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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI



4

 GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 
dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.

                                     Mustafa Kemal Atatürk
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

 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: 

Görsel 1.1
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 Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış.  Kendi yaşamımızı 
düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi 
karşılıyoruz?

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

 Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, 
barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu 
ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız 
yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği 
içindeyiz. 
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip 
bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın 
ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri 
yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden 
insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 

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

 Toplumsal yaşamın temelini 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.

•  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 barınabileciğim şekilde düzenledim. 

•   Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 
 girişini büyük ağaç dalları ile kapattım. 

•  Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim. 

•  Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için
 kuruttum. 
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ŞEHRİ TANIYORUZ
 “Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? 
Hiç düşündünüz mü?”

Görsel 1.2Çatalhöyük-Konya

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

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yi-
yecek 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 ekinleri-
ne 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 karşılaya-
bildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. 
Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde ya-
şayanlara 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 kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik 
açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, 
kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir 
düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağ-

ladı. Böylece kral ya da meclis 
tarafından yönetilen şehirler 
doğdu. Şehirler barınma, gü-
venlik, eğitim, sağlık gibi insani 
ihtiyaçların en uygun şekilde 
karşılanabileceği yerler hâline 
geldi. Türkiye, Irak, Hindistan 
ve Mısır yeryüzünde en eski şe-
hirlerin kurulduğu bölgelerdir. 
İlk Çağ’da kurulan şehirlerde 
evler, ibadethaneler, idari ya-
pılar, dükkânlar, pazar yerleri 
şehri meydana getiren başlıca 
unsurlardır.
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Görsel 1.3

Görsel 1.4Hattuşaş-Çorum

Görsel 1.5Truva-Çanakkale

 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını sürdürmek-
tedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşaş gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın 
hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeo-
lojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır

Efes Antik Kenti-İzmir
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 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın 
kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların 
yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü 
şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, kara veya demir 
yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, 
Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve 
güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların 
ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil 
yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde 
sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. 
Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence 
için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu 
planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane 
ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, 
yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, 
altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve 
etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu 
bize en iyi şekilde anlatır. 
 Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç 
etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Görsel 1.6Muğla-Kayaköy
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 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun 
maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeniyet, 
gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal 
şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde 
zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

 Büyümek, nüfusun artı şı ve bina sayısındaki artı ş 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 geti ren mekânlardır. Günümüzde kültür ve 
ti careti n, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların 
kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

 Şehir, bir medeniyeti n 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 geti ren anlayışın sahibi olan medeniyeti n bir 
sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyeti n 
şekillenmesine de etki etmektedir.

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

Görsel 1.7Altı nşehir Camiî

ŞEHİRLERİN HİKAYESİ

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

 Kurtuba
 
 Fenikeliler tarafı ndan bugünkü İs-
panya’da kurulmuştur. Müslümanların İs-
panya’ya gelişiyle Kurtuba, Endülüs Emevi 
Devleti ’nin başkenti  olmuştur. Bu dönemde 
Avrupa’nın en önemli eğiti m, bilim, kültür 
ve sanat merkezidir. Burada açılan medre-
selerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim 
insanları yeti şmişti r. Kurtuba, döneminin 
en iyi eğiti m veren okullarına ev sahipliği 
yapmıştı r. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan 
Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şe-
hirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar 
Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına 
katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti  Dönemi’nde 
yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

 Medine
 “Medine”; kültür tarihinde 
şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyeti n 
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”, Medi-
neli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” 
ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de 
bir arada yaşamaya başlamışlardır. Me-
dine’de farklı inançlara sahip insanların 
bir arada rahat yaşaması diğer İslam şe-
hirlerine örnek olmuştur. Medine, hicrett en sonra şehir hâlini 
almıştı r. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, 
merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştı r. Hicrett en sonra yeni bir siyasî ve hukukî 
yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleşti rilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Dev-
leti ’nin başkenti  olmuştur. Şehir; açılan eğiti m merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirler-
ine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman 
tarafı ndan ziyaret edilmektedir.

hirlerine örnek olmuştur. Medine, hicrett en sonra şehir hâlini 

Görsel 1.9

Mescid-i Nebevi

katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti  Dönemi’nde 
yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 1.8

Kurtuba Camiî



ÜNİTE 1 ŞEHİRLERİN HİKAYESİ

Şehrimiz Adıyaman 17

 Paris
 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) 
Nehrietrafı na kurulmuş olan Paris, No-
tre Dame (Notı r Dam) Katedrali’nin 
yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline 
gelmişti r. Sanayi Devrimi sonrası hız-
la göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) 
Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini 
bir bilim merkezi hâline geti rmişti r. Par-
is, bütün Avrupa’ya hatt a dünyaya yeni 
siyasi fi kirlerin yayılmasında öncülük et-
mişti r. 1789 Fransız İhti lalı, 1830 ve 1848 
işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler 
şehridir. Bilim, kültür, sanat alanların-
da dünyanın önde gelen merkezlerin-
den biridir. Modanın da başkenti  olarak 
anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret et-
ti ği şehirlerdendir.

 İstanbul
 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllar-
da ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin 
edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans 
ve Osmanlı Devletlerine başkentlik 
yapmıştı r. Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesişti ği bir noktada yer alır. Yüzyıllar 
boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların 
bir arada yaşadığı bir şehir olan İstan-
bul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev 
sahipliği yapmıştı r. Osmanlı Devleti ’nin 
bilim, sanat ve kültür alanlarında 
gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim 
merkezi olmuştur. Eğiti m almak için 
çevre şehir ve ülkelerden insanlar bu-
raya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insan-
ları medreselerde dersler vermişti r. Padişahl-
arın tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. 
Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

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

Bu görselleri sınıft a arkadaşlarınızla paylaşınız.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllar-
da ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin 
edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans 
ve Osmanlı Devletlerine başkentlik 
yapmıştı r. Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesişti ği bir noktada yer alır. Yüzyıllar 
boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların 
bir arada yaşadığı bir şehir olan İstan-
bul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev 
sahipliği yapmıştı r. Osmanlı Devleti ’nin 
bilim, sanat ve kültür alanlarında 
gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim 
merkezi olmuştur. Eğiti m almak için 
çevre şehir ve ülkelerden insanlar bu-
raya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insan-
ları medreselerde dersler vermişti r. Padişahl-
arın tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. 

Görsel 1.11

Galata Kulesi

Görsel 1.10

Eiff el (Eyfel)
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uy-
gun 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 “Nerelis-
in?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzer-
dir. 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 kurma-
ya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki için-
dedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekân-
ları 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 sahip-
tir. 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 mahalle-
nin 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 sor-
mak 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.

Görsel 1.12
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 Sokağı geçip şehrin merke-
zine doğru ilerlediğimizde bizi ge-
nellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, Os-
manlı şehrinde toplumsal hayatı n 
merkezidir. Günümüzde şehirlerde 
yaygınlaşan alışveriş merkezleri 
çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar 
önemini hâlâ sürdürmektedir. He-
men her türlü ürünün satı ldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. Şehir-
de üreti lenler, insanların ihti yaç ve 
alışkanlıkları buradaki ti carete 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, cum-
balı 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 yansıtı r.
 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belirle-
mektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog 
İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surett e medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükem-
mel surett e yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine geti rmekle sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı sorumlu-
lukları 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 çerçe-
vesinde komşuluktan alışverişe, trafi kten gürültü yapmamaya kadar tüm insanî ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, 
dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.13

Görsel 1.14

Görsel 1.13
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

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

 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli ol-
duğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok 
çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bu-
lunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pasta-
ne, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, 
kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın 
canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda in-
sanlar; yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi 
ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları 
ve kurumlar bir şehrin siyasî, ekonomik, dinî, 
kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Ör-
neğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kü-
tüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekân-
larının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt 
etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının 
özellikleri şunlardır

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı 
işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve 
yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyet-
ler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yay-
gın ve çeşitlidir.

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

Görsel 2.1Adıyaman Kalesi
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“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, 
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.”

 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 bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
 
 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine 
bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız başına üstesinden 
gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 
 
 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı 
insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır. 
 
 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, 
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlakî, insanî 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.

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna 
bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya 
kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek,“millet” olmanın 
bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. 
Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk 
milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma 
örneği göstermiştir. Türk milleti, sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu 
dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine 
karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.
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MEDENÎ YAŞANTININ GEREKLERİ
 “Medenî insan, medenî yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen medenî 
kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medenî kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına 
gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı 
saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medenî bir yaşantı  sürdürebilmek şehirde yaşamanın 
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatı nı 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 paylaştı ğı diğer 
insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerekti rir. Bakın bir arkadaşımız 
bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor.

Sizler günlük hayatı nızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evi-
mize girerken ayakkabılarımı kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. 
Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde açmam. Ayrıca 
çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yöneti mince belirlenen saatlere 
uymaya özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları 
rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, 
hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

Görsel 2.2
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 İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerek-
ti rdiği şekilde ibadet etti  kleri yerlerdir. İbadethanelere 
giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadetha-
nelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dik-
kati ni dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

 Piknik alanlarında ve parklarda ağaçlara ve diğer 
bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız ola-
cağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davra-
nışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalı-
yız.

 Katı lacağımız törenlerin türüne uygun şekilde gi-
yinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi 
alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vakti nde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan ka-
çınmalıyız.

 Sinema ve ti yatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin 
gerçekleşti ği mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonu-
muzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahat-
sız edici her tür davranıştan kaçınmalıyız.

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafl arı ve 
tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alış-
verişimiz bitti  kten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, en-
gelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

Görsel 2.3

Görsel 2.4

Görsel 2.5

Görsel 2.6

Görsel 2.7

 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlar-
dan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana geti remezler.” demişti r. Yani şehirlerde farklı özel-
liklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi 
zenginleşti rdiğini unutmamalıyız.

 Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN

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

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

Görsel 2.8
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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 bazı-
larıdır.Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişi-
min 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 karşılaşma-
dır. 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.

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

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne çok 
dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile. Bu duma-
na 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. Ney-
se 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 yağ-
mur 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 ça-
lışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini 
hatırlıyorlar.
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ŞEHRİN FIRSATLARI

Eğiti m Fırsatları

• Şehirler, okul öncesi eğiti mden yükseköğreti me kadar 
insanların isteklerine ve yeteneklerine göre birçok fark-
lı eğiti m kurumuna erişme imkânı sunar(meslek lisele-
ri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel 
okullar, üniversiteler)
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, la-
boratuar gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki eğiti m kurum-
larına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal 
ve sporti f faaliyetlere katı lma imkânı vardır.
• Eğiti mle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi 
etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçekleşti rilmektedir.

Sağlık Fırsatları

• Şehir hastaneleri, araştı rma hastaneleri, tı p fakülteleri 
şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli 
sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha ko-
lay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdeki-
lere göre daha donanımlıdır.

İş Fırsatları

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine 
daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir 
merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürü-
tülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göster-
mekte ve insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş bu-
labilmektedir.

Görsel 2.9

Görsel 2.10

Görsel 2.11
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Sanat, Spor Fırsatları ve 
Sosyokültürel Fırsatlar

• Sinema, ti yatro ve sergi salonları şehir 
merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor 
kulüplerine katı labilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı 
vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir 
merkezlerinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğiti m veren kurumlar daha 
çok şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları

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

Görsel 2.12

Görsel 2.13

Görsel 2.14

Görsel 2.15
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER
 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal 
afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar 
şehirde 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 et-
mek ve toplum olarak depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.

 Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye sıkıca sa-
bitlenip 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 vermedik-
çe 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 ayak-
kabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, kalın 
giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda ge-
lişigüzel dolaşmayınız.

Görsel 2.16
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 SEL
 Seller, doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları 
birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika için-
de yaşadığımız çevrenin sular altı nda kalmasına sebep olabilir. Sel fela-
ketleri maddî zarara yol açmakta hatt a bu felaketler sonucu can kayıpları 
da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının dolduru-
lup imara açılması, nehir yataklarının değişti rilmesi ve altyapı yetersiz-
likleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehli-
kesi 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.

 TRAFİK
 Ülkemizde meydana gelen trafi k kazaları sonucu her yıl binlerce 
vatandaşımız hayatı nı kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafi k kazalarında en büyük ku-
sur insana aitti  r. İnsanlar; trafi kte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı 
roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak 
hepimiz trafi k güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını 
bilen bireyler olmalıyız.
Trafi kte 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 taşıtı n önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafi k polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafi k polisinin olmadığı yerlerde trafi k işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafi k lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmeme-
liyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtı n tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan 
yürümeliyiz.

 ŞİDDET
 Hepimiz günlük hayatı mızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler ku-
rarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşı-
lıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatı mızda 
karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâllet-
mekti r. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fi ziksel ve ruhsal olarak bir 
şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul yöne-
ti miyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, 
onlardan yardım istemeliyiz. Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtı ldığı 
açık bir ileti şim, karşı tarafı n ihti yacına saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle 
gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatı şmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafı n da kazanmasını sağla-
yacaktı r.

Görsel 2.17

Görsel 2.18

Görsel 2.19
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ENGELSİZ YAŞAM

Mert’in sorusuna 
ne cevap verirsiniz?

 Ülkemizde engelli yurtt aşlarımız, toplumun 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli birey-
ler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihti yaçları 
doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları 
mekândan dışarıya adım attı  klarında, kentsel/kamusal 
mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekil-
de kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katı lım alanındaki ih-
ti yaçları, engelli olmayan yurtt aşlarımızla aynıdır. Bu 
nedenle tüm yurtt aşların kent mekânlarına ulaşmasını 
sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir başkası-
nın yardımına ihti yaç duymadan işe, okula, alışverişe, 
spor alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla gi-
debilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu 
sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimarî planlanmasının temel amacı, 
kullanıcıların ihti yaçlarını tam anlamıyla karşılamaktı r. 
Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel 
mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı profi li çok çe-
şitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, ha-

mileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki 
tüm bireyler için fi ziksel yeterlilik geçici bir durumdur. 
Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihti yaç 
duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlı-
lıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir 
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, ço-
cuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı 
bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek 
gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı  sun-
mak onların kendilerini gerçekleşti rmelerine imkân 
tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağ-
layacaktı r. İstediği zaman, istediği saatt e, dışarıda kim-
seye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp 
bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan 
bir fi lmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, 
ibadetlerini yerine geti rmek vb. hiçbir zaman sorun 
olmamalıdır. Engelli birey, bütün bunları özgürce ya-
pabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

 “Benim adım Mert. Yürüme en-
gelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamı-
yorum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli 
sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya 
da zihinsel engeli olan milyonlarca insa-
nın olduğunu biliyor musunuz? Siz de şa-
şırdınız değil mi? Çünkü etraft a çok fazla 
engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Görsel 2.20
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

 Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli 
sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutt a olmalıdır. 
Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştı racak 
genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme 
engelliler tarafı ndan baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, 
hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

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

 Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek 
arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binile-
bilmelidir.

