan Tekman, Erzurum’un arazi ola-
rak en büyük ilçesiymiş. İlçede Orta Çağ’dan kalan Gündamı Kale kalıntısı 
bölgede yerleşimin eskilere dayandığının kanıtıydı. Günümüzde 1. Derece Ar-
keolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş.

Tekman Gündamı Kalesi
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 Yol üzerinde 2360 m yükseklikte kurulmuş Karayazı ilçesinden geçtik. 
Hem ilin hem de Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden birisiymiş. Ayrıca 
Erzurum’da en fazla küçükbaş hayvan sayısı buradaymış. Etrafta bir sürü koyun, 
kuzu dolaşıyordu. Cunni Mağarası, Köse Han, Beyaztaş görülesi yerleriymiş.

Canım ülkem. Her karışı ayrı güzel. Gezdikçe öğreniyor, öğrendikçe 
daha çok seviyordum. Aklıma İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl 
Marşımızda yazdığı “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?” dizesi gel-
di. Ne kadar da haklıydı.
 Karaçoban tabelasını görünce düşüncelerimden uzaklaştım. 1987 yılına 
kadar nahiye olan Karaçoban, Gövendik ve Sarıveli isimli köylerle birleştirilip ilçe 
yapılmış. Etrafta bir sürü büyükbaş hayvan vardı. Belli ki komşusu Karayazı’nın 
aksine burada büyükbaş hayvancılık daha yaygındı. Dedemden öğrendiğim ka-
darı ile Zernak Kalesi ve Sarıveli Höyüğü önemli tarihi mekânlarıymış.

Karayazı Cunni Mağarası Karayazı Genel Görünüş

Karaçoban Zernak Kalesi

Karaçoban Genel Görünüş
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 -Hınıs’a az kaldı, etrafına dikkatlice bak. Birazdan göreceklerini başka 
yerde göremezsin dedi, dedem. 
 Daha sözünü bitirmemişti ki yolun kenarında gördüğüm güzellikten do-
layı şaşıp kalmıştım. Bütün güzelliği ile Hınıs Kanyonu karşımdaydı. Yapısı ve 
özellikleri ile dünyanın bozulmamış ender kanyonlarının başında geliyormuş. 
Suyun yüksek olduğu zamanlarda rafting ve dağcılık yapılıyormuş. 
 Sadece kanyon değil Hınıs Kalesi, Hınıs Alaaddin Bey/Ulu Camii, Kolhi-
sar Medresesi, Toprakkale, Zirnak Kalesi ve Kümbeti de çok güzelmiş. Dedem 
arkadaşı ile hasret giderirken ara ara bana anlattıklarıydı bunlar. Ayrıca ilçe 
deprem kuşağı üzerinde bulunuyormuş. Geçmişte büyük depremler yaşamış. 
Buraya kadar gelmişken Hınıs fasulyesi almamak olmaz diyerek meşhur Hınıs 
fasulyesi aldık.

 Artık şehir merkezine dönme vakti gelmişti. 133 km uzakta kalmıştı ko-
naklayacağımız ev. Ne kadar da çok yer gezip görmüştüm. Dedem gezdiğimiz 
bu ilçelerin Erzurum’un güney ilçeleri olduğunu söyledi. 

Bu ilçelerden başka Çat, Horasan ve Aşkale ilçelerinin de olduğunu söyledi. 

 Çat ilçesi güneybatıda olduğu için ters istikamette kalıyormuş. Daha 
çok hayvancılık yapılmaktaymış. İlçede Toplam 4000 m2 açık ve kapalı alan 
üzerine kurulu Çat İslam Eserleri Müzesi bulunmaktaymış.

Hınıs Kanyonu
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 Horasan ilçesi Kars, Ağrı ve Iğdır yolları üzerinde bir ilçe dedi dedem. 
Eskiden Hasankale’ye bağlı iken sonradan ilçe olmuş. İlçede başta arpa, buğ-
day, fiğ, çavdar, yonca gibi tarım ürünleri üretilmekte. Yazılıtaş mevkiinde bu-
lunan Urartu Kitabeleri, Horum Tabyası önemli tarihi alanlarındandır. 

Çat Genel Görünüş
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 Daha sonra da Aşkale hakkında bildiklerinden bahsetmeye başladı.

 Aşkale ilçesi Erzurum’ un batısında yer almakta. Aşkale, coğrafi önemi 
nedeniyle tarih boyunca çeşitli kavimlerin, milletlerin uğrak yeri oldu. İlçenin 
ekonomisi, hayvancılık ve tarıma dayalı olmakla beraber, ilçede sanayi ve ti-
caret de önemlidir. İlçede Aşkale Çimento Fabrikası ve krom maden işletmeleri 
gibi maden ve sanayi işletmeleri bulunmaktadır. İlçede Urartular Dönem’in-
den kalan Kale, I. Dünya Savaşı’nda şehit düşmüş Mehmetçiklerimizin adına 
yaptırılan Kop Şehitleri Abidesi görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Yine 
Osmanlı Dönemi’nden kalan Ağveyis Han’ı, Tarihi Köprü, Aşkale(Şögayn) Ka-
lesi, Evreni Kümbeti, Hacıbekir Kervansarayı, Ziravank Harabeleri, Topal Ça-
vuş Cami ziyaret edilecek yerlerdendir.

Çok mutlu, huzurlu bir o kadar da yorgun ve acıkmış olarak oturuyor-
dum arabada. Midemden yukarı sesler geldikçe akşamki ziyafeti düşünerek 
açlığımı bastırmaya çalışıyordum.

Nihayet akşamla gece arası bir vakitte eve vardık. Herkesin gözü yollarda 
kalmıştı. Kapıdan girince burnuma mis gibi yemek kokuları geldi. Allah, kimseyi 
açlıkla terbiye etmesin! İnsanoğlu genelde sıkıntıya düştüğünde diğerlerinin neler 
çektiğini anlıyor. Aslında her zaman bizden daha kötü durumda olanların halinden 
anlasak her şey daha iyi olabilirdi. Aklımdan geçenlerin mahcubiyeti ile ellerimi 
yıkayıp sofraya oturdum. Biz otururken bir tepsi içerisinde yapılan yemeklerden yan 
taraftaki komşuya gönderiliyordu. Ne kadar güzel bir adetti bu. Erzurum’da komşu-
luk hâlâ çok önemliydi. Her an beni şaşırtmaya devam ediyordu, bu güzel insanlar.

Aşkale Genel Görünüş
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Dayanamayıp çorbayı içmeye başlamışım bile. Kafamı kaldırdığımda 
herkesin bana bakıp gülümsediğini gördüm. O kadar acıkmıştım ki hemen 
başlamıştım yemeğe. Biraz utandım ancak yemekten de geri duramadım. 

 O gece yediğim yemeği bir daha yiyebilir miyim, bilmiyorum. Hani bir 
kuş sütü eksik derler ya, aynen öyle idi. Erzurum’un yöresel birçok yemeği 
vardı. Sadece ev sahibimiz değil, komşularda bizleri hoşnut edebilmek için bir 
sürü şey yapmıştı. Neler mi yapmıştılar bizim için? Hemen söyleyeyim:

Ev sahibimiz içinde ince ve uzun hamur parçaları, yeşil mercimek ve 
tarhın olan kesme çorbası yapmıştı. Komşuları ise içinde bolca gendime (buğ-
day) ve küçük köfte bulunan yoğurtla yapılmış “ayran aşı” getirmişlerdi. Bu 
çorbaya asıl tadını verenin aş otu olduğunu söylediler. Daha sonra bunun taze 
kişniş olduğunu öğrendim.

Sabah tadına doyamadığım su böreği tam karşımda duruyordu. Onu 
farklı kılan ise hamurunun pişirilme süreci ve içine koyulan civil peynir imiş.

Komşulardan birisi tatar böreği getirmiş. Aslında böreğe pek benzemiyor. 
Üçgen şeklinde kesilmiş kalın yufkalar suda haşlanıyorlar. Üzerine bol sarımsak-
lı yoğurt ve kızgın tereyağı dökerek servis ediyorlar. Gerçekten de enfesti. Bu 
arada başka bir şey öğrendim. Ülkemizin her bölgesinde yapılan mantı burada 
hıngel olarak adlandırılmakta imiş. Sulu ve susuz olarak iki şekilde pişiriliyor-
muş. Artık bir dahaki gelişimizde de onu yeriz dedik. Ama çok merak etmiştim.

Ev sahibimiz kışın gelirsek pancar yemeklerini de yiyebileceğimizi söy-
ledi. Ben dedeme bakarken o anlatmaya başlamıştı bile.
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-Of of, ne de özledim! Şöyle acılı bir çortutu pancarı olsaydı da yeseydik.
 Şalgam turşusu Erzurum’da çok meşhurmuş. Bu turşu ile yapılan yeme-
ğin adıymış meğerse çortutu pancarı.  Bunun dışında çiriş pancarı, çeç pancarı, 
şalgam çırtması, çaşır kavurması, borani gibi sebze yemekleri de varmış. 

 Çorbalar bitince lor dolması geldi sofraya. Pazı ya da ilk defa ismini duy-
duğum evelik yaprağına sarılarak yapılan bir yemek. İçinde bulgur, lor ve kay-
mak karışımı var. Önce güveçte haşlanan lor dolması daha sonra kısa bir süre-
liğine fırına veriliyor. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sarımsaklı yoğurt dökülerek 
ikram ediliyor. Enfes bir sunum ve tat. Ayrıca sofrada pestil çullaması da vardı. 
Tatlı tuzlu hoş bir tadı vardı. Komşularda etli yaprak sarması getirmişler. Erzu-
rum’ da yaprak dolması olarak adlandırılıyor. Kışın beyaz lahana ile farklı bir 
şeklide yapılıyormuş. Onun ismi de lahana dolması.

 Birçok yemek ismi saydılar. Herle çorbasından kartol oturtmasına, gıliko-
dan haşıla. Şalgam dolması, çiriş, şile, pirpirim, kıyma, aşmalı yahni, gavut haşılı, 
çelecoş, el böreği, hurma tatlısı, hasıta, kaz lokması, dut çullaması, ayva dolması, 
pelise, incir dolması gibi ilk kez duyduğum birçok yemek ve tatlı ismi saydılar. 
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En son tatlılar geldi. Herkesin bildiği kadayıf dolması gelmişti. Ancak 
hazır olarak alınanlardan farklıydı. Yumuşacık ve çok lezizdi. Sadece kadayıf 
dolması değil, demir tatlısı da yapmışlardı. Özel olarak yapılmış desenli demir-
lerle, hamurdan yapılan bir tatlı. Yapımı ustalık isteyen bir tatlıymış. 

 Yemekten sonra bol limonlu çaylar agide (akide) denen şekerlemelerle 
içildi. Çayın yanında tamas (kuru erik), dut kurusu, aşma (kayısı kurusu), kiş-
miş (kuru üzüm) ve gavurga (kavrulmuş buğday) vardı.

 Artık yorgunluktan ve çektiğim ziyafetten dolayı göz kapaklarımı açamı-
yordum. O iki küçük et parçası sanki tonlarca kilo ağırlıktaydı.

İzin isteyerek yatmaya gittim. Üzerime yün yorgan vermişlerdi. Yorganın 
altına girdiğim gibi uyumuşum. Sabah erken vakitte uyandım. Geceki yorgun-
luğumdan eser yoktu. Hem çok dinç hem de tüm uykumu almış olarak kalkmış-
tım. Yorganın altından çıkınca sabah serinliği beni sardı. Yılın bu zamanında 
üşüyebileceğimi hiç düşünmemiştim. 
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Dedem sabah erkenden yola çıkacağımızı söylemişti. Erzurum’un kuze-
yinde bulunan bazı ilçelere gidecektik. Erzurum’un kuzey ilçelerinde Karadeniz 
iklimi görülmekteymiş. Bundan dolayı bitki örtüsü ve havası daha farklıymış. 

Bugün bizimle beraber evin diğer kızı Zeynep, gelecek. Kendimi yalnız his-
setmemem için bana eşlik edecek. Kahvaltıdan sonra hemen hareket ettik. Tortum, 
Uzundere, Oltu, Şenkaya ve Narman ilçelerine gideceğiz. Yine epey dolaşacaktık. 

