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GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 

imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara 

sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 

sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 

zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl 

ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur. 

                                     

   Mustafa Kemal Atatürk 
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ÜNİTE 1 

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ 

Birlikte Yaşamanın Gerekliliği 

 

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki 

yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya 

sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. 

 Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun 

yazdığı notlara göz atalım:   

 

 

 Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. 

Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.   

 Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 

mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.   

 Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 

girişini büyük ağaç dalları ile kapattım. 

 Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim. 
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 Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 

için kuruttum. 

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi 

yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza 

mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz? 

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

kıyafetlerimi nasıl dikerdim? Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı? Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula 

nasıl ulaşırdım? Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim? 

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

yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu 

ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız 

mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği 

gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği 

içindeyiz.  

 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 

kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 

gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un 

hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için 

birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden 

insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça 

zordur.  

 

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

içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan bir kaçıdır hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı 

kolaylıkla karşılayabiliriz. 

Toplumsal yaşamın temelini kişilerarası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 

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

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

iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve 

dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler 

olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız. 
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Şehri Tanıyoruz 

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç 

düşündünüz mü?” 
 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların 

yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim. 

 

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 

sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak 

ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 

yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım 

yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar 

ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir 

kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler. 

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte 

besin kaynaklarının artması nüfusunda artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk 

yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından 

fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını 
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çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da 

kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. 

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy 

olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim 

yerlerinden biri de ülkemizde, Konya’da, yer alan “Çatalhöyük” tür. Çatalhöyük günümüzden 

yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi. 

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde, verimli 

ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. 

Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, 

marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir 

düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim 

birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler 

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

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

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

yapılar, dükkânlar, pazaryerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır. 

 

 

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de 

varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir 

deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok 

olmuştur.  
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Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait 

birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik 

gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. 

yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek 

artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır. 

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

hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da 

ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. 

Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti 

olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle 

ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm 

açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal 

güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de 

bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek 

pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır. 

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin 

yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve 

hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. 

Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir 

yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, 

kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli 

bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir. 

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 

düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 

İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve 

değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin 

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kaya köy, burada yaşayan Rumların Yunanistan’a göç 

etmesiyle terkedilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir. 

 

Şehir ve Medeniyet 

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; 

bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 

tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni 

Arapçada “şehir” anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan 

“Medine” şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde 

zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu. 
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Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. 

Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm 

insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları 

buluşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve 

tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip 

insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir. 

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

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

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

meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte 

şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de 

etki etmektedir. 

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

Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır. 

 

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden 

şehirlere göz atalım:  

 

Kurtuba 

Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya 

gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli 

eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı 

bölgelerinden, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, 

döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir 

olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar 

Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti 

Dönemi’nde yapılan El Hamra Sarayı ve Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır. 
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Medine 

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

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

önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 

yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için 

de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan 

oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. 

Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine 

örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin 

merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde 

caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve 

hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve 

Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, 

camileri ve soysal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 

kabrinin burada olması nedeniyle Medine, heryıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret 

edilmektedir. 

 

Paris 
 

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır 

Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi devrimi sonrası 

hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim 

merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin 

yayılmasında öncülük etmiştir. 1789Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin 
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yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen 

merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret 

ettiği şehirlerdendir. 

 

Resim 1/ 6 

 
 

İstanbul 
 

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

İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya 

kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir 

Resim 1/ 7 



16 

 

arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim 

merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali 

Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar 

sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi 

farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır. 

 

Resim 1/ 8 

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar 

gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

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

 

Şehirle İlişkimiz 

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

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

düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak 

istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?” dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 

bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü 

insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal 

yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından 

yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir. 

 

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

attığında şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara 

vermiş olur.  
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Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar 

işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş 

mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde 

yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve 

daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır.    

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde 

farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… 

Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. 

Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım 

alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez 

burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.  

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, 

onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini 

tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de sokağı 

sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir. 

 

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. 

Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan 

alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen 
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her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların 

ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin 

ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir. 

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz 

damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan 

ya da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların 

yaşam biçimini de yansıtır. 

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik 

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

Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbnHaldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve 

mükemmel bir surette medeni yaşayan kimse” dir.  Geniş ve mükemmel surette yaşamak 

ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir. 

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve 

insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; 

atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere 

yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî 

ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı 

çerçevesinde tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 

olur. 

 

 

Sizce ilk yerleşim yerleri ile günümüz şehirleri 

arasındaki farklar nelerdir? 

Yaşadığınız ilin ilk kurulduğu hali ile günümüz halini 

karşılaştırınız. Bu çalışmanızı görsel bir sunu 

hazırlayarak arkadaşlarınız ile paylaşınız
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

 

A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. 

Kırsal kesimler eğitim, sağlık ve diğer konularda şehirlerden daha gelişmiştir. 

Şehirler bir medeniyet anlayışının simgesidir. 

Kurtuba günümüzde Irak’ta bulunan en eski şehirlerden biridir. 

MÖ kurulan Paris günümüzde Fransa’nın başkentliğini yapmaktadır. 

İhtiyaçlarından fazla ürün elde eden köylülerin ürettiklerini başka köylülere satmaya 

başlamasıyla ticaret hayatı başlamıştır. 

Mekke peygamberimiz zamanında İslam Devleti’nin başkentliğini yapmıştır. 

 

B) Aşağıda verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. 

 

 

 

1- İstanbul 1453’te …………………………………………………………..tarafından 

fethedilmiştir. 

 

2- İslamiyet’in ilk yıllarında Mekke’den Medine’ye hicret edenlere 

nb...………..………………………, Medine’de  onları misafir 

edenlere…………………………….. denir. 

 

3- Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yeri ülkemizdeki Konya 

…………………….’tür. 

 

4- Şehirlerin nüfusu 19. yüzyılda …………………………………………….. ile 

fabrikaların yayılmasıyla artmıştır. 

 

5- Yerleşik hayata geçmeden önce insanlar ……………………………olarak hayatlarını 

sürdürüyorlardı. 

 

 

 

 

 

Çatalhöyü

k 

Ensar Fatih Sultan 

Mehmet 

Muhacir Sanayi 

Devrimi 

Göçebe 
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C) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 

 

1- İnsanlar yerleşik hayata geçtikleri ilk zamanlarda şehirleri kurarken 

aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemişlerdir? 

A) Su kaynaklarına yakın olmasına 

B) Verimli ovalarda bulunmasına 

C) Maden yataklarına yakın olmasına 

D) Ulaşım yolları üzerinde olmasın 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan şehirlerde yapılmış yerlerden biri değildir? 

A) İbadethaneler 

B) Bankalar 

C) Pazar yerleri 

D) İdari yapılar  

 

3- Aşağıdakilerden hangisi ilk şehirlerin kurulduğu bölgelerden biri değildir? 

A) Türkiye 

B) Yunanistan 

C) Irak 

D) Mısır  

 

4- İnsanların göçebelikten yerleşik hayata geçmesini sağlayan en önemli iki 

değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Avcılık ve toplayıcılık yapmaları 

B) Madenleri ve toprağı işlemeleri 

C) Tarım yapmaları ve hayvanları evcilleştirmeleri 

D) Ticaretle uğraşmaları ve teknolojik gelişmeler 

 

5- Şehir sayılabilecek ilk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen Konya’daki yerin 

adı nedir? 

A) Çatalhöyük 

B) Truva 

C) Hattuşaş 

D) Efes 
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ÜNİTE 2 
ŞEHİRDE YAŞAM 

ŞEHİR VE SOSYALYAŞAM 

 

 

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

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

yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 

bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, 

otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda 

insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam 

alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de 

yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür 

mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar. 

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır: 

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır. 

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar. 

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır. 
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4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır. 

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir. 

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir. 

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler 

yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 

2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve 

köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı 

temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. 

Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden 

dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli 

bir yaşam vardır. 

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

gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol 

açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, 

sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır.  

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

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

bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından 

aldığı destek ve katkıdır.  

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

unsurlardandır.  

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim 

kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu 

azalmaktadır. 
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Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 

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

ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam 

dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem 

vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 

Hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. 

 

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, 

şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.” 
 

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireylerarasındaki sosyal dayanışma ve 

yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 

gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma 

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

yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin 

deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir 

göstergesidir. Türk milleti 1999’daMarmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde 

büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler 

karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel 

örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin 

kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır. 

 

Medeni Yaşantının Gerekleri 
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Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların 

rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. 

Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız. 

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa 

beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını 

bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. 

“Medeni insan, medenî 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 düzeni çerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam 

sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın 

gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket 

kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda 

davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları 

insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun 

davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı 

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

arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor: 
 

Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken 

ayakkabılarımı kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı 

rahatsız edecek şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman 

yönetimince belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken 

diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, 

hamile veya çocuklu yolculara yer veririm.  

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 

söylediklerine neler ekleyebilirsiniz? 

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

mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani 

şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, 

bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız. 

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim: 
 

 

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. 

İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle 

konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız. 
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Şehrin Fırsatları ve Riskleri 

Şehirde Sıradan Bir Gün 

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış 

bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar 

çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki 

nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda. 
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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. 



26 

 

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 

koşuşturuyor. 

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

var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak 

için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede 

çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde 

ulaşamayacakları için kaygılı. 

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşterilerini bekliyor. 

Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından 

dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen 

gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup 

öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor. 

 

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

su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç 

yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans 

yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor. 

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

bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer 

arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini 

açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını 

çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor. 

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 

insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor 

sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar 

tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su 

altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle 

tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor. 

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

Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın “Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa 

böyle olur.” diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer 

kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya 

giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim 

kursu başlamış bile. 

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı 

dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları 

tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar. 

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 

başka neler ekleyebilirsiniz? 
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Günümüzde dünya nüfusunun%54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş 

imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde 

yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara 

daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih 

etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir. 

 

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. 

Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik 

sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin 

en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı 

zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz 

üzerine düşünmektir. 

ŞEHRİN FIRSATLARI: 

Eğitim Fırsatları 

 

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine 

göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar(meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, 

sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler). 

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal 

bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır. 

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı 

vardır. 

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

gerçekleştirilmektedir 
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Sağlık Fırsatları 

 

 Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir. 

 Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala göre çok daha 

fazladır. 

  Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir. 

 Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır. 
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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. 

  

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER: 

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde 

bağımlılığı, trafik kazalar, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır. 

 

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler 

gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla 

olduğundan daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal 

afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere 

karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir. 

Deprem 

 

 

      Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı 

büyük şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun 

yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları 

azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme 

karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir. 
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Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler: 

 Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz. 

 Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz. 

  Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara 

veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize 

düşmeyecek şekilde yerleştiriniz. 

  Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız. 

  Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve 

koşuşmayınız. 

 Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu 

sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz. 

 Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle 

merdivenlere, asansörlere panikle koşmayınız. 

 Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve 

tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz. 

 Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji 

nakil hatlarından uzakta kalınız. 

 Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere 

karşı hazırlıklı olunuz. 

 Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi 

girmeyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz. 

 Varsa yaralılara ilk yardım yapınız. 

  Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza 

kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız. 

  Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız. 

 

Sel 

Seller doğal afetlerin en 

yaygınlarından biridir. Bazı sel 

olayları birkaç gün içinde meydana 

gelirken ani sel baskınları birkaç 

dakika içinde yaşadığımız çevrenin 

sular altında kalmasına sebep 

olabilir. Sel felaketleri maddi zarara 

yol açmakta hatta bu felaketler 

sonucu can kayıpları da 

yaşanmaktadır.  
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Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup imara açılması, nehir 

yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca 

sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin 

ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları 

hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz 

yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız. 

 

Trafik 

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız 

hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana 

gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu 

kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak 

hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını bilen bireyler 

olmalıyız. 
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Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar: 

 

 Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz. 

  Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz. 

  Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle 

geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız. 

 Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz. 
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 Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız. 

  Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz. 

 Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz. 

 Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız. 

  Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz. 

 Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz. 

Şiddet 

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin 

sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, 

okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak 

meseleyi halletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak 

bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, 

öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz. 

Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 

güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek 

kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır. 

 

Engelsiz Yaşam 

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. 

Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, 

göremeyen ya da zihinsel engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de 

şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?” 

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

 
Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Engelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal 

mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla 

karşılaşmaktadır. 

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla 

aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. 

Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor 

alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için 

öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak 

en başta belediyelerin görevidir. 
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Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam 

anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz 

konusu olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici 

engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel 

yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç 

duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. 

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

çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek 

gösterilebilir. 

 

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini 

gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. 

İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini 

yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte 

sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. 

Engelli birey bütün bunlara özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 

şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek 

inceleyelim: 
 

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası 

gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını 

kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme 

engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden 

oluşan kılavuz izler olmalıdır. 
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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 binilebilmelidir. Üst geçitlerde bedensel 

engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır. Engellilerin spor ve eğlence amaçlı 

faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli 

düzenlemeler yapılma 

Şehirdeki Diğer Canlılar 

Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, 

çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da 

yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı 

merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin 

doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan 

hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlılarımda düşünerek hareket etmeliyiz. 
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Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı 

duyarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya Büyük Şehir Belediyesi, Arifeye ilçesinde 

gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol 

projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların 

bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok 

şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve 

sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda 

aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi 
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için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr 

vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır. 

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 

dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 

rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk 

“Yürüyen Köşk” olarak anılmaktadır. Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve 

duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın 

sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki 

diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç 

örnek uygulama okuyacaksınız. 

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz. 

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava 

değişikliği anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki 

bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz. 

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip 

yiyecek ve o yere tekrar gelecektir. 

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan 

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

kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir 

yuva yapabiliriz.  

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

muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt 

kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri 

ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz. 
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Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere 

bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

 

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, 

 Hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını  

 Her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 

 

Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını 

biliyor muydunuz? 
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. 

Medeni kelimesi köyde yaşayanlar için kullanılmıştır. 

Şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı kişilere karşı sorumludur. 

Şehirdeki imkanların fazla olması köyden kente göçü hızlandırmıştır. 

Dere yatakları üzerine ev kurmak sel tehlikesini azaltır. 

Trafik şehirdeki yaşamın en büyük sorunlarından biridir. 

Şehirler, insanların daha bireysel ve içine kapanık bir yaşam sürmesine neden 

olabilmektedir. 

Şehirde yaşayan sokak hayvanlarını kırsal yerlere bırakmalıyız. 

 

 

B) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız. 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi şehirdeki sosyal yaşamın özelliklerinden değildir? 

A) Çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılır. 

B) Farklı sosyal gruplar vardır. 

C) Eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir. 

D) İmece ve komşuluk gelişmiştir. 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenleri arasında gösterilemez? 

A) Sakinlik 

B) Eğitim 

C) Güvenlik 

D) Ekonomi 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi şehirdeki nüfusun artmasıyla yaşanan sorunlardan biri 

değildir? 

A) Çevre kirliliği 

B)  Alt yapı yetersizliği 

C) Dayanışmanın artması 

D) Sosyal ilişkilerin zayıflaması 

 

 



38 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi şehrin fırsatları arasında gösterilemez? 

A) Eğitim 

B) İş fırsatları 

C) Nüfus yoğunluğu 

D) Sağlık  

 

5- Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmamız 

gereken doğru bir uygulama değildir? 

A) Merdivenleri kullanarak dışarı çıkmaya çalışmalıyız. 

B) Deprem çantası hazırlamalıyız. 

C) Toplanma alanlarına gitmeliyiz. 

D) Etrafta koşuşmadan, sakin olmalı, korunma pozisyonu almalıyız.  

 

 

C) Aşağıda verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. 

 

 

 

 Bir şehri, ülkeyi ve milleti ayakta tutan en önemli unsur sosyal 

…………………………. ve …………………………dır. 

 

 Trafik polisinin olmadığı yerlerde 

……………………………………………………..dikkat etmeliyiz.  

 

 Depremin oluşturacağı hasarları en aza indirmenin başlıca yolu 

……………………………yapılar inşa etmektir. 

 

 Şehirlerde belirli bir düzen içinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürmek 

………….. yaşamın gereğidir. 