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için 
asansörler bulunmalıdır.

 Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulun-
maları için plaj, spor salonu, sinema, ti yatro gibi yerlerde gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Yandaki metne uygun 
bir resim yapıştı rın

Yandaki metne uygun 
bir resim yapıştı rın

Yandaki metne uygun 
bir resim yapıştı rın

Yandaki metne uygun 
bir resim yapıştı rın

Yandaki metne uygun 
bir resim yapıştı rın
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 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları ve 
hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer 
canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, 
yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatı nın 
devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerekti ğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer 
canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.
 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği 
vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifi ye ilçesinde gerçekleşti rdiği yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar 
ağacına zarar vermemek için yol projesini değişti rmişti r. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınar-
ların bulunduğu 50 ağacı koruma altı na alarak bu ağaçların bakımını yapmıştı r. 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 iyileşti rilmesi için vakıfl ar 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 çatı sına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının kesil-
mesine razı olmamıştı r. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alın-
masını emretmişti r. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
 Şehir; tabiatt an, yeşilden, maviden, şefk at ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; 
güzelliğin, şefk ati n ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefk ati  biz de şeh-
rimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygu-
lama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptı ğınız  
uygulamaları söyleyiniz.

Görsel 2.21

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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 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 hay-
vanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar, bunları fark edip yiyecek 
ve o yere tekrar gelecekti r.

 Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan ko-
runmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattı  kları yerin biraz daha sıcak olması için evde kul-
lanmadığımız batt aniyeleri içine yerleşti rerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir 
yuva yapabiliriz.

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 
saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini bi-
liyor muydunuz? Onların vücut sistem-
leri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. 
Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal 
parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği 
yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bıra-
karak birçok canlının hayatı nı kurtarabili-
riz.
  Yaralı ve hasta olduğunu dü-
şündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde 
yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler yara-
lı hayvanları alıp tedavi etmektedir

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; 
hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korun-
malarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak 
amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştı r.

 Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu 
işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?

Görsel 2.22
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TÜRKİYE’NİN NERESİNDE 
YAŞIYORUZ?

Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Bir şehrin gelişiminde, coğrafi konumunun etkisi var mıdır? Araştırınız.

 Kocaeli  Gebze  Ortaokulu öğrencisi Alper, İçişleri Bakanlığının düzen-
lediği ‘’Biz Anadolu’yuz ‘’projesi kapsamında GAP (Güneydoğu Anadolu 
Projesi) turuna katılmıştır. Bu gezi sırasında Adıyaman’ı tanıyan Alper, gör-
düklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaya başlar:
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 Adıyaman’ın doğu sınırı Atatürk Barajı ile çevrili olup kuzeyinde Malatya, doğusunda Diyarbakır, güneyin-
de Şanlıurfa, güneybatı sında  Gaziantep ve batı sında da Kahramanmaraş yer almaktadır.

Uygun kutucuğa (√) işareti ni koyunuz.

BİLGİ DOĞRU YANLIŞ

Çelikhan ilçemiz Adıyaman’ın kuzeyinde yer alır.

Adıyaman’ın doğusunda Gaziantep bulunur.

Şehrimizin yedi tane ilçesi vardır.

Atatürk Baraj Gölü Adıyaman ve Şanlıurfa arasındadır.
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ADIYAMAN’IN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

 Adıyaman’ın kuzeyinde Güneydoğu Toros Dağları yer almaktadır. Bundan dolayı Tut, Çelikhan, Sincik ve 
Gerger ilçelerinde arazi büyük oranda dağlıktı r. Burada Adıyaman’ın en yüksek dağları olan Akdağ, Ulubaba ve 
Dibek Dağları yer alır. Buna karşın ilin güneyinde düz araziler daha geniş yer tutar. Kâhta Ovası, Samsat Ovası ve 
Keysun Ovası burada yer alır. Bu ovalar, şehrin önemli tarım alanlarıdır.

ADIYAMAN’DA İKLİM

 Adıyaman; Karasal iklim ile Akdeniz iklimi ara-
sında bir geçiş iklimine sahipti r. Dağlık olan Tut, Çelik-
han, Sincik ve Gerger ilçelerinde kışlar soğuk ve kar ya-
ğışlıdır. Güneyde bulunan ilçelerde ise kışlar genellikle 
ılık geçmekte ve kar yağışları nadiren görülmektedir. 
Yaz mevsimi ise ilin genelinde sıcak ve kurak geçmek-
tedir.

Görsel 3.3Samsat/Adıyaman

Görsel 3.2

Görsel 3.1Akdağ/Adıyaman

Kahta/Adıyaman
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ADIYAMAN’IN BİTKİ ÖRTÜSÜ

 Şehrimizin doğal bitki örtüsü, karasal iklime 
bağlı olarak ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın sararıp 
kuruyan bozkırdır. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu’nun 
en fazla ormanlık alana sahip olan ilidir. Şehrimizin yak-
laşık %17’si ormanlarla kaplıdır. Dağların yamaçlarında 
genelde meşe ağaçları bulunur. Yüksek yerlerde ise 
çam ağaçları görülür. Adıyaman karasal iklim ve Akde-
niz iklimi arasında bulunduğu için bitki çeşitliliği bakı-
mından zengin bir yerdir.

ADIYAMAN’IN AKARSULARI

Fırat Nehri: İlin en önemli akarsuyudur. Şanlıurfa ve 
Diyarbakır illeri ile sınırı oluşturur. Atatürk Barajı, Fırat 
Nehri üzerinde yapılmıştı r.
Kâhta Çayı: Çelikhan yöresindeki küçük dere ve çayla-
rın sularını toplayıp Cendere Köprüsü’nden geçti kten 
sonra Fırat Nehri'ne katı lır. 
Göksu Çayı: Kahramanmaraş ili sınırlarından doğar. 
Gölbaşı ve Tut civarından geçti kten sonra Fırat Neh-
ri’ne dökülür.  

ADIYAMAN’IN GÖLLERİ

 Adıyaman’da beş büyük göl bulunmaktadır. 
Bunlardan dördü doğal göl; biri ise yapay göldür. Göl-
başı, Azaplı, İnekli ve Abdülharap gölleri doğal göller-
dir. Atatürk Baraj Gölü ise yapay göldür.

Şambayat/Adıyaman

Gölbaşı/Adıyaman

Göksu Çayı Görsel 3.5

Görsel 3.4

Görsel 3.6
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 İnsanlar, yaşadıkları bölgenin coğrafi özelliklerine uyum sağlar. Dünyanın farklı bölgelerinde (çöller, 
kutuplar, çok yağış alan yerler vb.) yaşayan insanların yaşam tarzı farklılık gösterir. İnsanların giyim kuşamı, 
beslenme tarzı, evlerinin mimarî özellikleri; yaşadığı bölgenin iklimi ve yer şekilleri ile alakalıdır.

Bu konu sayesinde, 
Yaşadığım şehirdeki insan-doğa etkileşimini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
İbni Haldun’un ‘’Coğrafya kaderdir.’’ sözü size ne anlatmaktadır? Arkadaşlarınızla 
tartışınız.

Çöl Kutup Yağmur Ormanı

COĞRAFYA KADERDİR

İbni Haldun: 
‘’Coğrafya kaderdir.’’

Görsel 3.7 Görsel 3.8 Görsel 3.9
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 Güney ilçelerimizde yeryüzü şekilleri daha düzdür. Kış ayları daha ılık geçer, kar 
yağışı nadiren görülür. Buralardaki köy evleri genellikle düz ve toprak damlıdır. Bu evlerin 
içi yaz sıcaklarından fazla etkilenmez ve serin olur. Küçükbaş hayvancılık yapılır. Buradaki 
ovalarda buğday, arpa, nohut, mercimek ve sulama imkanı olan yerlerde pamuk tarımı 
yapılır.

Adıyaman’ın kuzeyi büyük ölçüde dağlık olup burada yer alan Tut, Çelikhan, Sincik 
ve Gerger ilçelerinde evler genelde çatılıdır. Buralarda kış ayları soğuk ve kar yağışlı 
geçtiğinden insanlar bereye, eldivene, atkıya ve sıcak tutan montlara daha fazla ihtiyaç 
duyarlar. Bu yeryüzü şekilleri ve iklim özelliklerine bağlı olarak büyükbaş hayvancılık, 
arıcılık faaliyetleri ile ceviz ve fasulye tarımı yapılır.
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BİZ KAÇ KİŞİYİZ?
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın demografi k özelliklerini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyaman’da nüfusu etkileyen faktörler nelerdir? Araştı rınız.

DEMOGRAFİ: Nüfusu ve nüfusun özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
 Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, iş imkânla-
rı başta gelmektedir. Adıyaman, nüfusun çok yoğun olmadığı bir şehirdir. Göç veren bir ildir. Adıyaman’ın toplam 
nüfusu 2018 sonu iti bariyle 624 bin 513 kişidir (TÜİK). Yıllık nüfus artı ş hızı % 1,52’dir. İl genelinde km2 ye 89 kişi 
düşmektedir. Adıyaman, nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 33. şehridir.  

Adıyaman’ın ilçelerinin nüfusu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı:

(Tablo TÜİK 2018 Adıyaman ili nüfus ve demografi  istati sti kleri. Düzenlenmişti r.)

Yukarıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız. EVET HAYIR
Nüfusu en fazla olan ilçe “Merkez” ilçedir.
Kadın nüfus oranı en yüksek olan ilçe Sincik’ti r.
Besni’nin nüfusu, Gerger’in nüfusunun iki katı ndan azdır.
Adıyaman’ın toplam nüfusu 1 milyondan fazladır.

 Erkek sayısının kadın sayısından az olduğu yerler genelde göç veren yerlerdir. Sincik 
ilçesinde iş imkânları az olduğundan erkekler iş olanaklarının fazla olduğu diğer il ve ilçelere 
göç etmektedir.

Tablo TÜİK 2018 Adıyaman ili nüfus ve demografi  istati sti kleri. Düzenlenmişti r.

Yıl İlçe Toplam 
Nüfus

Erkek 
Nüfusu

Kadın 
Nüfusu Erkek % Kadın %

2018 Merkez 304.615 153.042 151.573 %50,24 %49,76
2018 Kâhta 122.774 62.360 60.414 %50,79 %49,21
2018 Besni 77.301 39.035 38.266 %50,50 %49,50
2018 Gölbaşı 49.255 24.790 24.465 %50,33 %49,67
2018 Gerger 19.035 9.527 9.508 %50,05 %49,95
2018 Sincik 17.414 8.653 8.761 %49,69 %50,31
2018 Çelikhan 16.065 8.292 7.773 %51,62 %48,38
2018 Tut 10.161 5.255 4.906 %51,72 %48,28
2018 Samsat 7.893 4.044 3.849 %51,24 %48,76

Bilgi Notu
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 Adıyaman’da şehir merkezinde yaşayan nüfus, köylerde yaşayan nüfusa göre daha fazladır. Bu durumun 
nedeni köyden kente yapılan göçtür. Şehirde iş, sağlık ve eğitim imkânları daha fazla olduğundan şehirler köyler-
den sürekli göç alır. Bu göçün nedenlerinden biri de tarımda makineleşme ile beraber köylerde iş gücüne olan 
ihtiyacın azalmasıdır.

Görsel 3.10

Şehir Merkezi/Adıyaman

Yazıbaşı/Adıyaman

Görsel 3.11
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ETKİNLİK: 
Yakın çevrenizde bulunan on aileyi kapsayan nüfus sayımı yaparak aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. 
Sadece rakam kullanınız, ad-soyad ve ailelerle ilgili özel bilgileri kullanmayınız.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1.Kâhta ilçemizin nüfusu Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinin nüfusundan daha fazladır.
2. Nüfusu en az olan ilçemiz, Samsat’tı r. Bunun sebebi Eski Samsat’ın Atatürk Barajı’nın suları altı nda kalmasıdır.  
Bu sırada birçok tarım alanıda sular altı nda kaldığından ilçe dışına yoğun göz yaşanmıştı r. İlçe 1988 yılında günü-
müzdeki yerinde tekrar kurulmuştur.

YAŞ ARALIKLARI TOPLAM
Kişi Sayısı

CİNSİYET

0-14 15-64 65+ KADIN ERKEK

1. AİLE

2. AİLE

3. AİLE

4. AİLE

5. AİLE

6. AİLE

7. AİLE

8. AİLE

9. AİLE

10. AİLE

TOPLAM
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ŞEHRİMİZDE DOĞAL AFETLER
Bu konu sayesinde,
Adıyaman’da meydana gelen doğal afetleri öğreneceğim. 

Hazırlık Çalışması: 
Şehrimizde geçmişte gerçekleşen doğal afetlere tanık olmuş büyüklerinizle konu 
hakkında konuşarak öğrendiklerinizi sınıfta paylaşınız.

 Doğal Afet: Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal afet 
denir. Deprem, sel ve heyelan en çok karşılaşılan doğal afetlerdendir.

DEPREM

 Adıyaman Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerin-
de yer almaktadır. Bundan dolayı deprem yaşanma riski 
yüksektir.  Bazı alanları 1. derece, bazı alanları ise 2. de-
rece deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve çevre-
sinde geçmişte birçok deprem meydana gelmiş ve  bu 
depremlerde kayıplar yaşanmıştır. 

 14.06.1964 Malatya 6,0
06.09.1975 Diyarbakır 6,6
05.05.1986 Malatya 5,9 
06.06.1986 Malatya 5,6

Türkiye Fay Hatları Haritası

Adıyaman Fay Hatları Haritası
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Haydi bil bakalım!
Bir yerde deprem olmasını engelleyebilir miyiz?
Soru:
Depremlerin yıkıcı etkisinin en aza indirilebilmesi için neler yapılabilir?

 Sınıfta konuşmak için söz alan Elif:  Öğretmenim biz üç arkadaş depremden önce, deprem sırasında ve 
sonrasında neler yapmamız gerektiğini araştırdık. Diğer arkadaşlarımıza anlatabilir miyiz?
Öğretmen: Olur çocuklar, sizi dinliyoruz.

Tarih 2 MART 2017
Saat 14.07
Şiddeti 5.5
Yer: Kızılöz-SAMSAT

Görsel 3.12
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 DEPREMDEN ÖNCE 
 Binaları deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa 
etmeliyiz. Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttı  rma-
lıyız. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbiri-
ne ve duvara sabitlemeliyiz. Binadan acilen çıkmak için 
kullanılacak yolları boşaltmalıyız, bu yolları işaretleme-
li, çıkışı engelleyebilecek eşyaları çıkış yolu üzerinden 
kaldırmalıyız.