Tortum yaklaşık 56 km uzakta olduğu için çabucak ulaştık. Her tarafta 
vadiler vardı. Önceki gün gezdiğimiz ilçelerdeki gibi düzlük alan çok fazla yok-
tu. Ancak iklim ve bitki örtüsü değişmişti. İlk gözüme çarpan meyve ağaçları ve 
bahçeler olmuştu. 

 Güneyinde tahıl tarımı ve hayvancılık; kuzeyinde ise arıcılık ve meyve 
bahçeciliği ön plandaymış. Zeynep:

  - İspir, Narman, Oltu, Erzurum’a giden ara ulaşım ve ticaret yollarının 
önemli bir kesişme noktasındadır Tortum, dedi.

 Buralar hakkında ne kadar çok şey biliyordu Zeynep. Annesi buralıymış. 
Sıkça gidip gelirlermiş. Zeynep, anlatmaya devam etti:

 Kireçli Köprü, Tortum Kalesi, Tortum Çayı, Meryem Ana Kilisesi, Bağ-
başı (Haho) Manastırı, Serdarlı Su Kemerleri, Nihah Kalesi önemli tarihi ve 
kültürel mekânlardır.

Dedemin tabiri ile biraz soluklandıktan sonra tekrar yola koyulduk. Ka-
yalık dağların arasından, ara ara yeşilliklerin göründüğü bir vadiden Uzundere 
ilçesine doğru gidiyorduk. 

5. ÜNİTE

136



Zeynep:
- Uzundere, ülkemizin sayılı doğal güzelliklerinin başında geldiği bir ilçe-

dir. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve Öşvank Kilisesi bu ilçemizde bulunmaktadır. 
Bunlar ilimizin tescilli kültür varlıklarıdır. Tortum Şelalesi ve Gölü gibi dünyanın 
sayılı doğal güzelliklerinden iki tanesini barındıran ilçemiz, bu yüzden ciddi bir 
turist çekim merkezidir. Uzundere, Türkiye’de hızla gelişen ilçelerin başında gel-
mektedir. Ayrıca ilçemiz Türkiye’deki sakin şehirler (cittaslow) arasındadır.

 Zeynep’in sesi arabanın radyosundan gelen bir müzik gibiydi. Dinledik-
çe yol ve manzarayla bütünleşiyordum sanki. Yol, yanımızdaki dereyle beraber 
kıvrılarak bizi yeni ufuklara götürüyordu. Yanlarından geçtiğimiz dükkânlar, fı-
rınlar, meyve bahçeleri hepsi çok güzeldi. 

 Rotamız Öşvank Kilisesi’ydi. Çamlıyamaç köyüne doğru ayrılan yola 
girdik. Kısa bir yolculuktan sonra kiliseye ulaştık. Kilisedeki duvar resimleri 
(fresk) ve taş kabartmalar ilk gözüme çarpan özellikler oldu. Kilisenin ön kesi-
minde bulunan sütunlardan birisi günümüze kadar gelememiş. Onun yerine bir 
ağaç kütüğü koyulmuştu.

 Kiliseden ayrıldık ve aynı yoldan geri döndük. Kısa bir süre sonra yolun 
düzleştiği alanda karşımıza Tortum Gölü çıktı. 18. yüzyılda yaşanan bir dep-
rem ve heyelan sonucunda oluşmuş. 8 km boyunca uzanan dağlar arasında 
bir vaha görünümüne sahip. Gölün suları 1963 yılında faaliyete geçen Tortum 
Elektrik Santralini çalıştırmaktaymış. 
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Gölün üzerinde 
bulunan Türkiye’nin en 
uzun Cam Seyir Terasın-
dan gölü izlemek ayrı bir 
güzellikti.

Yolun biraz ilerisin-
den sağa içeri girdik. Ara-
bamızı park edip yürüme-
ye başladık. Yoğun bir su 
sesi bizi karşıladı.

Dedem:

-Bu dönemde suyu azdır. Buralara bahar aylarında özellikle de mayıs ve 
haziranda gelmek lazım, dedi. 

Gerçekten muazzam bir manzara idi. Tortum Şelalesi, yılın her mevsimin-
de ayrı bir güzel oluyormuş. 21 m genişliğe ve 48 m yüksekliğe sahip olan bu 
şelale, Tortum Gölü’nün sularını Tev Vadisi’ne oradan da Çoruh’a ulaştırıyormuş. 
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Dedemin çay merakı yüzünden gittiğimiz her yerde bolca çay içiyorduk. 
Dedem gibi hemşehrileri de çayı çok seviyorlardı. Biraz daha şelaleyi izledik-
ten sonra yola koyulduk. 

Olur ilçesine gidiyorduk. Küçük şirin bir Anadolu kasabasıydı Olur. İlçe-
nin idari merkezi Osmanlı Dönemi’nde Tavusker (Çataksu) kasabası idi. Nahi-
ye merkezi 19. yüzyılda Olur kasabasına taşınmış. İlçenin Ormanağzı köyüne 
(Karnavas) tescillenmiş dut pekmezinden tatmanızı öneririm. Bize hediye ettik-
leri Şalpazarı köyünde elde dokunan şal ise ayrı bir zenginlikti. Buranın başlıca 
görülmesi gereken yerleri olarak Vank Kalesi ve Kilisesi, Kivi Mağarası, Beğen-
dik, Alabalık ve Serikli gölleri, Ayvalı Barajı, Olur Kaplıcalarını sıralayabilirim.

ŞEHRİMDE BEN

139



Tekrar yollardayız. Şenkaya’ya doğru yolumuz ve sohbetimiz uzuyordu. 
Bu arada Zeynep de turist rehberiymiş gibi kısa kısa bilgiler veriyordu. 

-Erzurum’a en uzak ilçe olan Şenkaya, şehir merkezine 169 km uzak-
lıktadır. 2000-2500 m yüksekliğinde yaylalarında sürdürülen hayvancılık, 
yörenin en önemli geçim kaynağıdır. Yaz süresinin ve sıcaklık değerlerinin az 
olmasından dolayı tarım oldukça sınırlıdır. 

Buraya gelme sebebimizi az sonra öğrenecektim. Dedemin önceden 
siparişini verdiği ünlü Bardız kilimini almaya gelmişiz buralara. Başta ülkemiz 
ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya gönderilmekteymiş bu kilimler. El emeği 
göz nuru bu kilimlere bakmaya doyamıyor insan. Tamamen el tezgâhlarında 
dokunuyormuş. Bu işleri yaparken çay içmemek olmaz tabii. Yine güzel bir 
semaver çayı faslı ve sohbet. Şehitlik Abidesi, Penek Kalesi, Bardız (Gaziler) 
Kalesi ve Camii, Venk Kilisesi, Kahmıs Kilisesi, Şirvaz Şelalesi gezilecek yer-
lerinden bazıları imiş Şenkaya’nın.

Arabanın radyosundan tam da bizim durumumuza uygun olarak yol tür-
küleri çalınıyordu kulağıma.
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Yaklaşık yarım saat sonra Oltu’ya geldik. Tarihi kaynaklarda Oltik diye 
geçen Oltu’nun tarihi günümüzden yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanmaktay-
mış. Tarihi devirler boyunca çeşitli devletlerin egemenliği altında kalan Oltu, 
başlangıçta bir kale yerleşmesi olarak kurulmuş. Osmanlı Devleti Dönemi’nde 
de il statüsündeki sancak birimi şeklinde idare olunmuş.
 Zeynep:
 - Oltu, 1926 yılında Erzurum’a bağlı bir ilçe olmuştur. İlçe halkının önemli 
geçim kaynakları hayvancılık, ormancılık, bostancılık ve madenciliktir. İlçemiz-
de Oltu taşı ve Oltu zümrüdü olarak bilinen opal taşı işçiliği de yapılmaktadır.  

 Oltu’da mutlaka görülmesi gereken tarihi ve kültürel yerler; Oltu Kalesi, 
Aslanpaşa Camii ve Külliyesi, Mısri Zinnûn Türbesi, Rus Kilisesi, Oltu Taşı 
Ocakları, Kız-Oğlan Kilisesi gibi mekânlardır, dedi.
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-Yol üstünde uğrayacağımız son ilçe ise Narman dedi, dedem. Âşık 
Sümmani Baba’nın memleketi. 

-Ilıman karasal bir iklime sahiptir. Halkın ana geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılıktır. Narman Yaylası gibi dağlık kesimlerde, çayırlar ve geniş otlak-
lar fazla olduğu için hayvancılık yapılmaktadır. Arıcılık ve az da olsa sebze 
ve meyvecilik te yapılmaktadır diye ekledi Zeynep. İlçenin en önemli doğal 
mekânlarından birisi olan Narman Peri Bacalarına doğru devam ettik. Rüzgâr 
ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması sonucunda oluşmuştur. Kırmızı rengi 
taşıdığı için “Kırmızı Periler Diyarı” olarak da adlandırılır. UNESCO Dünya Mi-
rası listesine aday gösterilmiştir. Yine ilçemizde Narman Beş Göller, Başkale 
Kalıntıları, Pertuvan Kalesi, Ergazi köyü Kalesi, Mehenk Harabeleri, Sami Kale 
gezilip görülecek yerler içerisindedir.

Keşke gün biraz daha uzun olsaydı da Zeynep’in dediği tüm bu yer-
leri gezme fırsatı yakalasaydım diye geçirdim aklımdan. Ancak geri dönme 
vakti gelmişti. Dönüş yolunda bir sürü meyve almıştık. Kiraz, dut, kayısı gibi 
meyveleri hem yiyip hem de sohbete devam ediyorduk.

Dedem:
-İspir ve Pazaryolu’da var. Kuzey ilçeler içerisinde. Ancak oralar buraya 

biraz uzak.

5. ÜNİTE

142



İspir,  Erzurum’u Doğu Karadeniz kıyı ve limanlarına oradan da Kafkas-
lara bağlayan önemli geçit noktasındadır. Bundan dolayı tarih boyunca ticari 
ve askeri amaçlı bir merkez kimliğiyle ön plana çıkmış. Karışık ormanların yer 
aldığı ilçe orman bakımından Erzurum’un en zengin ilçesiymiş.  

Zeynep:
-İlçemizden dünyanın en hız-

lı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh 
Nehri geçmektedir. Çoruh Nehri üze-
rinde su sporları, özellikle rafting ya-
pılmaktadır. İlçede tarihi İspir Kalesi 
ve Mescidi, İspir Camii, Akkoyunlu 
Harabeleri, Petekli Manastırı, Sandık, 
Maden ve Cankurtaran Kaleleri, Çoruh 
vadisindeki Yedigöller tarihi ve coğrafi 
alanları mevcuttur, dedi. 
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-Pazaryolu ise dağınık bir yerleşme özelliğine sahiptir. Eski adı anlatılan 
rivayetlere göre Norgah olup Yenişehir veya Sulak Yer anlamına gelmektedir. 
İlçemiz Erzurum-İspir-Rize karayolu üzerinde yer alır. Oldukça sulak düzlük ve 
bağlık sahada yer alıp, etrafı dağlarla çevrilidir. Pazaryolu, 1989 yılına kadar 
İspir’e bağlı bir beldemizdi. Sonradan İspir’den ayrılarak ilçe olmuştur. Çeşitli 
sporların yapıldığı Çoruh Vadisi Havzası mutlaka görülmeli, diye de ekledi.

Şehirle ilgili göremediğim pek çok yeri bir daha geldiğimde görme 
planları yaparak camdan dışarıyı izlemeye başladım. Herkes de yorulmuştu 
herhalde, kimseden ses çıkmadan sakin ancak garip bir mutlulukla yolculuğu-
muza devam ettik.

Akşamüzeri şehre geldik. Zeynep ve Ahsen’in bana son bir sürprizleri vardı. 