 

 Eğitim, sağlık, kültürel ve sanatsal gelişim, ulaşım vb. özellikler 

………………………………………. olarak değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

Dayanıklı Medeni Trafik 

işaretleri 

Yardımlaşm

a  

Şehrin 

Fırsatları 

Dayanışm

a  
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ÜNİTE 3 

Kars’ın Tarihi ve Coğrafi Konumu 

                Kars adı milattan önce 130-127 tarihleri arasında Kafkas Dağlarının 

kuzeydoğusundan gelerek bu yörede yaşayan, Bulgar Türklerinin Valantur Boyunun Karsak 

Oymağı’ndan gelmektedir. Adı Türkçe olan en eski ildir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t 

Türk adlı eserinde Kars adının anlamını deve veya koyun yününden yapılan elbise, şal kuşak 

dokuma olarak açıklamaktadır. Araştırmalardan Kars’ın tarihi çağlardan bu yana yerleşme 

merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Kura ve Aras Nehri boylarında ve Kağızman ilçesi Camuşlu 

köyü yakınlarındaki mağara ve kaya resimleri üzerinde yapılan arkeoloji çalışmalarından 

yörenin tarihi Cilalı Taş Devri’ne kadar inmektedir.(M.Ö. 900-800) 

 

 

              MÖ 5000-4000 yıllarında Doğu Anadolu ve Azerbaycan’a yerleşen Hurriler Kars’ın 

bilinen ilk sakinleridir. Daha sonra MÖ 9. yüzyılda güneyden gelen Urartuların egemenliğine 

girmiştir. Urartular 2500 yıl küçük beylikler vasıtasıyla egemenliklerini sürdürmüşlerdir. MÖ 

665 yılında Urartular Kimmer akınları sonucunda bölgeden çekilince hâkimiyet İskitlere 

geçmiştir. İskit egemenliği MÖ 145 yılına kadar sürmüştür. 430 yılında Sasanilere geçen 

bölge uzun süre Sasani, Bizans ve Araplar arasında savaş alanı olmuştur. Bunlar arasında kısa 

sürelerle el değiştirmiştir. 
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Onuncu asrın ortasında Kars’a 50 km mesafede Ani şehrini başkent yapan Ermeni 

derebeyleri 1044’te Bizanslılar tarafından bölgeden çıkarıldılar. Yirmi senelik Bizans 

hakimiyetinden sonra büyük Türk Hakanı ve Selçuklu Sultanı Alparslan 1064’te Ani’yi 

fethederek Bizanslıların hakimiyetine son verdi ve Ani, Türk Şeddatlı Beyliği’nin 

hakimiyetine girdi. Kars, Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilen ilk parçası oldu. Bu fetih 

1071 Malazgirt Zaferi’nden yedi sene önce olmuştur. 

 

Şehir ve çevresinde Moğollar, Akkoyunlar ve Karakoyunlular gibi Türk devletleri 

hüküm sürmüştür.1200 yılında Gürcü Atabeylerinin eline geçen bölge 1239’da Moğollar 

tarafından tahrip edilmiştir. Moğollar Anadolu’dan çekilince 1406’da Karakoyunluların, 

1467’de de Akkoyunluların eline geçmiştir. Bu iki beyliğin sürekli savaşları Kars ve çevresini 

çok etkilemiştir. Yerleşme merkezlerinin tahrip edilmesine ve nüfusun azalmasına sebep 

olmuştur. 1535 yılından itibaren Kars Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmış, 

1877-1878 Osmanlı-Rus (93 Harbi) Harbi’ne kadar önce İranlılar sonra Ruslara karşı en 

büyük askeri üst olmuştur. 

 

             Kars, 1877’den 1918’e kadar 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. 1918’de tekrar alınmış, 6 

ay sonra Mondros Mütarekesi gereği ordunun çekilmesi üzerine kaderiyle baş başa 

bırakılmıştır. Ordunun desteğinden mahrum kalan Karslılar önce “Milli Şura” sonra “Cenub-i 

Garb-i Kafkas Hükümetlerini” kurarak mücadeleye devam etmişlerdir. 30 Ekim 1920’de 

Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusu Kars’ı alarak Türk topraklarına katmıştır.  
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 Özetleyecek olursak Kars tarihsel süreç içerisinde: 

MÖ 5000-4000 Huriler,  

MÖ 9. Yüzyılda Urartular,  

MÖ 665 yılında İskitler,  

MÖ 145 yılından itibaren Partlar bölgede egemen olmuşlar ve Karsaklı Beyliği’ni 

kurmuşlardır. Karsaklar MÖ 2. Yüzyıldan M.S. 5. Yüzyıl ortalarına kadar Kars’ta hüküm 

sürmüşlerdir. 

430 yılında Sasanilere geçen bölge; uzun süre Sasani, Bizans ve Araplar arasında savaş alanı 

olmuştur.  

1064 yılında Selçuklular, 

1200 yılında Gürcüler, 

1239’da Moğollar,  

1406’da Karakoyunlular,  

1467’de de Akkoyunlular bölgede egemen olmuştur. 

1535 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. 

1877-1918 Rus egemenliği 

30 Ekim 1920’den sonra Türkiye Cumhuriyeti egemenliğine girmiştir. 

Zafer Madalyası 

 

1853-1856 tarihleri arasında Osmanlı ile Rusya 

arasında yapılan Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı 

İmparatorluğu’nu sıkıştırmak amacıyla 14 Haziran 1855 

tarihinde Rus orduları doğu sınırlarımızı aşarak Kars 

Şehrini muhasara etmeye başlamıştır. Müşir Mehmed 

Vasıf Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 135 

gün süren Rus kuşatmasına karşı Kars halkı ile birlikte 

kahramanca bir savunma yaparak 29 Eylül 

1855 günü Kars Zaferi’ni kazanmıştır. 

  
Sultan Abdülmecid’in fermanıyla 3 yıl süreyle 

vergiden muaf tutulan Kars şehrine “Gazi” unvanı 

verilmiştir. Naif Efendi tarafından madalya resimleri, Mr. 

Robertson tarafından madalya kalıbı hazırlanmış ve altın, 

gümüş ve bakırdan "Kars Zafer Madalyaları" 

yaptırılmıştır. 
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Kars Zafer Madalyası’nın bir yüzünde Kars Kalesi, diğer yüzünde ise Sultan 

Abdulmecid Tuğrası bulunmaktadır. Madalyalar; 7 dirhem (13,4 gram) ağırlığında, 3,6 cm 

çapında altın, 29,7 gram gümüş ve 7 dirhem ağırlığında bakırdan 23,000 adet darp edilerek 

1856 yılında Kars Zaferini kazanan askerlerimize ve şehit asker ailelerine dağıtılmıştır. 

  

Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen "Kars Zafer Madalyası" aynı zamanda 

Anadolu’da bir şehre verilen ilk “Gazilik Madalyası” dır. 

 

Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekâtı  

Sarıkamış harekâtı I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Osmanlı Devleti ve 

Rusya arasında yaşanan kara savaşlarındandır.( 22 Aralık 1914-5 Ocak 1915).  

Sebepleri 

1. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında (93 Harbinde) Ruslar tarafından işgal edilen 

Kars, Ardahan, Batum ve Artvin’i Ruslardan geri almak. 

2. Kafkas Türk halklarını ve Müslümanları Rusların boyunduruğundan kurtarmak. 

3. Hazar Denizi dolaylarında ve Orta Asya’da yaşayan Türklerle bağlantı kurarak 

Turancılık (Pantürkcülük) fikrini gerçekleştirmek. 

4. Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanlar ise Rusları Kafkas Cephesi’nde 

oyalayarak Lehistan Cephesi’nde Avusturya’nın ve kendilerinin yükünü hafifletmek 

için bu cephenin açılmasını istemişlerdir. 

Rusya’nın Amaçları 

1. Doğu Anadolu’yu istila ederek güneye inip İskenderun’dan  Akdeniz’e açılmak. 

Ruslar bu amaca ulaşmak için bölgedeki Ermenileri kışkırtmışlardır. (Sıcak denizlere 

inmek Rusya’nın tarihi emellerinden birisidir. ) 

2. Karadeniz’de Trabzon’u alarak kıyı yolu ile İstanbul’a kadar ulaşmak. 

3. Doğu Anadolu üzerinden Dicle ve Fırat nehirleri havzasından Basra Körfezi’ne 

çıkmaktır. (Bu amaç Rusya’nın müttefiki olan İngilizlerin çıkarları ile ters düştüğü 

için vazgeçilmiştir.) 

   Sonuçları 

1. Rus Kafkas ordusu Doğu Anadolu’ya yapılacak olası bir saldırıya karşı oldukça 

yıpratılmıştır. 

2. Çanakkale Cephesi’nin açılması konusunda itilaf devletlerine cesaret vermiş, Osmanlı 

Devleti’ni paylaşma fikrini benimsemişlerdir. 

3. Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya’nın savaştaki yükünü hafifleterek 

amacına hizmet etmiştir. 
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4. Artvin, Erzurum, Van, Muş, Bitlis, Rize, Bayburt ve Erzincan Rus işgali altına 

girmiştir. 

Allahuekber Dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde sıcaklığın sıfırın altında 30 

dereceye kadar düşmesi, Türk askerlerinin büyük bölümünün sıcak iklim koşullarından gelmiş 

olması, üzerlerinde kış koşullarına uygun olmayan üniformalar olması ve yeterli donanıma 

sahip olmamaları nedeniyle binlerce askerimiz donarak şehit olmuştur. 

 

     Allahuekber Dağları, binlerce şehit verilerek aşılmış ve Sarıkamış kuşatılmıştır. 

Sarıkamış kuşatma harekâtı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 

1915’de sona ermiştir. Osmanlı orduları 18 Ocak 1915’te savaştan önceki mevkilerine geri 

çekilmişlerdir. 

 

 

 

 

 

Coğrafi Konum 

Coğrafi konum olarak Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu kesimlerinde yer 

almaktadır. 10.127 km
2
 yüz ölçümü ile ülke topraklarının % 1,2’sini kaplamaktadır. Kentin 

güneybatısından Kars Çayı geçer. 
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Kars merkez ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Erzurum-Kars Bölümü’nde yer alır. Kars ili 

merkez ilçesi; kuzeyinde Susuz, Arpaçay ve Akyaka, doğusunda Ermenistan, güneyinde 

Digor ve Kağızman, batısında ise Selim ve Erzurum’la çevrilidir. Merkez ilçe, yedi ilçe içinde 

sadece Sarıkamış ile komşu değildir. Kars ilinin bazı il merkezlerine göre konumu şöyledir: 

Kuzeyinde Ardahan, batısında Erzurum, güneyinde Ağrı ve Iğdır, doğusunda Ermenistan ile 

çevrilidir. Serhat şehir Kars'ın bazı merkezlere olan uzaklığı ise şöyledir: 

 

 

Nüfusu 

Nüfus;  bir ülkede, bir bölgede, belirli bir zamanda yaşayan insanların toplam sayısını 

ifade eder.  Kars nüfusu 2018 yılı verilerine göre 288.878'dir. Bu nüfus, 149.510 erkek 

ve 139.368 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,76 erkek, %48,24 kadındır. Yüz 

ölçümü 10.127 km2 olan Kars ilinde kilometrekareye 29 insan düşmektedir. Kars nüfus 

yoğunluğu 29/km2'dir. 

Güzergâh Mesafe 

Kars-Ardahan 93 km. 

Kars-Iğdır 140 km. 

KarsErzurum 202 km. 

Kars-Erzincan 390 km. 

Kars-Ankara 1064 km. 

Kars-İstanbul 1426 km. 

Kars-İzmir 1702 km. 
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Ekonomisi  

Kars ilinin temel ekonomik kaynakları hayvancılık ve tarım sektörü üzerinedir. 

Sanayi, turizm ve ticaret sektörü gelişmekte olan sektörlerdir. Bunların yanı sıra ilin başlıca 

stratejik ürünleri: süt, bal, et ve kaşar peyniridir. Bal, kaşar peyniri, ceviz ve kayısı ticari çapta 

üretimi yapılan ürünlerdendir.  

 

1. Hayvancılık:  

Kars ortalama 1768 metre rakıma sahip, oldukça yüksekte kurulmuş olan bir 

Kuzeydoğu Anadolu kentidir. Büyükbaş hayvancılık sektörü, Doğu Anadolu Bölgesi 

genelinde olduğu gibi Kars ilinde de yaygın bir ekonomik faaliyet kolu ve temel geçim 

kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayi ve hizmetler sektörünün ilde gelişmemiş olması ve 

sahip olunan karasal iklimin meyve ve sebze yetiştiriciliğine müsait olmaması hayvancılık 

sektörünün gelişimini hızlandıran etmenler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.  

 

 

 

Resim 3/ 5 
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Bunun yanında Kars, geniş çayır ve mera varlığı, ilde hayvancılık sektörünün köklü bir 

geçmişi olması nedeniyle özellikle büyükbaş hayvancılık için oldukça elverişli şartlara 

sahiptir. 2018 yılı verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 450.101 küçükbaş hayvan sayısı 

456.500’dür. Aynı zamanda kaz yetiştiriciliği de ilde önemli çapta yapılmaktadır. Kaz il 

dışına satışı ile Kars ili için önemli bir ekonomik değerdir.  

 

2. Arıcılık 

  Arıcılık, bal arısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek zirai 

kazanç sağlanan meslektir. Arıcılık küçük sermaye ve az masrafla ve toprağa bağımlı 

olmaksızın yapılabilen, kısa sürede gelir getirebilen, orman içi ve kenarı köylerde yaşayan 

topraksız ve az topraklı çiftçilerin gelir düzeylerinin artmasını sağlayan sosyo-ekonomik 

önemi olan tarımsal bir faaliyettir. Kars, bu açıdan bakıldığında zengin bitki çeşitliliği, geniş 

mera ve çayırlarıyla arıcılığa elverişli bir bölgededir. Bu avantajı kullanarak Kars balı ülke 

çapında bir şöhrete kavuşmuştur. Arıcılıkta en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yanında bal 

mumu, polen, arı sütü, arı zehiri ve propolis gibi arı ürünleri de elde edilir. 

 

 

3.Tarım:  

İl genelindeki uzun süren kış mevsimi tarımsal üretimi etkilemektedir. Yılda sadece 

bir kez ekin biçin yapılır. Hububat ve yem bitkileri üretiminden sadece buğday, arpa, korunga, 

yonca ve fiğ yetiştirilirken endüstri bitkilerinden sadece şeker pancarı ve patates üretimi 

yapılmaktadır. Kağızman ve Digor gibi güney ilçelerinde elma, kayısı ve ceviz yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Özellikle Kağızman ilçesinde bağ ve bahçecilik yaygın olup 

uzun elma yetiştirilmektedir. 

Resim 3/ 6 
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4.Ormancılık:  

 

Kars ili orman bakımından müsait 

olmasına rağmen, orman varlığı zengin değildir. 

İl topraklarının ancak yüzde dördü ormanlarla 

kaplıdır. Orman ve fundalık saha 100 bin hektara 

yakındır. Ormanlarda daha çok sarıçam, ladin ve 

kızılağaç bulunur. Dolayısıyla ormancılık 

sektörünün Kars ekonomisinde önemli bir yeri 

bulunmamaktadır. 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                          

5. Madenleri:  

Kars ilinde tuz, arsenik, asbest, 

manyezit, alçıtaşı, perlit kaynakları tespit 

edilmişse de yalnız tuz kaynakları 

işletilmektedir. Bunların yanı sıra Sarıkamış 

ilçesinde bulunan obsidyen madeni 

işlenmekte, özellikle hediyelik eşya ve takı 

ürünleri olarak pazarlanmaktadır. 

 

Kağızman Elması                Resim 3/ 7 Kaşar, Bal, Erite, Çeçil, Kaz, Tereyağı             Resim 3/ 8 

Resim 3/ 9 

Resim 3/ 10 
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6. Sanayi:  

Sanayi sektörü son yıllarda gelişmektedir. 

Başlıca sanayi tesisleri şunlardır: Çimento 

Fabrikası,  Yem Fabrikası,  Un Fabrikası, Şeker 

Fabrikası, Et Entegre tesisleri. 

 

 

 

                                                                                            

İklimi 

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, 

rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Kars Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin en soğuk bölümünde yer alır. Bu nedenle sert karasal bir iklime sahiptir. 

Kışları kar yağışlı uzun ve sert, yazları serin geçer. Bu durumun temel nedenleri; yükseltinin 

fazla olması, denizin ılımanlaştırıcı etkisinden uzak olması ve kış aylarında Sibirya soğuk ve 

ağır hava kütlesinin (Sibirya yüksek basınç merkezi) buraya kadar sokulmasıdır. 