 DEPREM SIRASINDA
 Sarsıntı  bitene kadar masa altı na; koltuk, kane-
pe, gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çöküp 
iki elimizle veya yastı k benzeri bir malzemeyle başımı-
zı korumalıyız. Deprem sarsıntı sı bitene kadar bu po-
zisyonda beklemeliyiz. Deprem tamamen bitmeden 
kesinlikle asansöre veya merdivenlere koşmamalıyız, 
içinde bulunduğumuz binadan çıkmaya çalışmamalı-
yız.

 DEPREMDEN SONRA
 Önce kendi sağlığımızdan ve güvenliğimizden 
emin olmalıyız. Çevremizde yardım edebileceğimiz 
kimseler varsa onlara yardım etmeliyiz. Varsa doğal-
gaz vanası ve elektrik şalterlerini kapatmalı ve panik 
yapmadan hızlı adımlarla evden çıkmalıyız. Binalardan 
uzak, güvenli toplanma alanlarına gitmeliyiz.

Ece

Elif

Eren
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 SEL
 Yağmurun çok yağması veya kar eri-
meleri sonucu oluşan suların taşarak çevreye 
zarar vermesi olayına “sel” denir. Ormanların 
yok edilmesi ve dere yataklarına ev yapılma-
sı sel felaketi ni artı rır. İnsanlar bu gibi yan-
lış uygulamalardan kaçınmalıdır. Şehrimizde 
ilkbahar aylarında yaşanan şiddetli yağışlar 
sonucu sel afeti  yaşanabilmektedir. 

 EROZYON
 Yağmur suları, rüzgâr gibi etkenler-
le toprağın üst tabakasının aşındırılmasına 
“erozyon” denir. Erozyon, uzun zamanda 
meydana gelir ve bir alandaki verimli toprak-
ların hepsi zamanla aşınarak çölleşmeye ne-
den olur. Aynı zamanda aşınan topraklar ba-
raj ve göllere dolduğu için su kaynaklarımız 
da azalır. Erozyonu önlemek için doğal bitki 
örtüsünü korumalıyız, boş arazileri ağaçlan-
dırmalıyız.

Görsel 3.13

Görsel 3.14

Görsel 3.15

 HEYELAN (TOPRAK KAYMASI) 
Eğimin fazla olduğu yerlerde yağış-

ların etkisiyle toprak kütlesinin yokuş aşağı 
kaymasına heyelan veya toprak kayması de-
nir. Heyelanların meydana gelmesinde yağış-
lar, toprağın yapısı ve depremler gibi doğal 
etkenlerin yanında bazı insan faaliyetleri de 
etkilidir. Yamaçlara yol açılması, yerleşme 
veya baraj yapımı gibi amaçlarla eğimli arazi-
lerin doğal yapısına zarar verilmesi heyelan-
lara yol açar. Adıyaman’da heyelanlar daha 
çok Çelikhan, Gerger ve Sincik gibi arazinin 
engebeli olduğu ilçelerde görülür.

Görsel 3.15
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HISN-I MANSUR’DAN ADIYAMAN’A
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın geçmişten günümüze idari yapısını öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Yaşadığınız ilçenin idari tarihini araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Adıyaman ilinin 9 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Merkez ilçe ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, 
Samsat, Sincik ve Tut ilçeleridir. Tarihi milattan önceye dayanan Adıyaman, 1516 yılında Osmanlı Devleti’nin 
topraklarına katılmıştır. 1841 yılında Maraş Beylerbeyliği’ne 1859 yılında ise Malatya’ya bağlı bir ilçe olmuştur. 
Cumhuriyet Dönemin’de de  Malatya’nın ilçesi olarak devam etmiş ve  01.12.1954 tarihinde 6418 sayılı Kanun ile 
Adıyaman, vilayet (il) olmuştur.

Adıyaman İdari Haritası
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İlçelerimizi Tanıyoruz

Yüz ölçüm 1.702 Km2

Nüfus 304.615

Rakım 669 m

ADIYAMAN MERKEZ İLÇEMİZ

 Merkez ilçe; kuzeyinde Çelikhan ve Sincik doğusunda Kâhta, batı sında Tut ve Besni ilçeleriyle güneyinde 
Şanlıurfa ve Atatürk Baraj Gölü’yle çevrilidir. Kömür ve Yaylakonak beldeleri merkez ilçeye bağlıdır. İlin diğer tüm 
ilçelerine göre nüfusun en kalabalık olduğu ilçedir. Kentt e ti caret ve sanayi faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı 
yerdir. Plato özelliğine sahip merkez ilçe verimli tarım arazilerine sahipti r. Yoğun olarak yeti şti rilen tarım ürün-
leri arasında buğday, arpa, mercimek, nohut, tütün, üzüm, nar, badem sayılabilir. Ülkemizin ihraç etti  ği ürünleri 
arasında yer alan mermer il merkezinin kuzeyinde yoğun olarak çıkarılmaktadır. Şehrin bir diğer önemli yeraltı  
kaynağı petroldür, merkez ilçede çok sayıda petrol kuyusu bulunmaktadır. Çıkarılan bu madenler hem şehrin hem 
de ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.
 Şehir merkezine 5 km mesafede Perre Anti k Kenti  ve Roma Çeşmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Hay-
daran Kaya Anıtı , Palanlı Mağaraları, Turuş Kaya Anıtı , Malpınarı Kaya Anıtı  yer almaktadır. Anadolu’nun ilk cami-
leri arasında yer alan Musalla Camii, yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii, Mor Petrus - Mor Pavlus Kilisesi, 
şehre adını veren Adıyaman Kalesi merkez ilçede görülmesi gereken önemli yerler arasında sayılabilir.  
İlimizin tek üniversitesi olan Adıyaman Üniversitesi Altı nşehir Mahallesi’nde yer almaktadır. Bünyesinde bulunan 
çok sayıda fakülte ve yüksekokuluyla binlerce öğrenciye hizmet vermektedir. Şehrimizin en donanımlı hastanesi 
olan Adıyaman Eğiti m ve Araştı rma Hastanesi il merkeziyle beraber çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlara da 
sağlık hizmeti  vermektedir. 

Görsel 3.16
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Yüz ölçüm 1.330 Km2

Nüfus 77.301

Rakım 930 m

 Adıyaman’ın güneybatı sında yer alan Besni ilçemiz il merkezine 45 km uzaklıktadır. Batı sında Gölbaşı, 
kuzeyinde Tut, doğusunda merkez ilçeleri; güneyinde Şanlıurfa ve Gaziantep, güneybatı sında ise Kahramanma-
raş ile çevrilidir. Besniye bağlı Şambayat, Çakırhüyük, Kesmetepe, Köseceli ve Suvarlı beldeleri bulunmaktadır. 
M.Ö 5000 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan ilçemiz yörenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Eski 
ti caret yolları üzerinde bulunması nedeniyle bir ti caret kenti  olarak tarihteki yerini almıştı r. Doğal güzellikleri ile 
“Cennete eş” anlamına gelen Bethesna, Bihreti  ve Bisni gibi isimlerle anılmıştı r. Osmanlı döneminde Moğol ve 
Timur isti lalarına karşı göstermiş olduğu destanlaşan kahramanlıklarıyla Yıldırım Beyazıt’tan takdirname alan ilk 
şehirdir. Evliya Çelebinin “hayran kaldım” dediği yer, Besni’dir. 
 İlçede arkeolojik sit alanı olarak kabul edilen Eski Besni (Aşağı Şehir) geçmişte çeşitli ekonomik faaliyet-
lerin (dericilik, kuyumculuk, ayakkabıcılık, dokumacılık, demircilik, bakırcılık, marangozluk gibi) yoğun olarak ya-
pıldığı yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Eski Besni dışında Kurşunlu Camii, Sofraz Anıtları, Kızılin Köprüsü, Besni 
Kalesi, Dikilitaş (Sesönk), Dolmenler gibi önemli tarihi yerleri bulunmaktadır. ‘‘Su Gözü” hem ilçe halkı hemde 
çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan önemli bir mesire alanı olarak bilinmektedir. İlçe Akdere, Sof-
raz Çayı, Keysun Çayı, Fırat ve Göksu Nehirlerinin suladığı önemli tarım alanlarına sahipti r. Besni, topraklarında 
yeti şen fı stı ğı ve üzümüyle ülke çapında üne sahipti r. 

BESNİ İLÇEMİZ

Görsel 3.17
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Yüz ölçüm 584 Km2

Nüfus 16.065

Rakım 1.388 m

 İl merkezine 51 km uzaklıkta olan Çelikhan, Malatya-Adıyaman  arasında bulunan Güneydoğu Torosların 
devamı olan yüksek dağlar arasında kurulmuştur. Doğusunda Sincik, batı sında Malatya’nın Doğanşehir ve kuze-
yinde Yeşilyurt ilçeleri bulunmaktadır. Pınarbaşı, Çelikhan’a bağlı bir beldedir. Çelikhan Hiti t, Asur, Pers, Roma ve 
Bizanslıların egemenliği altı nda kalmıştı r. 1071 Malazgirt Zaferi ile Selçukluların ve Yavuz Sultan Selim döneminde 
ise Osmanlı Devleti ’nin egemenliği altı nda kalmıştı r. 1954 yılına kadar Malatya'ya bağlı olan Çelikhan; Adıya-
man'ın il olmasıyla Adıyaman'a bağlanmıştı r.
 İlçenin tamamında karasal iklim görülmektedir. İlçe dağlık olduğundan tarım alanları oldukça sınırlıdır. 
Buna rağmen ilçenin öne çıkan tarım ürünleri arasında başta tütün olmak üzere elma, ceviz, kiraz, soğan, fasulye, 
domates, biber ve üzüm sayılabilir. İlçenin en önemli geçim kaynağı tütüncülüktür. Son yıllarda Çat Baraj Gölü 
üzerinde balıkçılık ve yaylalarda arıcılık önem kazanmaya başlamıştı r. Arıcılığı teşvik etmek amacıyla "Çelikhan Bal 
Festi vali" düzenlenmektedir. 
 İlçemizin turizm yönünden en önemli doğal güzellikleri arasında; Zerban Suyu, Havşeri Pınarı, Mestan 
ve Recep Çayları, Jari ve Koyunpınarı Yaylaları ve Yüzen Adalar bulunmaktadır. Çelikhan’ın simgesi haline gelen 
yüzen adalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.   

ÇELİKHAN İLÇEMİZ

Görsel 3.18
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Yüz ölçüm 702 Km2

Nüfus 19.035

Rakım 770 m

 İlimizin kuzeydoğusunda yer alan Gerger ilçemizin il merkezine uzaklığı 100 km’dir. Gerger’in kuzeyinde 
Malatya’nın Pütürge, doğusunda Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesiyle, güneyinde Kâhta, 
batı sında Sincik ilçeleriyle komşudur. İlçesinin doğu ve güney sınırını Fırat Nehri üzerinde yapılan Atatürk Baraj 
Gölü çizmektedir.
 Gerger ilçesi topraklarına farklı dönemlerde birçok devlet hâkim olmuştur. Kommagene, Bizans, Abbasi-
ler, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklulular, Zengiler, Frank Kontluğu, Anadolu Selçukluları, Moğollar, Memlükler, 
Timur Devleti , Dulkadiroğulları Beyliği ve 1515 Turnadağ Savaşıyla Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ege-
menliğine geçmişti r.  
 İlçe coğrafî  olarak dağlık bir alanda yer almaktadır. Bu durum özellikle kış aylarında ulaşımı olumsuz et-
kileyebilmektedir. İlçenin önemli tarım ürünleri arasında nar ve hayvan yemi olarak kullanılan fi ğ yer almaktadır. 
İlçede Çet, Kürdük Ovaları, Kımıldağı, Beyaz Çeşme Yaylaları, Murfan Mağaraları, Gerger Kalesi gezilecek yerler 
arasında sayılabilir. 

GERGER İLÇEMİZ

Görsel 3.19
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Yüz ölçüm 784 Km2

Nüfus 49.255

Rakım 867 m

Adıyaman’ın batı sında yer alan ilçenin merkezine olan uzaklığı 65 km’dir. Kuzeyinde Malatya, batı sında 
ve güneyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrili olan Gölbaşı’nın doğusunda Tut ve Besni ilçelerimiz bulunmaktadır. 
İlçemiz Güneydoğu Torosların parçaları olan dağlarla çevrilidir. Balkar, Belören ve Harmanlı beldeleri Gölbaşı’na 
bağlıdır. İlçe merkezi kısmen ova özelliğine sahipti r. İlçemiz Güneydoğuda yer alan tek doğal göl olan Gölbaşı Gölü 
çevresinde kurulmuştur. İlçe göller açısından Adıyaman’ın en zengin ilçesidir. İnekli (Yeşilova), Azaplı gölleri ilçeye 
ayrı bir güzellik katmaktadır. 
 Gölbaşı bulunduğu yer iti bariyle Akdeniz ve Karasal iklimin etki alanı içerisindedir. Bu da ilçede farklı tarım 
ürünlerinin yeti şti rilmesinde avantaj sağlamaktadır. İlçemiz geçmişten günümüze önemli yolların kavşak nokta-
sını oluşturmuştur. Geçmişte Gölbaşı’ndan geçen transit yol Bağdat Yolu, Savaş Yolu, Halep Yolu ve Murat Yolu 
gibi isimlerle anılmıştı r. Günümüzde ilçemizden geçen devlet demiryolu Doğu – Güneydoğu – Akdeniz’i birbirine 
bağlar. İlçenin görsel güzelliği ile ön plana çıkan tarihî yerleri arasında Altı nlı Köprü, Paşa Köprüsü, Vijne Köprüsü, 
Mendede, Kız Kapan, Musa Gediği, Kara Mağara ve Kırk Bayır sayılabilir. İlçemiz, ülkemizin önemli hurma üreti m 
alanları arasında yer almaktadır.