 - Haydi, dedi Ahsen. Buralara kadar gelmişken çermiğe girmeden olmaz. 
Kuzenleri Ecem ve Elif’le beraber şehir merkezine yaklaşık 14 km uzaklıkta 
olan Ilıca kaplıcalarına gittik. Geçmişte Ilıca adıyla biliniyormuş. Dadaşkent 
adıyla bilinen yerleşim yeri ile birleşerek Aziziye ismini almış ve Erzurum’un üç 
merkez ilçesinden biri olmuştur. Kaplıcalarıyla meşhur olan ilçede termal ve tu-
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ristik otel tesisleri bulunmaktadır. 1. Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Üniver-
sitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kampüslerine yakınlığı ilçenin bir cazibe 
merkezi olmasını sağlamış. Kaplıca, buraların deyimi ile çermik gerçekten çok 
güzeldi. Temiz, modern ve bakımlı bir tesisti. Sadece kaplıcaları değil Azizi-
ye ilçesinin Söğütlü Mahallesi’ndeki Balıklı Göl ve mesire yeri, ilçe merkezine 
bağlı Alaca Mahallesi’nde bulunan Alaca Şehitliği, Öznü Köprüsü, Özbek Uyuz 
Gözesi, Aynalı Kale, Çıkçı Han, Bingöze, Gez Köy Kilisesi görülmeye değer 
yerleridir. 

Artık görülecek ve anlatılacak bir şey kalmadı diye düşünüyordum.
 Tam o sırada Zeynep: 

 - İlimizin 3. merkez ilçesi de Palandöken, dedi. Meraların geniş yer 
kapladığı Palandöken ilçesinin arazisi, genellikle hayvancılığa müsait bir ya-
pıdadır. Türkiye’nin en uzun ve doğal kayak pistlerine sahip olan Palandöken 
Dağı’nın eteklerine kurulmuştur. Diğer yandan, Erzurum’un düzenli ve planlı 
bir kentleşme yolunda en gelişmiş ilçesidir. Palandöken ilçesinde turizm potan-
siyelinin belirleyicisi kış ve dağ turizmidir. 
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 Palandöken, sadece bölgenin değil, ülkemizin de en önemli kış ve dağ 
turizm merkezidir. İlçemiz 2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları’na ev sahipliği 
yaparak hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştır. 

 Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezi ve Tesisleri, Konaklı Kayak Mer-
kezi Tesisleri, Kayaklı Atlama Kuleleri, Büyük ve Küçük Palandöken, Büyük ve 
Küçük Höyük, Büyük ve Küçük Kiremitli, Sivişli, Uzunahmet ve Ahali Tabyaları, 
Uzun Ahmet Tabyası, Abdurrahman Gazi, Pir Ali Baba Türbeleri gezilecek yer-
lerindendir, dedi.
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Artık iyice yorulmuştum. İçimde tarif edilemeyecek bir mutluluk vardı. 
Erzurum hakkında anlatılacak, gezilecek söylenecek daha çok şey var. Bu 
kadar tarihle, coğrafyayla, kültürle yoğrulmuş bir şehrin değil iki güne iki yıla 
bile sığmayacağı aşikârdı. Özellikle ballandıra ballandıra anlattıkları Erzu-
rum’da Ramazan dönemi beni çok etkilemişti. Ramazan’ da oluşan manevi 
hava herkesi derinden etkiliyormuş. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri’nin 
dörtlüğünü okuduklarında biraz fikir sahibi olmuştum.

Ramazan’da Al-i Şan ederler 

O şehr-i siyami zişan ederler 

Fukara gönlümü gülşan ederler 

Mevla’ya emanet olsun Erzurum 

Çermik suyu tüm yorgunluğumu içine alıp öğütmüştü. Ancak uyku için 
yapacağım bir şey yoktu. Eve gelir gelmez izin isteyip yatağa girdim. 

Sabah kalktığımda içimde değişik bir duygu vardı. Eve dönecek olma-
nın verdiği sevinç, buralardan gitmenin sebep olduğu hüzün. 

 

ŞEHRİMDE BEN

147



 Evden ayrılırken arkamızdan su döktüler. Su gibi gitmemiz içinmiş. Her 
gidenin arkasından geriye sağlam olarak gelsin diye yapılırmış. Havaalanında 
iken Ahsen bana:
 - Biliyor musun, seni bir yere götürmeyi unuttuk dedi. Çok merak ettim 
ve sordum neresi diye. Palandöken yamaçlarında Abdurrahman Gazi Türbesi 
varmış. Erzurum’a gelip orayı ziyaret etmeyenler tekrar geri gelirmiş. Zaten 
Ramazan ayında geri gelmek için sözleşmiştik. Onun için Abdurrahman Gazi 
Türbesi ve geri kalan diğer yerleri o zaman dolaşacaktık.

 Havaalanına gelenlerle vedalaştıktan sonra, akmasını engelleyemedi-
ğim gözyaşlarımla uçağa bindim. Uçağımız Erzurum Ovasının üzerinde süzü-
lürken ben yine düşüncelere dalmıştım. 

Erzurum’un tarihi, kültürü, yaşayış şekilleri o kadar zengindi ki hayret 
etmemek elde değildi. Gelmeden önce Erzurum için farklı düşünceler vardı 
kafamda. Bu kadar yoğun bir şehirle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Bek-
lediğimden, hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı Erzurum. Aynı ilin sınırları 
içerisinde kültürel, coğrafi, yaşamsal değişiklikler vardı.
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Güney ilçelerinde insanlar yoğun kış şartları ile mücadele ediyorlardı. 
Hayvancılık daha ön plandaydı. Geniş otlaklar ve meralar bulunmaktaydı. Kül-
tür ve yaşayış olarak daha farklıydı. Halaylar, dengbejler (bir tür halk müziği) 
insanların duygularına rehberlik ediyordu. 

Şehir merkezine geldiğinizde bar oynanıp tatyanları, mayaları dinliyor-
dunuz. Bu topraklarda hüküm süren tüm milletlerin oluşturduğu ortaklık devam 
ediyordu. Her caddesinde, her sokağında ayrı bir hazine gizliydi. Beklediğimin 
aksine çok modern, temiz ve bakımlı bir şehirdi. Şehir merkezi kültürünü, tari-
hini yoğun bir şekilde yansıtıp yaşıyordu.

 Kuzey ilçelerinde ise bambaşka bir dünya vardı. Geniş arazilerin yerini 
vadiler almıştı. Mevsim karasal iklimden Karadeniz iklimine dönmüştü. Meyve 
bahçelerinde incir, üzüm, fındık, ayva, nar, elma, kızılcık, vişne, kiraz, dut ve daha 
birçok meyve yetiştirilmekteydi. Dedemin dediğine göre şubat ayında güneyde 
bulunan ilçeler kara kışı çok sert yaşıyorlardı. Ancak kuzey ilçelere bahar gelmeye 
başlamış oluyordu bu dönemde. Sıcaklık nerede ise 20 derece fark ediyordu. Yine 
kuzey ilçelerde kültürel olarak farklı yaşantılar mevcuttu. Horon oynan ilçeler vardı. 
Karadeniz bölgesinin kültürel renklerini alan bölgeler vardı. Ülkemiz için kullanılan 
Anadolu Mozaiği’nin küçük bir yansıması gibiydi adeta Erzurum.

Tarımdan sanayiye, kültürden turizme bu kadar çok çeşitliliğin olduğu-
nu hiç tahmin edememiştim. İnsanı ayrı güzel, tarihi ayrı güzel, havası suyu 
yemekleri ayrı güzeldi. Artık Erzurum’dan bir isteğin var mı, diyenlere ben de 
“Gelirken biraz Erzurum getir” diyeceğim.

Yeniden buluşmak dileği ile.
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ŞENLİKLER-FESTİVALLER
İlimizde çok sayıda şenlik ve fuar yapılmaktadır. Şenlikler ilimiz ve 

ilçelerimizin tanıtımına yardımcı olmaktadır.Ayrıca milli birlik ve beraberliğimiz 
güçlendirmeye, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmeye de katkı sağlamaktadır. 
İlimizde düzenlenen başlıca şenlikler şunlardır: 

Aşık Sümmani Şenlikleri: Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediye Baş-
kanlığı tarafından her yıl haziran ayının birinci haftasında Narman ilçemizde 
düzenlenmektedir. 

Akdağ Kültür ve Sanat Festivali: Olur Belediye Başkanlığı ve Akdağ Kül-
tür ve Sanat Festivali Düzenleme Komitesi tarafından temmuz ayı ortalarında 
Olur ilçemizde düzenlenmektedir. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Festivali: Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafında 
Şenkaya ilçemizde temmuz ayı içerisinde düzenlenmektedir. 

Oltu Kültür ve Sanat Şenlikleri: Oltu Belediye Başkanlığı tarafından her yıl 
Oltu ilçemizde, temmuz ayı içerisinde düzenlenmektedir. 

Geleneksel Tortum Şenlikleri: Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediye 
Başkanlığı tarafından Tortum ilçemizde temmuz ayının son haftasında yapıl-
maktadır 

Çermik Festivali: Pasinler Belediye Başkanlığı Pasinler ilçemizde temmuzun 
son haftasında yapılmaktadır. 

Semerkand Yayla Şenlikleri: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ve Baki Kültür Eğitim 
Vakfı tarafından ilimiz merkezinde ağustos ayı içerisinde düzenlenmektedir. 

Armutlu Festivali: Uzundere ilçesi Çamlıyamaç Köyü tarafından Uzundere 
ilçemizde eylül ayının ikinci Haftası düzenlenmektedir. 

Deri Panayırı: İspir Belediye Başkanlığı tarafından İspir ilçemizde eylül ayı 
sonlarında düzenlenir. 

Cumhuriyet Karakucak Güreş Ve Etkinlikleri: Uzundere Belediye Başkanlı-
ğı tarafından Uzundere ilçemizde 29 Ekim günü yapılmaktadır. 

Geleneksel Balıklıgöl Festivali ve Karakucak Güreşleri ve Şenlikleri: Pa-
zaryolu Belediye Başkanlığı tarafından Pazaryolu ilçemizde eylül ayının ilk 
haftasında yapılmaktadır.
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İLİMİZDE KÜLTÜR
 Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı 
her türlü maddi ve manevi özelliklere kültür denir.
 Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
Maddi kültür:Binalar, araç ve gereçler, giyisi gibi somut olanlar.
Manevi kültür: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri gibi soyut olanlar.
 Manevi kütürümüz içerisinde yer alan somut olmayan kültürel miras alan-
larımız şunlardır:
 - Destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar,fıkralar.      
 - Gösteri sanatları. Kukla, meddah, halk tiyatrosu.
 -Toplumsal uygulamalar kapsamında ritüeller, şölenler, düğünler, do-
ğum, nevruz, hıdırellez.
 -Doğa ve evrenle alakalı bilgi ve uygulamalar. Halk hekimliği, takvim, 
meteoroloji.
 -El sanatları geleneği. Dokumacılık, halk mimarisi, bakırcılık.
 

ŞEHRİMDE BEN

151

                              Etkinlik:https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html 
                                  linkini bilgisayarımızdan açalım veya aşağıdaki karekodu 
                                 taratalım. Açılan siteden istediğimiz tarihi mekânın
                                 sanal gezintisine katılalım. 



HALK OYUNLARI
Erzurum ve çevresinde oynanan halk oyunlarına bar adı verilir. Barlar da-

vul zurna eşliğinde ve grup halinde oynanır. Grup olması için de en az beş oyun-
cu gerekmektedir. Bar oyunu başladığında el ele tutuşan oyuncular, bar hızla-
nınca birbirlerinin omuzlarından tutarlar. Erzurum barları, Anadolu halk oyunları 
ve halk dansları arasında Orta Asya izlerini en fazla taşıyanıdır. Ayrıca Erzurum 
barları, mertlik ve yiğitlik gibi özellikleri temsil eder ve yansıtır.

 Erzurum barları kadın ve erkek barları olarak ikiye ayrılır.

 Kadın Barları
 Erzurum kadın barları Türk kadınının zarafet ve inceliğini ortaya koyan 
hareketler ile bezenmiş halk oyunlarıdır. Kadın barları gırnata (klarnet) ve tef 
gibi saz aletleri eşliğinde oynanmaktadır. Kavak, çift beyaz güvercin, çember, 
çarşıda üzüm kara, sallama, aşşahtan gelirem, Ayşem, köylü kızı, deli kız, çeş-
me, ağca ferikler, üç ayak oyunları önemli kadın barlarımızdandır.