 Bölgede görülen yaz yağışları yüksek dağ çayırlarının gelişmesini sağlamakta bu durum da 

büyük baş hayvancılığı şehir ekonomisinde ön plana çıkarmaktadır.  

 

 

 

Resim 3/ 11 
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 Bitki Örtüsü 

Büyük bir plato özelliği gösteren il coğrafyasında bitki 

örtüsü genel olarak bozkır görünümündedir. Sarıkamış 

ilçesinde çam ormanları bulunmaktadır. Orman varlığı 

zengin değildir. Ormanlar 1900-2800 m arasındadır. 

Türkiye’nin en yüksek ormanları bu ildedir. 

Sarıkamış’ta çam, Kağızman’da meşe ağaçları yer alır. 

Kar yerden kalkar kalkmaz çayırlar yeşilliklere bürünür. 

 

 

                                                                                                                                                    

Yer Şekilleri 

Kars arazisinin büyük bölümü yaylalardan oluşur. Akarsu vadileriyle yer yer 

parçalanan yörede yaylalar dalgalı düzlüklerden oluşur. Kars ilinde yer alan önemli 

yükseltiler olan Allahuekber Dağları, Kısır Dağı, Akbaba Dağı, Aladağ ve Aşağı Dağ’ın bir 

kısmı merkez ilçe sınırları içerisindedir. Bunların dışında Soğanlı Dağı, Yahni Dağı, Dumanlı 

Dağı, Hacıhalil Dağı ve Kösedağ ilin önemli dağlarıdır.  

 

  

 

Resim 3/ 12 
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Şelale ve Akarsular 

1.Susuz Şelalesi  

Kars - Ardahan yolu üzerinde 

bulunan Susuz Şelalesi 15 metre yükseklikte 

su düşüşüne sahiptir. Şelalenin yanında 

bulunan vadi 24 farklı kuş türüne ve çeşitli 

yabani hayvanlara doğal yaşam alanı 

oluşturmaktadır.  Susuz-Ardahan karayolu 

üzerinde yer alan şelale, bölgenin en yüksek 

düşüşü sağlayan suyudur. Susuz Şelalesi’nin 

manzarasına sahip bir mesire alanı 

ziyaretçilere güzel bir manzara ve piknik 

alanı sunmaktadır. Şelale Susuz halkı 

arasında “Su uçan” olarak adlandırılır. 

 

Kars ilinden irili ufaklı birçok akarsu geçmektedir. Bunlardan en önemlileri: 

 

2. Kars Çayı  

 
Resim 3/ 14 

Resim 3/ 13 
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Allahuekber Dağlarının Soğanlı Dağı yolundaki Yaycı ve Kırkpınar yaylalarından 

kaynağını alan Sarıkamış suyu ile Kızılçubuk suyu Çatak köyü önünde birleştikten sonra 

Selim ilçesi altında en uzun yaylacıktan gelen dereleri de alarak Kireçhane boğazından Kars’a 

girer. İlkbahar ile bol yağmurlu zamanlarda şehrin doğusundaki Kurtkale düzeyinden gelen 

Darboğaz suyunu şehrin ortasındaki iki arktan alarak Taşköprüden itibaren 8 Km kadar süren 

Kaleboğazı ve Dereiçi Kalesi boğazından geçer. Bundan sonra Kars Çayı Berdik Deresi ile 

Cilavuz (Susuz) suyunu alır ve Ağcalar köyü altında yeniden derin boğaza girer. Karaurgan 

köyü suyunu soldan aldıktan sonra Şahnalar köyü üçüncü boğazdan yani Camışlı boğazından 

Güneydoğuya dönerek Akyaka ilçesinin Aslanhane köyü altından Arpaçayı’na kavuşur. 

 

3.Arpaçayı  

Çıldır Gölü doğusundaki Bingöllerdeki Hozu ile Kızılkilise sularının beslediği Arpa 

Gölü’nden çıkar. Soldan üç küçük kol aldıktan sonra güneye dönüp Dedekorkut kitaplarında 

anılan Cızıgların güneyinden gelen suyu da alıp, Gümrü’nün 4 km batı yanından geçer. 

Eleğez’den gelen suların birleştiği Karakilise Çayı’nı soldan alarak büyüdükten sonra 

Başşöreğel altında Kars Çayı ile birleşir. Bundan sonra Başgedikler çevresinde derin yataktan 

akarak meşhur Ani şehrini güneydoğu ve güneyden çevirerek Digor’dan gelen Karabağ 

suyunu da sağdan alıp Tekelibağ önünde Aras Nehri’ne katılır. 

 

4.Aras Nehri  

 

Bingöl’den kaynağını alıp, yukarı Pasin’de sağdan ve soldan gelen birçok dereler katılarak 

Pasin suyu adıyla Çoban Köprüsü’nden sonra aşağı Pasin’e girince Aras (Araz) diye anılan bu 

ırmak Kars ilinde Zivin suyu ile Kötek- Bayam suyunu soldan ve Şahyolu dağlarından gelen 

dereleri de sağdan alarak Arpaçay ile birleştikten sonra çok büyümüş olarak sürmeli çukuruna 

girer. Iğdır önünde saniyede Nisan’da 180- 200, Mayıs’da 140, Haziran’da 50, Temmuz ve 

Ağustos aylarında 20-25 metreküp su akıtır. Hazar denizine dökülmeden önce Aras 

Arpaçayı’nı soldan; Balıklı Göl’den çıkıp Beyazıt Ovası’ndan gelen Sarısuyu sağdan alıp 

Nahcıvan ve Alınca çaylarını, soldan Kötürheydan gelen Kızılçayı, Behreşan boğazından 

gelen suyu dağdan alarak Karaboğaya geçer. Kura (Kür) Nehri’ne kavuşur. Aras Irmağı Kars 

ilinde donmadan akan yegane sudur. Bunlardan başka Karasu, Kağan Çayı, Acı Çay ve Digor 

Çayı önemli akarsulardır. 

  

Ovalar 

Kars coğrafi görünüm açısından tam bir yayladır. Ancak suların derin vadiler açmadığı 

düzlükler de vardır. Ekonomiye direkt etkisi olan Kars Merkez, Selim ve Arpaçay ovalarıdır. 

Bu ovalardan bazıları aynı adı taşıyan yaylalarda kesintili olarak yan yana devam eder. Kars 
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Ovası da böyledir. Kars Ovası ilin doğusunu ve güneyini kaplar. 

Ortalama yüksekliği 1750 metre olan yüksek bir ova özelliği gösterir. 

 Yüksek dağlardan kaynağını alan akarsular taşıdıkları maddelerin çoğunu bu ovada 

biriktirirler. Ovanın temelini volkanik maddeler teşkil etmektedir. 

 

Platolar 

Türkiye coğrafyasında Kars Erzurum ile tamamlanarak Erzurum-Kars yaylası adıyla 

tanımlanmaktadır. Gerçekten de Kars coğrafyası yüksek dalgalı düzlüklerden meydana 

gelmiştir. Kuzeybatıda, Karadeniz’den yüksek dağ sıralarıyla ayrılmıştır. Bu sıralar 

Güneydoğuya doğru açılınca Karadeniz Bölgesi’nin hakim manzarası değişir. Dar ufuklar 

genişler. Dağlar yerine yayla düzlükleri, ormanlar yerine otluklar hakim olur. Platonun ve 

üzerindeki dağların yüksek olmasına rağmen arazi engebeli değildir. Çünkü zeminle zirve 

arasındaki yükselti farkı çoğu zaman 1000 metreyi geçmez. Platonların üstü volkan 

püskürtüleriyle kapalıdır. Ortalama yükseklik 1500-2000 metredir. Yaylaların üzerindeki 

tepelerin çoğunda aşınmalar sebebiyle bir tabaka yüzeye çıkmıştır. Mevsimler arasındaki 

sıcaklık farkı fazla olduğundan çatlamalar ve aşınmalar süratlidir. 

 

Göller ve Barajlar 

İlimizde Çıldır, Karzak, Aygır ve Çenklice gölleri belli başlı göllerdir. Bu göllerin 

dışında Erhan Gölü, Turna Gölü, Çenekci Gölü, Kuyucuk Gölü kayda değer göllerimizdendir. 

İlimizde Çıldır Barajı, Arpaçay Barajı, Bayburt Barajı ve Çamçavuş Barajı olmak üzere 4 

önemli baraj mevcuttur. Bunlardan Arpaçay, Çıldır, Çamçavuş barajları hem enerji hem de 

sulama, Bayburt Barajı ise sadece sulama imkânı sağlamaktadır. 

 

1.Kuyucuk Kuş Gölü 

                                                                                                                         

        Kuyucuk Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi, Arpaçay ilçesinde, 43 27’ Doğu ve 40 45’ Kuzey 

koordinatlarında yer almaktadır. Kars’a 40 km mesafededir. Kars-Akyaka yolu üzerindedir. 

Resim 3/15  Kuyucuk Kuş Gölü                           
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Denizden yüksekliği (rakım),1.630-1.640  metre arasındadır. Kuyucuk Gölü yakın çevresinde, 

Kuyucuk, Carcıoğlu ve Duraklı köyleri bulunmaktadır.  Kars İlinin doğal değerinden biri olan 

Kuyucuk gölü 182 kuş çeşidi ile dünyanın birçok yerinden ziyaretçi akınına 

uğramaktadır. “Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 2009 yılında Ülkemizin 13. 

RAMSAR (Uluslararası öneme sahip sulak alanlar) alanı olarak ilan edilmiştir. 

 

2.Çalı Gölü   

 Çalı Gölü Kars ili, Merkez ve Digor ilçesinde yer almaktadır. Ortalama yüksekliği 

2237 m civarındadır 481 hektarlık bir alana yayılmıştır. Kars-Digor kara yolu gölü iki parçaya 

ayırmıştır.  Gölün florasında 205 bitki türü tespit edilmiş olup bunlardan 4 türü endemiktir.  

Göl faunasında ise 2 tür çift yaşamlılar, 6 tür sürüngen, 114 tür kuş,14 tür memeli tespit 

edilmiştir. Dikkuyruk ördeğin üreme alanıdır.   

 

3.Aygır Gölü  

Aygır Gölü, Kars’a 13 km mesafede oldukça büyük bir göldür. Kars – Göle karayolu 

üzerinde, Susuz ilçesinin batısında yer alır. Tatlı su gölü olan Aygır’ın bu ismi niçin aldığı 

tam olarak bilinmemekle birlikte yörede zaman zaman gölden at kişnemeleri geldiği 

şeklindeki efsanelerden ismini aldığı tahmin edilmektedir. Aygır Gölü’nün kendisi gibi büyük 

bir göl olan Çıldır’a mesafesi 50 km Aygır da Çalı Gölü gibi volkanik kayaçlar üzerinde 

oluşmuş bir lav set gölü özelliği taşır. Zemininde tatlı su kaynakları bulunan Aygır, baharda 

eriyen karlarla su hacmini yükseltir. Aygır’ın su potansiyeli oldukça yüksektir.  

 
Resim 3/ 16 

Önemli bir doğa alanı olan Aygır, yabani kuşlara ev sahipliği yapsa da sulak alan 

özelliği zayıftır. Kadife ördeğin üreme alanı olan Aygır, oldukça zengin bir balık 

potansiyeline sahiptir. 
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  Aygır gölünün çevresindeki tepeler oldukça diktir. Gölün derinliği kıyıdan itibaren 

hızla artar bu yüzden yamaçlarındaki bitki çeşitliliği fazla değildir.  

Aygır Gölü, çevresinde hayvancılık oldukça yaygındır. Hayvanların su ihtiyacı gölden 

karşılanmaktadır. 

 

4.Çıldır Gölü 

 

           Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars illerinin arasında yer alır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en 

büyük tatlı su gölü ve ikinci en büyük gölü olarak bilinmektedir. Göl, tektonik oluşumlu bir 

göldür ve en derin noktası 42 metredir. Gölün çevresinde gelişmiş bir bitki örtüsü mevcut 

değildir. Gölde balıkçılık yapılabilmektedir. Yükseltinin fazla olması ve çevresinin sert 

kayaçlardan oluşması dolayısıyla göl çevresi tarıma pek elverişli değildir. 

     

 
Resim 3/ 17 
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. 

Kars Anadolu’da adı Türkçe olan ilk şehirdir. 

Hurriler Kars’ın bilinen ilk sakinlerindendir. 

Arkeoloji çalışmaları Kars’ın tarihinin MS başladığını göstermektedir. 

Kars Türklerin Anadolu’da fethettikleri ilk parçadır. 

Kars Zafer Madalyası alan ilk Anadolu şehridir. 

Binlerce askerimiizn donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı Kurtuluş Savaşı zamanında 

yapılmıştır.  

Kars şehri Erzincan ili ile sınır komşusudur. 

Kars göç alan bir şehirdir. 

Ormancılık Kars’ta gelişmiş bir sanayi sektörüdür. 

 

B) Aşağıda verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. 

 

  

 Kars adı Bulgar Türklerinin bir oymağı olan …………………………………’dan 

gelmektedir. 

 

 Kars Selçuklu Sultanı ……………………………………tarafından fethedilmiştir. 

 

 Kars 1878 – 1918 yılları arasında 40 yıl boyunca …………………….. işgali altında 

kalmıştır. 

 

 Kars 30 Ekim 1918 yılında ………………………………………………….. 

tarafından yeniden Türk toprağı yapılmıştır. 

 

 Kars ili ……………………………………iklime sahiptir. 

 

 Önemli bir RAMSAR alanı olan ………………………………………………….. 

kuruma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

 

 

Karasa

l 

Alparsla

n 

Karsakla

r 

Kazım Karabekir 

Paşa 

Karasa

l 

Rus 
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C)       Kars’a ait yeryüzü şekillerini boşlukları dolduracak şekilde yazınız. 

 

 

1- …    1- …        1- …   1- … 

2- …    2- …        2- …   2- … 

3- …    3- …        3- …   3- … 

 

D) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız. 

 

1- Kars üzerinde aşağıdakilerden hangisinin hakimiyeti olmamıştır? 

A) Hurriler 

B) Osmanlılar 

C) Bizans 

D) Memlükler 

2- Kars’a verilen “Zafer Madalyası” ve “Gazilik” unvanı hangi padişah tarafından 

verilmiştir? 

A) 2. Abdülhamit 

B) Fatih Sultan Mehmet 

C) Abdülmecit 

D) 2. Murat 

 

3- Türklerin Anadolu’da fethettiği ilk şehir hangisidir? 

A) Ani 

B) Erzincan 

C) Trabzon 

D) Erzurum 

 

4- Kars’ın kurtarıcısı olarak bilinen Milli Mücadele komutanımız kimdir? 

A) Enver Paşa 

B) İsmet Paşa 

C) Fevzi Paşa 

D) Kazım Karabekir Paşa 

 

5- 1878 – 1918 yılları arasında Kars’ı işgal altında tutan ülke hangisidir? 

A) Rusya   B) Ermenistan  C) İngiltere  D) İran 

 

 

 

GÖLLER NEHİRLER

R 

OVALAR BARAJLAR

R 
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ÜNİTE 4 

TURİZM 

Kars’taki coğrafi yapı ve iklimin şekillendirilmesi ile oluşan doğal değerler ve insan eliyle 

yapılan tarihi yapıların sayesinde burada zengin bir doğa, kış ve dini turizm potansiyeli 

oluşmuştur.. Yörede bulunan göl ve nehirlerin yakınlarında kuş gözlemi ve çiçek seyri 

yapılabilmesi ekolojik turizmi geliştirmiştir. Şehre 53 km uzaklıkta bulunan Sarıkamış’a kayak 

turizmi ve 40 km uzaklıktaki Ani ören yerini ziyaret edip gören turistler il merkezinde bulunan 

Kars Kalesi, Kars Müzesi, Baltık Mimari örnekleri, Osmanlı Mimarisi örnekleri, Ebul Hasan 

Harakani Türbesi ve Camisine de ilgi göstermektedir.  

A- Ani Ören Yeri 

ANİ BİR DÜNYA AMA DÜNYA BİR ANİ DEĞİL! 

Kars merkeze 42 km uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırı üzerinde bulunan, bin yıllar 

boyunca farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik etmiş, tarihin en büyük hazinelerinden biri 

olan Ani ören yeri, Temmuz 2016’da “Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi”nde 16. sırada 

yerini almıştır. 

Kars Merkez Ocaklı köyü sınırları içerisinde yer alan Ani ören yeri, Türkiye- Ermenistan 

sınırını ayıran Arpaçay Nehri’nin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf 

tabakası üzerine kurulmuş bir Orta Çağ şehridir. 
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Ören yeri Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan 

aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Ören yerinin zenginliği de buradan gelmektedir. Ani'nin 

en eski tarihinin MÖ 5000 yıllarına kadar uzandığı düşünülmektedir. 