GÖLBAŞI İLÇEMİZ

Görsel 3.20
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Yüz ölçüm 1.490 Km2

Nüfus 122.774

Rakım 750 m

 Adıyaman’ın doğusunda yer alan Kâhta ilçemizin il merkezine olan uzaklığı 34 km’dir. Kâhta ilçesi, doğuda 
Gerger, güney ve güneydoğuda Şanlıurfa, güneybatı da Samsat, batı da Adıyaman, kuzeyde Sincik ve Malatya ile 
çevrilidir. Akıncılar ve Bölükyayla Kâhta’ya bağlı beldelerdir. Şu anda ilçenin doğu ve güneydoğu kesimindeki sını-
rını Atatürk Baraj Gölü oluşturmaktadır.
 Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim yeri olan ilçe Asur, Pers, Makedon ve Seleukos, 
Kommagene, Romalılar, Arap, Ermeni, Artuklular, Selçuklular, Babiller, Moğollar, Memluklar ve Dulkadiroğulları 
hâkimiyeti nde kaldıktan sonra 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyeti ne girmişti r. 1859 
yılına kadar Malatya’ya bağlı iken 1954 yılında Adıyaman’a bağlanmıştı r. Kuzeyindeki en yüksek noktası Nemrut 
Dağıdır (2.206m.). Dağlık alanlardan güneye doğru gidildikçe önce plato alanlarına sonra geniş ovalara geçilir. 
Kâhta Toros Dağlarının güney eteklerinde başlayıp güneye doğru alçalan ve Harran Ovası’na doğru uzanan bir 
arazi yapısına sahipti r. İlçe merkezi düz bir alanda kurulmuştur. İlçenin kuzey kesimi dağlık alanlardan meyda-
na gelirken, güney kesimi ovalarla kaplıdır. Karasal iklime sahip olan ilçede öne çıkan tarımsal ürünler arasında 
buğday, arpa, nohut, üzüm, badem, pamuk, nar ve zeyti n yer almaktadır. Son yıllarda seracılık faaliyeti  de ilçede 
yoğun olarak yapılmaktadır. İlçenin en önemli yer altı  kaynağı petroldür. İlçede yerli ve yabancı turistlerin yoğun 
olarak ziyaret etti  kleri alanlar arasında Nemrut Dağı ve Ören Yeri, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kâh-
ta Kalesi, Yeni Kale, Arsemia Anti k Kenti  sayılabilir.

KÂHTA İLÇEMİZ

Görsel 3.21
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SAMSAT İLÇEMİZ

Yüz ölçüm 338 Km2

Nüfus 7.893

Rakım 610 m

Görsel 3.22

 İlçe Adıyaman’ın güneydoğusunda yer almakta olup, il merkezine 47 km uzaklıktadır. İlçenin batı sı, doğu-
su ve güneyi Atatürk Baraj Gölü ile çevrilidir. Kuzeyinde Kâhta ilçesiyle komşudur. Fırat’ın batı  ve doğusunda yer 
aldığından elverişli bir geçit görevi görmüş bu durum ilçenin tarihteki önemini arttı  rmıştı r.
 Samsat ilçesinin bulunduğu topraklarda; Hiti tler, Babiller, Persler, Makedonlar, Kommagene Krallığı, Roma 
İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı Devleti  hüküm sürmüştür.
 Ülkemizin en önemli projelerinden olan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bünyesinde yapılan Atatürk 
Baraj Gölü’nün su toplamaya başlamasıyla birlikle ilçe topraklarının büyük bir bölümü sular altı nda kalmış daha 
sonra ilçe merkezi bugünkü yerleşim yerine taşınmıştı r. Zengin bir tarihî geçmişe sahip olan ilçemizde tarihî 
mekânların büyük bölümü sular altı nda kalmıştı r. 
 İlçede karasal ikliminin etkileri görülmektedir. Başta tarım olmak üzere balıkçılık, ti caret ve hayvancılığa 
dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.
 Ülkemizde yeri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Hz. Safvan Bin Muatt al Türbesi ilçe sınırlarında 
yer almaktadır.



ÜNİTE 3 ŞEHRİMİ TANIYORUM

Şehrimiz Adıyaman 59

SİNCİK İLÇEMİZ

Yüz ölçüm 364 Km2

Nüfus 17.414

Rakım 1.325 m

Görsel 3.23

 Adıyaman‘ın kuzeydoğusunda yer alan Sincik ilçemizin il merkezine olan uzaklığı 66 km’dir. İlçenin batı sın-
da Çelikhan, doğusunda ve güneyinde Kâhta, kuzeyinde Malatya’nın Pütürge ilçesi, güneyinde ve batı sında mer-
kez ilçe yer alır. İlçemiz Kommagene Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı 
hâkimiyeti ne girmişti r. 1954 yılına kadar Malatya’ya bağlı olan Sincik, Adıyaman’ın il olmasıyla önce Kâhta ilçesine 
bağlı bir köy, 1990 yılında ise Adıyaman’a bağlı bir ilçe olmuştur. 
 Dağlık ve engebeli bir araziye sahip olan ilçede, karasal iklim görülmektedir. Halkın ana geçim kaynağı ta-
rım ve hayvancılıktı r. İlçede üreti len Sincik balı ülke çapında büyük bir üne sahipti r. İlçeye bağlı İnlice Beldesi’nde 
yeti şti rilen soğan yörede yoğun talep görmektedir. Kıran, Aksu ve Yarpuzlu çayları Sincik’te bulunmaktadır.
 Heron Kutsal Alanı olarak bilinen tarihî mekânda yer alan ‘’ Derik Kalesi’’ yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmektedir.
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 İl merkezine 47 km uzaklıkta olan Tut ilçemizin kuzeyinde Malatya; doğusunda Adıyaman Merkez ilçesi, 
güneyinde Besni ve batı sında Gölbaşı bulunur. Güneydoğu Torosları’nın eteğinde kurulmuş ve yeşillikler beldesi 
olarak bilinmişti r. Güney ve batı  sınırı Göksu Çayı, doğu sınırı ise Şovak Suyu ile çevrilidir. Osmanlı Padişahı Kanunî 
Sultan Süleyman dönemine ait 1560 yılı vergi deft erine göre önemli bir yerleşim merkezidir. Kaşlıca ve Sürmen 
yörelerinde tarihî eserlere rastlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi; Göksu Çayı üzerinde bulunan Vijne Köprüsü-
dür. Köprü Gölbaşı ilçesi ile Tut’u birbirine bağlamaktadır. Bunun yanı sıra Ulu Camii, Salah Camii, Musalla Camii 
ve Kaşlıca Kalesi gibi tarihi eserleri de bulunmaktadır. 
 İlçede genel olarak karasal iklim görülmektedir. Buna bağlı olarak yeti şen tarım ürünleri arasında; buğday, 
arpa, ceviz, dut, sarımsak, üzüm, incir ve badem gelmektedir. Bu tarım ürünleri arasında “dut”un ayrı bir önemi 
vardır. Bu meyve için festi val yapılmıştı r. Dut meyvesinde elde edilen ürünler çevre illere pazarlanmaktadır. 
 İlçenin tanınmasında en etkili olan faaliyetlerden biri de yamaç paraşütüdür. Yamaç Paraşütü Şenliği dü-
zenlenmekte olup bu şenliğe yurt içi ve yurt dışından katı lımlar olmaktadır.

TUT İLÇEMİZ

Yüz ölçüm 320 Km2

Nüfus 10.161

Rakım 1.050 m

Görsel 3.24
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN
Bu konu sayesinde,
Adıyaman’ın kuruluş ve gelişim sürecini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması:
Aile büyüklerinizle, Adıyaman’ın tarihi hakkında röportajlar yaparak topladığınız bil-
gileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

“Yaşadığımız şehrin geçmişinin günümüzden 42 bin yıl 
öncesine dayandığını biliyor muydunuz?”

 PALANLI MAĞARASI
 Geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sa-
hipliği yapan şehrimiz, dünyanın en eski yerleşim yer-
lerinden biridir. Adıyaman’ın tarihine baktığımızda ilk 
olarak karşımıza “Palanlı Mağarası” çıkar. Yapılan çalış-
malar Palanlı Mağarası’ndaki figürlerin MÖ 40.000 yıl-
larına kadar dayandığını ortaya çıkarmıştır.
 
 Şehrimizde hüküm sürmüş önemli uygarlıklar-
dan biri başkenti Samosota (Samsat) olan Kommagene 
Krallığı’dır. Kommagene Krallığı egemenliğini MS 72 yı-
lına kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma İmparator-
luğu’nun eline geçmiş ve Adıyaman, Roma İmparator-
luğu’nun Syria (Suriye) eyaletine bağlanmıştır. 
 
 Orta Çağ boyunca Adıyaman; Bizans, Emeviler, 
Abbasiler, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğulları ara-
sında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in 
İran Seferi sırasında (1516) Osmanlı topraklarına ka-
tılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, baş-
langıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir sancakla Maraş 
Beylerbeyliği’ne bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza 
(ilçe) olarak Malatya’ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı koruna-
rak Malatya’ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman, 
1 Aralık 1954 tarihinde il olmuştur.

Palanlı Mağarası/Adıyaman

Nemrut Dağı/Kâhta Görsel 3.26

Görsel 3.25
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 Adıyaman isminin kökeni hakkında çeşitli riva-
yetler vardır:

Birinci rivayet, Perre şehrinde yaşanmış bir ola-
ya bağlanmaktadır. “Farrin ya da Perre” olarak bilinen 
şehirde puta tapan bir babanın yedi oğlu, babalarının 
evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek Al-
lah’ın bir olduğunu kabul ve ilân ederler. Putperest 
baba durumu öğrenince yedi oğlunu da öldürür. Baba-
ları tarafı ndan öldürülen yedi kardeşin hatı rasına Far-
rin (Perra=Pirin)’ de bir manastı r yaptı rılır. Bu olaydan 
ötürü de şehre “Yedi Yaman” adı verilir. “Yedi Yaman” 
zamanla Adıyaman şekline dönüşür.
 İkinci rivayete göre, Adıyaman şehrinin orta-
sında yaptı rılan Mansur’un Kalesi olarak bilinen kaleye 
halk, Hısn-ı Mansur ismini vermişti r. Hısn-ı Mansur is-
minin menşei (kökeni, kaynağı) hakkında iki ayrı riva-
yet mevcutt ur. Kaynaklarda VII. yüzyılda buraya gelen 
Emevi komutanlarından Kays Kabilesine mensup Man-
sur Ca'vene'ye dayandırılarak bu ismin verildiği rivayet 
edilmekte ise de başka bir rivayete göre bu isim, Abbasi 
Halifesi Ebu Cafer El-Mansur'un adından gelmektedir. 
Zamanla halk arasında telâff uz şeklinin de değişmesiy-
le şehrin ismi “Hısn-ı Mansur” olarak değişti rilmişti r.

Üçüncü rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, 
batı  ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmişti r. Bu 
vadilerin yamaçlarının ve şehrin çevresinin meyve 
ağaçlarıyla kaplı olmasından “güzel vadi” anlamında 
olan “Vadi’ül-Eman” kelimesinin söylenişi zamanla de-
ğişmiş ve halk arasında “Adıyaman” şekline dönüşmüş-
tür. Ancak, Hısn-ı Mansur ismi 1926 yılına kadar resmi 
isim olarak kullanılmış, 1926 yılında şehrin ismi Adıya-
man olarak değişti rilmişti r.

İl Adının Hikâyesi 
Gel benim karşımda salın bir zaman,

Bizi mecnun etti   bir kaşı keman,
Hısnımansur derler ol Adıyaman,

Oradan Tevcik’in geçti  yelleri.
                            Karacaoğlan

Görsel 3.28Yedi Kardeşler Türbesi

Adıyaman Kalesi

Adıyaman

Görsel 3.27

Görsel 3.29

Görsel 3.30

Yedi Kardeşler Türbesi

Adıyaman Kalesi Görsel 3.29

Adıyaman Görsel 3.30
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 Kurtuluş Savaşı ve Adıyaman

Gezelim - Görelim
İlimizin tarihsel, kültürel hafızası olan müzemizi gezip gördünüz mü?
Bu hafta sonu ailenizle birlikte müzeyi gezmeye ne dersiniz?

Görsel 3.31Atatürk ve silah arkadaşları

 I.Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Ant-
laşması’yla yurdun değişik yerlerinde işgaller başlamıştır.  Azınlıkların işgal güçleriyle iş birliği içerisindeki davra-
nışları yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman ve çevresinde de tepkiyle karşılanmıştır. Özellikle Adıyaman’ın sınır 
komşusu olduğu Antep, Urfa ve Maraş’taki Fransız işgalleri ve bu işgaller sonucunda yapılan haksız uygulamalar, 
katliamlar Adıyaman ve çevresinde yaşayan halk üzerinde büyük üzüntü ve öfkeye neden olmuştur. Adıyaman, 
Kahta, Samsat ve Besni gibi yerleşim birimlerindeki halk bu işgallere karşı duyarsız kalmamıştır. Fransız işgaline 
uğrayan bölge halkının yardımına koşmuşlardır. Bu yardımlar hem askerî, hem de lojistik (yiyecek, içecek, ulaşım, 
haberleşme vb.) yardımlar şeklinde olmuştur. Adıyaman ve çevresinde oluşturulan Kuvayimilliye (Milli Güçler) 
kuvvetleri Antep ve Urfa savunmasında Fransızlara karşı yapılan mücadelelerde aktif biçimde yer almıştır. 
 Besnili mebus (milletvekili)  Reşit Bey (Reşit AĞAR) Sivas Kongresi’nde Atatürk’ün en yakın çalışma arka-
daşlarından biri olarak Kurtuluş Savaşı’mıza maddi ve manevi destek vermiştir. Ayrıca Hüveydi Aşireti reislerinden 
Hasan ve Yusuf Beylerin kurup organize ettiği Kuvayimilliye Teşkilatı Antep’teki Fransız silah deposuna ilk baskını 
yaparak birçok askeri esir almıştır. Ayrıca işgaller karşısında Adıyaman, Kâhta ve Besni’de kurulan Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyetinin şubeleri aracılığıyla İtilaf Devletleri’nin İstanbul’daki temsilcilerine telgraflar gönderilerek yurtta 
başlayan işgaller protesto edilmiştir.
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KOMŞU İllerimiz, 
KARDEŞ Şehirlerimiz
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın komşu illerini ve kardeş şehirlerini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Komşu ve kardeş şehirlerimizi araştı rarak,  Adıyaman ile benzerliklerini ve farklılıklarını 
sınıft a paylaşınız.

Adıyaman ve Komşuları

 Şehrimiz; güneyde Şanlıurfa, güneybatı da Gaziantep, batı da Kahramanmaraş, kuzeyde Malatya, doğuda 
ise Diyarbakır ile komşudur.

 Adıyaman’ın komşu şehirleri ile tarihî, kültürel açıdan birçok ortak özelliği vardır. Bu özellikler, şehrimizin 
komşularıyla uzun zamandır devam eden güçlü, derin ve sıcak ilişkileri beraberinde geti rmişti r.
 Malatya, serin havasıyla kayısı bahçeleri ile karşılar bizi; Diyarbakır’ın tarihi surlarından gözlerimizi 
alamayız, Kahramanmaraş’ta bir dondurmacı da buluruz kendimizi, Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü görmeden edemeyiz, 
Gaziantep’te fı stı k bahçelerini görüp baklavasından  yemeden dönmek istemeyiz.
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Kardeş Şehir: Genellikle coğrafi  olarak birbirine uzak şehirlerin aralarındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri 
gelişti rmek amacıyla oluşturdukları birliktelikti r. Günümüzde birbirleriyle komşu olan şehirler arasında da kardeş 
şehir birliktelikleri görülmektedir.

 Kardeş şehir birlikteliklerinin bazı işlevleri şunlardır:

1)Sosyal ve kültürel iş birliği
2)Yerel hizmetler konusunda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı
3)Ekonomik iş birliği
4)Doğal çevrenin korunması
5)Tarihsel çevrenin korunması

Adıyaman Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz de ekonomik ve kültürel iş birliğini gelişti rmek amacıyla çeşitli il ve 
ilçelerle kardeş şehir protokolleri imzalamıştı r.