 Erkek Barları
 Davul zurna eşliğinde açık havada oynanır. Sıra ile dizilen oyuncuların 
en başında bulunana barbaşı, sonunda bulunana ise pöççik denir. Barbaşı ve 
pöççik ellerinde mendil tutar ve oynanan barın ritmine uygun şekilde mendil-
lerini sallar. Erzurum erkek barlarından bazılarışunlardır: baş bar, hançer barı, 
hoş bilezik, sekme barı, Köroğlu barı, uzundere, Temir Ağa, tamzara, koçeri, 
deliloy, yayvan, nare, turna barları... 
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SEYİRLİK OYUNLAR
 Yüzük Oyunu
 Genellikle, kış aylarında köylerdeki köy odalarında oynanır. En az dört kişi 
tarafından oynanır. Oyuncular eşit sayıda iki takıma ayrılırlar. Takımlardan biri 
ters çevrilmiş bir kalburun üzerine yedi çay tabağını ters çevirerek birinin altına bir 
yüzük saklar. Diğer takım iki denemede yüzüğü bulmaya çalışır bu denemelerin 
her birine baş vurma denir. İki denemede yüzüğü bulurlarsa bir puan alırlar bula-
mazlarsa diğer takım bir puan alır. Takımlardan hangisi önce 21 puana ulaşırsa 
oyunu kazanır. Kaybeden takım tüm oda sakinlerine meyve ikram eder.

 Kelepçe Hatun (Kepçe Hatun)
 Genellikle ilkbahar, yılbaşında ve yaz mevsimleri kurak geçip de tarımsal 
faaliyetler olumsuz etkilendiği zaman gerçekleştirilen bir ritüeldir. Çocuklar ve 
gençler uzun saplı bir süpürgeye elbise giydirip korkuluk benzeri bir bebek 
yaparlar. Bu bebek güya kelepçe hatundur. Sonra kelepçe hatunun kollarından 
tutarak kapı kapı dolaşıp bir tekerleme söylerler.
 Kelepçe hatun kelepçeee 
 Kelepçe hatun ne ister
 Sarı ineğin yağını, pottik tavuğun yumurtasını ister
 Tarlada çamur, teknede hamur
 Ver Allah’ım ver, bir sulu yağmur

 Bu tekerlemeyi duyan ev sahibi gençlere yağ ve yumurta verir. Köyde 
tüm evler dolaşılıp toplanan malzemeyle kaygana pişirilir ve hep birlikte yenilir.

 Deve Oyunu
 Yılbaşında gençler kendi yaptıkları kostümlerle iki kişiyi deve kılığına 
sokarlar. Yaptıkları bu devenin boynuna ziller ve süsler asarak davul zurna 
eşliğinde sokaklarda dolaştırıp eğlenirler.

5. ÜNİTE

154



ÇOCUK OYUNLARI
Gelişmiş ülkelerde teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak yeni oyuncak-

lar ortaya çıkmıştır. Eski oyuncaklar ve oyunlar ise koruma altına alınmaya 
çalışılmaktadır. Böylece, o kültüre özgü oyun ve oyuncaklar nesilden nesile 
aktarılacaktır. Sözlü gelenekler ya da somut olmayan kültürel miras korunmuş 
olacaktır. Gelecekteki çocuk eğitimcileri de çocuk tarihi araştırmalarında bu 
birikimden yararlanmış olacaklardır. 

 Maalesef Erzurum ve çevresinde de oynanan fakat bugün unutulmaya 
yüz tutmuş çok sayıda yöresel çocuk oyunu vardır. Bu oyunların başında aşık 
oyunu gelmektedir. Bunun dışında gırcangeç, kuka, dokuz çomak, istop, biliya 
(misket) gibi daha birçok oyun vardır.

 Aşık Oyunu
 Küçükbaş hayvanların yani koyun ve keçilerin arka ayaklarındaki eklem 
kemiğine aşık denir. Bu eklem kemiği çıkarılır sonra temizlenir ve bir oyun 
aracı olarak kullanılır. Aşık oyununun birçok türü vardır. Aşık oyunu genelde 
bilye (misket) oyunuyla oynayış şekli ve kuralları açısından benzerlik gösterir. 
Bu oyun bizim Orta Asya’dan beri oynadığımız çok eski bir oyundur. Öyle ki 
Dede Korkut Hikâyeleri’nden Boğaç Han hikâyesinde aşık oyunundan bahse-
dilmektedir. Günümüzde Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler-
deki soydaşlarımız tarafından da oynanmaktadır. 
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 Aşık oyununda oyuncuların atışlarını yaptıkları esas aşıklarına eneke 
denir. Enekeler ağır olması, atış yapıldığında çizgideki aşıkları çemberin dışı-
na çıkarabilmesi açısından önemlidir. Bunun için enekelerin etrafına bakır tel 
sarılarak veya üzerine eritilmiş kurşun dökülerek ağırlaştırılır. Aşık oyununun 
bilinen birçok çeşidi içerisinde en yaygını çizgi oyunudur. 

 Çizgi oyunu nasıl oynanır kısaca anlatalım. Bir çember çizilip içerisine 
bir çizgi çekilir. Çizginin üzerine her oyuncu bir adet aşık diker. En az beş metre 
uzakta olmak kaydıyla çemberin karşısına bir ebe çizgisi çizilir. Oyuncuları ebe 
çizgisinden enekelerini atarak çizgi üzerindeki aşıkları çember dışına çıkarma-
ya çalışırlar. Çember dışına çıkarabildikleri aşıkları alma hakkını kazanırlar.

 Oyunlarımıza ait ibleşmek, mılli tutmak, cığızlanmak, sayışmak gibi de-
yimlerde bulunmaktadır.

 Koza Leppik (Kota Leppik)

 Altı yedi kişiyle oynanır. Oyuncuların leppik ismi verilen küçük bir defter 
boyutunda yassı taşları vardır. Oyunda temel amaç bu leppikler ile hayvan tırna-
ğından yahut yuvarlak bir taştan yapılmış kota veya kozayı vurarak çember dışına 
çıkarmaktır. Oyunun genel mantığı tütünüm eğri ile aynıdır. 
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 Holla Çellik
 Birisi uzun diğeri kısa iki sopa ile 
oynanan bir oyundur. Kısa olan holla uzun 
olan ise çellik olarak isimlendirilir. Oyuncu 
elindeki çelikle ebe denilen başlangıç çizgi-
sinde yerde bulunan hollayı bir ucuna vura-
rak yerden kaldırmaya çalışır. Holla hava-
dayken çelikle vurup olabildiğince ebeden 
uzaklaştırmaya çalışır. Holla yere düşme-
den oyuncu yetişip çelikle yeniden vurabilir. 
Holla yere düştüğünde düştüğü yer ile ebe 
arasındaki uzaklık adımla ölçülür ve oyun-
cunun hanesine yazılır. Oyuna başlarken 
belirlenen adım sayısına ilk önce hangi 
oyuncu ulaşırsa oyunu kazanmış sayılır.

 Tütünüm Eğri
 Cirit sopasına benzer değneklerle oynanır. Ebe ismi verilen bir başlangıç 
çizgisi çizilir. Yaklaşık dört beş metre uzağa bir değneğin sığacağı kadar küçük 
bir çukur açılır. Çukurun içine ebenin değneği konurlur. Ebe olacak kişi ya mılli tu-
tarak, yahut sayışarak bazen de cirit atarak belirlenir. Oyuncular değneklerini ci-
rit gibi atarak ebenin değneğini çukurdan çıkarmaya çalışırlar. Değnek çukurdan 
çıkarılırsa ebe değneği yerine koymadan oyuncular koşup attıkları değneklerini 
alıp başlangıç çizgisine dönmek zorundadırlar. Ebe değneğini çukura koyar koy-
maz değneklerini attıkları yerden almaya koşan oyuncuları sobelemeye çalışır. 
Başlangıç çizgisine ulaşmadan sobelenen oyuncu ebe olur.
 

 Eçço Meçço
 Eçço, meçço, nalha 
meçço, nal, mıh, gel, al, gur-
tar, çıh. Kırk, kırk bir, kırk iki, 
kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk 
altı, kırk yedi, kırk sekiz, kırk 
dokuz, elli. Ebelik bundan bel-
li. Olur, olmaz, önce, sonra, 
ben bu oyundan çıktım.
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                               Etkinlik: Aşağıda verilen sayışma örneğini sınıfta       
                              okuyalım. Bizim bildiğimiz başka sayışma şekilleri
                             varsa arkadaşlarımızla paylaşalım.



ERZURUM VE ÇEVRESİNDE GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

Erzurum ve çevresinde yazlık ve kışlık olarak giyilen geleneksel kadın 
ve erkek kıyafetlerinin büyük bir kısmı günümüzde kullanılmamaktadır. Yaşam 
alışkanlıklarının değişmesi, moda etkisi ve zamanla üretim ve tüketim anlayı-
şında yaşanan değişim bunun temel sebepleridir. 

 Eskiden hazır sektörü yoktu. Giysiler terzi ve abacılar tarafından sipariş 
üzerine hazırlanırdı. Basit gündelik kıyafetlerin bir kısmı evlerde dikilerek veya  
örülerek hazırlanırdı. Bu kıyafetlerden kışlık olanlar genellikle yünden yapılırdı. 
Yazlık olanlar ve içten giyilen giysiler ise pamuktan imal edilmiş kumaşlardan 
hazırlanırdı. 

Erzurum’da erkekler genellikle kışın başlarına hayvan kürkünden yapıl-
mış kalpak yahut yünden dokunmuş papak takarlardı. Yazın ise külah örter et-
rafına ince kumaş veya tülbentten sarık sararlardı. Sarığın sarılmasında kulla-
nılan kumaşın türü ve sarığın sarılma biçimi ait olunan yaş grubu ve mensubu 
bulunan sosyal sınıfa göre değişiklik gösterirdi. Erkekler ayaklarına yumuşak 
deriden yapılmış markop veya yemeni adı verilen ayakkabı giyerlerdi. Daha 
sonraları cistik ismi verilen ayakkabılar yaygınlaşmıştır. Günümüzde bar ekip-
lerinin bar oynarken giydiği ayakkabılar bu cistiklerdir. 
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 Erkekler zığva denilen lacivert 
kumaştan yapılmış, arkası pilelerle tor-
ba şekline sokulmuş, dar paçalı bir pan-
tolon giyerlerdi. Üst tarafına dik yakalı, 
düğmeli, uzun kollu gömlek; üzerine de 
lacivert kumaştan yapılmış düğmeli bir 
yelek giyerlerdi. Gömleğin üzerine lacivert 
kumaştan yapılmış ilikli ve düğmeli yelek 
giyerdi. Bellerine ise tosya kuşağı diye 
isimlendirilen şal bir kuşak bağlarlardı. 
Yelek cebine cep saati konulur; saat, gü-
müş bir zincirle (köstek) yeleğin iliklerin-
den birisine takılırdı. Çorap olarak genel-
likle elde örülmüş yün veya tiftik çoraplar 
kullanılırdı. Köylerde ayakkabı olarak yine 
evde yapılmış çarık giyilirdi. Çarık sığır 
derisinden yapılırdı. Teknolojinin gelişme-
si ile birlikte köylerde kara lastik denilen 
lastik ayakkabılar giyilmeye başlandı. 

Geleneksel giysi olarak ka-
dınlar ise basma denilen kumaş-
tan ya da kadifeden yapılmış geniş 
entariler; altından da şalvar giyi-
nirlerdi. Şalvarın paçaları çorap-
ların içine konulurdu. Dizlemeler, 
dize kadar çıkan nakışlı ve yünden 
örülmüş uzun çoraplardı. Kadınlar 
düğün ve özel günlerde kadifeden 
yapılmış süslü elbiseler giyerlerdi. 
Bu elbiselere bindallı ismi verilirdi. 