Tarih öncesi dönemde ören yerindeki yerleşim Bostanlar Deresi olarak bilinen 

vadideki volkanik oluşumlu mağaralardır. Bugünkü ören yerini oluşturan iç kale MS 4. yy ‘da 

Kars şehrine ismini veren Karsaklar tarafından yaptırılmıştır. Ören yerinin dış cephe surları 

Bagratlı Kralı Aşot tarafından MS 964 yılında yaptırılmaya başlanmış, daha sonra Kral III. 

Sembat 978 yılında 2. takviye sur sistemini yaptırmış, 1064 yılında Selçuklu Sultanı 

Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinden sonra  Ani Beyi olan Ebu’l Menuçehr 1064-1072 arasında 

3. sur sistemini yaptırmıştır. 

Kale surları devetüyü ve siyah renkli tüf taşından yer yer iki ve üç sıra halinde 

Horasan harcı ile yapılmıştır. Kurulduğu arazi üzerine uyumu sağlamak amacıyla üçgenimsi 

bir şekilde inşa edilen surların yedi giriş kapısı mevcut olup bu kapıların en önemlileri Aslanlı 

Kapı, Kars Kapısı, Sarnıçlı Kapı’dır. Şehrin surları uzun kuşatmalara dayanıklı hale getirmek 

için surlar arasına yapılan destekleme kuleleri aynı zamanda erzak ve tahıl deposu olarak 

kullanılmıştır. Arazinin eğimine göre yer yer 5 m yüksekliğe kadar oluşan surların dış 

cephelerinde haç motifleri, aslan ve yılan kabartmalı rölyefler, çini süslemeler mevcuttur. 

Ören yerinin ana giriş kapısı olan Aslanlı Kapı iki büyük giriş kapısından oluşmaktadır. 

Aslanlı Kapının bulunduğu surların doğu yanındaki burç üzerinde Selçuklu Sultanı 

Alparslan'ın şehri 1064 yılında fethetmesini belgeleyen dört satırlık kufi İslami kitabe 

mevcuttur. 

Günümüzde 78 hektar büyüklüğündeki bir alan üzerine kurulmuş olan Ani ören yeri; 

4,5 km uzunluğundaki dış cephe surları, sur içerisindeki antik kentte bulunan cami, kilise, 

hamam, saray, kervansaray,  köprü vb. yapılardan oluşmuş 21 adet tescilli taşınmaza sahiptir. 

Bununla birlikte arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş  bölgemizdeki en önemli ören yeridir. 
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B- Kış Turizmi ve Sarıkamış 

 

Doğal pistleriyle kış turizmi ve kış sporları açısından çok uygun bir yer olan ve 

ülkemizin 1. derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, çevresi ünlü 

sarıçam ormanlarıyla kaplı, 2200-2900 m. yükseklik gösteren bir plato üzerinde yer alır. 

Bayraktepe kayak alanında 4 adet telesiyej tesisi (1437 m, 1807 m,1650 m, 1450 m 

uzunlukta) bulunmaktadır. Saatte 2400 kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı telesiyej sistemi 

ile Türkiye'nin en gelişmiş kayak tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor.  

Kayak merkezimizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, kayak severlerin ve 

profesyonel kayakçıların en sevdiği kar türü olan ve dünyada tek benzeri Alplerde olan kristal 

kar ile misafirlerine muhteşem bir kayak zevki yaşatmasıdır. Sezonun çoğu günü güneşli olan 

kayak alanı, sarıçam ormanları ile çığ tehlikesinden uzak güvenli bir kayak olanağı sunarken, 

doğanın muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine masalsı bir tatil yaşatır. Pistlerin kalabalık 

olmaması ve genişliği de kayak severleri cezbeden özelliklerinden biridir.  

  Normal kış koşullarında yılda ortalama olarak 4 ay, 100 ila 120 cm kalınlığında karla 

kaplı olan Sarıkamış’ta en uygun kayak mevsimi 10 Aralık-10 Nisan tarihleridir. Sarıkamış 

çevresi özellikle Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile “kayak safari” ve “kızaklı 

geziler” için çok uygun ortam sunmakta, snowboard sporu ise kısmen yapılabilmektedir. 

Kayak merkezi slalom, büyük slalom ve süper-C kayak türlerini yapmaya elverişlidir. 
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kars-Sarıkamış ilçe merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 

2634 m. yüksekliğindeki Kars'a 55 km. mesafede Sarıkamış ilçesinin içerisinde Çamurlu 

Dağ’dadır. Çamlar arasındaki Sarıkamış kayak merkezi; kar kalitesi açısından önem 

kazanmıştır.  

Sarıkamış, festivalleri ve özel günleriyle de ziyaretçilerine unutulmaz anlar 

yaşatmadır. Şubat ayında düzenlenen “Kar Festivali” kapsamında atlı kızak gösterisi, kızak 

yarışları, kar üzerinde voleybol ve off-road yarışları gibi etkinliklerle ziyaretçilerine tam bir 

şölen havası yaşatırken,  Ocak ayının ilk haftası düzenlenen “Sarıkamış Şehitleri’ni Anma 

Programı” ile 105 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit düşen binlerce askerimizin aziz 

hatırasını yâd etmek için hüzne büründürür. Şehit toprağıdır Sarıkamış, kahraman evlatların 

ebedi istirahat mekânıdır. Sarıkamış’ı ziyaret şehitlerimize vefadır, hatırlamaktır.  

 

C- İnanç Turizmi 

1.TÜRBELER 

1.1. Ebul Hasan Harakani Türbesi: 

 

“ Her kim bu dergâha gelirse ekmeğini veriniz, inancını sormayınız” 

 
MS 963-1033 ( Hicri 352-425) yılları arasında yaşayan evliyanın asıl adı Ali Bin 

Ahmed Cafer’dir. Bugünkü İran’ın Horasan Bölgesi’nde Bistam kasabasına bağlı Harakan 

köyünde doğmuştur. Hicri 352- Miladi 963 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

gelen Ebul Hasan küçük yaşlarında Harakan köyünde çobanlık yapmış daha sonra çiftçilikle 
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uğraşmıştır. Gençliğinde kervanlara yük taşıyıcılığı da yapan Ebul Hasan kaynaklarda 

belirtildiğine göre kendisinden bir asır önce Horasan da yaşayan Beyazid-i Bestami’nin 

tasavvufundan etkilenerek Bestami dergâhında bir süre türbedarlık yapmıştır. Bu süre 

içerisinde tasavvufa erişen Ebul Hasan daha sonra çağının en büyük manevi şahsiyetlerinden 

birisi olmuştur.  Türkmenistan’dan Anadolu’ya MS 11. yüzyılda Selçuklu akınları sırasında 

(1018-1021) geldiği anlaşılan Ebul Hasan Hicri 425 Miladi 1033 yılında Kars’a 15 km. 

uzaklıktaki Yahni Dağı’nın eteğinde Bizans ordusu ile yapılan bir savaşta yaralanarak Kars’ta 

şehit olmuştur. Şahadet mertebesine erişen ilk Anadolu evliyalarından birisi olan Ebul Hasan 

için 1064 yılında Sultan Alpaslan’nın Kars’ı fethetmesinden sonra bugünkü Kaleiçi 

Mahallesi’nde bir türbe yaptırılmıştır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladığı tarih olan 

1064’ten önce Anadolu’nun Türkleşmesi için gelen bu alperen, 70 yıllık ömrünün tamamında 

tasavvufunu insan sevgisi üzerine kurmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta Çağ’ın sonlarına kadar Kars ve Doğu Anadolu’da geçen siyasi mücadele ve savaşlar, 

evliyanın Kars Merkez Kaleiçi Mahallesi’ndeki türbesinin zamanla unutulmasına yol açmıştır. 

Ancak 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murad'ın doğu sınırlarındaki siyasi istikrarsızlığa son 

vermek için Lala Mustafa Paşa komutasında gönderdiği 100 bin kişilik Osmanlı ordusu Kars’ı 

eyalet merkezi yapmak için başlatılan imar çalışmaları sırasında bu Anadolu evliyasına ait kabir 

bularak Ebul Hasan’ın ismine ithafen “Evliya Camii” inşa etmiş ve evliyanın kabri de cami 

bahçesindeki türbeye defnetmiştir. Ebul Hasan Harakani Türbesi basit örgü sistemi ile tüf 

taşından, dörtgen planlı olarak yapılmıştır. 1998 yılında Evliya Camisi’nde başlatılan yenileme 

çalışmaları sırasında türbenin basit örgü duvarları kaldırılarak türbe kubbeli bir şadırvan içerisine 

alınmış ve evliya mezarının sandukasının etrafı ahşap çerçeve ile çevrilmiştir. Sandukanın 

üzerindeki kavuk ve kadife örtü de tamir edilerek orijinal hali ile yeniden sanduka üzerine 

konulmuştur. Evliyanın türbesi bu onarımdan sonra halkın ziyaretine açılmıştır.  
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Anadolu’nun Türkleşmesinde ve aydınlanmasında büyük rol oynayan Evliya 

alperenlerden birisi olan Ebul Hasan Harakani ne yazık ki yeterince tanınmamış ya da 

tanıtılmamış, Kars şehrinin önemli değerlerinden birisidir. 

 

1.2. Celal Baba Türbesi: 

 Kars Kalesi içerisinde güneye bakan surların bitişiğinde, kale kapısına 50 metre 

mesafede bulunan Celal Baba Türbesi hakkında bilinenler şunlardır:  

Kars’ın 13. yüzyıl başlarında Saltuklular döneminde Hristiyan Gürcüler tarafından saldırıya 

uğramasıyla Kars Kalesi kuşatılır. Bu kuşatma sırasında Celal Baba isimli bir Türk kafasının 

kesilip yere düşmesinin ardından, kafasını yerden koltuğunun altına alarak tekrar savaşa 

katılır ve bugünkü türbesinin bulunduğu yerde şehit düşer. Türbe günümüzde ziyarete açıktır.  

2. CAMİLER 

2.1. Laçin Bey Camii: 

 

17. yüzyılda Osmanlı dönemi yapılarından olan cami, kare planlı düzgün kesme bazalt 

taşından yapılmıştır. 1985 yılında onarılarak birde minare yapılmıştır. İç mekân onarım 

gördüğü için orijinal özelliğini kaybetmiştir. Günümüzde camii ibadete açıktır. 
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2.2. Fethiye Camii: 

 

 

Kars’ın 1878-1918 yılları arasında Rus işgaline kaldığı 40 yıllık süre içerisinde Ruslar 

tarafından inşa edilen bina Baltık mimarî tarzında yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olup dış 

cephe duvarları tüf taşından yapılmıştır. 1984 yılında onarılmış camiye çevrilmiştir. Ayrıca iki 

tane minare yapılmıştır. Günümüzde cami ibadete açık tutulmaktadır. Mimarî çağı 19. 

yüzyıldır. 

2.3. Ulu Camii: 

Kaleiçi Mahallesi’ndeki Ulu Cami, Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde Kars 

Beylerbeyi olan Dilaver Paşa tarafından  1643 yılında yaptırılmıştır. Rus işgalinde tahrip olup 

kullanılamaz hale gelmiştir. 1997 yılında restorasyona başlanmıştır. Mimarî çağı 17. 

yüzyıldır. 

2.4. Yusuf Paşa Camii: 

1664 tarihinde Kars Beylerbeyi Yusuf Veli Paşa tarafından yaptırılan camii, şehirdeki 

Osmanlı dönemi yapılarındandır. Cumhuriyet’ten sonra minaresi yeniden yapılmıştır. Mimarî 

çağı 17. yüzyıldır. 

2.5. Hacı Seyfi Camii: 

Hacı Seyfi Camii 16. yüzyılda Hacı Seyyid adına yaptırılan Osmanlı dönemi 

camilerindendir. Kare planlı bazalt taşından inşa edilen caminin minaresi yapılmıştır. 

Günümüzde camii ibadete açıktır. 
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2.6. Büyük Abdi Ağa Camii: 

17. yüzyılda Abdi Ağa isimli şahıs tarafından inşa edilen camii, şehirdeki Osmanlı 

dönemi yapılarındandır. 1969 yılında onarımdan geçen caminin doğu cephe duvarında yapım 

kitabesi de bulunmaktadır.  

D- Müzeler ve Kültür Evleri 

Kars Arkeoloji Ve Etnografya  Müzesi 

Kafkaslardan Anadolu’ya girişte ilk yerleşim merkezi olma özelliğini taşıyan Kars 

şehri birçok uygarlığın geçişine tanıklık etmesi sebebi ile binlerce yıldan bu yana iskân 

edilmiş antik bir yerleşim merkezi özelliğine sahiptir. İpek yolu üzerinde yer alan antik Ani 

Ören Yerinin ve bölgedeki yoğun arkeolojik yerleşmenin oluşturduğu taşınır ve taşınmaz 

kültür varlıklarının korunması ihtiyacını karşılamak üzere ilk olarak 1959 yılında Vilayet 

Konağı’nda müze memurluğu kurulmuş, daha sonra bölgeden toplanan eserlerin çoğalması 

sebebiyle 1964 yılından 1978 yılına kadar Kümbet Camii olarak da bilinen “Havariler 

Kilisesi” müzeye dönüştürülerek sergileme yapılmış, nihayet 1978 yılında İstasyon 

Mahallesi’nde yeni yapılan modern müze binası 1981 yılında hizmete açılmıştır.  

 

Modern Kars Müzesi günümüzde arkeolojik, etnografik ve taş eserlerin sergilendiği 

önemli müzelerimiz arasında yer almaktadır.  
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Envanter kayıtlarına göre Modern Kars Müzesi: 

Arkeoloji Salonu: Paleolitik (yontma taş çağı) dönem eserleri, Taş El Baltaları ve 

Dinozor Kemiği - Eski Tunç Çağı eserler - Eski Tunç Çağı madeni eserleri - Urartu dönemi 

eserleri - Sikkeler - Roma ve Bizans dönemi eserleri - Hristiyanlık dönemi eserleri - Pithoslar 

(zahire küpleri) - Selçuklu dönemi eserleri - Taş eserleri kapsamaktadır. 

 Etnografya Salonu: Yöresel yün dokuma aletleri - Osmanlı kaftanları - Gümüş 

kafkas kemerleri - El Yazma eserler - Mühürler - Bakır mutfak kapları - Semaver ve 

Şamdanları kapsamaktadır.  

Etnografik eser sayısı: 1254, Arkeolojik eser sayısı: 2014, Sikke sayısı : 4152. 

 

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi   

Kars il merkezindeki 46 adet tabyadan birisi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli 

bulunan “Kanlı Tabya” binası turizme kazandırılması amacıyla Kafkas Cephesi Harp Tarihi 

Müzesi olarak hizmete açılmıştır.  
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19. yüzyılda Kars’ın Rus ordularının istilasına karşı şehrin savunmasında önemli savaşlara 

sahne olan tabyalar 1828 tarihindeki Rus saldırısının püskürtülmesini, 1855 Kars Zaferi’nin 

kazanılmasını sağlamış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da savunma savaşları için 

kullanılmıştır.  

 

 

 

Tipiye yakalanmış askerlerimizi temsil ediyor. Bu alanı görebilmek için fotoğraf makinesinin flaşı açıkken fotoğraf 

çekmek gerekiyor Resim 4/ 11 
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Kanlı Tabya binası ise 1803 tarihinde Padişah III. Selim döneminde “Yeni Tabya” 

ismiyle yapılmış tabyalarımızdandır. 1828 yılında Rusların Kars’a yaptıkları saldırılarında bir 

gece baskını sırasında tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı “Kanlı 

Tabya” olarak anılmıştır. Kanlı Tabya binası Kars şehrini güney cepheden korumak için 

yapılmış ve günümüze kadar mimari özelliklerini koruyarak ulaşmış bir tabya 

binasıdır. Tabya binasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 

sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, Kars Arkeoloji Müzesine bağlı birim 

olarak hizmete açılmıştır.  
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Hizmete açılan bu müzede Kars’ta yaşanan savaş olayları ve Sarıkamış Harekâtının 

detayları ziyaretçileri hüzne boğan hem görsel hem de yazılı metinlerle anlatılmaktadır. 

 

Kazım Karabekir Paşa’ya Ait Vagon 

Kars’ın kurtarıcısı 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’ya 13 Ekim 1921 

Kars Antlaşması için şehrimize gelen Rus generalleri tarafından hediye edilen “Beyaz 

Vagon”u Kazım Karabekir Paşa, Kolordu Komutanlığı yaptığı yıllarda Kars – Erzurum 

arasında özel vagonu olarak kullanmıştır. 