Komşularımızla Aramızdaki Mesafe Etkinliği Km

Adıyaman ile Diyarbakır arası kaç km’dir?
Adıyaman ile Gaziantep arası kaç km’dir?
Adıyaman ile Kahramanmaraş arası kaç km’dir?
Adıyaman ile Malatya arası kaç km’dir?
Adıyaman ile Şanlıurfa arası kaç km’dir?

Aşağıdaki ifadelerin karşılarına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız D Y

Gaziantep dövme dondurması ile meşhurdur.
Kayseri Adıyaman’ın komşularından biridir.
Balıklıgöl Malatya’da yer alır.
Adıyaman, ülkemizin güneydoğusunda yer almaktadır.

ETKİNLİKLER

Adıyaman Belediyesi Kayseri Büyük Şehir Belediyesi 2005

Tut Belediyesi Bursa Nilüfer Belediyesi 2014

Tut Belediyesi İzmir Büyük Şehir Belediyesi 2019

Besni Belediyesi Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi 2015
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Komşu ve Kardeş Şehirlerimizi Tanıyorum
Komşu veya kardeş şehirlerimizden biri hakkında araştı rma yaparak aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Tarihî Eserleri:

İklimi:

Tarım Ürünleri:

Doğal Güzellikleri:

 ŞEHRİN ADI:.......................................
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ADIYAMAN’I TANIYORUM

Verilen sözcükleri aşağıda yer alan sözcük avı bulmacasından  bulup işaretleyelim.

ÇİĞKÖFTE - HISNIMANSUR - YÜZENADALAR - PERREANTİKKENTİ-TUT - GERGER - GÖLBAŞI
KAHTAKALESİ -KAHTA -BESNİ - ÇELİKHAN -GÜNEYDOĞUANADOLUBÖLGESİ - PALANLI MAĞARASI
CENDEREKÖPRÜSÜ - ATATÜRKBARAJI - AKDAĞ - ADIYAMANKALESİ - KOMMAGENEKRALLIĞI

P Z M F R B A T A T Ü R K B A R A J I L J A N T J
C D K A K D A S Z H P U B L S A B E S N B U C
B K A G J V O R E H C E N D E R E K Ö P R Ü S Ü K
Ç E L K H A N Z N C N E B M T N A V H J D O E T
G K B B Z Z G Ç K Ö F T E P L G Ö L B A I K
B G E R G E R C H I S N I M A N S U R C Y D K I J
B K F K T E Z E P M Z J K R P L Z V U A S T V R B
K O M M A G E N E K R A L L I I L A N O I A U H
Z N D V O P U S K A H T A K A L E S Z V Z V U Z
J O G V O A Z L V K K I S I I D Z E A T H J K U K
C G Ü N E Y D O U A N A D O L U B Ö L G E S B
K K O V J A P A L A N L I M A A R A S I C L O E
Z Y Ü Z E N A D A L A R U P L F N T U T P S G Y F
B O F H P Z D Z I R O T J T Z S Y Z P D Z S J D J
A D I Y A M A N K A L E S C I K B Z G K M Z Z A
F D M C M P E R R E A N T K K E N T K B O D Z
N K A H T A H S U K V R D K N S B Z J T O Y F J K
F P A L A N L I M A A R A S I N G D O V M G H K
G K G R K G L N F J U L U B A B A B A D A I T K
B Z H B N K G N K Y K K K Y Z H U K K Z S Y P P Z
B U S Z B Y F M Y J R D C S L Z F F A E G F S I L
V L N A Y Z N N I I J M C H R Z O M V T Y I M N U
O N I K U F P H L F T N Y M V P Z A Z B E T P E E
A P V L K K Z A J G I U N O L S K E F U D M A K L
B T D Z I K M Z K I C M M T E I A Z A L Y K A T J
Y U N B Z M J E B L E T L F N Y H N F E B V C R F
S E G I D Y H K G Z B Y B K D B J V I Z D Z O K B
Z C S S H H Y F V A B V P B D K H A F M E B F F A
K K B N L H B B T P R P U B T O U T B K K K O Z M
H A K Z Z H Z F M S D S D L D K Y M R I M P O B I
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ÜNİTE 4
ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

KONULAR

•ADIYAMAN’DA ÇALIŞIYOR, ADIYAMAN’DA ÜRETİYORUZ
•GELENEKTEN GELECEĞE
•TURİZM CENNETİ ADIYAMAN
•ADIYAMAN’DA ULAŞIM
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ADIYAMAN’DA ÇALIŞIYOR, 
ADIYAMAN’DA ÜRETİYORUZ

Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın gelişiminde etkili olan ekonomik unsurları öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
1- Sizce Adıyaman’da kaç çeşit iş kolu vardır? Arkdaşlarınızla isimlerini bulup listeleyeniz?
2- Yakınlarınızın veya aile büyüklerinizin hangi işlerde çalıştığını araştırınız.

 Her insan hayatını devam ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için bir işe gereksinim duyar. Şehrimizdeki ekonomik faaliyetleri 
incelediğimizde tarımın ön plana çıktığını görürüz. Tarım faaliyetleri-
nin arttırılması ve ülkemizin elektrik ihtiyacının karşılanması için cum-
huriyet tarihimizin en büyük projelerinden GAP (Güneydoğu Anadolu 
Projesi) başlatılmıştır. Bu proje 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 
sulama kanallarından meydana gelmektedir. Projenin büyük bölümü 
tamamlanmıştır. Bu proje ile hem şehrimizin hem de bölgemizin su-
lanabilir tarım arazileri artmıştır. Toprağın suya kavuşmasıyla tarımsal 
üretim ve ürün çeşitliliğinde önemli oranda artış sağlanmıştır. Tarımsal 
üretimle beraber baraj göllerinde balıkçılık ve su sporları da yapılmak-
tadır.

Görsel 4.1Atatürk Barajı

 Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması, kent merkezinde sanayi faliyetlerinin ve ticari faaliyetlerin 
gelişmesi kırsal kesimden kente yapılan göçleri arttırmıştır. Bunun sonucunda şehir merkezinde nüfus yoğunluğu 
fazla, kırsal kesimlerde ise nüfus, seyrektir. 
 

Adıyaman Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Haritası
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Görsel 4.2

Görsel 4.4

Görsel 4.6

Görsel 4.5

Görsel 4.3

ADIYAMAN’DA TARIM

 Son yıllarda şehrimizde tarımla ilgili en önemli 
gündem başlıklarından birini badem üreti mi oluştur-
maktadır. Ülkemizin badem ihti yacının yaklaşık %80’i 
ithalatla (dış alım) karşılanmaktadır. Toprak Mahsulleri 
Ofi sinin verilerine göre 2018 yılının ilk altı  ayında sade-
ce Amerika Birleşik Devletleri’nden 72 milyon dolarlık 
badem ithalatı  gerçekleşti rilmişti r. Toplamda yapılan 
badem ithalatı  için ödediğimiz tutar yıllık 300 milyon 
doların üzerindedir. Ülkemiz ekonomisini de olumsuz 
etkileyen bu durumun değişti rilmesi için son yıllarda 
özellikle şehrimizde badem yeti şti riciliğinde ciddi ge-
lişmeler yaşanmıştı r. Bu gelişmelere dayalı olarak hem 
badem üreti mi yapılan tarım arazilerinde hem de üre-
ti m miktarlarında ciddi artı şlar yaşanmıştı r.
 Şehrimizde 2013 yılında 2800 dekar (dönüm) 
alanda badem üreti mi gerçekleşti rilirken, 2019 iti ba-
riyle şehrimizde yaklaşık 60.000 dekar bir alanda ba-
dem üreti mi gerçekleşti rilmektedir, 2023 yılı için hedef 
badem üreti mi yapılan tarım arazilerinin 100.000 de-
kara çıkarılmasıdır. Üreti m artı şıyla beraber Tarım Kredi 
Kooperati fl eri Merkez Birliği tarafı ndan Kâhta Organi-
ze Sanayi Bölgesi'nde kurulan Sert Kabuklu Meyveler 
Araştı rma Ensti tüsü'nde de pazar sorununun çözülme-
si ve ihracata yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 5 Eylül 2019 tarihinde yapılan Adıyaman 1. 
Badem Kongresinde bademin, dünyada süper gıda ve 
sağlık açısından yararlı bir ürün olduğu belirti lmişti r.
 Şehrimizde badem dışında üreti mi yapılan di-
ğer tarım ürünleri arasında; buğday, arpa, pamuk, 
üzüm, nohut, mercimek, nar, antepfı stı ğı, zeyti n ve tü-
tün  sayılabilir.
 İl genelinde yaygın olarak yeti şti rilen üzüm, hal-
kın önemli geçim kaynaklarından biridir. Üzüm hem yaş 
meyve olarak tüketi lmekte hem de pekmez ve pesti l 
yapımında kullanılmaktadır. Besni ve Gölbaşı peygam-
ber üzümü  ile ünlüdür.
 Şehrimizde yeti şti rilen bir diğer önemli tarım 
ürünü de Antep fı stı ğıdır. İlimiz Antep fı stı ğı üreti minde 
Gaziantep ve Şanlıurfa’dan sonra 3. sırada yer almakta-
dır. Antep fı stı ğı, Besni ilçemizde halkın önemli geçim 
kaynaklarından biridir.
 Adıyaman ülkemizde nar üreti minin yaygın ol-
duğu şehirlerimizden biridir. Özellikle Kâhta, Besni, 
Gölbaşı, Samsat ve Tut ilçelerinde organik nar üreti mi 
yapılmaktadır.

Görsel 4.3

Görsel 4.5

Görsel 4.4

Görsel 4.2
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 ŞEHRİMİZDE HAYVANCILIK

 Tarımdan sonra şehrimizin önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktı r. Adıyaman’da genel olarak 
küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla beraber arıcılık, kümes hayvancılığı az da olsa balıkçılık yapılmaktadır.

Büyükbaş 2002 2019 
Toplam 78.248 (Baş) 127.456 (Baş)

Büyükbaş Hayvan Sayıları

Büyükbaş Hayvancılık Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvan Sayıları

Küçükbaş 2002 2019 
Toplam 396.202 (Baş) 346.671 (Baş)

 ŞEHRİMİZDE ARICILIK

 Şehrimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın dışın-
da son yıllarda arıcılıkta da büyük gelişmeler kaydedilmişti r. 
Bu konuyla ilgili çalışmalar ve elde edilen verim gün geçti kçe 
artmaktadır. Bu gelişmelerin yaşanmasında Adıyaman İl Ta-
rım ve Orman Müdürlüğünün arıcılara verdiği desteğin öne-
mi büyüktür. Özellikle Adıyaman’ın yüksek rakımlı “Gerger, 
Çelikhan ve Sincik” ilçelerindeki zengin  bitki örtüsü, arıcılık 
faaliyeti ni olumlu yönde etkilemektedir. Bu ilçelerde yeti -
şen “geven” bitkisinin kaliteli bal üreti minde etkisi büyüktür. 
Bu kapsamda “Adıyaman Arı Yeti şti ricileri Birliği” tarafı ndan 
marka tescili ve üreti mi yapılan “altı n geven balı” iç piyasada 
satı şa sunulmaktadır.

Görsel 4.7 Görsel 4.8

Görsel 4.9
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 ŞEHRİMİZDE SANAYİ

 Şehrimizde 1950’li yıllara kadar kü-
çük işletmelerde yapılan sanayi faaliyetleri  
1955 yılından iti baren büyük çaplı sanayi 
çalışmaları başlamıştı r. O yıllarda “Adıya-
man Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Anonim 
Şirketi ’’ kurulmuş ve 1967 yılında üreti me 
geçmişti r. 1988 yılından sonra teksti l ve un 
fabrikalarının faaliyete geçmesiyle sanayi 
yatı rımlarında önemli artı şlar yaşanmış-
tı r. Günümüzde ise tarıma dayalı sanayi ile 
teksti l, gıda ve son yıllarda mermer sektörü 
yatı rımlarında sanayileşmeye yönelik çalış-
malar devam etmektedir. Sanayi tesislerimi-
zin önemli bir bölümü Adıyaman Organize 
Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunmaktadır.

 ŞEHRİMİZDE ULAŞIM

 Ekonomik faaliyetlerin gelişmesin-
de ulaşım önemli bir role sahipti r. Şehrimizi 
Şanlıurfa, Diyarbakır ve doğu illerimize bağ-
layan Kâhta - Siverek kara yolunun 1992'de 
sular altı nda kalmasının ardından bölge 
ekonomisi ve ulaşım olumsuz etkilenmiş, 
kentler arasındaki mesafeler uzamıştı r. Fırat 
Nehri'nin ayırdığı iki yaka arasında sadece 
feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağla-
nabilen ulaşım, ülkemizin en büyük üçüncü 
asma köprüsü olan “Nissibi Köprüsü” saye-
sinde çok daha kısalarak konforlu hale gel-
mişti r. 
 İlimizde kara yolu ulaşımı dışında, 
havalimanı ile de birçok yere ulaşım sağlan-
maktadır. Sadece Gölbaşı ilçemizde yer alan 
demiryolu istasyonunun yanı sıra yapılması 
planlanan Gölbaşı - Adıyaman-Kâhta hızlı 
tren projesi kapsamında yapılan çalışmalar 
şehrimizin ulaşım ağını daha da güçlendire-
cekti r.

Görsel 4.10

Görsel 4.11Nissibi Köprüsü

Hızlı Tren Görsel 4.12Hızlı Tren Görsel 4.12

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi
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 ŞEHRİMİZDE TİCARET

 Şehrimizde ticaret, ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. 
Son yıllarda şehrimizin sanayileşmede gösterdiği gelişmeler 
ve tarımsal ürün çeşitliliğinde yaşanan artış, ilimizde her ge-
çen gün ticaretin daha da gelişeceğine dair beklentileri arttır-
maktadır.
 Dayanıklı tüketim mallarının bir bölümü komşu iller-
den temin edilmektedir.
 Adıyaman’da yetiştirilen buğday, arpa, nohut, merci-
mek, pamuk, tütün, fıstık, nar, badem ve üzüm gibi ürünler 
ülkemizin her bölgesine pazarlanmaktadır.
 Geleneksel el sanatlarından kilim, savan ve dokuma 
halıları üretilmektedir. Tekstil sektöründe üretimi gerçekleş-
tirilen iplik, Adıyaman ekonomisine katkı sağlamaktadır.
 Ticarî ve ekonomik hayatı meydana getiren kuruluş-
lar arasında; Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Meslek 
Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bulunmaktadır.