Kadınlar dış kıyafet olarak 
ehram giyip başlarına da pamuk-
tan yapılmış leçek takarlardı. Ka-
dınların günlük işlerini yaparken 
giydikleri kıyafetlere tütünlük ismi 
verilirdi. Eskiyen kıyafetler tütünlük 
olarak kullanılırdı.
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 ERZURUM AĞZI
Türkçe, tarihî devirlerinden beri birçok lehçeye ayrılmış bir dildir. Türk-

çenin kuzeybatı (Kıpçak), güneybatı (Oğuz-Türkmen), güneydoğu ve kuzey-
doğu (Altay) olmak üzere dört lehçe grubu vardır. Türkiye Türkçesi güneybatı 
grubuna giren bir lehçedir. Çağdaş Türk lehçeleri arasında en çok konuşulan 
lehçe Türkiye Türkçesidir. 
 Türkiye Türkçesi konuşulduğu bölgelerde bazı ses ve şekil farklılıkla-
rına bağlı olarak ağızlara ayrılmıştır. Türkiye Türkçesi ağızlarından biri olan 
Erzurum ağzı hem ses bilgisi hem de anlam bilgisi yönüyle dikkat çekici özel-
liklere sahiptir. Ayrıca Erzurum ağzı da kendi arasında ses, şekil farklılıklarına 
dayalı olarak alt kollara ayrılır. Bunların hepsinde söz varlığı açısından farklı 
dillerin -mesela Ermenice, Rusça- ve eski Türkçenin etkisi göze çarpar. Keli-
me hazinesi açısından incelenince, eski Türkçe ile Erzurum ağzı arasında da 
önemli benzerlikler bulunur. 

 Erzurum ağzı Türkiye Türkçesi ağızları içerisinde Oğuz Türkçesinin saf 
halini en fazla koruyan ve devam ettiren olmuştur. Bu yönüyle Azerbaycan Türk-
çesi ve Türkmenistan Türkçesi yakınlık ve benzerlik gösterdiği yönleri vardır.
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 Erzurum ağzının kendine has bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerin belli 
başlı olanlarını gösteren tablo aşağıdadır.

Erzurum ili ağızlarında, yazı Türkçesi’nde 
bulunan 
(a, ı, o, u. e, i, ö, ü) ünlüleri dil ve dudak du-
rumlarına bağlı olarak az çok değişmiş şekil-
leri ile görülürler.

Asker - 
esger

Akraba - 
ehraba

Harp - 
herb

İstanbul ağzında; sözcüğün sonuna gelen “ı”, 
“u”, “ü” ünlüleri Erzurum ağzında çoğu kez “i” 
ünlüsüne dönüşmektedir

Kapı - 
gapi

Kuzu - 
guzi Sarı - sari

İstanbul ağzında “k” harfiyle başlayan bazı 
sözcükler, Erzurum ağzında genellikle “g” 
harfine dönüşmektedir.

Koyun - 
goyun Kılıç - gılıç Kundura - 

gondura

İstanbul ağzında sonu “k” ile biten sözcükler, 
Erzurum ağzında “h” ya dönüşür.

Kabak - 
gabah

Salıncak - 
salıncah

Toprak - 
torpah

Bazı sözcüklerde İstanbul ağzındaki “t” ün-
süzü Erzurum ağzında “d” ünsüzüne dönüş-
mektedir:

Tarak - 
darak

Tarçın - 
darçın

Tavşan - 
davuşan

Bazen de bunun tersi olur ve “d”, “t” ye dönü-
şür:

Domates - 
tomates Dut - tut Diken -   

tiken

İstanbul ağzında bazı sözcüklerin başlarında 
ve ortalarında bulunan “a” harfi, Erzurum 
ağzında “e” ye dönüşmektedir.

Hatır -  
hetir

Alaaddin - 
eleddin

Hamam - 
hemam

“B” lerin “p”ye dönüştüğünü gösteren örnek 
sözcükler verecek olursak

Bıçak -   
piçah

Bakır -   
pahır

Bakraç - 
parhaç

ŞEHRİMDE BEN

161



DİYİRLER BİZDE ŞİİRİ

Çitin adı çeper, oğlak da gıdik   Un çorbası herle, ağıl bizde kom

Tay’a kurik diyirler, köpeğe gudik   Bacaya buhari, leviyeye lom

Fasulyeye lobiya, bulgura hedik   Dantele tentene, tuman ise don 

Mantıya da hıngel diyirler bizde.   Bedduaya gargış diyirler bizde. 

Sofra bezi dastar, samanlık merek  Sandalyeye iskemle, katı ise perk 

Demine bayahıt, sergene terek   Bilmeceye mesel, nadasa da herk

Çaydanlığa demlik, kovaya külek   Masal hekat iken, at arkası terk

Havluya da peşkir diyirler bizde.   Yüz örtmeye yaşmak diyirler bizde.

Dilsizin adı lal, görmeyenin kor  Sos anık ve urva, kirişe hetil 

Yoğurt suyu süzük, öksürük de çor  Geçen yıla bıldır, yatağa mitil

Banyo yapmak çimmek, peynire de lor  Kahverengi kavut, bakraca sitil 

Mızıkçıya cığız diyirler bizde.   Yolluğa da cecim diyirler bizde.

Elbise entari, yumağa kelep,   Mandaya camış, kediye pisik

Koyuna davar, sürüye celep   Sofraya peşkir, danaya mozik 

Çamaşıra esbab, çapraza verev   Kuzu ve dananın yatağı kozlik

Rüzgara ülüzgar diyirler bizde   Divana da seki diyirler bizde. 

    Dağ eriği sarol, çeşmeler göze 

   Annemiz abadır, teyzemiz eze 

   Halaya bibi, tazeye teze 

   Bayata da kerti diyirler bizde. 

                                                                (Anonim)
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ERZURUM VE ÇEVRESİNDE SÖZLÜ EDEBİYAT TÜRLERİ 

 Destanlar

	 	Bir	milleti	derinden	etkileyen	ve	uzun	yıllar	iz	bırakacak	büyük	bir	savaş,	
doğal	afet,	göç,	yiğitlik	gibi	durumların	manzum	(şiir)	olarak	anlatılmasına	des-
tan	denir.	Dünya	genelinde	toplumların	edebiyat	alanında	ortaya	koydukları	ilk	
ürünler	genellikle	destanlar	olmuştur.	Destanlar	doğal	ve	yapay	destanlar	olarak	
ikiye	ayrılır.

 Erzurum	 yöresine	 ait	 destanlar	 arasında	 ençok	 bilineni	 Ketencizâ-
de	Mehmet	Rüştü	Efendi’nin	Güz Destanı’dır.	Erzurum	ve	çevresinde	her	yıl	
yaşanan	yoğun	kış	öncesinde,	Erzurum	halkının	kış	hazırlıklarını	mizahi	bir	
şekilde	ve	abartarak	anlatan	bir	yapıttır.
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   Güz Destanı 
 Mevsimi geldi efendi, git pelit al, dal da al 
 Çam, kavak, sorhun, tezek, saçma dahi herhalde al 
 Tuz, çaşır, peynir, güzel yaprak bu günlerde gelir 
 Bir kuru tatlı erik, hurma ile yağ, bal da al 
 Sebze, kişmiş, badem içi, fındık içi çok getir 
 Köme, pestil, bamyaya bak her ne var bakkalda al 
 İki yüz batman kadar un parası ver köylüye 
 Gendime, bulgur da gelsin, mercimek, şalgam da al 
 İşine elbette âdem ihtiyat etmek gerek 
 Hasılı tut pendimi, kurbanlığı Şevval’da al 
 Et gelince zerzevat günden güne elbet gelir 
 İki yük âlâ pirinç alınca bir gırbal da al 
 Âdeme bir şan imiş ahırda hayvan beslemek 
 Adımız var, şanımız var bari birkaç mal da al 
 Ot, saman, yonca ile arpa alınca dikkat et 
 Üç sepet, iki kürek, ahır yüzüne sal da al 
 At, katır, merkep, öküz lazımsa ihmal eyleme 
 Bir çekiç, bir kerpeten, çokça döğülmüş nal da al 
 İki top çilvari, üç top basma, on el havlusu 
 Üç tulum, beş top gezi, lahuri bir top şal da al …
      Ketencizâde Mehmet Rüştü

 Masallar
 Genellikle halk tarafından oluşturulan, sözlü olarak kuşaktan kuşağa 
anlatılan ve olağanüstü olaylarla süslenmiş, gerçek dışı olayların anlatıldığı 
anlatı türüne masal denir. Erzurum ve çevresinde de masallara hekât adı ve-
rilmekteydi. Eskiden köylerde, uzun kış gecelerinde, akşam sohbetlerinde aile 
büyükleri tarafından anlatılırdı. Şehir merkezindeki kahvehanelerde ise hikâ-
ye ya da masal anlatıcıları tarafından anlatılırdı. Masal anlatılmasındaki amaç 
masallarda anlatılan olaylarla birlikte dinleyicileri düşsel bir yolculuğa çıkar-
maktı. Erzurum ve çevresi masalları içerisinde en çok bilinenleri; Yılan Bey, 
Leylek, Beyböyrek, Kesik Baş, Yeddi Köseler gibi masallardır.

                              Etkinlik: 
                    Aşağıda bir bölümü verilen destanı okuyalım.



  Beyböyrek 
 Bir varmış bir yokmuş zamanın birinde bir padişah varmış. Padişahın 
da kırk oğlu varmış. Padişahın bir gün vakti tamam olmuş, öleceği zaman oğul-
larına vasiyet etmiş: “Oğlum ben ölürsem sağ tarafa gidin, sakın sol tarafa 
gitmeyin buradan size zarar gelir”. Vakti gelir padişah ölür. Kırk gün yasını 
tutarlar. Kırk oğlu derler ki: “Kalkın ava gidelim kuşa gidelim”. Kalkar ava kuşa 
giderler. Büyük oğlu der ki: “Sola gidelim. Kalkar o tarafa giderler. Küçük oğlu 
der ki: “Ben ölürüm de babamın sözünden çıkmam onun istediği yere gidelim”. 
En sonunda büyük olan dediği yere giderler giderken yollarını kaybederler, ka-
rınları acıkır. Atlarını tavlaya çeker yatarlar. Bu arada kazanlar kurulur yemek-
ler pişer, sofralar hazırlanır. Kırk oğul yerler içerler fakat küçük oğlan yemez. 
Kırk kardeş küçük kardeşlerine: “Sen çocuksun ne diye geldin sen her şeyden 
korkarsın.” derler. Bunlar kırk yatağa girip yatarlar. Küçük oğlan bunları yatırır 
ve kalkar. Elbiselerini giyer, silahlarını kuşanır ve beklemeye başlar. Dağları 
delerek yeri göğü yıkarak bir devin geldiğini görür. 
      (Bilge Seyidoğlu, Erzurum Masalları)
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………
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                                  Yazalım: Aşağıda verilen masalı okuyalım. 
                                 Eksik kalan kısmını yazalım.



 Efsaneler

 Çok uzun bir süredir halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan 
hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere efsane denir. Her toplumda bu özel-
likleri içeren birçok öyküye şahitlik yapabilirsiniz. Ancak bu efsanelerin ortak 
özellikleri gerçeklikten uzak olmasıdır. Ayrıca çok eski dönemlerden beri kimin 
anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Bölgemizde bulunan 
dağ, köprü, pınar, türbe, göl ve orman gibi çok sayıda yer hakkında kutsal hikâ-
yeler veya efsaneler üretilmiştir. 

 Erzurum efsaneleri çeşitli bilim insanları tarafından derlenmiş, kayıt 
altına alınmış ve yayınlanmıştır. Erzurum efsaneleri arasında: Çoban Dede 
Efsanesi, Dumlu Baba Efsanesi, Balıklıgöl Efsanesi, Pir Ali Baba Efsanesi, 
Abdurrahman Gazi Efsanesi, Kesikbaş Efsanesi, Aygır Gölü Efsanesi gibi çok 
sayıda efsane bulunmaktadır.
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 PİR ALİ BABA VE BİNBİR HATİM GELENEĞİ 
Binbir hatim Erzurum’da 16. yüzyıldan günümüze kadar devam eden 

toplu halde Kur’an-ı hatmetme geleneğidir. Hatim, Kur’an-ı Kerim’in baştan 
sonra okunması anlamına gelmektedir. Bu gelenek Pir Ali Baba olarak bilinen 
âlim bir zattan miras kalmıştır. Pir Ali Baba gördüğü bir rüyanın ardından Erzu-
rum şehrinin kazalardan, belalardan ve doğal afetlerden korunması için binbir 
hatim geleneği başlatmıştır. Anlatılan rivayet aşağıdaki gibidir.