   Daha önceleri Kars Müzesi bahçesinde yer alan 13 metre uzunluğundaki Beyaz 

Vagonun iç mekanı salon, dinlenme odası, yemek odası ve banyo kısımlarından oluşmakta ve 

şu an  Kanlı Tabya- Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi bahçesinde sergilenmektedir. 
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Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kültür Evi  

Ortakapı Mahallesi’nde yer alan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı 19. yüzyılın ilk çeyreğinde 

inşa edilmiş Osmanlı dönemi yapılarındandır. 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda (93 

Harbi) Ordu Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından bir süre “Karargâh Binası” olarak 

kullanılmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından  restore edilen 

konağın üst katı “Hatıra Evi” olarak ziyarete açılmıştır. Alt kat ise oturma salonu ve sergi 

salonu şeklinde restore edilmiştir.  
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Namık Kemal Kültür Evi  

1853-1854 yıllarında Vatan Şairi Namık Kemal’in çocukluğunu geçirdiği evdir. 
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Kars Çayı kenarında, Kars Kalesi civarında bulunan ev restore edilerek, günümüzde sergi 

alanı ve “Âşıklar Evi” olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, evin bahçesinde Karslı Çoban 

Heykeltıraş Metin DOĞRUKARTAL tarafından taştan yapılan kentin tarihi binalarının yer 

aldığı “Minia Kars” ziyaret edilebilir.  

 

Namık Kemal Evi’nin bahçesindeki Minia Kars, kentin önemli kültür 

varlıklarındandır.  20 eserin bulunduğu Minia Kars'ta Evliya Camii, Kümbet Camii, 12 

Havarilar Kilisesi, defterdarlık binalarının yanı sıra sandık, insan figürleri ve kaz heykeli de 

yer alıyor. 

 

E- Yazıtlar ve Kaya Resimleri 

Çamuşlu Köyü Yazılıkaya Resimleri 

Çamuşlu Köyü Yazılıkaya Resimleri, Kağızman ilçesi Kötek Belediyesi Çamuşlu 

köyü civarlarında, Aladağ’ın doğu yamaçlarında bulunmaktadır. Üst Paleotik Çağlardan 

kalmıştır. Bu civarda tombul tepe ve Kurbanağa Mağaraları’nda bulunan taş araçlar, ocak 

yerleri ve şölen tipi el baltaları ise MÖ 10.000 yılında tekabül eden alt paleolitik dönemden 

kalmıştır. Kurbanağa Mağarası’nda ayrıca, Tunç Çağı’na ait çanak-çömlek ve kement file gibi 

avlanma araçlarını gösteren duvar resimleri bulunmaktadır. Yazılıkaya panolarında insan ve 

hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu hayvanlar keçi, geyik ve eşeklerden oluşmaktadır. İkinci 

panonun üzerinde kalem gibi araçlarla oynandığı saptanmıştır. Daha genç dönemlerde yaptığı 

sanılan bu çizgi üzerinde küçük opsidiyen kalemler kullanıldığı sanılmaktadır. 

Taş Köprü Urartu Yazıtı 

Arpaçay  ilçesi Taşköprü  köyünde bulunur. Urartu Kralı Sarduri ( M.Ö.767-735) 

tarafından bu bölgeye yapılan bir askeri sefer sonrası çivi yazısı ile yazdırılan Taş Köprü 

Yazıtı’nın tercümesi şu şekildedir. “Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle Argiştoğlu Sarduri der ki: 

“Terk edilmiş (?) Uhime ülkesini ele geçirdiğim zaman, o seferin dönüşünde, Magaltu şehrini 

(de) ele geçirdim. Erkek ve kadınları Bianili ülkesine sürgün ettim.” 

 

Borluk Vadisi Kaya Yazıt ve Resimleri 

Kars il merkezinin yaklaşık 17-18 km güneydoğusundaki Borluk köyünden başlayıp 

Mağaracık; Azatköyü; Karacaören köylerinin yanından geçip Kars'ın hemen güneybatısında 

Kars Çayı'na karışan Borluk Deresi'nin oluşturduğu vadideki buluntu yerleridir. Bu buluntu 

yerleri arkeoloji yazınına Borluk, Mağaracık ve Azatköy buluntu yerleri olarak geçmiştir. 

Borluk Vadisi boyunca yer alan tüm bu buluntu yerleri birbirlerine çok yakın ve ilişkili 

olduğu için Borluk Deresi'nden çıkarak “Borluk Deresi Vadisi” adıyla bu çalışmaya 

alınmıştır.  
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 Tarihçe: Araştırma ve Kazı: 1942 yılında Kılıç Kökten Kars il sınırları içinde 

gerçekleştirdiği yüzey araştırmasında Borluk Deresi Vadisi boyunca üç yerde yontma taş 

aletler toplamıştır. Bunlardan birincisi derenin üst kısmında; Borluk köyü yakınlarında yer 

alan kaya sığınaklarının önü ve derenin tabanındaki kum ve çakıl döküntüleri; ikincisi ise 

Mağaracık köyünün yakınındaki kaya sığınaklarının önlerindeki alandır. Daha batıda Azatköy 

diye anılan üçüncü alan ile beraber Borluk Deresi'nde Kökten'in yoğun bir araştırma yaptığı 

anlaşılmaktadır. Kökten, Mağaracık Deresi olarak bir dereden bahsetmektedir. Bu dere Borluk 

Deresi'ne bağlanan küçük Koyunbasan Deresi olabilir. Her üç köy de birbirinden 4 ile 7 km 

uzaklıktadır. Kökten bu üç ayrı yeri ayrı buluntu yeri olarak tanımlamaktadır. Buluntular 

Kökten'in araştırmasında, Borluk Deresi vadisinin üst kısmında; Borluk köyü yakınında; ikisi 

bazalttan; bir tanesi andezitten olduğunu söylediği tipik kazıyıcı uç ve yan kazıyıcılar 

bulunmuştur. Araştırmacı bunların Moustérien tipinde olduklarını anlatmaktadır. Bu yonga 

aletlerde oluklu kopma yüzeyi taşırlar. İkinci yer yaklaşık olarak birincisinden 7 km. uzakta 

olan Mağaracık köyüdür. Bu köyün yakınında da gene Moustérien tipinde obsidien aletler 

bulunmuştur. Sonuncusu ise Azatköy ya da Dündartepe adlı köyün yakınında Borluk 

Vadisi'nin Azat köyüne doğru olan uzantısında ele geçirilen obsidienden yapılma alettir 

[Kökten 1944b: lev.XC.res.9]. Bu alet Kökten'in vadinin yukarısında bulduğu diğer aletlere 

çok benzemektedir. Tümü Orta Paleolitik Çağ'a tarihlenmektedir. Yaz aylarında karların 

eridiği dönemlerde gezilebilir, ulaşımı 4x4 arazi araçları ile sağlanmaktadır. 

F-Kaleler 

Kars Kalesi: 

Kars Kalesi şehrin kuzeyinde yüksekçe bir kayalık tepenin üzerinde Saltuklu Sultanı 

Malik İzzeddin Saltuk’un veziri Firuz Akay tarafından 1153 yılında yaptırılmış bir serhat 

kalesidir. Kalenin doğu-batı istikametinde 250 metre uzunluğunda kuzey-güney yönünde ise 

80-100 m genişliğinde bir alana inşa edildiği görülmektedir. Üç ana giriş kapısı bulunan Kars 

Kalesi savunmaya elverişli sağlam surlarla çevrilmiştir. 
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 Kale 1386 yılında Timur tarafından tahrip edilmiştir. Osmanlı padişahı III. Murat 

döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında tamiratı yapılmıştır. 1877-1887 

Osmanlı- Rus savaşından sonra 40 yıllık Rus işgalinde tahribata uğramış, orijinal özelliğini 

yitirmiştir. Mimarî çağı MS 1153’tür.  

Mağazbert Kalesi: 

Kars ili Digor ilçesi Mağazbert köyü sınırları içerisinde yer alan kale Türkiye-Ermenistan 

sınırını ayıran Arpaçay Nehri’nin batı yakasında kurulmuştur. Bizanslılar tarafından 8. 

yüzyılda inşa edilmiş olup Bagratlı Krallığı, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de 

kullanılmıştır. 

Micingirt Kalesi: 

Sarıkamış ilçesi İnkaya (Micingirt) köyü sınırları içerisinde yer alan bu kale Urartu 

dönemi’ne aittir. Yüksekçe bir tepe üzerine dikdörtgen planlı olarak inşa edilen kalenin 

günümüze sadece sur duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır. Urartulara ait kaya mezarları 

bulunmaktadır. Kale daha sonra Bizans, Selçuklu, Saltuklar ve Osmanlı döneminde de 

kullanılmıştır. Kale bakımsızlıktan önemli ölçüde tahrip olmuştur.   

Kars’ta bunlar dışında Akyaka’da Sosgert Kalesi; Digor’da Kızlar Kalesi; Kağızman’da 

Geçivan Kalesi; Sarıkamış’ta Vişan, Köroğlu, Zivin (Süngü taşı), Keklikdere ve Kız kaleleri, 

Selim’de Karakale Kalesi bulunmaktadır. 

G-Köprüler 

Taşköprü: 
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1579 yılında Kars’ın yeniden imar edilmesi için Sultan III. Murat’ın emriyle Kars’a gelen 

Lala Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Osmanlı dönemi yapılarındandır. Kars Çayı 

üzerinde yapılmıştır. Köprü yıkılmış, sonradan 1719 yılında Kars eşraflarından Hacı Ebubekir 

Karahanoğlu tarafından yeniden yaptırılmıştır. Köprü günümüzde ulaşıma açık tutulmaktadır. 

 

Küçük Köprü: 

1877-1878 Osmanlı -Rus Savaşı sonrasında Kars’ın 40 yıl Rus işgalinde kaldığı dönemde 

Kars Çayı’nın üzerinde inşa edilen köprü doğu-batı istikametinde iki silindirik konsol üzerine 

üç tonoz kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprünün tamamı aynı büyüklükte düzgün kesme 

bazalt taşından yapılmıştır. Mimarî çağı 19. yüzyıldır. 

H-Osmanlı Mimarisi 

Osmanlı Padişahı III. Murad'ın emriyle Kars'a 100 bin kişilik ordusuyla gelen Lala 

Mustafa Paşa 1579 tarihinde şehre yapılan İran saldırılarını durdurarak eyalet merkezi haline 

getirilen Kars'ta yeni bir imar çalışması başlatmıştır. Bu imar çalışmaları sırasında yıkılan 

Kars Kalesi yeniden yapılmış, kale ile birlikte 9 cami, 1 taş köprü, Beylerbeyi Sarayı ile 

birlikte birçok tabya yaptırılmıştır. 

Beylerbeyi Sarayı: 
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Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Padişahı III. Murat’ın Kars şehrini yeniden imar etmek için 1579 

yılında görevlendirdiği Lala Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Saray dikdörtgen planlı 

olarak düzgün kesme bazalt taşlarından iki katlı olarak yapılmıştır. 1877 yılına kadar bu bina 

Beylerbeyi Sarayı olarak kullanılmıştır. 1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşından sonra saray 

boşaltılmıştır. Günümüze kadar da kullanılmamıştır. Bakımsız bir haldedir. Mimarî çağı 16. 

yüzyıldır. 

Osmanlı Dönemi Hamamları: 

 

Kaleiçi Mahallesi ve Sukapı Mahallesi’nin kesiştiği yerde Kars Çayı’nın doğu yanında 

Mazlum Oğlu ve Topçuoğlu Hamamı Kars Çayı’nın batısında ise İlbeyioğlu Hamamı 

bulunmaktadır. Hamamlar 17. yy başında Osmanlı mimarî tekniğinde yapılmıştır. 

Günümüzde hamamların restorasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Tabyalar: 

Kars Kalesi’nin batısında şimdiki Sukapı Mahallesi ile Çakmak Kışla’nın birleştiği yerde 

“Temur Paşa Tabyası” yaptırılmıştır. Kars'ın ilk tabyası olarak bilinen kule ve savunma 

mevzilerinden oluşan bu tabya, şehri güneyden ve batıdan gelebilecek İran saldırılarına karşı 

17. yüzyıl sonuna kadar savunmuştur. 

1734-1878 tarihleri arasında 154 yıl boyunca Kars şehrini düşman saldırılarından korumak 

amacıyla toplam 46 adet tabya yaptırılmış, bu tabyalar özellikle Rus saldırılarına karşı 

devletin doğu sınırlarının korunmasını sağlamıştır. 
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3.1-Kanlı Tabya: 

 

Şehri güneyden gelebilecek İran saldırılarına karşı savunmak amacıyla yaptırılmıştır. 

Savunma merkezi ve tahkimatı daha sonra 1805-1806 yıllarında Sultan III. Selim döneminde 

güçlendirilerek bugünkü kışla binası da yine bu dönemde inşa ettirilmiştir. 

1734-1739 tarihleri arasında Padişah I. Mahmut döneminde şehri güneyden 

gelebilecek İran saldırılarına karşı savunmak amacıyla yaptırılmıştır. Savunma merkezi ve 

tahkimatı daha sonra 1805-1806 yıllarında Sultan III. Selim döneminde güçlendirilerek 

bugünkü kışla binası da yine bu dönemde inşa ettirilmiştir. Yaklaşık 500 askeri ( bir tabur ) 

barındırabilecek kapasitesi bulunan tabya, özellikle 1827-1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda çok 

çetin çarpışmalara sahne olmuş, tabyanın adı “Büyük Tabya” iken halk tarafından “Kanlı 

Tabya” olarak anılmaya başlanmıştır. Kanlı Tabya İstihkâmı “Boynuz Tabya” şeklindeki asıl 

mevzilerle onun ilerisinde 500 metre batısında yapılan 2 adet savunma mevziinden meydana 

gelmiştir. 

Şanlı tarihimizin önemli tanıklarından tabyaları turizme kazandırmak amacıyla, Kanlı 

Tabya’nın “Kars Harp Tarihi Müzesi” olarak düzenlenerek açılması için Kültür ve Turizm 

Bakanlığına başvuruda bulunulmuş, Bakanlıkça da bu öneri kabul edilerek tabyanın rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projeleri ihalesi 2010 yılında yapılmıştır. Bakanlık tarafından 2013 

yılda uygulama ihalesi yapılmış, çalışmalar 2016 yılında tamamlanmıştır. Şu an ise 2016 

yılında teşhir ve tanzim ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 1987-88 Osmanlı-
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Rus Savaşı sırasında çok çetin ve kanlı çarpışmalara sahne olduğu için Kanlı Tabya olarak 

anılan tabyanın adı, gelecek kuşaklara Kars halkının ne denli zor koşullarda ve öz veriyle bu 

şehri koruduğunu hatırlatmak ve olumsuz hisler çağrıştıran isminden arındırmak 

adına “Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi” olarak değiştirilmiştir.  Gerek şehrimize 

gerekse ülkemize tarihimizin tanığı tabyaları tanıtma imkânı sağlanmıştır.  

3.2-Süvari Tabya: 

 

Bastion (Atnalı) şeklindeki tabya istihkâmı kapalı kışla şeklindedir. İçerisinde 

mazgallı bir sığınak olup, etrafı hendekle çevrilidir. Kışla binası ve sığınağın demir mazgalları 

ile kapısı sağlam durumdadır. 

Şehri güneyden gelebilecek İran saldırılarına karşı korumak için 1734 tarihinde inşa 

ettirilmiş, daha sonra Sultan III. Selim döneminde 1805–1806 ve Sultan Abdülaziz ( 1865-

1870 ) döneminde kışla ve tahkimatlar güçlendirilmiştir. Tabyanın sağ cephesi Kars Çayı’na 

dayanmakta, buradan vadinin batı girişini müdafaa etmektedir. Bastion ( Atnalı) şeklindeki 

tabya istihkâmı kapalı kışla şeklindedir. İçerisinde mazgallı bir sığınak olup, etrafı hendekle 

çevrilidir. Kışla binası ve sığınağın demir mazgalları ile kapısı sağlam durumdadır. Kars 

Belediyesi tarafından 1999-2000 yıllarında yaptırılan park ve bahçe ile birlikte Süvari 

Tabya’nın çevre düzenlemesi ve ışıklandırılması da yapılarak park içerisinde ziyarete 

açılmıştır. 
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3.3-Kerimpaşa Tabya: 

 

 
Resim 4/ 22 

1854 tarihinde Kerim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tabyanın kuzey cephesi Kars 

Çayı’nın aktığı Dereiçi mevkiindeki vadi ile sınırlandırılmıştır. Kışla binasının 

kuzeydoğusunda sonradan yapılmış bir makinalı tüfek mevzisi bulunmaktadır.  