 ŞEHRİMİZİN YER ALTI KAYNAKLARI
 Adıyaman, yer altı kaynakları bakımından zengin bir şehirdir. Adıyaman, ülkemizin petrol rezervlerinin 
yaklaşık % 20’sine, mermer rezervlerinin ise yaklaşık % 15’ine sahiptir. Yer altı kaynaklarımız hem ülkemiz için 
hem de Adıyaman için büyük bir öneme sahiptir. Yer altı kaynaklarımızın çıkarılması sanayiye ham madde oluş-
turması yönünden önemlidir. 

Haydi Bul Bakalım
1. Adıyaman’da petrol ve mermer dışında hangi madenler çıkarılmaktadır?
2. İlimizde çıkarılan madenlerin ülke ekonomisine katkılarını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 4.13Oturakçı Pazarı/Adıyaman

Oturakçı Pazarı/Adıyaman Görsel 4.14

Görsel 4.15Adıyaman Mermer Ocağı Petrol kuyusu Görsel 4.16
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GELENEKTEN GELECEĞE
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’a özgü üretim alanlarını ve zanaatları öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Şehrimizde yaşamakta olan, zamana direnen el sanatları hakkında araştırma yaparak 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Zanaat, maddî ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerekti-
ren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. Bu işi yapan kişilere ise “zanaatkâr” denir.

 Geçmişte halk kendi ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı için yaygın olan el sanatları günümüzde gelişen tekno-
loji karşısında varlığını koruyamayarak eski yaygınlığını yitirmiştir. Bu el sanatlarından bazıları unutulmuş bazıları 
da azalsa bile zamana ve teknolojiye karşı direnmeye devam etmiştir. 
  Şehir merkezinde “Oturakçılar Pazarı” olarak bilinen çarşı sıra sıra sokaklardan bir araya gelmekte olup 
her sokak değişik meslek gruplarından oluşmaktadır: terziler, kunduracılar, tüccarlar, köşkerler, boyacılar, tene-
keciler, aktarlar, oturakçılar gibi.  Güneye doğru gidildiğinde Tuz Hanı, demirciler çarşısı, kalaycılar, nalbantlar, 
semerciler… Bütün bu meslek gruplarını bünyesinde barındıran tarihî mekân, bugün geçmişi yaşatmaya çalış-
maktadır. 
 Eskiden bu çarşıda çok çeşitli zanaat dalı bulunmaktaydı. Bunlar arasında bakırcılık, ağaç işlemeciliği, hal-
laç (pamuk çırpan), tenekecilik, yemenicilik, nacar (marangoz), allaf (tarım ürünleri satan), değirmenci, çerçi, 
çarkçı (bileyici), hammal, kendirci, mezarcı, şekerci, şerbetçi, taş ustası, zerzevat (sebze meyve satan), dellal (sey-
yar duyuru yapan) sayılabilir.

Bilgi Notu

Görsel 4.17 Görsel 4.18
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 Adıyaman Halk Eğiti m Merkezi bünyesinde açılan kurslarla geleneksel el sanatlarımız hem gelecek 
nesillere aktarılmakta hem de kursiyerlere meslek kazandırılarak şehrimiz ekonomisine katkıda bulunulması 
amaçlanmaktadır.

 Semercilik: Yük ve binek hayvanı olarak kul-
lanılan at, eşek ve katı r gibi hayvanların taşıyacakları 
yüklerin hayvanların sırtlarına zarar vermemesi için 
ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası kamış otlarıyla 
doldurularak dikilen nesneye semer;  yapılan bu işe de 
“semercilik” denir.

 Kalaycılık: Eskiyen ve yıpranan bakır kap kaca-
ğın toz nişadır (Amonyum Klorür) yardımıyla kalay ile 
kaplanmasına kalaylama, bu işi yapana da “kalaycı” 
denir. Kalaycılık yakın zamana kadar seyyar olarak da 
icra edilen bir meslekti . Ancak kalaycılık çelik, alümin-
yum, emaye ve tefl on mutf ak eşyalarının kullanımının 
artması ile tükenme noktasına gelmişti r.

 Yemenicilik: Yemeni, üstü deri altı  kösele olan 
hafi f ve topuksuz bir ayakkabıdır. Bu ayakkabıları ya-
panlara “yemenici” denir. Yemeniciliğe “köşgerlik”, ye-
meni dikenlere “köşger” de denilmektedir.

 Demircilik: Mesleklerin atası olarak da bilinen 
demircilik, demir ve demir dışı metallerin(bakır, alü-
minyum) biçimlendirme yapılmaya uygun sıcaklığa ge-
ti rilerek el aletleri veya iş tezgahları yardımı ile bükme, 
delme, yayma, dövme ve kalıpta biçimlendirme işlemi-
nin yapıldığı zanaattı  r.

Görsel 4.19

Görsel 4.20

Görsel 4.21

Görsel 4.22

Görsel 4.23 Görsel 4.24 Görsel 4.25
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ETKİNLİK
Önemlerini neden kaybettiler?
Aşağıda yer alan el sanatlarının önemini kaybetme nedenlerini yazınız.

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

SE
M

ER
Cİ

Lİ
K

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

DE
M

İR
Cİ

Lİ
K

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

BA
KI

RC
IL

IK

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

YE
M

EN
İC

İL
İK



ÜNİTE 4 ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Şehrimiz Adıyaman78

TURİZM CENNETİ ADIYAMAN
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın ülkemiz turizmine katkılarını öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyaman'a gelen yerli ve yabancı turistlerin nereleri gezdiğini biliyor musunuz?
Adıyaman’da tarih ve kültür turizmi, doğa- sağlık turizmi, av turizmi ve inanç turizmi mekânlarının 
listesini yaparak sınıf panosuna asınız.

 Yaz tatilini geçirmek için Adıyaman'a gelen Bilge,  arkadaşı Elif'e Adıyaman'daki tarihi ve doğal güzellikleri 
çok merak ettiğini ve buraları gezmek istediğini söyler. Bunun üzerine Elif, tatil boyunca arkadaşına Adıyaman'ı 
gezdirme sözü verir ve aralarında şöyle bir diyalog yaşanır:

Bilge: Öncelikle şehrinize gelen turistlerin en çok nereleri ziyaret ettiklerini merak ediyorum.

Elif: Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yer olan Nemrut Dağı’ndan başlayalım. Dünyada güneşin en güzel doğup en 
güzel battığı Nemrut Dağı, Adıyaman'a gelen herkeste büyük bir heyecan uyandıran, devasa heykellerin olduğu 
muhteşem bir açık hava müzesidir. Bunun yanı sıra şehrimizde bulunan tarihî, kültürel varlıklar ve ören yerleri 
oldukça fazladır. İstersen sen de bu yerlerin isimlerini not al. Burada kaldığın süre içinde bir program yaparak 
gezip görmeye çalışırız.

Görsel 4.26Altınlı Köprü/Gölbaşı
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Yüzen Adalar/Çelikhan Görsel 4.27

Gölbaşı Gölü Görsel 4.28

Bilge: Harika, hemen not alıyorum!

Elif: Öncelikle tarihi MÖ 40 bin yılından öncelere dayanan, içinde o yıllara ait keçi resimlerinin olduğunu gördü-
ğünde çok ilgini çekeceğini düşündüğüm Palanlı Mağaraları, Antik Perre Şehri (Pirin Mağarası ve kaya mezarları) 
yanı sıra Roma Çeşmesi, Turuş Kaya Mezarları, Besni'deki Sofraz Anıtları, Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Göl-
başı Altınlı Köprü, Samsat Höyük’ü ve diğer birçok höyük, tarihi çeşmeler, Adıyaman Müzesi ve Şehir Oturakçı 
Pazarı en çok gezilip görülen tarihi ve turistik yerlerdendir.
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Kurşunlu Camisi/Besni Görsel 4.30

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi / Adıyaman Görsel 4.29
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Bilge: Elif, bu kadar yeri tatilde gezebilecek miyim dersin? Anlaşılan tatilimi uzatmam gerekecek.

Elif: Sadece bunlar değil ki, bak daha nerelerin ismini vereceğim! Sen yazmaya devam et, sakın yoruldum deme!

Bilge: Tamam, dinliyorum.

Elif: Şehir merkezindeki Adıyaman Kalesi, Eski Kahta ve Yeni Kale, Besni Kalesi, Gerger, Derik Kaleleri ile Zey Ma-
ğaraları (Demirkale)… Bunların yanı sıra il merkezi ve birçok ilçede bulunan mesire yerleri;  Çelikhan ilçemizdeki 
Yüzen Adalar, Jari Yaylaları; Gerger ilçemizde bulunan Beyaz Çeşme Yaylası şehrimizin doğa turizm merkezleridir.

Bilge: Ne kadar turistik bir şehre geldiğimi daha iyi anlıyorum. Çok heyecanlandım. Umarım bunların hepsini 
görme fırsatı bulabilirim. Haydi kalk, zaman kaybetmeden hazırlıklara başlayalım.

Elif: En önemli sağlık ve av turizmi merkezlerimizi daha söylemedim.

Bilge: Merak ettim, nerelermiş?

Elif: Besni İçmesi ( Çörmük) , Çelikhan İçmesi ve Akçalı köyü yakınlarında bulunan Kotur İçmeleri şehrimizin sağ-
lık turizm merkezlerini oluştururken; Ulubaba, Akdağ, Koru, Olgunlar ülkemizin önemli yaban keçisi av sahaları 
arasındadır.

Cendere Köprüsü/Kâhta Görsel 4.31
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Görsel 4.32Sahabe Türbesi/Samsat

Bilge: Bu yerler hakkında daha fazla bilgi toplayıp gezip görmeye çalışacağım. 

Elif: Son olarak inanç turizmi merkezlerimizden söz etmeliyim. Türkiye'de sadece iki tane “sahabe türbesi” bulun-
maktadır. Birincisi İstanbul'daki Eba Eyüp El Ensari, ikincisi de şehrimiz Samsat ilçesi sınırları içinde bulunan Saha-
be Safvan Bin Muattal'ın türbesidir. Bununla birlikte Gerger ilçemizde Üzeyir Peygamber’in makamı ve Adıyaman 
merkezde ise Ebuzer El Gıffari, Mahmut El Ensari, Gazihan Dede, Abdurrahman El Erzincani 
(Zey ), Abdalmusa gibi ziyaretgahlar bulunmaktadır. İl merkezindeki tarihi St. Petrus ve St. Pavlus Kilisesi de önem-
li inanç turizmi merkezlerini oluşturur.

Bilge: Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Sen anlattıkça ben daha çok meraklandım. Umarım bir an önce bu-
raları gezer ve merakımı gideririm.

Elif: Adıyaman'dan gitmeden önce burada yaşamış uygarlıklara ait olan binlerce eserin yer aldığı Adıyaman Mü-
zesini de gezmeyi sakın unutma!   
Bilge: Vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ederim.
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Görsel 4.34Dağ Keçisi

Görsel 4.33Karakuş Tepesi/Kahta
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Görsel 4.35

Görsel 4.36

4. Murat Camiî / Zey köyü / Adıyaman

Bekir Beyi Hamamı / Besni  / Adıyaman
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ETKİNLİK
Çevrenizde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri araştırarak aşağıda yer alan ağacın dallarına yazınız.
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Şehrimize Gelen Turist Sayısı Artı yor
Nemrut Dağı’ndan Palanlı Mağarası’na, Perre Anti k Kenti ’nden Cendere Köprüsü’ne, Çelikhan 
Yüzen Adalardan Besni Ören Yerine, Gerger Kanyonu’ndan Safvan Bin Muatt al’a kadar birçok 
tarihî ve doğal güzelliklere sahip şehrimiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaktadır. 
Şehrimize gelen turistlerin ilimiz ekonomisini canlandıracağı, şehrimizin tanınırlığını artı racağı ve 
''bacasız sanayi'' olarak tanımlanan turizmi gelişti receğini unutmamak gerekir. 

Altı n Elma Ödülü
Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafı ndan 
2004 yılında Nemrut Dağı’na turizm oscarı olarak da değerlendirilen 
''Altı n Elma Ödülü'' (Golden Apple) verildi.    

Haydi, bil bakalım!
Şehrimizin aşağıda verilen turisti k yerlerini turizm çeşitlerine göre örnekteki gibi işaretleyiniz.Şehrimizin aşağıda verilen turisti k yerlerini turizm çeşitlerine göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

Doğa İnanç Tarih Sağlık

Gölbaşı Tabiat Parkı X

Nemrut Dağı

Hz. Safvan Bin Muatt al Türbesi

Yüzen Adalar

Perre Anti k Kenti 

Mor Petrus Kilisesi

Besni İçmesi

Tartı şalım:
Adıyaman'ın turizm potansiyelinin şehrin ekonomisine olan katkılarını tartı şınız.

Şehrimizde yöneti ci olsaydınız Adıyaman’da turizmi canlandırmak için neler yapardınız? 

Bilgi Notu

Bilgi Notu
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ADIYAMANDA ULAŞIM
Bu konu sayesinde, Adıyaman’daki ulaşım ve iletişim imkânlarını öğreneceğim. 

Hazırlık Çalışması: Ulaşım nedir? Çeşitlerini biliyor musunuz? Sizce en iyi ulaşım türü hangisidir?

 Bir yerden başka bir yere insan, yük, eşya vb. şeylerin taşınması işine “ulaşım” denir. Her şehrin olduğu 
gibi şehrimizin gelişmesinde de ulaşımın rolü çok büyüktür.  Adıyaman'da şehir merkezinden birçok yere toplu 
taşıma araçları ile gidilebilmektedir. Adıyaman'da ulaşım kara, hava, demir yolları ile sağlanabilmektedir. Aşağıda 
bu ulaşım türleri ile ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. 

Görsel 4.37

Görsel 4.38

Görsel 4.39

 Karayolu: Adıyaman’dan karayolu ile 
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş 
ve Diyarbakır illerine ulaşım sağlanabilmekte-
dir. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’yu 
birbirine bağlayan Gölbaşı önemli bir yol kavşa-
ğı niteliğindedir.

 Demiryolu: Adıyaman’da demiryolu 
ulaşımı sadece Gölbaşı ilçesinde vardır. Bura-
dan ülkemizin her yerine ulaşım sağlanabil-
mektedir.

 Havayolu: Şehrimizde bulunan hava-
limanı ile önemli birçok noktaya uçuş sağlan-
maktadır.
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 Türkiye’nin Üçüncü Büyük Asma Köprüsü: Nissibi Köprüsü
 Türkiye’nin üçüncü büyük asma köprüsü olan “Nissibi” bölgenin en önemli geçiş noktalarından 
birisidir. İlimizin Şanlıurfa ve Diyarbakır’la bağlantısını sağlayan Kâhta-Siverek arasındaki bu köprü, 
tamamen Türk mühendis ve mimarları tarafından yapılmış 2015 yılında hizmete açılmıştır. “Nissibi 
Köprüsü”nün ulaşım dışında, ilimizin turizm ve ekonomik faaliyetlerine de katkıda bulunacağı ve ilimizin 
gelişimini hızlandıracağı beklenmektedir.