Pir Ali Baba Dutçu köyünde kendi halinde yaşar, değirmencilik yapar-
mış. Devrin padişahı gezerken Ali Baba’nın değirmenine uğrar. 
 -İhtiyar Selamünaleyküm der, 
Pir Ali Baba:
 -Aleykümselam, diye cevap verir. Padişaha gücü nispetinde ikramda 
bulunur. 
Padişah: 
 -Babacığım ben senden çok memnun kaldım, benden bir muradın var 
mı? Diye sorar. Pirali Baba önce hiçbir şey istemez. Padişah ısrar edince: 
 -Padişahım şu değirmenin suyunu bendinden bana bağışlarsan dünya-
lar benim olur der.
 Padişah:
 -Bu kadar suyu ne yapacaksın, diye sorunca 
Pir Ali Baba: 
 -Kırk değirmen yaptıracağım. Memleketimi Allah afatından saklasın 
diye kırk değirmenin geliriyle her yıl hafızları toplayıp binbir hatim okutacağım, 
diye cevap vermiş. 
 Böylece kırk değirmenin suyu Ali Baba’nın değirmenine bağlanmış. Ri-
vayete göre Pir Ali Baba da bunun üzerine binbir hatim geleneğini başlatmış. 
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Okuyalım: 

                                Aşağıda verilen metni okuyalım.



 Maniler
 Maniler halk edebiyatımızın en küçük nazım şekillerinden biridir. Türk 
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinde kullanılmaktadır. İlimizde de birçok mani 
bulunmaktadır.

 Su gelir daş dibinden  Pungarın başı güzel
 İçemem lüllüğünden   Dibinde daşı güzel
 Eller ne derse desin   Ele bir yar sevmişem
 Geçemem sevdiğimden  Kirpiği gaşı güzel

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

 
 Ninniler
 Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkülere ninni 
denir. Şehrimizde annelerimizin söylediği birçok ninni vardır. Erzurum’da nen-
ni olarak adlandırılmaktadırlar.
 Uzun kavak boyun olsun  Nenni dedim şahlanasan
 Selvi söğüt dalın olsun  Dünürlere ok atasan
 Akan sular ömrün olsun  Büyüye bene bakasan
 Nenni yavrum nenni   Nenni yavrum nenni
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                                        Yazalım: Aşağıdaki manileri sınıfta sesli bir şekilde 
                          okuyalım. Daha sonra kendimiz de bir mani yazalım. 
                         Arkadaşlarımızla paylaşalım. 



Atasözleri-Deyimler
 Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, 
öğüt verici nitelikte sözlere atasözü denir. Deyimler ise genellikle gerçek anla-
mından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. 

Çağırılan yere erinme, çağırılmayan yere görünme

El adamı yardan uçurur, durur tozuni seyreder

Ben umaram bacımdan, bacım ölür acından

Tavuk kakar böcügi, gahar görür cücügi

Dünya yansa bir horum oti yanmaz

Merek yıhıldi sıçanlara da galmadi

Ağanın mali gidir, hizmetkarın cani

Ölüler de sanir ki diriler helva yiyir

Yatsılık töre, o da olmiya göre

Misafir gelmeden rızgı gelmek

Çöreginde çigi olan gocunur

Desinlere kırk tas su içmek

Ay bacayı savuşmadan

Araz ahar göz bahar

Issi tandır eymek tutar

Cıbılın gabadayısı

Kaligini sürtmek

Rıkkıni satmak

Uslu geçmek

Gugguligu mi diyir

Erzurum’da Bazı Ölçü Birimleri

- boyi sırıh gibi (uzunluk) 
- enbele ambugadar (genişlik) 

- sizin araba gaç basir (hız) 
-taa anorda (uzaklık) 

- bu da bi kırtik (küçüklük) 
- yandığ gavrulduğ (sıcaklık) 

- elim ayağım kızırik oldi (soğukluk)
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                              Bulalım: Yukarıdaki atasözü ve deyimlerimizde geçen bilmediğimiz      
                                     kelimeleri bulalım. Bu kelimelerden bir sözlük oluşturalım.

                              Okuyalım: İlimize ait bazı atasözü ve deyimler aşağıda 
                              verilmiştir. Sınıfta okuyup anlamları üzerine konuşalım.



 BASIN YAYIN
Erzurum’da yerel basının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. 

1865’te Osmanlılar Döneminde Erzurum’da ilk resmi matbaa kurulmuştur. İki 
yıl sonra 1867 yılında Erzurum’un ilk yerel gazetesi olan Envârı Şarkiye (Do-
ğunun Nurları) çıkarılmaya başlandı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından Cumhuri-
yet Dönemine kadar Erzurum’da toplam beş gazete daha çıkarılmıştır. Bunlar 
arasında en dikkate değeri Albayrak gazetesidir. Albayrak gazetesi, Kurtuluş 
Savaşı yıllarında ülkemizin bağımsızlığını elde etmesi yolunda milletimize ön-
cülük yapmış bir yayın organıdır. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında 
yaptığı yayınlarla bağımsızlık davasına büyük hizmetler sunmuştur. 
 Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum’da dergiler yayınlanmaya başlan-
mıştır. 1950’li yıllarda basın hayatında bir canlanma görülmüştür. Bu dönemde 
Hürsöz, Yakutiye, Karasu Kenarında gibi yayınlar edebiyat ve sanata önemli 
ölçüde yer vermişlerdir. 
 1970’li yıllardan itibaren ulaşım imkânlarının gelişmesi ile İstanbul gaze-
teleri Erzurum’a gelmeye başlamış ve bu durum yerel basının okunma oranını 
azaltmıştır. Ayrıca Erzurum’da 1973’te televizyon yayınları başlamıştır. Televiz-
yonun hayatımıza girişiyle birlikte yerel gazetelere olan ilgi daha da azalmıştır. 
 Erzurum’da 1970-80’li yıllar arasında daha çok edebiyat ağırlıklı der-
giler gözümüze çarpmaktadır. Bir taraftan tarihi ve kültürel zenginliğe sahip 
bir şehir olan Erzurum diğer yandan bir üniversite kenti olması sebebiyle her 
zaman edebiyat ve sanat ağırlıklı dergiler çıkarmaya önem vermiştir.
 1990’lı yıllardan itibaren özel radyo ve televizyonların da kurulmasına 
imkân veren hukuki değişimlerin yaşanması ile birlikte Erzurum’da yerel radyo 
ve televizyonlar kurulmaya başlamıştır. 
 Erzurum’da günümüzde çok sayıda yerel radyo, gazete ve internet ga-
zetesi yayın hayatına devam etmektedir. Bunların yanında bir adet de yerel 
televizyon kanalı yayıncılık yapmaktadır.
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 MÜZİĞİMİZ
Erzurum yöresi müziği çok çeşitli ve zengindir. Bu bağlamda ilimiz Ana-

dolu’nun türkü bakımından en zengin illerinden biridir. Erzurum Türk halk mü-
ziği dağarcığında ülkemizin ilk sıralarında yer almaktadır. Erzurum türküleri ço-
ğunlukla koşma tarzındadır. Güzelleme, koçaklama ve divan türünde türküler 
de bulunmaktadır. Türkülerimize bağlamanın yanı sıra davul, zurna, mey gibi 
sazlar eşlik etmektedir. Erzurum mey sazının kullanımında Anadolu’ nun mer-
kezi sayılır.

 Erzurum dağarcığına has diğer bölgelerde artık pek rastlanmayan bir 
tür de tatyan adıyla bilinmektedir. Tatyan, divan şiirinden gelen ve gazel türüne 
yakın bir türdür. Çoğunlukla aşk konularını işlenmektedir. Örnek olarak: Dün 
Gece Yar Hanesinde türküsünü verebiliriz.
 Erzurum türkülerinin kendine has bir havası ve söyleyişi vardır. Erzu-
rum halk musikisi âşıklık geleneğinin yüzyıllardan beri getirdiği duygu ve dü-
şüncesinden beslenmiştir. Diğer yandan da Erzurum’un bir medreseler şehri 
ve eğitim merkezi olmasının etkisi 
ile divan şiirinden ve klasik Türk 
musikisinden etkilenmiştir. Erzu-
rum müziği Türk milletinin ortak 
değerlerinin, yaşanılan coğrafya-
nın özelliklerinin ve yaşanılan tarihi 
olayların samimi duygularla ifade 
edilmesi ile şekillenmiştir. Erzurum 
insanı yaşadığı savaşlar işgaller ve 
göçleri türkülerine uzun havalarına 
yansıtmıştır. 
 Erzurumu’un bilinen bazı 
türküleri: Sarı Gelin, Erzurum Kili-
di, Bayram O Bayram Ola, Kavur-
ma Koydum Tasa, Al Yeşil Gey-
miş, Huma Kuşu, Göç Göç Oldu, 
Narman Kazasında, Kadem Bastı, 
Seyreyle Güzel, Hani Yaylam, Da-
daş Dinlendirme Havası’dır.
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AL YEŞİL GEYMİŞ

Al yeşil geymiş allanır “balam”  Al yeşil geymiş bürünür “balam”

Çermik yolunda sallanır   Fistanı yere sürünür

Gorharam bu söz dallanır“balam”  Yel vurur yüzü görünür “balam”

Yandım yanasın ay gız   Benim olasın ay gız

              Anonim Erzurum Türküsü

          

  ÖNEMLİ GÜNLER
Erzurum, son düşman işgalini I. Dünya Savaşında yaşamıştır. Kahra-

man ordumuz, savaşın son yılı olan 1918 yılında 42 günde Erzurum ve il-
çelerini düşman işgalinden kurtarmıştır. Kurtuluş yıl dönümleri hem Erzurum 
merkezde hem de ilçelerde her yıl yapılan tören ve etkinliklerle coşku içinde 
kutlanmaktadır. Erzurum şehir merkezinde 12 Mart’ta ilçelerde ise kurtuluş 
günlerinde kutlamalar yapılmaktadır.
 Şehrimiz Erzurum bilindiği üzere Erzurum Kongresi ne ev sahipliği yap-
mıştır. Bu kongrede Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Atatürk’ün kongre 
çalışmalarını yapmak üzere Erzurum’a geldiği ve kongrenin yapıldığı tarihler, 
her yıl yapılan tören ve etkinliklerle kutlanmaktadır.
 Atatürk’ ün Erzurum’ a geldiği tarih: 3 Temmuz 1919
 Erzurum Kongresi   : 23 Temmuz 1919
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Mükerrem KEMERTAŞ

 Etkinlik:Bizler de sınıfımızda bildiğimiz bir 
Erzurum türküsünü söyleyelim.



 9 Kasım 1877 tarihinde Erzurum halkı Aziziye Tabyalarında düşman 
askerine karşı direnmiştir. Bunun sonucunda ise büyük bir halk destanı yaz-
mıştır. Bu olayın anısına her 9 Kasım günü sabah namazı ile birlikte Aziziye 
Tabyalarına yürüyüş düzenlemektedir.

 HALK TAKVİMİ
 Erzurum ve çevresinde insanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili işle-
rini eski hesap dedikleri halk takvimine göre yaparlardı. Halk takvimi güneş yılı 
esasına göre düzenlenmiş Rumi takvim’i esas alırdı. Rumi takvim, Miladi takvi-
me göre 13 gün geriden gelir. Örneğin Rumi 1 Mart, Miladi 13 Mart’a denk gelir.
 Bu geleneksel takvime göre yıl Kasım günleri ve Hızır günleri diye ikiye 
ayrılırdı. 
 Kasım günleri kışı, Hızır günleri ise yazı temsil ederdi.
 Mevsimler içerisinde aylardan bağımsız yani başlangıç ve bitişleri ay-
ların başlangıç ve bitişleriyle örtüşmeyen özel dönemler vardı. Bunlardan en 
önemlisi zemheri veya erbain denilen ve 40 gün süren kışın en şiddetli döne-
midir. Zemheri, Rumi 21 Aralık’ta başlayıp 31 Ocak’ta biter. Zemheriden sonra 
bir fırtınayla birlikte Hamsin başlar ve 50 gün sürer. Hamsin, Rumi 1 Şubat’ta 
başlar 21 Mart’ta sona erer. 21 Mart’tan sonrası ise bahar aylarıdır. Bu süreçler 
içerisinde, kocakarı soğukları, leylek karı, camışkıran gibi belirli günler de var-
dır.  Bu belirli günlerde fırtına, kar yağışı veya mevsim normallerinin çok altında 
geçici hava durumları yaşanır. 
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                            Etkinlik: Yaşadığımız yerin önemli günlerini bilişim   
                                 teknolojilerini kullanarak araştıralım.