Giriş cephesi kuzeyde olan tabya at nalı şeklinde çevrilen toprak mevziler ile mevzii 

içerisindeki hilal şeklinde bir kışla binasından oluşmaktadır.  Hilal şeklindeki kışla binasının 

üzeri ayrıca 1 metre kalınlıkta toprakla örtülüdür. Tabya binası düzgün kesme bazalt taşından 

bordür süslemeli olarak yapılmış olup, cephe duvarları günümüze oldukça sağlam bir şekilde 

ulaşmıştır. Kerim Paşa Tabya Kars Kalesi’ni doğu istikametinden korumak amacıyla yapılmış 

kaleye en yakın tabyadır 
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3.4-Arap Tabya: 

 

 

 

 

Sultan Abdülmecit döneminde 1848-1853 tarihleri arasında yaptırılan tabya şehirdeki 

46 tabyadan en büyük olanıdır. Doğudan gelebilecek Rus saldırılarına karşı Karadağ 

Tepesi’nin üzerinde geniş bir alana kurulan tabyanın etrafı bastion  ( atnalı ) şeklinde derin 

savunma mevzileri ile çevrilerek mevzi önleri toprak yığılarak desteklenmiş ve tabya binaları 

da gizlenmiştir. Mevzi içerisinde düzgün kesme bazalt taşından tabya giriş kapısı ve sur 

duvarları oluşturulmuş, buradan içeriye girişte ise dikdörtgen planlı büyük bir askeri kışla 

yapılmıştır. Karadağ tepesinin batısındaki askeri kışlanın arkasında bulunan ve doğu 

istikametine uzanan tabya içerisinde toprak altına gizlenmiş birbiri ile bağlantılı ve üzeri 

tonoz kemerli geniş koridorlardan oluşan depo ve mühimmat yerleri bulunmaktadır. Tabya 

1855 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Şam'dan gelen Arabistan ordusuna mensup askerler tarafından 

Ruslara karşı savunulmuş ve bu savaş sonucu Kars Zaferi kazanılmıştır. Bu sebeple tabyaya 

Arap Tabya adı verilmiştir. 
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3.5-Karadağ Tabya: 
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Karadağ Tabya’nın savunma mevzileri 1828-1829 tarihlerinde toprak mevzi olarak 

yaptırılmıştır. Kafkasya’dan gelen Gümrü yolunu kapatmak amacıyla 1854 Kırım Harbi 

öncesinde Rus saldırılarına karşı tabya içerisinde kagir olarak bazı bölümler eklenmiş, asıl 

tabya binaları ve müştemilatı ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce şehri doğu ve 

kuzey istikametinden savunmak amacıyla inşa ettirilmiştir. Tabyanın biri Kars Çayı boğazı 

hattında biri de sağ cephede olmak üzere 2 cephanesi bulunmaktadır. Bu cephanelerden Kars 

Çayı boğazındaki tamamen yıkılmış, sağ cephede bulunan cephane binası ise günümüze 

sağlam olarak ulaşmıştır. Sultan Abdülmecit döneminde 1848-1853 tarihleri arasında 

yaptırılan tabya şehirdeki 46 tabyadan en büyük olanıdır. 

Karadağ Tabyası’nın askeri kışla binası betonarme olarak tek katlı dikdörtgen planlı 

olarak yaptırılmıştır. Kışla binasından binanın arka cephesindeki tabya müştemilatına 

ulaşabilmek için toprak altına uzayan galeriler ile geçiş sağlanmıştır. Halk arasında “40 

Tüneller” olarak bilinen labirent şeklindeki bu yer altı tünelleri gizemli bir korugan ( 

gizlenmiş yer ) görünümündedir. 

Tabyadaki kışla binasının tonoz kemerli çatısında bulunan 100 cm çapındaki konik 

biçimli boru, geceleyin tabyaya sızma yapacak düşmanları dinlemek için döküm tekniğindeki 

yapılmış bir bölümdür. Bu dinleme sistemi Kars'taki 46 tabyadan yalnızca Karadağ Tabya’da 

bulunmaktadır. 
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I- Baltık Mimarisi 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Kars 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Ruslar 

1878 yılından 1918 yılına kadar şehirde yeni bir imar çalışması başlatmışlardır. Ruslar, askeri 

vilayet olarak ilan ettikleri Kars ilindeki yeni imar çalışmaları sırasında bu günkü Yusufpaşa, 

Ortakapı ve Cumhuriyet mahallelerinin merkezini oluşturduğu yeni bir şehir planını 

kurmuşlardır. 

 

Ruslar, özellikle 1706 yılında Rusya’nın kuzeyinde Baltık Denizi tarafında uygulanan 

bu mimari anlayışı Kars’a uygulamışlardır. Bu planı 1882’li yıllarda Hollanda’dan getirdikleri 

mühendislere yaptırarak şehirdeki imar çalışmalarına hız vermişlerdir.   

Yeni şehir planı birbirini dik kesen ızgara planlı caddelerden oluşmuştur. Bu geniş caddelerin 

üzerine 1890 yılından başlayarak 1917 yılına kadar Baltık mimari tarzında düzgün kesme 

bazalt taşından tek katlı, iki katlı nadir olarak da üç katlı binalar yapmışlardır. Bu binaların 

giriş cepheleri yalancı sütunlar, bordür kabartma taşlarla süslenmiş olup iç mekânları genelde 

uzunca bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salonlardan oluşmuştur.    

Binaların iç mekânlarında dikkati çeken bir başka özellik şömine biçiminde “Peç” adı verilen 

ısıtma sistemidir. Baltık mimari tarzında yaptırılan bu taşınmazlardan 190 tanesi günümüzde 

tescil edilerek koruma altına alınmış olup koruma altına alınan taşınmazların büyük bir kısmı 

şahısların mülkiyetinde konut olarak kullanılmakla beraber bir kısmı işyeri, bir kısmı da resmi 

kurum olarak kullanılmaktadır. 
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İ- Diğer Eserler 

Havariler Kilisesi: 

 

 

Kars İli Kaleiçi Mahallesinde Kars Kalesi’nin güney eteğinde MS 932-937 yılları 

arasında Kars Bagratlı Kralı olan Abas tarafından yaptırılan kilise, merkezi haç planlı olarak 

inşa edilmiştir. 1978 yılına kadar müze binası olarak kullanılmıştır. Onarılıp camiye 

çevrilmesi için çalışmalar sürmektedir. Mimarî çağı MS X. yüzyıldır. 

Paşa Konağı: 

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sonrası 40 yıllık Rus işgali döneminde Ruslar 

tarafından Av Köşkü olarak inşa edilmiştir. Baltık mimari tarzında inşa edilen konak taş 

malzeme ile yapılıp dikdörtgen planlıdır. 1994 yılına kadar Kars 14. Mekanize Tugay 

Komutanlığı Paşa Konağı olarak kullanılıp daha sonra Kafkas Üniversitesine devredilmiştir. 

Günümüzde üniversite tarafından Devlet Konservatuvarı olarak kullanılmaktadır. Mimarî çağı 

19. yüzyıldır. 
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Arpaçay Kütük Ev 

 

Kars İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında hizmete 

açılan Arpaçay Kütük Ev, Arpaçay ilçesinin Çanaksu köyü mevkiinde Çıldır Gölü kenarında 

yer almaktadır. 

Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loğlardan inşa edilen yapı; bodrum, zemin ve ara 

kattan oluşmaktadır. Restoran ve biri süit olmak üzere 5 adet odası ile hizmet veren kütük ev, 

eşsiz göl manzarasının yanı sıra konuklarına Çıldır Gölü’nde tekne turu yapma imkânı 

sunuyor. 

Sarıkamış Kütük Evi 
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Kars İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında hizmete 

açılan Sarıkamış Kütük Ev Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezinin girişinde yer almaktadır. 

Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loğlardan inşa edilen yapı; bodrum, zemin ve ara kattan 

oluşmaktadır.  Kayak kiralama merkezi, restoran, biri süit olmak üzere toplamda 5 adet odası 

ile hizmet veren kütük ev, eşsiz Sarıçam ormanlarının temiz havasını ve kış mevsiminde 

kristal toz karla kayak yapma imkânını konuklarına sunuyor.  

Sarıkamış Katerina (Av) Köşkü 

19. yüzyıl sonunda Baltık mimari tarzında, doğu-batı istikametinde inşa edilen bina 

dikdörtgen planlı olup, üç bölümden oluşmaktadır. Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları 

içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli 

taşınmazlardan birisidir. Köşk 1994 yılına kadar askeri amaçlı olarak Sarıkamış Tugay 

Komutanlığı denetiminde kalmış, daha sonra mülkiyet sahibi hazineye devredilmiştir. 

Muazzam bir teknik olan kündekari tekniğinin güzel bir örneği olan Katerina Av Köşkü 

görenleri büyülemektedir. 
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J- Doğu Ekspresi 

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletilen 

Doğu Ekspresi özellikle son yıllarda trene verilen önem ve tur operatörleriyle yapılan 

işbirliği sayesinde en fazla tercih edilen trenlerden birisi haline gelmiştir.  

 

 

 

Doğu Ekspresi Ankara-Kars-Ankara arasında her gün işleyen ana hat trenlerinden 

biridir. Tren içerisinde pulman, örtülü kuşetli, yemekli ve yataklı vagonlar yer alır. Uzun 

seyahat trenlerinden olduğu için TCDD Taşımacılık bu tren hattında tüm vagon sistemlerini 

size sunmaktadır. Teknolojik ve modern sistemleri trenlerinde kullanmaktan geri kalmayan 

kurum Doğu Ekspresi ile pek çok yolcunun tercih ettiği bir ulaşım aracı olmuştur. Doğu 

Ekspresi seyahat boyunca yolculara eşsiz manzaralar sunmaktadır. En mükemmel tren 

yolculuğuna kar manzarası ile tanıklık etmek isteyenlere hitap eden bu trende yolcuların 

konforu ve güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüştür. Bin 300 kilometreyi yaklaşık 25 

saatte alan ve özel bir parkur olarak yurt dışından da ilgi gören Doğu Ekspresi halen dört 

yataklı, dört pulman, iki kuşetli, bir yemekli vagon ile seferlerine devam etmektedir.   

Doğu Ekspresi Ankara Tren Garı’ndan kalkarak Kars Tren Garı’na varmaktadır. Bu 

heyecanlı, eğlenceli ve eşsiz tren yolculuğunda aşağıdaki istasyonlardan geçilmektedir.  

Doğu Ekspresi ara durakları: Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dur. 

Tren bu istasyonlardan yolcu almaktadır. Özellikle kış aylarında kar manzarasına karşı 

vagonunda kahvesini içip kitabını okumak isteyenler için Doğu Ekspresi eşsiz bir deneyim 

sunmaktadır.  
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 ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 

A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. 

Ani Ören Yeri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almamıştır. 

Sarıkamış Alplerden sonra kristal kar özelliğine sahip kayak merkezidir. 

Ebul Hasan Harakani Anadolu’ya gelen ilk alperenlerdendir.  

Başta Kars Kalesi olmak üzere şehrin imarı Lala Mustafa Paşa tarafından yapılmıştır. 

Namık Kemal, çocukluğunda Kars’ta yaşamış ünlü bir şair ve devlet adamıdır. 

Kars şehrini korumak için birçok tabya inşa edilmiştir. 

Kars’ta Osmanlı mimarisine ait eser yoktur. 

Doğu Ekspres’i Kars’ın turizmine büyük katkı sağlamaktadır. 

 

B) Aşağıda verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. 

 

 

  

 Kars Kalesi içinde ………………………………………… adında bir türbe 

bulunmaktadır. 

 

 Kanlı Tabya binası günümüzde 

……………………………………………………………………………olarak hizmet 

vermektedir. 

 

 Kazım Karabekir Paşa’nın husisi olarak kullandığı 

…………………………………………………. müzede sergilenmektedir. 

 Ankara – Kars arasında düzenlenen tren seferlerine 

………………………………………………… adı verilmiştir. 

 

 Ruslar tarafından 40 yıllık esaret yıllarında kilise olarak yapılan bina günümüzde 

…………………………………………………. olarak hizmet vermektedir. 

 

 Turizme katkı sağlamak amacıyla Arpaçay ilçesinin Çıldır Gölü kıyısına ve Sarıkamış 

kayak merkezine ahşaptan …………………………………. yapılmıştır. 

 

Beyaz  

Vagon 

Fethiye  

Cami 
Kütük 

Evler 

Harp Tarihi 

 Müzesi 

Celal 

Baba  

Türbesi 

Doğu 

Ekspre

si 
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C) Aşağıda verilen eserlerin ait olduğu alana doğru olarak yazınız. 

     OSMANLI MİMARİSİ                       BALTIK MİMARİSİ 

 

FETHİYE CAMİSİ 

HAVARİLER KİLİSESİ 

LAÇİNBEY CAMİSİ 

   KATARİNA AV KÖŞKÜ 

GAZİ AHMET MUHTAR 

PAŞA KONAĞI 

 

BEYLERBEYİ SARAYI 

 

 

 

D) Kars’ta bulunan eserleri uygun başlıklar altına yazınız. 

                                                                             

CAMİLER                          KÖPRÜLER                               KALELER 

 

 

 

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

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

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

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

……………………………              ……………………………..      ………………………… 
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ÜNİTE 5 

Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası 

Aşıklık Geleneği 

 

 

 

Türk kültüründe önemli bir yer tutan aşıklık; kökleri Dede Korkut’a değin uzanan, 

binlerce yıllık bir kültürün devamı ve kendine özgü kuralları olan bir gelenektir. Aşıklık 

geleneği dendiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri Kars’tır. Kars, Dede Korkut’tan Murat 

Çobanoğlu’na birçok güçlü aşık yetiştirmiştir. Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, 

İrfani, Müdami, Kasapoğlu, Hıfzı, Cemal Hoca, Nihani, Karahanlı, Murat Çobanoğlu, Şeref 

Taşlıova, Sabri Şimşekoğlu akla ilk gelen aşıklardır.  

Aşık ise bu geleneği geçmişten günümüze taşıyan, icra eden sanatçıdır. Bu geleneğin 

sürdürücüleri olan aşıklar ustalarından öğrendiklerini çırakları aracılığı ile gelecek nesillere 

aktarırlar. Aşıklar şiirlerini saz eşliğinde söylerler. Doğaçlama şiir söyleme yetenekleri en 

dikkat çeken özelliklerindendir. Aşık olacak kişinin aşıklığa yönelmesi, başlaması ve 

yetişmesi usta-çırak ilişkisi içinde bir eğitim sürecini gerektirir. Aşık usta çırak ilişkisi içinde 

yetişebildiği gibi gördüğü bir rüya sonrası da aşık olabilir. Gördüğü rüya neticesinde aşık 

olmaya “bade içme” denir. Böyle aşıklara da “badeli aşık” denir. 

Aşık Murat ÇOBANOĞLU                                                          Resim 5/ 1 
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Aşık, içinde yaşadığı toplumun ekonomik, kültürel, siyasal olayları karşısında duygu 

ve düşüncelerini aktaran sanatçıdır. Toplumun sorunlarına, acılarına, sıkıntılarına kayıtsız 

kalamazlar. Şiirlerini de bu bağlamda yazar, söylerler. Aşık Şenlik “93 Koçaklaması” şiirinde 

“Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” diyerek halkına önderlik etmiş, düşmana karşı birlik 

ve beraberliği sağlamıştır. 

Son yıllarda elektronik kültürün hayatımıza girmesi ile değişen kültürel yapı geleneğin 

sürdürülebilirliğini zayıflatmış, âşıklığa olan ilgiyi azaltmıştır. Düğün ve sünnet törenleri gibi 

özel gün ve gecelerin vazgeçilmez unsuru olan âşıkların yerini orkestraların alması, uzun kış 

gecelerinde eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için insanların bir araya gelerek aşık 

dinlemesinin yerini televizyonun alması, masal ve hikaye dinleyerek yetişen çocukların 

ilgisinin bilgisayar vb. teknolojik aletlere kayması gibi birçok etken aşıklığın zayıflamasına 

neden olmuştur.  

 

 

Bu bağlamda âşıklık geleneğinin gelecekte de var olması, tanıtımı, aktarılması adına 

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesi içerisinde yer almıştır. 