Tartışalım:

Adıyaman'daki ulaşım imkânlarının şehrimizin gelişimine etkilerini tartışınız?

Bilgi Notu

Görsel 4.40Nissibi Köprüsü/Kâhta
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 Hayat Kurtaran Önemli Numaralar

 Günlük hayatımızda sağlık, yangın, kaza vb. durumlarda hangi numaraları arayacağımız bilmek hayatî 
önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersinde acil durumlarda aranması gereken numaraları öğrenmiştir: Abdullah 
öğrendiği bilgileri babaannesi ile paylaşmak ister. Babaannesiyle aralarından şöyle bir diyalog geçer. 

Abdullah: Babaanne bugün nasılsın?

Babaanne: İyiyim yavrum, sen nasılsın? 

Abdullah: İyiyim, teşekkür ederim. Bugün sosyal bilgiler dersinde öğretmenimiz bize acil durumlarda aramamız 
gereken numaraları öğretti. Bu numaraları sen de öğrenmek ister misin?

Babaanne: Tabii ki yavrum çok sevinirim. İnsanlar her an acil durumlarla karşılaşabilir, bu numaraları bana 
öğretirsen sevinirim.

Abdullah: Tamam o zaman babaanne. Sağlıkla ilgili durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Bu numarayı 
arayınca ambulans en kısa zamanda olay yerine ulaşacaktır. Polisin gelmesi gereken bir durum oluşursa mutlaka 
155 Polis İmdat, yangın için 110 itfaiye, orman yangınları içinse 177 Yangın İhbar Hattı aranmalıdır. Yediğimiz ya 
da içtiğimiz bir şeyin bizi zehirlediğini düşünüyorsak 114 Ulusal Zehir Danışma Hattı (UZEM), doğalgaz ile ilgili 
şüpheli bir durum olduğunda ise mutlaka 187 Doğalgaz Acili aramalıyız. Bu arada kırsal kesimde bulunan insanlar 
da 156 nolu telefonu arayarak Jandarmaya ulaşabilirler.

Babaanne: Teşekkür ederim yavrum, gerçekten herkesin bilmesi gereken numaraları bana öğrettin. Bu konuyu 
çok iyi öğrenmişsin.

Abdullah: Babaanne, unutmadan şunu da söyleyeyim: İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı son değişiklik ile yedi acil çağrı 
numarası (155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 177 Yangın İhbar ve 158 Sahil 
Güvenlik) 112 çatısı altında birleştirildi. Bu uygulama ülkemizde pilot illerde başlamış olup kısa zamanda tüm 
ülkeye yayılacaktır. 
 Umarım, bu numaralara hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz.
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ŞEHRİMİZDE KÜLTÜR VE SANAT
Bu konu sayesinde,
Adıyaman’ın önemli günlerini, kültür ve sanat imkânlarını öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Sinema ve tiyatro sanatlarından en çok hangisi ilginizi çekiyor? Neden?

 Şehrimiz birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır ve değişik kültür öğelerinin birleştiği bir şehir halinde 
gelişim göstermiştir. Kültürümüz içinde müziğimizin, dünyaca ünlü halk oyunlarımızın, halılarımızın, türkülerimizin, 
kıyafetlerimizin, manilerimizin vb. kültürel unsurların çok önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. 
 Altıncı sınıf öğrencisi Zeynep, Adıyaman’a ait kültürel faaliyetler, sanat imkanları, festival vb. etkinlikler 
ile ilgili bir proje ödevi hazırlarken elde ettiği bilgilerin bazılarını aşağıda bizimle paylaşmıştır. Şimdi onun 
anlattıklarından yola çıkarak şehrimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgi alalım.

 ŞEHRİMİZDE FOTOĞRAFÇILIK
 Şehrimiz tarihî ve doğal güzellikleriyle her zaman fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekmiştir. Şehrimizde 
2015 yılında gönüllü olarak kurulan Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Grubu (AFYOL) 2017 yılında dernek haline 
dönüşmüş ve şehrimizde fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Fotoğraf meraklılarına temel 
eğitim seminerleri verilmektedir. 
 Şehrimizdeki insanlar fotoğraf sanatına ilgi duyduğu için açılan sergileri de yakından takip etmektedir. 

Görsel 5.1Keleş Konağı/Adıyaman
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Görsel 5.2

 ŞEHRİMİZDE MÜZİK

 ''Müzik ruhun gıdasıdır.'' sözünü iyi bilen Adıyaman halkı müziğe her zaman ilgi duymuştur. Adıyaman 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Belediye Konservatuvarı, her yaştan insanımıza 
müzik ile tanışma fı rsatı  vermişti r; gitar, bağlama, keman, piyano gibi enstrümanların ücretsiz olarak kurslarını 
halkımızın hizmeti ne sunmuştur.

 ŞEHRİMİZDE FESTİVALLER-ŞENLİKLER
 Festi val: Dönemi ve içeriği programla belirti len ve özel önemi olan sanat gösterisidir.   
 Zengin ve kültürel yapısıyla şehrimizde önemli festi valler ve şenlikler düzenlenmektedir. Dünyada güneşin 
en güzel doğduğu Nemrut'ta düzenlenen ve Kral Anti okhos'un hayatı nın canlandırıldığı Uluslararası Kommagene 
Festi vali, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Filarmoni Orkestrası Derneği tarafı ndan düzenlenen Adıyaman 
Arsemia Müzik Festi vali, dünyada ilk ve tek eğiti m festi vali olan Besni Eğiti m ve Kültür Festi vali, Çelikhan balının 
tanıtı ldığı Çelikhan Bal Festi vali, dut meyvesinin tanıtı mının yapıldığı Dut Festi vali, Adıyaman Belediyesi tarafı ndan 
düzenlenen, geleneksel hale gelmesi beklenen Çiğ köft e Festi vali (Gastronomi Günleri) ve son yıllarda kurulan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, festi val ve etkinliklerden en önemlileridir.

FESTİVALİN ADI YERİ TARİHİ

BESNİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAYRAMI BESNİ EYLÜL

GELENEKSEL ÇİĞKÖFTE FESTİVALİ MERKEZ EKİM

ARSEMİA MÜZİK FESTİVALİ MERKEZ HAZİRAN

ULUSLARARASI NEMRUT KOMMAGENE FESTİVALİ KAHTA HAZİRAN

DUT FESTİVALİ TUT TEMMUZ

ÇELİKHAN BAL FESTİVALİ ÇELİKHAN AĞUSTOS

 ŞEHRİMİZDE SİNEMA-TİYATRO

 Televizyon ve interneti n olmadığı dönemlerde halkımızın kültürel 
ihti yacını karşılayan sinema ve ti yatro günümüzde de halkın eğlenmesin-
de ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.
 Şehrimizde belediye bünyesinde ti yatro çalışmaları yürütülmekte-
dir. Bunun yanı sıra devlet ti yatroları sanatçıları tarafı ndan zaman zaman 
çeşitli oyunlar ilimizde sahnelenmektedir. 
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ŞEHRİMİZDEKİ TARİHİ DOKULAR

Bu konu sayesinde,
Şehrimizdeki tarihî ve kültürel mekânların şehir kimliği oluşumundaki etkisini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması:
Şehrimizde yer alan tarihi ve kültürel eserlerin yapıldıkları dönemde hangi amaçla yapıldığını bi-
liyor musunuz? Bu eserler günümüzde de aynı amaç için mi kullanılmaktadır? Arkadaşlarınızla 
tartı şınız.

 Biliyoruz ki her insanın bir kimliği vardır ve kimliğinde onu tanımamızı sağlayan çeşitli bilgiler yer alır.  
Şehirlerin de kimliği vardır. 

 Şehir Kimliği: Bir şehirde bulunan tarihî ve kültürel mekânlar (kaleler, camiler, köprüler, çarşılar vb.) o 
şehrin kimliğini oluşturur.

 Birçok uygarlık şehrimiz topraklarında yaşamış; eserler ve mekânlar oluşturmuşlardır. Şimdi Adıyaman’ın 
şehir kimliğini oluşturan mekânlarla ilgili bilgileri öğrenelim.

Görsel 5.3Eski Kâhta Kalesi / Kâhta
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 KÂHTA-CENDERE KÖPRÜSÜ 
 Tarihin bilinen en eski köprülerinden biridir. 
Adıyaman'a 55 km uzaklıktadır. Cendere Çayı üzerine 
kurulan bu köprü, bir ana kemer ve bir tali kemerden 
oluşur. Köprü, ilimize gelen turistlerin ilgisini sürekli 
çekmiştir. Cendere Köprüsü, günümüzde halen 
kullanılmaktadır.

 ADIYAMAN KALESİ 
 Adıyaman Kalesi, VII. yy’da Bizans saldırılarını 
engellemek için Emevi komutanı Mansur İbn-i Cavene 
tarafından yaptırılmıştır. Şehrimiz Hısn-ı Mansur ismini 
kaleyi yaptıran bu komutandan almıştır. Adıyaman halkı 
ve şehrimize gelen turistler günümüzde de Adıyaman 
Kalesi’ne yoğun ilgi göstermektedir.

 NEMRUT DAĞI VE ÖREN YERİ 
 Adıyaman’da hüküm sürmüş Kommagene Uy-
garlığının devasa heykelleri, ihtişamıyla göz kamaştırır. 
Aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne de alınmıştır. Nemrut Dağı, şehir merkezine 
90 km uzakta olup turistlerin yoğun ilgisini çekmekte-
dir. Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel 
izlendiği yerlerin başında gelir. 

 PERRE ANTİK KENTİ 
 Adıyaman merkezinde yer alan Pirin (Örenli) 
Mahallesi’ndedir. Kommagene Krallığı’nın büyük antik 
kentleri arasındadır. Roma kaynaklarında suyunun 
güzelliğinden bahsedilmektedir. Geçmişte kervanlar, 
yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak 
kullanılmıştır. 208 adet kaya mezarı bulunmakta olup 
kazı çalışmaları devam etmektedir. 

Görsel 5.4

Görsel 5.5

Görsel 5.6

Görsel 5.7
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 Ulu Cami 
 Adıyaman’ın şehir merkezinde bulun-
maktadır. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında ya-
pılan cami, Adıyaman’ın tarihi camileri arasında 
en büyüğüdür. Daha sonraları birçok kez onarım 
görmüştür. Cami, bugünkü halini 1863 yılında al-
mıştır.

 St. Petrus ve St. Pavlus Kilisesi 
 Adıyaman Merkez Mara Mahallesi’ndedir. 
St.Pavlus ismiyle anılan kilise bir Süryani kilisesi 
olup tescilli bir yapıdır. Süryani cemaati tarafından 
ibadet için kullanılmaktadır. 2010 yılında Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak 
restore edilmiştir.

 Yeni Kale  
 Adıyaman ili Kâhta ilçesine bağlı Koca-
hisar köyündedir. İlk yapılış tarihi Kommagene 
Krallığı’na kadar giden kalenin bugünkü şekli 
Memlüklüler Dönemi’nden kalmadır. Kale için-
de su depoları, hamam, cami ve Kâhta Çayı’na 
inen gizli bir su yolu bulunmaktadır. Ayrıca, bu-
rada posta güvercinlerinin yetiştirildiği kule de 
bulunmaktadır.

 Gerger Kalesi (Fırat Arsameiası)
 Gerger ilçesinde bulunan ve tarihi Geç 
Hitit Dönemi’ne dayanan kale, Fırat Nehri’nin 
batı yakasında yer almaktadır. MÖ II. yüzyılda 
Kommagenelilerin atası olan Arsames tarafın-
dan sarp kayalar üzerine kurulan kalenin batı 
surlarında Kral Samos’a ait bir kabartma bulun-
maktadır. İslami dönemde de kullanılan kale 
içerisinde cami, dükkânlar ve su sarnıçları bu-
lunmaktadır.

Görsel 5.8

Görsel 5.9

Görsel 5.10

Görsel 5.11
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ŞEHRİMİZİN YETİŞTİRDİKLERİ
Bu konu sayesinde;
Adıyaman’ın yeti şti rdiği tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim insanlarını öğrene-
ceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyamanlı tarihî şahsiyetleri araştı rınız.

  Şehrimiz yeti şti rdiği tarihî şahsiyetleriyle, sanat dünyasında adından söz etti  rdiği sanatçılarıyla, müzik 
dünyasına damga vuran bestekârları ve yorumcularıyla, şampiyonluklar elde eden sporcuları ve birçok saygın 
bilim insanıyla adından söz etti  rmektedir. Alanlarında ilk olmayı başarmış ulusal ve uluslararası çapta ön plana 
çıkmış şahsiyetlerden örnekleri inceleyelim.

Samsatlı Lukianos
Bundan yaklaşık 1800 yıl önce Samsat’ta doğmuştur. “Gerçek Hikaye” adlı eseri bilim kurgu 
alanındaki ilk yapıt olarak kabul görmüştür. Lukianos’ un 1945-1949 yılları arasında Mili 
Eğiti m Yayınevi tarafı ndan üç ciltlik eseri basılmıştı r. 67 yaşında öldüğünde arkasında 83 eser 
bırakmıştı r.

Yaşam biçimleri ve ortaya koydukları eserleriyle adlarından söz etti  ren ilimizin tarihî şahsiyetleri bu kitaba 
sığmayacak kadar fazladır. Bu örnek şahsiyetlerden bazılarından bahsetmek gerekirse:

Görsel 5.12

Görsel 5.13

Görsel 5.14

Haydar Efendi
1869 yılında Adıyaman’da doğmuştur. Tanzimat devri şairlerinden olan Haydar Efendi içli bir 
şair olarak tanınır. Gazel methiye ve naat türlerinde eserleri bulunmaktadır. 1927 yılında vefat 
etmişti r.

Mustafa Hayri Efendi
1889 yılında Adıyaman’da doğmuş olan son dönem Osmanlı medreselerinde yeti şmiş büyük 
İslam âlimi Hayri Efendi 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede önemli görevler üstlenmişti r. Fı-
kıh alanında birçok eseri bulunmaktadır. Balkanlardaki Müslüman Türklerle kader birliği yap-
mıştı r.
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 Sanatın bir diğer kolu olan resim alanında eserleriyle ön plana çıkan ulusal ve uluslararası üne sahip olan 
ressamlarımızdan;

Ayşe IŞIK
Adıyamanlı olan sanatçı; beş yaşında geçirdiği bir kaza sonucu her iki kolunu kaybetmiş, azmi 
ve yaşama tutunma mücadelesi sonucunda içinde bulunduğu durumu aşmak adına ayaklarını 
kullanarak resim yapmaya başlamıştır. Sanatçı çizdiği resimlerle onlarca sergiye imza atmıştır. 
Ayşe Işık, ressamlığın yanı sıra son yazdığı kitabıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Görsel 5.19

Ali TEKİNTÜRE
1953 Adıyaman doğumludur. Genç yaşta İstanbul’a göç etmiştir. Besteleri ülkemizin birçok ses 
sanatçısı tarafından seslendirilmiştir. Yaklaşık 1500 eseri bulunmaktadır. 2017 yılında vefat 
etmiştir.