 

İLİMİZDE EĞİTİM
 Kişiler meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul ya da okul ni-
teliği taşıyan kurumlara giderler. Bu kurumlarda genel ve özel bilgiler yönünden 
yetişmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen eğitim verilir. 
Buna örgün eğitim denir. Yaygın eğitim ise örgün eğitim olanaklarından yararlan-
mamış olanlara ya da başladıkları okuldan erken ayrılanlara verilir. Örgün eğitim 
kurumlarında okumakta olup meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek is-
teyenlere de uygulanan eğitimdir. İlimizde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, lise 
ve dengi okullar, üniversiteler ile özel eğitim kurumları bulunmaktadır. 

 Güncel verilere göre üniversite öğrencileri hariç örgün eğitim alan öğ-
renci sayısı 173 bin 611’dir. Ayrıca bu eğitim kurumlarında 12024 öğretmen 
görev yapmaktadır. İlimizde 8212 derslik ve 1250 okul bulunmaktadır.

 

 Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, rehberlik ve araştırma 
merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezi, öğretmenevi ve 
akşam sanat okulları bulunmaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitim merkezinde yerel 
ve ulusal eğitimler verilmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin ilgi ve 
yeteneklerine yönelik okul türlerimiz il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet vermektedir. Bu okullarımız ve verdikleri eğitim içeriklerinden bazıları 
aşağıdaki gibidir: 
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2 0 2 0  -  2 0 2 1
Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Ortaöğretim Toplam

Resmi Özel Resmi
(MEB Dışı)

Özel
(MEB Dışı)

Resmi Özel Resmi Özel Açık 

Öğretim
Resmi Özel Açık 

Öğretim
Resmi Özel Açık 

Öğretim
Toplam

Öğrenci 10.331 637 399 116 49.018 1.177 46.570 1.929 1.053 43.325 3.635 15.565 149.643 7.494 16.618 173.755

Öğretmen 243 69 220 165 3.140 140 4.286 199 3.474 382 11.363 955 12.318

Derslik 176 92 99 57 3.227 93 2.486 171 2.155 315 8.143 728 8.871

Okul 44 20 46 21 637 7 315 12 121 20 1.163 80 1.243
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Bilim ve Sanat Merkezi: Palandöken ilçemizde bulunmaktadır. İlkokullarda 
sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrenciler bu kuruma alınmaktadır. Örgün 
eğitimlerini aksatmadan bireysel yeteneklerini artırmaya yönelik eğitimler ve-
rilmektedir.

Meslek Liseleri: İlimizde mesleki ve teknik eğitim almak isteyen öğrencilerimiz 
için farklı branş ve yapılarda liselerimiz bulunmaktadır. Bu okullarda inovas-
yondan raylı sisteme, elektrik elektronikten bilgisayara, günümüz teknoloji bö-
lümlerinden geleneksel el sanatlarına ve turizme kadar birçok alanda mesleki 
ve teknik eğitim verilmektedir.

Güzel Sanatlar Lisesi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okulu-
muzda resim, müzik, heykel ve grafik alanlarında eğitim ve öğretim verilmek-
tedir.

Spor Lisesi: Ülkemizin gelişen spor merkezlerinden biri olan ilimizde spor 
alanında yeteneği olan öğrencilerimize eğitim hizmeti sunmaktadır.

Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri: Şehrimizde sözel alanlarda başarılı sosyal 
zekâsı yüksek öğrencilerin eğitim öğretim almasını sağlayan sosyal bilimler 
liselerimiz mevcuttur. Ayrıca matematik ve fen bilimleri alanlarında bilim adam-
ları yetiştirmek için kurulan fen liselerimiz bulunmaktadır. 

İmam Hatip Liseleri: Lise müfredatına ek olarak imam hatip meslek dersleri-
nin de verildiği okullarımız bulunmaktadır.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda hedefimiz insanı 
merkeze alan, millî ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerektirdiği donanım-
larına sahip, geleceğimizi emanet edebileceğimiz genç nesiller yetiştirmektir.
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ÜNİVERSİTELER
 Atatürk Üniversitesi
 1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi ülkemizin en köklü eğitim 
kurumlarından birisidir. Atatürk Üniversitesinde 23 fakülte, 1 konservatuvar, 
1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 38 araştırma ve uygulama 
merkezi, 45 birim, 851 program bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 300 
binin üzerinde öğrencisi ile Açık öğretim fakültesi de bulunmaktadır.

 Erzurum Teknik Üniversitesi
 2010 yılında kurulmuştur. Üniversitemizde 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 yabancı 
dilleryüksek okulu bulunmaktadır.

 
 İLİMİZDEKİ DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ
 Erzurum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan genç-
lik merkezlerimiz vardır. Bu merkezlerin amacı gençlerin serbest zamanlarını 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleridir. Ayrıca bil-
gi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, 
programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmektir. 
 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-
na bağlı olarak faaliyet gösteren ESMEK’ler ve Bilgi Evleri gençlere ve çocuk-
lara çok sayıda hizmet sunmaktadır.
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ŞEHRİMİZDEKİ GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR FAALİYETLERİ
 Geleneksel Sporlar
 Erzurum, Türk kültürünün katıksız yaşandığı bir yer olması sebebiyle 
geleneksel sporların yaşadığı ve yapıldığı bir ilimizdir. 

 Bu geleneksel sporların başında atlı cirit gelmektedir. Bunun dışında 
karakucak güreşleri, ağaç güreşi (mas güreşi), atlı kızak, geleneksel kızak, 
atlı okçuluk sporları yapılmaktadır. Erzurum’da bu saydığımız geleneksel spor 
dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerimiz ve çok sayıda lisanslı sporcumuz 
bulunmaktadır.

  Atlı Cirit
 Cirit, at üzerinde yapılan çok eski bir Türk sporudur. Oynayana çeviklik, 
sağlamlık, iyi bir binicilik kazandırır. Cirit bir savaş oyunudur. Yedişer atlıdan olu-
şan iki takım, futbol sahası büyüklüğünde bir alanda karşılıklı dizilir. Takımlardan 
birinden bir binici atını diğer takıma doğru sürer. Elindeki değneği mızrak atar 
gibi karşı takıma doğru atarak oyunculardan birisine isabet ettirmeye çalışır. 
 Cirit ismi verilen değnek oyuncunun elinden çıkar çıkmaz karşı takım-
dan bir sporcunun onu vurma hakkı doğar. Bundan dolayı ciridi atan kendi 
takımına doğru hızla at sürerken diğer takımdan bir sporcu onun peşinden at 
sürer ve ciridiyle ona isabet ettirmeye çalışır. Böylece meydan denilen oyun 
sahasında büyük bir kaçma kovalama sahnesi yaşanır. Kovalayan oyuncu ci-
ridini atar atmaz bu sefer karşı takım oyuncusu ona doğru at sürer ve oyun 
böylece sürüp gider. Cirit çok hızlı ve izlemesi heyecanlı bir spordur. 

 Erzurum’da günümüzde otuzdan fazla cirit kulübü vardır. Bu kulüplere ka-
yıtlı üç yüz civarında safkan cirit atı ve beş yüze yakın lisanslı sporcu vardır. Cirit 
kulüplerimizden yedi tanesi Türkiye Birinci Atlı Cirit Ligi’nde mücadele etmektedir.
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  Karakucak Güreşleri

 Ülkemizde en yaygın olarak yapılan geleneksel spor dalı karakucak 
güreştir diyebiliriz. Karakucak güreş genel olarak yağlı güreşe benzer. En 
önemli farkı sporcuların yağlanmadan güreş yapmalarıdır. 

 Erzurum’un ilçelerinden Pasinler, Tortum, Oltu, Olur, Narman ve Uzun-
dere’de karakucak güreşleri yaygındır. Karakucak güreşleri her yıl Pasinler il-
çemizde Yedi Cumalar ismiyle düzenli olarak yapılmaktadır. Pasinler’de mayıs 
ve haziran aylarında yedi hafta boyunca her cuma günü karakucak güreş mü-
sabakaları düzenlenir. Bunun dışında birçok ilçemizde de festival, şölen ve dü-
ğün gibi etkinliklerde karakucak güreş müsabakaları düzenlenmektedir. Ayrıca 
her yıl düzenli olarak Erzurum Kalesi içerisinde karakucak güreş müsabakası 
yapılmaktadır.

 Erzurum, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren modern sporların gelişim 
gösterdiği ve severek yapıldığı bir yer olmuştur. Ülkemizin ilk kapalı spor sa-
lonlarından birisi şehrimize inşa edilmiştir. Şu anda mevcut olmayan bu salon 
Erzincankapı semtinde, belediyeye ait otoparkın yerinde bulunmaktaydı. Ka-
palı spor salonunun varlığı şehrimizde salon sporlarının gelişmesine büyük 
katkı sağlamıştır. Özellikle güreş ve boks branşlarında şehrimiz çok sayıda 
sporcu yetiştirmiştir. 

 Erzurum’da zamanla, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, 
Ilıca Şeker Fabrikası gibi devlet kurumlarının spor salonu yapmaları ve spor 
kulüpleri kurmalarıyla amatör sporlar hızlı bir gelişim göstermiştir. 

 Daha sonra özel spor salonları da açılmış ve çok sayıda kulüp faaliyete 
geçmiştir. Erzurum’da günümüzde elliden fazla amatör spor kulübü bulunmak-
ta; altmışa yakın spor tesisi ve elli bin civarında lisanslı sporcu vardır.
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 Kış Sporları
 Şehrimiz coğrafi özellikleri bakımından kışların uzun ve soğuk geçtiği 
sert karasal iklim kuşağındadır. Bunun doğal sonucu olarak kar tabakası 
şehrimizde ve çevresindeki dağlarda uzunca bir süre kalmaktadır. Bu durum 
şehrimizin bir kış sporları merkezi haline gelmesinde en büyük etkendir. Şeh-
rimizde modern kayağın geçmişi 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar gider. 1935 
yılından itibaren şehrimizde kayak kulüpleri kurulmaya başlamıştır. O zaman-
lar buzla kaplı olan şehrimizin cadde, sokak ve meydanlarında buz pateni ya-
pılmaktaydı. 1938 yılında ilk buz pateni yarışması Erzurum’da yapılmıştır. 

 Erzurum’un 2011 Universiade (yüniversayd) Oyunları’na ev sahipliği 
yapmış olması kış sporları bakımından dönüm noktası olmuştur. Oyunlar için 
şehrimizde hokey sahaları, curling (körling) salonları, buz pateni ve sürat pa-
teni salonları inşa edilmiştir. Kayakla atlama kuleleri de şehrimize bu dönemde 
inşa edilmiştir.
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 Şehrimizdeki atlama kuleleri ülkemizdeki tek atlama kulesidir. Bu kulele-
rin olduğu  tesislerin yapılması ile şehrimizde yeni ve farklı kış sporları imkânları 
doğmuştur. Şehrimizdeki sporcular bu imkânlar sayesinde özellikle kayakla atla-
ma, curling ve buz hokeyi dallarında ülke çapında önemli başarılar almaktadır.

 Futbol
 Şehrimizdeki ilk futbol müsabakaları cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
askeri kurumlar ve okullar arasında yapılmıştır. Bilinen en eski düzenli futbol 
takımı ise 1934 yılında Halkevi bünyesinde kurulmuştur. 1942 yılından sonra 
şehrimizde amatör futbol kulüplerinin çoğaldığı görülmektedir. Bu yıllarda 
Erzurum’da on beş civarında futbol takımı vardır ve kendi aralarında bir yerel 
amatör lig oluşturmuşlardır. 1968 yılında Erzurumspor’un kurulmasıyla şehrin 
futbol hayatı büyük oranda değişmiştir. 
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İÇİMİZDEN YÜKSELENLER
 Medeniyetler yatağı olan ilimiz Erzurum bilim, sanat, eğitim, spor ve daha 
birçok alanda çok sayıda önemli insan yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 Nef’i (?-1735) Şair
 Asıl adı Ömer olan Nef’i Pasinler’de doğdu. 
Sultan I. Ahmet döneminde İstanbul’a gitti ve orada 
çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. Belli bir süre 
kâtiplik yaptı. Nef’i yaşadığı dönemin en önemli şairle-
rinden birisidir. Divan edebiyatının en iyi kaside şairle-
rinden biri olarak kabul edilmesine rağmen o daha çok 
yazdığı Hiciv (taşlama) tarzındaki şiirleriyle tanındı. 
“Siham-ı Kaza” (kaza okları) adlı eseri edebiyatımızın 
en önemli hiciv eseri olarak kabul edilmektedir.