 

  Neyine güvenem yalan dünyanın 

Kerem'i yandırıp kül etmedi mi 

On bir ay bülbülü ettirdi feryat 

Gül için bülbülü lal etmedi mi 

 

 

Resim 5/ 2 
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Bülbül aşık idi gonca güllere 

Arzusun söylerdi esen yellere 

Mecnun Leyla için düştü çöllere 

Ferhat'a dağları yol etmedi mi 

 

Çobanoğlu yaram döndü çıbana 

Kurduğum bağlarım oldu virane 

Kardeşi Yusuf'u attı zindana 

Kaderi Mısır'da kul etmedi mi 

Murat Çobanoğlu 

 

Halk Hikâyeleri 

Konusu aşk ve kahramanlık olan yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylardan 

oluşan sözlü anlatılara halk hikayesi denir. Nazım ve nesir karışık bir yapıya sahiptir. Zaman 

içerisinde halk hikayelerinin bir kısmı masalsı unsurlarla bezenmiştir. Kars ve çevresinde çok 

sayıda halk hikayesine ulaşmak mümkündür. Aşıklık geleneği konusunda zengin bir dokuya 

sahip olan Kars’ta halk hikayeleri genellikle türkülü hikaye şeklinde aşıklar tarafından 

anlatılmaktadır. Bölge insanı tarafındna halk hikayelerine olan ilgi oldukça yüksektir.  Yaygın 

olarak bilinen halk hikayeleri şunladır: Kaçak Nebi, Yaralı Mahmut, Kiziroğlu Mustafa Bey, 

Kirmanşah Hikayesi, Latif Şah Hikayesi, Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikayesi, Sevdakar 

Şah ile Gülenaz Sultan Hikayesi,  Sefil Baykuş Hikayesi… 

 

Sefil Baykuş Hikayesi 

“23 yaşında Ermeni eşkıyaları tarafından şehit edilen Kağızmanlı Aşık Hıfzi’nin 

hayatı etrafında şekillenen bir halk hikayesidir. Kağızmanlı Recep Hıfzi küçük yaşlarında 

amcasının  kızı Nergis’i sevmektedir. Durumdan haberdar olan Hıfzi’nin amcası  yeğenini 

döver. Hıfzi de Kağızman’dan ayrılarak Van’a gelir. Orada altı yıl kadar kalan genç Hıfzi her 

gece sevgilisini rüyasında görmektedir. Acıya, hasrete daha fazla dayanamayan Hıfzi 

memleketine döneceği sırada Nergis de bir başka gence verilmiştir. Memlekete gelen Hıfzi 

sevgilisinin hasta olduğunu öğrenir. Çünkü Nergis Hıfzi’nin sevdasından yataklara düşmüş, 

verem olmuştur. Hıfzi sevgilisinin ayrılığı ile yanıp tutuşurken Nergis ölür. Nergis’in mezarı 

etrafında ağıtlar söyleyen Hıfzi  de günün birinde ölür. Böylece iki sevgilinin kavuşması öbür 

dünyaya kalır.” 
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Masal 

Sözlü anlatım türleri içinde çocuğun en çok dikkatini çeken en önemli türlerden biri 

masaldır. Masal halk arasında yüzyıllardan beri anlatılan başında, ortasında ve sonunda 

tekerlemelerin yer aldığı, kahramanlarının bazıları hayvanlar ve doğaüstü varlıklar olan, 

olayları masal ülkesinde meydana gelen eden sözlü anlatım türüdür. Sonunda kötülerin 

cezalandırıldığı, iyilerin ödüllendirildiği masallar mutlu sonla biter. Masal Kars yöresinde 

“mesel, nağıl” olarak da adlandırılır. 

 Televizyonun olmadığı dönemlerde ailenin büyükleri çoğunlukla da nineler çocukları 

etrafına toplar onlara masallar anlatırdı. Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi idi masal anlatma 

geleneği. Masal genellikle “masal anası” adı verilen kadınlar tarafından anlatılırdı.  

Masallar ahlaki değerlerin aktarılmasında oldukça etkilidir. Bu bağlamda masal 

kahramanı çocuk için bir modeldir. Kahramanın içine düştüğü güç durumdan kurtulma çabası, 

hedefe ulaşma arzusu çocuk için hazır bir model oluşturur. Ayrıca masallar yaratıldıkları 

toplumların kültürel özelliklerini yansıttığından çocuğun kültürel gelişimine de katkıda 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda çocuklar masallardan edindikleri deneyimler aracılığı ile 

yaşamlarına dair durumları, insan ilişkilerini gözler, yaşama dair ipuçları edinir, kendini ve 

çevresini tanıyarak davranışlarını şekillendirir. 

İletişim teknolojisinin ve elektronik kültürün hızlı gelişimi, bu gelişmenin 

yurdumuzun hemen her köşesine yayılması ve teknikleri günden güne artıp gelişen yeni 

eğlence araçlarının ortaya çıkması, sözlü geleneğimizdeki kimi eğlencelerimizin unutulmasına 

ya da terk edilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda masal anlatma geleneği elektronik 

kültürün insanları henüz etkisi altına almadığı dönemde özellikle köylerde canlı bir şekilde 

yaşatılırdı. Her eve televizyonun, bilgisayarın girmesiyle çocukları çizgi filmlere, oyun 

salonlarına, sanal oyunlara yönlendirmiş, son dönemde iyice yaygınlaşan sosyal medya vb. 

sanal ortamlar sözlü kültürün hoşça vakit geçirme işlevine alternatif oluşturmuştur.  

Geleneğin canlı bir şekilde yaşatıldığı Kars ilinde bu etkenler dışında yoğun göçle 

birlikte insanlar başka illere yerleşmiş, gittikleri yerde de çalışma hayatının zorlukları, yeni 

kültürel etkilenmeler, geniş ailelerin parçalanarak çekirdek aile yapısının yaygınlaşması vb. 

durumlardan dolayı geleneği yeterince sürdürememiş, masal anlatma geleneği geçmişe oranla 

zayıflamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen günümüzde masallara ulaşmak, masal anası olarak 

adlandırılabilecek kişileri görmek, ve zengin bir masal dünyasına erişebilmek Kars ve çevresi 

için mümkünüdür.  
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Masal Örneği: 

Bir tane kız, bir tane adam varmış. Bunun bir tane üvey annesi varmış. Bir kız da 

ondan varmış, bir kız da ileriki kadından varmış. Babası ölünce üvey annesiyle kalmış. 

Kalmış; ama kız çok güzelmiş, o kadar güzelmiş ki… Bunların evinde bir düğün olur. Kızın 

bir ineği varmış. Getirir, bu o kadar güzel ki bunu çekemez üvey annesi. Der ki getirin ineği 

keselim. İneği keserler, inek onlara acı gelir, onlar hiç etini yemezler. Bir tek o yer etini. O 

yer, kemikleri de götürür, ahıra koyar. Bir gün düğün olur, onlar düğüne giderler. Bu kız da 

bunlardan sonra bezenir gider. Gider, padişahın oğlu bunu görür, buna vurulur, âşık olur. Âşık 

olduğu gibi, eve gelir. Kız yine soyunur gelir aynı kız, onlar da gelirler. Sabahtan bağırır ki 

padişahın oğlu, gezecek. Bir kız var o kızı görmüş düğünde. Ev ev dolanıp ona bakacak. Ama 

kız eve gelirken ayakkabısı suya düşer. Ama padişahın oğlu ayakkabıyı bulmuş, onu 

giydirecek, kimin ayağına olursa onu alacak. Bu analığı bu ayağı yoner (Ellerini birbirine 

sürterek) yoner yoner, kızının ayağını ki o ayakkabı olsun. Ayakları büyük hani. O kızı da 

getirir tandıra koyar, horoz üstüne çıkar. Gelir evleri ararlar, bulamazlar. işte horoz orda öter, 

der: “Kukkula guu, Fatma Bacım tandırda, ayakları küflede.” (“Gukgula guu, Fatma Bacım 

tendirde, el ayağı kendirde.”) Artık onu açar neyse, bunu ayağına giydirirler, ona olur. Bunun 

düğününü yaparlar. Üvey annesiyle kız da beraber gider. Bunu yolda arabadan aşağı atarlar. 

Kızı atarlar, üvey annesi kendi kızını yerine koyar. Bu kız da gelir bir yerde, bir evde oturur. 

Padişahın oğlu ava gelir, bakar ki bu güzel kız burada. ‘Benim ilk gördüğüm kız.’ Artık kızı 

alır gider, ötekini de cezalandırır. 

 

Ağıt 

İnsanoğlu yapı itibari ile duygusaldır. Hayatını kaybeden birinin ardından yüreklerde 

meydana gelen hüzünler söze yansımış, hüzünlü şiirler söylenmiştir. Genellikle kadınlar 

tarafından söylenen ağıt insanlığın ortak acısının canlı bir şekilde ifade edildiği sözlü gelenek 

ürünüdür. Ağıt tarihi süreç içerisinde farklı adlarla anılmış olup ilk örneğine Alper Tunga 

destanında Alper Tunga’nın ölümüne inanamamanın   getirdiği acı içerisinde söylenen 

sözlerde bulmak mümkündür.  

İnsanoğlunun başına gelen üzücü olay ya da kaybedilenlerin ardından söylenen acı 

dolu sözlerden oluşan ağıtlar genellikle kadınlar tarafından söylenir. Kimi ağıtlar zaman 

içerisinde türküleşmiş ve yayılmıştır. Türk edebiyatının en önemli ağıtlarından biri 

Kağızmanlı Hıfzi tarafından söylenmiştir. 
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Sefil baykuş ne gezersin bu yerde 

Yok mudur vatanın illerin hani 

Küsmüş müsün selamımı almadın 

Şeyda bülbül şirin dillerin hani 

 

Bir kuzu koyundan ayrı ki durdu 

Yemez mi dağların kuşuyla kurdu 

Katardan ayrıldın şahin mi vurdu 

Turnam teleklerin tellerin hani 

 

Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın 

Odan ne karanlık yok mu ataşın 

Hanidir güveğin hani yoldaşın 

Hani kapın bacan yolların hani 

 

Emmim kızı aç kapıyı gireyim 

Hasta mısın halin hatırın sorayım 

Susuz değil misin bir su vereyim 

Çaylarda çalkanan sellerin hani 

 

Civan da canına böyle kıyar mı 

Hasta başın taş yastığa koyar mı 

Ergen kıza beyaz bezler uyar mı 

Al giy allı balam alların hani 

 

 

 

Daha seyrangaha çıkamaz mısın 

Çıkıp da bağlara bakamaz mısın 

Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın 

Ver bana tutayım ellerin hani 

 

Sen de Hıfzı gibi tezden uyandın 

Uyandın da taş yastığa dayandın 

Aslı hanım gibi kavruldun yandın 

Yeller mi savurdu küllerin hani 

 

 

Mani 

Maniler aşk, sevgi, doğa, ayrılık vb. konuları ele alan, az sözle çok anlam ifade eden 

genellikle 7’li hece ölçüsü ile söylenen dörtlüklere denir. Maniler anonimdir. Aşk, sevgi başta 

olmak üzere hemen her konuda söylenebilir. Manilerde genellikle birinci, ikinci ve dördüncü 

dizeler kendi aralarında uyaklıdır. Kars yöresi mani konusunda oldukça zengin bir kültüre 

sahip olup günlük yaşamın hemen her alanında karşımıza çıkabilmektedir.  

Eleyez başa haça 

Elim dolaştı saça 

Yiğit ona demişem 

Sevdiğini ala gaça 

Dam üste sarı taya 

Yel vurdu saldı çaya 

Emek çektim yar sevdim 

Emeğim getti zaya 
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Bulağın başına gel 

Divinin daşına gel 

Canına gotur düşsün 

Gaşına gaşına gel 

 

Süpür süpür inceden 

Süpürgesi yoncadan 

Men seni gorganıram 

Yerdeki garıncadan 

 

Geceden furğun gelir 

Atdarı yorğun gelir 

Goy başın dizim üsde 

Gör nece yuhum gelir 

 

Ağ coravın ağına bah 

Desdele bağına bah 

Yar ahlına tüşende 

Çıh Seydi’nin dağına bah 

Ninni 

Kendine özgü bir ezgisel yapısı bulunan, annenin duygu, düşünce ve isteklerini 

yansıtan sözlü edebiyat ürünüdür. Ninni çocuk sevgisi üzerine kurulu olup genelde çocukların 

uyuması ve ağlamasının durdurulması için söylenir. Kars yöresinde ninni “layla” adıyla 

bilinmektedir. 

Safa geldin safa ömrümün vari 

Uğuran çekerim ah ile zari 

Seğen gurban olsun gül üzlü peri 

Derdimin dermanı sen safa geldin 

Fıkra 

Hikaye çekirdeğini hayatın içinden almış, gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek 

gülünç olayları, zıtlıkları, çarpıklıkları, eski ile yeni arasındaki çatışmaları ince bir alay 

yoluyla yansıtan genellikle bir fıkra tipi etrafında oluşan, ince mizaha, nükteye dayanan 

güldürücü kısa hikayelere fıkra denir. Fıkralar kısa olmasına rağmen anlatımı yoğun bir 
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türdür. Ait olduğu toplumun düşünce yapısını, dünya görüşünü, zeka seviyesini bünyesinde 

barındıran fıkra, Türk halk kültürü içinde önemli bir yere sahiptir.  

Fıkranın eğlendirmek, eğitim verme, toplumsal hayatta meydana gelen olumsuzlukları 

eleştirme, sosyal ilimlere kaynaklık etme, milli kültürün korunması gibi işlevlerinin yanı sıra 

fıkralar ait oldukları toplumun estetik duygusunu, hazırcevaplığını, söz ustalığını, zeka 

seviyesini, az sözle çok anlam ifade etme yeteneği, naif mizah anlayışını da yansıtır. 

Kars özelinde anlatılan fıkralar yöre insanın unsurlarını barındıran niteliklere sahiptir. 

Fıkra kahramanları sürekli değişmekle birlikte genel itibari ile bir tipten ziyade bölgede 

yaşayan insanlar merkezinde bir tipleştirme görülmektedir. 

Efsane 

Belli bir yer, olay veya kişi etrafında şekillenen, içinde kutsallık ve olağanüstülük 

barındıran kısa hikayelere efsane denir. Efsaneler içinde olağanüstü kişi ve olaylar 

barındırmasına rağmen anlatıcı ve dinleyici tarafından gerçek olduğuna inanılır.  

 

Taş Kesilen Sürü Efsanesi 

Kağızman’da bir çoban koyunlarını otlatmaya götürmüş. O yıl kurak geçtiği için su 

bulmak zor imiş. Koyunlar susuz kalınca çoban dua etmiş. “Allah’ım sen bir yağmur yağdır, 

su çıkart, koyunlarım su içsin, yedi tane kurban keseceğim.” demiş. Allah çobanın duasını 

kabul etmiş ve yağmur yağdırmış. Her yer su olmuş. Ancak çoban sözünü yerine getirmemiş. 

Yedi tane koyun yerine yedi tane bit tutup kırmış. Bu davranışı Allah’ın zoruna gitmiş. 

Çobanın tüm koyunlarını taş kesmiş. Kağızman Nebiyurt Dağı’nda uzaktan bakıldığında sanki 

koyun sürüsü varmış gibi bir yığın taş görülür. 

Bilmeceler 

Bilmeceler anonim halk edebiyatının en zengin ve yaygın türlerinden biridir. Eşya, 

insan, bitki, hayvan vb. kavramları kapalı bir şekilde ve çağrışımlarla bulmayı hedef tutan 

kalıplaşmış sözlerdir. Çocuğun düşünme yeteneği ile zekasını geliştirmesine katkı sağladığı 

gibi soyut ve somut kavramları öğrenmesine de yardımcı olmaktadır. Özellikle çocukların, 

çevresindeki varlık ve olayları daha dikkati gözlemlemesini ve ayrıntılarına odaklanmasını 

sağlamaktadır. Kars ilinde bilmece için “tapbaca” denilmektedir. Bilmeceler bir ve iki 

mısradan oluşmakla birlikte üç ve dört mısralık olanları da vardır.  

Bir mil taşı, dolanır dağı taşı. (Göz) 

Dam üstünde yarım kete. (Ay) 

Het dedim, höt dedim, git kapının dalına yat dedim. (Süpürge) 
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Sabahtan kalktım, çatal kuyuya düştüm. (pantolon) 

Get leyleğim gel leyleğim 

Taban üstü dur leyleğim (Kapı) 

İki merek 

Bir direk (Burun) 

Bir kuyum var, 

İki türlü suyum var (Yumurta) 

 

Dua ve Beddualar 

İnsanlar beğendikleri, mutlu oldukları ya da beğenmedikleri mutsuz oldukları 

durumları çeşitli söz kalıplarıyla dile getirirler. Kars ve çevresinde duaya “alkış”, bedduaya da 

“kargış” denir. Alkış kelimesi eski Türkçede övmek anlamına gelen “alkamak”, kargış ise 

“kargamak” fiilinden türemiştir.  