   Erzurumlu Emrah (18. yüzyıl) Halk Ozanı
  Erzurumlu Emrah, Erzurum’un Tambura 
köyünde doğdu. Medrese eğitimi aldı. Halk 
edebiyatı ile divan edebiyatını birleştiren şair 
olarak bilinir. Ömrünün büyük bir kısmını seya-
hatlerde geçirdi. Bilinen tek eseri “Divanı”dır.

 Fatma Seher Erden (Kara Fatma, 1888-1955) Milli Kahraman
 Fatma Seher Erden, Erzurum’da doğdu. Genç bir 
subayla evlenerek kocasıyla birlikte Balkan Savaşlarına 
katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde savaş-
tı. 1919’da Mustafa Kemal ile bizzat görüşebilmek için 
Sivas’a gitti ve Milli Mücadele’ye katılmak için izin istedi. 
Bu görüşmeden sonra milis kuvvetler müfreze komutanı 
olarak Batı Cephesi’nde görevlendirildi. Kendine bağlı 
birlikleriyle Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi’ne katıldı. Kurtuluş Sava-
şı’ndan sonra üsteğmen rütbesi ile ordudan emekli oldu. 
Kara Fatma, Erzurum kadının ve Türk insanının, kahra-
manlık ve vatanseverliğinin sembol isimlerindendir.
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 Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971) Din Bilgini, Yazar
 Erzurum’un Sarıyayla köyünde do-
ğan Ömer Nasuhi Bilmen, Erzurum’da çe-
şitli medreselerde önemli âlimlerden eğitim 
aldı. Ayrıca İstanbul’da Fatih Medresesi 
hocalarından da ders aldı. Ömer Nasuhi 
Bilmen, 1943’te İstanbul Müftülüğüne ar-
dından 1960’larda Diyanet İşleri Başkan-
lığı görevine getirildi. İstanbul İmam-Hatip 
Okulu’nda ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 
usûl-i fıkıh ve kelâm dersleri verdi. Büyük 
İslam İlmihali başta olmak üzere çok sayı-
da dini ve ilmi esere yazdı.

  Mümtaz Turhan (1908-1969) 
  Akademisyen, Yazar
  Mümtaz Turhan, Erzurum Pasin-
ler’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kayseri’de; li-
seyi Ankara’da bitirdi. Almanya’da Berlin ve 
Frankfurt Üniversitelerinde lisans eğitimini 
tamamlayıp  İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesine araştırma görevlisi oldu. 1952 
yılında profesörlüğe yükseldi Türkiye’nin ye-
tiştirdiği en önemli psikoloji profesörlerinden 
biridir. Yazdığı, “Kültür Değişmeleri ve Garp-
lılaşmanın Neresindeyiz?” isimli eserleri gü-
nümüzde de önemini koruyan çalışmalardır.

 

 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1902-1974) 
 Akademisyen, Yazar
 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum Tortum 
ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi, Felsefe bölümünü bitirdi. Fındıkoğlu Devlet 
tarafından Fransa’ya gönderildi ve orada felsefe 
doktorasını tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde İs-
tanbul Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.  Zi-
yaeddin Fahri Fındıkoğlu,  1958’de ordinaryüs pro-
fesör unvanını aldı. Ülkemizin sosyoloji ve felsefe 
alanlarında yetiştirdiği en önemli bilim insanların-
dan birisidir.
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 Mehmet Arif Bey (1840-1893) Tarihçi, Yazar
 Mehmet Arif Bey, Erzurum’da doğdu. Erzurum’daki 
4. Ordu bünyesinde zabıt kâtibi olarak görev yaptı. 1877-
78 Osmanlı Rus Savaşı’nda Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın 
özel kâtibi olarak savaşa katıldı ve yaşadıklarını kaleme 
aldı. Bu savaşta görüp yaşadıklarını Başımıza Gelenler 
ismi ile yayınladı. “Başımıza Gelenler” yakın tarihimiz açı-
sından çok önemli bir kaynak eserdir.

 Rıfkı Salim Burçak (1913-1998) Akademisyen
 Rıfkı Salim Burçak, Erzurum’da doğdu. Ankara Si-
yasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Mezun olduğu fa-
kültede öğretim üyesi oldu. 1947 yılında profesör-
lüğe yükseldi.1950’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevlerinde bulun-
du. Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda çok büyük 
emekleri olan bu eğitimci ve bilim adamı; siyasi ta-
rih ve dış politika alanlarında çok sayıda eser yaz-
mıştır.

 Nurettin TOPÇU (1909-1975) Fikir Adamı, Yazar, Akademisyen
 20 Kasım 1909’da İstanbul Süleymaniye’de doğdu. İlk nüfus kaydında 
adı Osman Nuri olup Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. İstanbul Erkek Lisesi’n-
den mezun olan Topçu, Avrupa’da psikoloji, felsefe ve sanat tarihi eğitimi al-
mıştır. Strazbourg’da doktorasını hazırla-
yan Topçu, Sorbon’a giderek doktorasını 
verir. Yurda döndükten sonra çeşitli okul-
larda öğretmenlik yaptı. Bu üniversitede 
felsefe doktorası veren ilk Türk öğren-
cisidir. 1939 yılında İzmir’de bulunduğu 
yıllarda Hareket dergisini yayımlamaya 
başladı.2017 senesinde “Vefa” alanında 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Başlı-
ca eserleri; Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlak 
Görüşü, Türkiye’nin Maarif Davası, Ko-
münizm Karşısında Yeni Nizam, Yarınki 
Türkiye, Büyük Fetih, Var Olmak...
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 Behçet Mahir (1919-1988) Meddah
 Erzurum’da doğmuştur. Okuryazarlığı yoktur. 
Asıl işi meddahlıktır. Behçet Mahir, Ustası Gez Ma-
halleli Hafız Mikdat’ın yanında yedi yıl çıraklık etmiştir 
ve halk hikâyeleri ve hikâyeciliğini öğrenmiştir. 
Kahvehanelerde halk hikâyeleri anlatarak geçimini 
sağlamıştır. Halk hikayecisi meddah Behçet Mahir 
26 Temmuz 1988′de Erzurum’da vefat etmiştir . An-
lattığı halk hikâyeleri birçok akademisyenin doktora 
ve doçentlik tezlerinde yer almıştır. Behçet Mahir’in 
anlattığı hikâyeler Prof. Dr. Warren S. Walker’in ha-
zırladığı, “A Turkish Folktale / The Art of Behçet Ma-
hir” adıyla 1996′da Amerika’da yayımlanmıştır. 

 Ahmet Hulusi Seven (1924-2017) Sanatçı

 Erzurum’da, Aşağı Mumcu Mahallesi’nde dünyaya 
gelmiştir. Lala Paşa Cami İmamı Hacı Hafız Hamit 
Efendi ile tanışıp ondan ders almaya başlaması 
usta bir yorumcu olmasının kapısını aralamıştır. 
Ahmet Hulusi seven sadece icracılığıyla değil re-
pertuvarına kazandırdığı uzun hava ve kırık hava 
türünde eserlerle Erzurum repertuarına büyük kat-
kılarda bulunmuştur. Türk halkına bıraktığı 7 plak 
önemli bir mirastır. 1949 yılında Venedik’te Ulusla-

rarası Halk Dansları Yarışmasına, Erzurum Erkek Bar Ekibinde görev alarak 
katılmıştır. Bu ekip o sene dünya birinciliğini elde etmiştir. Ahmet Hulusi Seven, 
9 Mayıs 2017’de 93 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir.

 
 Âşık Mevlüt İhsani (1928-2010) Halk Ozanı
 Şenkaya’nın Çermik köyünde doğan 
Âşık Mevlüt İhsani,  ilkokul öğrencisi iken 
gözlerini kaybetti. Çocukluk yıllarından itibaren 
âşıklık geleneğine ilgi ve sevgi gösteren ozan, 
çok sayıda şiir söylemiştir. Âşıklık geleneğimi-
zin önemli temsilcilerinden birisidir.
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      Hasan Çelebi (1937 - ) Hattat
 Hasan Çelebi, 1937 yılında Er-
zurum’un Oltu ilçesi İnci köyünde dün-
yaya geldi.  Dinî eğitim almak üzere 
İstanbul’a gitti. Üçbaş ve Çinili Medre-
selerinde Arapça ve dini ilimler öğren-
di. Hasan Çelebi, dini eğitimini alırken 
bir yandan da hat sanatıyla ilgilenme-
ye başladı.1956’da müezzin olarak 
Üsküdar Mihrimâh Sultan Cami’ne ta-
yin edildi. İstanbul ve Artvin’de çeşitli 
camilerde görev yaptı. Hattat Hasan 
Çelebi, 2011 yılında Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne 
layık görülmüştür.
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5. ÜNİTE

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
 Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başlarına (D) yanlış 
olanların başlarına (Y) yazalım. 

1. (   ) Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi bina günümüzde Güzel sanatlar 
lisesi olarak hizmet vermektedir. 
2. (   ) Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda Oltu ilçemizde Cumhuriyet Festivali ve 
güreş müsabakaları yapılmaktadır. 
3. (   ) Çifte Minareli Medrese’nin bir diğer ismi de Hatuniye Medresesidir. 
4. (   ) Erzurum şehir merkezinde yer alan Lala Paşa Camii bir Osmanlı dönemi 
eseridir. 
5. (   ) Hınıs Kanyonu ilçemizin en önemli tarihi eseri olarak kabul edilir. 
6. (   ) Narman Peri Bacaları ile Kapadokya Peri Bacaları oluşum şekli ve renk-
leri açısından birbirlerinden farklıdır. 
7. (   ) Nurettin Topçu, eğitimci ve tarihçi olarak şehrimize önemli katkılar sunmuştur. 
8. (   ) Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet işleri başkanlığı görevinde bulunmuştur.
9. (   ) Aba güreşi ve yağlı güreş Erzurum’da yapılan geleneksel sporlarımızın 
en yaygın olanlarıdır. 

 Köprüköy ilçemizde, Aras Nehri üzerinde bulunan Köprü, Anadolu’daki 

en eski çok ayaklı köprülerden birisidir. İlhanlı Devleti döneminde yaptırılmıştır. 

Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan bu köprü 1298 yılında yaptırılmıştır. 

Köprünün yapı biçimi ve baş kısmında bulunan bezemeler Selçuklu ve İlhanlı 

mimari üslubunu yansıtmaktadır. 

 Yukarıdaki metinde hakkında ayrıntılı bilgi verilen köprü aşağıdaki 
şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Karaz Köprüsü 

 B) Tivnik Köprüsü  

C) Çağdarıç Köprüsü 

 D) Çobandede Köprüsü 
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 Erzurum kadın barları Türk kadınının zerâfet ve inceliğini ortaya 
koyan hareketler ile bezenmiş halk oyunlarıdır. 

Aşağıda ismi verilen barlardan hangisi kadın barıdır? 

A) Yayvan  

B) Deliloy 

 C) Turna

  D) Sallama

 Erzurum’da bazı tarihi binalar günümüzde müze olarak hizmet ver-
mektedir aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 

A) Taşhan 

B) Kongre Binası 

C) Atatürk Evi 

D) Yakutiye Medresesi 

 Şehrimizin ve bölgemizin en önemli eğitim kurumu olan Atatürk 
Üniversitesi ne zaman kurulmuştur? 

A) 1935 

B) 1997 

C) 1957 

D) 1967 

 Aşağıda ismi verilen yemeklerden hangisi şalgam veya şalgam 
turşusundan yapılan yöresel yemektir? 

A) Evelik Pancarı 

B) Çortutu Pancarı 

C) Pestil Çullaması 

D) Haşıl
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