 

Dua (Alkış) 

Allah kömeğin olsun 

Ağzın şirin olsun 

Gadan alım 

Ağ güne çıhasan 

Evin eşiğin şen olsun 

 

Beddua (Kargış) 

Başşın batsın 

Ağzına çor değsin 

Andıran gala 

Cıyarın yansın 

Farş olasan 

 

Atasözü ve Deyimler 

Atasözleri bir milletin atalarının uzun deneyimler sonucu oluşturdukları temel 

yargılarının toplum tarafından benimsenip gelenekselleşen kalıp sözlerdir. Atasözlerinde 

anlatım yoğundur. Az sözle çok şey anlatır. Genel kural niteliğindeki bilgece sözlerdir. 
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Deyimler ise genellikle atasözleri ile karıştırılmaktadır. Deyimler asıl anlamlarından uzaklaşıp 

yeni kavramlar meydana getiren mecazi bir anlam kazanan kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle 

mastar halindendir.  Deyimlerdeki kelimeler değiştirilip yerine eş anlamlısı dahi olsa başka 

kelimeler konulamaz. 

Atasözleri 

Amanat malın canı burnundadı. 

Bıldırcının beyliği arpa piçinine kadardır. 

Öküzü olmayanın pıçağı keskin olur 

Koç olacak kuzu küzde belli olar. 

Deyimler 

Lağ elemek 

Gözü götürmemek 

Açıf ağartmak 

Ağzının ganını başka yerde kusmamak 

Başa tüşmek 

Anarı gedif beri gelmek 

Çenesine salmak 

Dil ağız elemek 

Erki keçmek 

Tekerlemeler 

Genellikle kafiyeli, ölçülü, simetrili, kendi arasında ahenkli, anlamlı veya anlamsız söz 

dizisine tekerleme denir. Daha çok çocuk oyunlarının, masalların, bilmecelerin, hikayelerin 

içinde yer almaktadırlar. Tekerlemeler yapısı itibari ile söz oyununa dayalıdır.  

El Çek Oyunu Tekerlemesi 

Bir birliyim 

İki ikiliyim 

Üç üçlüyüm 

Dört dörtlüyüm 

Beş beşliyim 

Altı ayak 

Demir dayak 

Salla bunu 

Çek bunu 
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İdiran Göz Oyunu Tekerlemesi 

Bacadan bakar idiran göz. 

Biri keher biri boz. 

Bindim bozun boynuna. 

Sürdüm idiran yoluna . 

İdiran yolu derbeder 

Derbederi ürküttüm. 

Sağ kulağını kırpıttım. 

Dağda gezen hocalar 

Vurdu kolumu kırdı. 

Kolum kazanda kaynar. 

Oğlak yanımda oynar. 

Oğlağı yere vurdum. 

Yar bana darı verdi. 

Darıyı tata verdim. 

Tat bana yemlik verdi. 

Yemliği kuşa verdim. 

Kuş bana kanat verdi. 

Kanat açtım uçmağa. 

Hak kapısın açmağa. 

Benden küçük kardeşim 

Allah’ın kelamını okuyor. 

 

Çocuk Oyunları 

Kars’ta henüz çocukların tablet ve bilgisayarlara bağımlı olmadığı, fiziksel, zihinsel ve 

sosyal yönden gelişimlerine doğrudan katkı sağlayan birçok oyun oynanırdı. Çocuk, oyunla 

büyür, oyunla hayata hazırlanırdı. Kars yöresi çocuk oyunları bakımından oldukça zengin bir 

içeriğe sahiptir.  Bu oyunlardan bazıları: aşık, kubbe hamam, dokuz taş, cuz, güvercin taklası, 

, kozayı kur gel beni vur(lepik) , idiran göz, çelik çomak(yelte toğmağ, dut, mentek), çoban 

kalesi, ecco mecco… 
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 Aşık(Got) Oyunu 

Oynanış Şekli:  

 Kars’ta neredeyse bütün köylerde oynanan oyundur. Çeşitli oynanış şekilleri vardır. 

Bunlardan en çok bilineni “Sultan”dır. Önce yere küçük bir daire çizilir ve oyuncular kaç aşık 

iddiasına girmişlerse o kadar sayıda aşık dizerler. Ortaya “sultan” denilen diğerlerinden daha 

büyükçe bir aşık konur, diğerleri onun her iki yanına sıralanır.. Dairenin arkasından daha önce 

belirlenmiş bir mesafedeki çizgiye sıralama yapmak için oyuncular “eneke” dedikleri 

aşıklarını atarlar. Daha sonra her oyuncu kendi aşığıyla dairenin içindeki aşıkları çıkarmaya 

çalışır. Çıkardığı aşık oyuncunun olur. “Sultan” denen aşığı kim çıkarırsa o an dairenin 

içindeki aşıklar oyuncunun olur.  

 Bazı yerlerde daire yerine düz bir çizgi üzerine aşıklar konur ve oyuncular aşıkları 

çizginin dışına çıkarmaya çalışır. 

 Aşığın başka bir oyun şekli de “Alçı tokan” dır. Aşıkların her bir yüzüne bir isim 

verilmiştir. 

Cik: aşığın delik tarafı 

Alçı: aşığın derin tarafı 

Börk: cikin tam ters yüzü 

Tokan: alçının ters tarafı 

En zayıftan en güçlü aşık duruşları şöyledir: cik, alçı, börk, tokan 

Oyuncular aşıklarını bir oyuncuya verir. Oyuncu avucundaki aşıkları sallar ve yere atar. 

Herkes kendi aşığını bilmektedir. Aşıklar düştükten sonra aşığın duruşuna göre kazanan ve 

kaybedenler belirlenir. Cik en zayıf duruş olduğu için kaybeder. Tokan bütün cikleri toplar 

ancak diğer alçı veya börk gelmiş aşıkları cike çevirmek için “mat” denilen oyuna geçilir. 

Mat’ta amaç alçı veya börk halindeki aşıkları cike çevirmektir. Oyuncu aşığı vurur ama cike 

döndüremezse vuruşa devam eder. Atışını yapıp vuramadığında ise aşığını atış yaptığı aşığın 

sahibine verir. Aşıklar ilk yere atıldığında birden fazla tokan gelirse atış tekrarlanır. Aynı 

şekilde tokan gelmeyip birden fazla börk veya alçı gelirse de atış tekrarlanır. 

Çoban Kalesi Oyunu 

Oynanış Şekli:  

Kişi sayısına göre eşit iki takım ayrılır. Genelde üç kişilik iki takım şeklinde oynanır 

ancak sayı artabilir. Her iki takımda karşılıklı olarak belli bir mesafe bırakarak dik şekilde 

koyulabilecek üç taşı yere diker. Daha sonra her oyuncu sırayla kendi elindeki atma taşlarıyla 

karşı tarafın kalelerini yıkmaya çalışır. Rakip takımın üç taşını da deviren takım oyunu 
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kazanır. Kazanan takım oyuncuları rakip takımın yıkılan taşlarından başlayarak kendi 

kalelerine kadar rakip oyuncuların sırtlarına biner. Oyun bu şekilde devam eder. 

 

Kubbe Hamam, Kubbehem, Tappeşin Oyunu 

Oynanış Şekli:  

Oyuncular eşit iki takıma ayrılırlar. Sayışma ya da kura ile ebe olan takım seçilir. Ebe 

olan takımda dört kişi kollarını arkadaşlarının omuzlarına koyarak bir daire oluşturur. Beşinci 

eleman “hoca” olarak onların etrafında durur. Bazı yerlerde oyun alanı yuvarlak bir çizgiyle 

belirlenirken, bazı yerlerde belli bir uzunluktaki kemer ya da ip kullanılır ve bu ip daire olan 

oyunculardan birinin kolunda durur. İpin uzanabildiği alan hocanın alanı olarak kabul edilir. 

Oyunun amacı daire dışındaki takımın oyuncularının hocaya yakalanmadan daire içinde 

kubbe şeklinde duran oyuncuların sırtına binmektir. Hoca kendi arkadaşlarını korumaya 

çalışırken kendi de dikkatli olmalıdır çünkü onun da sırtına binilebilir. Eğer hocanın sırtına 

binilirse oyunu rakip kazanmış olur ve ceza olarak belirlenen bir noktaya kadar ebe olan 

takımın hepsi rakibi sırtında taşır. Hoca rakip oyunculardan birine ayağıyla dokunursa bu 

sefer rakip ebe durumuna geçer ve aynı düzende kubbe şeklini alırlar ve bir hoca seçerler. 

Oyun bu şekilde devam eder. 

 

Keklik Uçtu Oyunu 

Oynanış Şekli:  

Yere küçük bir çukur eşilir ve çukurun üstüne kısa bir sopa konur. Bir kişi hakem ya 

da oyunun yönlendiricisi olur. Hakem çukurun başında durup elindeki uzun sopayla çukurun 

üstünde duran sopayı havaya fırlatmakla görevlidir. Diğer iki oyuncu hakemin yanındadır. 

Hakem küçük sopayı havaya fırlatırken “UÇTU UÇTU KEKLİĞİM UÇTU” der ve fırlatır. 

Diğer iki oyuncu ellerindeki uzun sopaları fırlatılan küçük sopanın peşinden atarlar. Bu sırada 

onlar da “GÜZELİM PEŞİNE UÇTU” derler. Bir oyuncu havada küçük sopayı vurursa küçük 

sopanın gittiği yere kadar diğer oyuncunun sırtına biner. Eğer ikinci oyuncu küçük sopayı 

vuranın sopasına vurabilirse bu kez cezalı duruma birinci oyuncu düşer ve onun sırtına binilir. 

Daha sonra hakemle yer değiştirilerek oyuna devam edilir. 

Sore Vır Vır Oyunu  

Oynanış Şekli:  

Bu oyun daha çok evde oynanan oyunlardan biridir. Oyun için bir çorap kullanılır. 

Çorabın içine bir yuvarlak çorap daha koyularak sertleştirilir. Oyuncular bir çember oluşturur. 

Daha sonra ortaya bir ebe geçer. Ebe yüzünü ve gözlerini kapatarak dizleri üstünü çöker. 

Oyunculardan biri ebenin sırtına vurur. Ebe hangi oyuncunun vurduğunu değil çorabın kimde 

olduğunu bulmalıdır. Çünkü vuran kişi çorabı yanındaki kişiye o da başka bir kişiye verebilir.  
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Çıtmeşit Oyunu  

Oynanış Şekli: 

Her oyuncunun bir çubuğu vardır. Bir arkadaş ebe olarak seçilir. Çubuklar ebeye 

verilir. Ebe başının üstünden çubukları arkasına doğru atar. Daha sonra geri geri yürümeye 

başlar. İlk kimin çubuğuna basarsa önceden belirlenmiş alana kadar onun sırtına biner. Üstüne 

binilen oyuncu çubuğunu alıp ebe bölümüne gelir ve oyun tekrar başlar.  

 

Lebbik Oyunu 

Oynanış Şekli:  

Yeditaş oyunun bir türüdür. Farklı isimlendirilmiştir. Farklı olarak dokuz taş dizilir. 

Eskiden topun olmaması yüzünden bu oyunda eski ayakkabı kullanılırmış. İki takımdan biri 

taşların bekçisi diğeri de o taşları yıkan ekiptir. Taşlar yıkıldıktan sonra yıkanlar kuleyi 

dizmeye çalışırken diğerleri ayakkabıyla onları vurmaya çalışır. 

 

Koza Oyunu 

Oynanış Şekli:  

İki veya daha fazla oyuncuyla oynanabilir. Yuvarlak bir taş merkeze dikilir. Oyuncular 

sıra belirlemek için sırayla taşlarını çizgiye atar. Çizgiye en yakın olan birinci olur. Elindeki 

daha büyük taşla ortadaki vurmaya çalışır. İlk oyuncu kozayı vurursa diğer oyuncular kozanın 

o anki konumunda onu vurmaya çalışırlar. Kozayı vuran oyuncu zehirli olur. Yani diğer 

arkadaşlarının taşlarını vurabilir. Vurduğu zaman da taşın gittiği yere kadar taşını vurduğu 

arkadaşının sırtına biner. Sırtına bindiği oyuncu oyundan çıkar. Tüm oyuncular bittiğinde 

oyun biter ve yeniden başlanır. 
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Kars Yemek Kültürü 

Yöre mutfağını un, baklagiller ve hayvansal ürünlere dayalı yiyecek ve yemekler 

oluşturmaktadır. Bu yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz: helva, hörbe, Kars böreği, hangel, kete, 

patatesli veya mercimekli erişte pilavı, haşıl, ekşili et, feselli, tandırda kaz çekmesi, kesme aşı, 

hasuda, erişte aşı, mezik…  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kars Böreği        Resim 5/ 3 
Hangel Resim 5/ 4 

                 Kesme Aşı          Resim 5/ 5 Tandırda Kaz Çekmesi (Kaz Asması) Resim 5/ 6 
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Hayvancılığa dayalı süt ürünlerinden peynir yapımı, yöre insanının önemli geçim 

kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle Kars kaşar peyniri, ilk yapımı itibariyle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dayanmaktadır. Yine bir diğer peynir türü olan çeçil peyniri bu 

yörenin en çok tercih edilen ve aranan türlerinden biridir. Hem taze hem de tulumlara 

basılarak ve bekletilerek tüketilir. Kars gravyer peyniri de yine tüketiciler tarafından aranan 

bir lezzet olarak Kars’ta yapılmaktadır. İsviçre kökenli olan ve inek sütünden yapılan bu 

peynir, 1900’lü yılların başından günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca arıcılık da Kars 

ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kars’ta üretilen çiçek balı oldukça kaliteli ve 

ünlüdür.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çicek Balı            Resim 5/ 8 

Çeçil         Resim 5/ 7 

Gravyer     Resim 5/ 9 Kaşar         Resim 5/ 10 
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 

A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. 

Aşıklık geleneği dendiğinde akla gelen ilk şehir Kars’tır. 

Aşıklık geleneği Dede Korkut’a değin uzanan bir kültürdür. 

En güzel şiiri söyleyen aşığa badeli aşık denir.  

Son yıllarda elektronik kültürün hayatımıza girmesiyle aşıklığa olan ilgi azalmıştır. 

Aşk, sevgi, doğa, ayrılık vb. konuları ele alan dörtlüklerle yazılan eserlere masal denir. 

Kars yemek kültürü diğer illere göre daha zayıftır. 

İsviçre kökenli bir peynir türü olan gravyer Kars’ın önemli ürünlerindendir. 

 

B) Aşağıda verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. 

 

 

  

 Gördüğü rüya sayesinde âşık olmaya karar verenlere 

………………………………………..…denir. 

 

 …………………………..küçükbaş hayvanların diz kemikleriyle oynan çok eski bir 

çocuk oyunudur. 

 

 Aşıklık geleneğinin var olması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu gelenek, 

……………………………. İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne 

alınmıştır. 

 

 Kars’ta en çok tercih edilen ve ip şekliyle ünlü peynirine 

………………………………………denir. 

 

 Kars’ın en ünü efsanelerinden biri 

……………………………………………………………….dir. 

 

 Kars yöresinde ninnilere ………………………………………….adı verilir. 

 

 

UNESC

O 
Layla Badeli Âşık 

Çeçil 

Peyniri 

Taş Kesilen 

Sürü Efsanesi 
Aşık 
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C) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 

1- Aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültür mirasına örnek verilebilir. 

A) Köprüler 

B) Hamamlar 

C) Efsaneler 

D) Camiler 

 

2- “Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana!” diyerek vatan sevgisini gösteren âşığımız 

kimdir? 

A) Murat Çobanoğlu 

B) Âşık Şenlik 

C) Şeref Taşlıova 

D) Ceyhuni 

 

3- Gördüğü rüya ile aşık olmaya karar verenlere hangi ad verilir? 

A) Usta Âşık 

B) Özgün Âşık 

C) Gerçek Âşık 

D) Badeli Âşık 

 

 

4- Dam üstü sarı taya 

Yel vurdu saldı çaya 

Emek çektim yar sevdim 

Emeğim getti zaya 

 

Yukarıda verilen dörtlük hangi somut olmayan kültür mirasına örnektir. 

A) Mani  B) Ninni  C) Masal  D) Ağıt  
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