Görsel 5.15

Mehmet SESKE
Türk halk müziğinin önemli sanatçılarındandır. 1957 yılında Gölbaşı ilçesinde doğmuştur. 1988 
- 1989 ve 1990 yıllarında TRT’nin verdiği “Türkü Derleme” ödülünü üç yıl üst üste almıştır. 
(1988 - Ay doğar aşar gider), (1989 - Yollar seni gide gide usandım), (1990 - Eyvanına vardım 
eyvanı çamur). Mehmet Seske, halen TRT Ankara Radyosunda Türk halk müziği sanatçılığı ve 
denetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Zara 
İstanbul doğumlu olan sanatçı aslen Adıyamanlıdır. Türk halk müziği alanında ünü ülke sınır-
larını aşmış olan Zara, ses sanatçılığının yanı sıra, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde 
rol almıştır.

 Bu ses sanatçılarının yanında yerel ve ulusal düzeyde de ön plana çıkmış olan onlarca sanatçı bulunmak-
tadır. Türk halk müziği alanında ülke çapında ünlü olan Kahtalı Mıçı, Latif Doğan, Nurettin Rençber, yerel düzeyde 
Kâhtalı Hamido sayılabilir.

Görsel 5.16

Görsel 5.17

Görsel 5.18

Aziz ÇELİK
1947 yılında Adıyaman’da doğmuştur. Yapmış olduğu besteleriyle Türk müzik dünyasına 
önemli katkılar sunan Çelik, 50 yılı aşkın süren sanat yaşamında “Düz dara yar düz dara/Yar 
zülüfün düz dara, Türkmen gelini, Gurbet kuşu” adlı eserleriyle tanınmış ülkemizin ünlü sa-
natçılarına nice besteler yapmıştır.
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İsmail Hakkı SUNAT
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan İsmail Hakkı Sunat, 1966 yılında Adıyaman’da 
doğmuştur. Birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na 
geçen sanatçı; reklam filmlerinde, televizyon dizilerinde ve bir de sinema filminde rol almıştır. 
Geleceğin tiyatro umutlarından biri olarak gösterilen sanatçı 2004 yılında vefat etti.

Remzi TAŞKIRAN
1961 yılında Adıyaman’da doğan sanatçı bir süre basın ressamlığı yapmıştır. Eserleri yurt için-
de ve yurt dışındaki koleksiyonlarda yerini almıştır. Sanat dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Tiyatro ve televizyon dünyasında aldığı rollerle adından söz ettiren sanatçılarımız arasında;

Görsel 5.20

Görsel 5.21

Bunlar dışında şehrimizin tanınmış simaları arasında;

Fadıl BİNZET
1934 Adıyaman doğumludur. Hayatını kentine adamış bir gazetecidir. Birçok ulusal gazetenin 
Adıyaman temsilciğini yapmıştır. Şehrimiz ve çevre illerde tanınan Fadıl Binzet’in “Dünden 
Bugüne Adıyaman” isimli kitabı,  Adıyaman’ın önemli kültür kaynaklarından biridir.

Görsel 5.23

Bilim dünyasında yaptıkları çalışmalarla hem ilimizi hem ülkemizi başarıyla temsil eden onlarca bilim insanımız 
bulunmaktadır. Bunlar arasında;

Haydar BAĞIŞ
1959 Besni doğumludur. 20 yıl TÜBİTAK’ta önemli projelerde araştırmacı ve yönetici olarak 
görev yapmıştır. Babasının vasiyeti üzerine Adıyaman’a gelen Bağış’ın tıp dünyasında saygın 
birçok dergide yayın ve kitapları bulunmaktadır. Dünyada ilk kez donmaya dirençli genetiği 
değiştirilmiş buzul ayısı ismini verdiği fareleri üretmiştir. Yine dünyada ilk kez ülkemize ait 5 
adet inek ırkını klonlayan ekibin başında yer almıştır. TÜBİTAK’tan 3 proje ödülünün sahibidir. 
TÜBİTAK Üreme Genetiği Laboratuvarının kurucusudur.

Görsel 5.22
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SANATÇI SPORCU YAZAR BİLİM İNSANI

Haydi, bul bakalım!
Şehrimizin yeti şti rdiği şahsiyetleri bulup  isimlerini uygun kutucuklara yazınız.

Kader DOST- Songül KOÇER
Adıyamanlı olan her iki sporcu Yunanistan'ın Dedeağaç kenti nde 8 ülkenin 
katı lımıyla düzenlenen Uluslararası Balkan Yürüyüş Şampiyonasında önemli 
başarılara imza atmışlardır. Songül Koçer 5 bin metrede Balkan Şampiyonu 
olurken Kader Dost ise 10 bin metrede ikinci gelerek Adıyaman'ın gururu 
olmuşlardır.

Ceren ARAS
2002 Adıyaman- Gölbaşı doğumlu olan sporcu 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. 2019 yılı 
Şubat ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde eden sporcu yoğun 
çalışmanın sonucunda elde etti  ği başarı dolu hikâyesiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Mevlana ALTUNTAŞ
Kick boks ve muay thai  dallarında Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri bulunmaktadır. 15 
Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden sporcumuz Mayıs 2017’de Belarus’un Minsk 
kenti nde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda 3’üncü olmuştur.

Görsel 5.25 Görsel 5.26

Görsel 5.27

Görsel 5.28

 Sporti f başarılarıyla ilimizi hem ulusal hem de uluslararası platf ormlarda temsil eden sporcularımızdan;

Halit ERTUĞRUL
1956 yılında Besni ilçesi Şambayat beldesinde doğan yazar; yerel, ulusal gazete ve dergilerde 
yazılar yazmıştı r. Yazmış olduğu eserleri genç okuyucuların ilgisini çekerek satı ş rekorları 
kırmıştı r. Yazarlığın yanında birçok şehirde öğretmenlik ve idarecilik yapmıştı r.

Görsel 5.24

Şehrimizi eserleri ile edebiyat dünyasında temsil eden çok sayıda yazarımız bulunmaktadır. Bunlar arasında; 
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ADIYAMAN’IN DEĞERLERİ
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’ın somut olmayan kültür varlıklarını öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyaman’ın somut olmayan kültür varlıkları nelerdir?

 Sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, festivaller, el sanatları gibi ögeler somut olmayan 
kültürel varlığı ifade eder. 
 Masal, destan, efsane, türkü, mani, deyiş ve ninni gibi sözlü edebiyat türleri, geleneksel giyim kuşam, 
yemekler, halk oyunları, el sanatları, çocuk oyunları yöreden yöreye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıkların 
oluşmasında; yaşanılan yerin iklimi, yeryüzü şekilleri, tarihsel kökeni, yetiştirilen tarım ürünleri, yörenin ekonomik 
düzeyi, olağanüstü olaylar etkili olabilmektedir. Tüm bu faktörler Anadolu gibi kıtalar arası kavşak görevi gören bu 
topraklarda birbirinden farklı ve zengin kültürel birikimin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Geçmişten günümüze 
birçok uygarlığa beşiklik etmiş olan Adıyaman’ın kültürünü oluşturan unsurları birlikte inceleyelim.

 Adıyaman Halk Oyunları
 Adıyaman halk oyunları kadın ve erkeğin yan yana yer aldığı bir ekip oyunudur. Bu da Adıyaman halk 
kültüründe kadının rolünü göstermesi açısından önemlidir. Dünya halk dansları alanında dünya birinciliği almış 
olan halk oyunları çok zengin ve özgün figürlere sahiptir. Hangi yörenin halkoyunları olursa olsun her figürün bir 
anlamı bazı oyunların ise hikâyeleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: sal oyunu, hasat oyunu, göçer oyunu, 
helle can, dıng oyunu vb.

Görsel 5.29Halk oyunlarında dünya birincisi olan folklör ekibimiz (1980)



ÜNİTE 5 ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Adıyaman102

Şehrimizin Halk Oyunlarını Araştı rıyorum.
Aşağıda isimleri yazılı olan şehrimize ait halk oyunlarının hikâyelerini karşılarındaki boşluklara yazınız. 

Sal Oyunu:

Göçer Oyunu:

Hasat Oyunu:

Helle Can Oyunu:



ÜNİTE 5 ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Adıyaman 103

 Adıyaman’ın Yöresel Kıyafetleri

 Anadolu’da her yörenin kendine 
has giyim kuşam tarzı bulunmaktadır. Gi-
yim tarzını belirleyen ana öğeler örf, adet 
ve geleneklerdir. Günümüz modern top-
lumunda neredeyse dünyanın birçok ül-
kesinde birbirine benzeyen giyim tarzına 
geçilmiştir. Geleneksel giyim tarzı 1980’li 
yıllara kadar Adıyaman’da etkisini devam 
ettirmiştir.

Şimdi Adıyaman’ın yöresel giyim tarzını Ebzer emmi ve Zılha bibi bizlere tanıtacaklar

Görsel 5.30

Ebzer (Abuzer) Emmi 

 Erkeklerin başlarında genellikle şapka olur. 
İç çamaşırlar “culfa” ve “kehge bezi” denilen bez ku-
maşlardan dikilirdi. Üstte diz kapaklarına kadar uzanan 
uzun kollu, yakasız, beyaz renkte “köynek” (gömlek), 
alt kısma da aynı kumaştan kalça kısmı geniş, paçası 
dar, şalvarımsı “tuman” 
(uzun don) giyilirdi. Bun-
ların üzerine de üst kısma 
genellikle “pazen” bez ku-
maştan “işlik” (gömlek), 
onun üzerine çoğunlukla 
yelek, yelekte köstek-
li saat gömleğin üzerine 
de “çekat” (ceket), soğuk 
günlerde ceket üzerine 
“sako” (palto), alt kısma 
ise genellikle “şavlar” 
(şalvar) giyilirdi. Ayaklara 
duruma göre yün ya da 
naylon çorap, ayakkabı 
olarak daha çok yemeni, 
çarık, kundura giyilirdi. 
Genellikle bele dokuma 
kuşak sarılırdı. Her erke-
ğin cebinde “marama” 
(mendil) ayna, tarak, bı-
çak ve bezden dikilmiş 
para kesesi bulunurdu.

Zılha (Zeliha) Bibi

 Başımızı “keten” adı verilen beyaz ince tülbent-
le kapatır, üstte kumaştan yapılan yakasız, kollu veya 
kolsuz “köynek” adı verilen gömlek giyerdik. Alttan da 
şalvara benzer uzun paçası ve beli lastikli “tuman”, el-
bise olarak bez kumaştan dikilen fistan giyerdik. Maddi 
durumu iyi olanlar terziden 
diktirdikleri ceket giyerlerdi. 
Elbiselerin üzerine göbek-
ten aşağı ön tarafı kapata-
cak şekilde bele bağlanan 
öylik (önlük), çorap olarak 
genellikle “makine çorabı”, 
ayaklara köşker (ayakkabı 
imalatçısı) tarafından ayağın 
ölçüsü alınarak imal edilen 
“yemeni / başlık” ve günlük 
işlerimizde “pabıç” denilen 
terlikler giyilirdi. Evin dışına 
çıkıldığında da “izar” denilen 
siyah çarşaf kullanırdık.
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 Adıyaman Mutfağı
 Bereketli topraklarının sunduğu tüm imkânlar kullanılarak ortaya çıkan Anadolu mutfağı, dünyada büyük 
bir üne sahiptir. Çeşit çeşit lezzetler yöreden yöreye farklılık gösterebilmektedir. Zengin bir mutfak kültürüne 
sahip olan Adıyaman, yörede yetişen sebzelerden yapılan yemekleri ve tatlılarıyla Türkiye’nin lezzet durakları 
arasındaki yerini almıştır. Adıyaman denilince akla gelen çiğ köfte, Abzer kebabı, tevenk, pıssik yumacı, yörede 
yetişen yeşilliklerden yapılan katmerler, dillere destan cemile tatlısı, peynir helvası, şillik tatlısı, tene helvası, 
ramazan aylarının vazgeçilmezi urmu dut şerbeti ve boyam şerbeti şehrimizin yüzlerce tadından sadece bazılarıdır.

Ekşili Köfte Pendırlı Helva Tevenk Sarması Çarşı Hıtabı Şillik

Bugün Ne Yesek?
Aile büyüklerimizle konuşarak geçmişten bugüne şehrimizin yöresel yemeklerini öğrenip bu yemeklerden birini 
seçiniz. Seçtiğiniz yemeğin malzeme listesini ve yemeğin nasıl yapıldığını yazarak annenizle birlikte bu yemeği 
yapıp sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Malzeme Listesi:
1. …………………………………….     6. …………………………………….
2. …………………………………….                                  7. …………………………………….
3. …………………………………….                      8. …………………………………….
4. …………………………………….                                9. …………………………………….
5. …………………………………….     10. …………………………………..

Yemeğin Yapılışı:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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 Adıyaman El Sanatları
 Geçmişte insanlar birçok ihtiyacını kendileri karşıladıkları için el sanatları oldukça yaygındı. Günümüzde 
ise el sanatları gelişen teknoloji karşısında varlığını koruyamayarak eski yaygınlığını yitirmiştir. Halı, kilim, savan 
dokumacılığı, dikiş – nakış, oya işi, sepetçilik, semercilik, yemenicilik gibi el sanatları vardır. Adıyaman’da, evlerde 
kadınların halı tezgâhlarında kök boyalarla dokuduğu zengin renk ve motiflere sahip halılar, kilimler, yastıklar 
günümüzde nerdeyse üretilmemektedir.

 Adıyaman’ın Sözlü Geleneği
 İletişim teknolojisinin gelişmediği, televizyonun olmadığı, radyonun bir lüks; okunacak kitabın yok 
denecek kadar az olduğu dönemlerde çocukların dünyasını şekillendirme ve hayal âlemlerini geliştirme görevi 
yaşlılara düşmekteydi. Yaşlılar dilden dile, kulaktan kulağa aktarılarak kendilerine ulaşan masalları, efsaneleri 
uzun kış gecelerini değerlendirmek için çevrelerine toplanan çocuklara veya torunlarına anlatırlardı. Adıyaman’da 
sözlü gelenek diğer Anadolu şehirlerinde olduğu gibi yaşatılmıştır. Şehrimizin kendisine has masalları, efsaneleri, 
ninnileri ve bilmeceleri bulunmaktadır. 

Görsel 5.31Demirci Pazarı / Adıyaman
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Okuma Parçası:

Noldıysa Körtikte Oldı

Eskiden ilkokulu bitirdikten sonra bir üst okula gitmek isteyenler bir sınavdan geçirilir.
Ankara’dan gelen bir müfettiş nezaretinde yapılan bu sınavlardan birine katılan Ebzer’e 
öğretmeni sorar: Yaprak de bakalım?
Ebzer: Yarpah.
Öğretmen: Olmadı, bir de toprak de bakalım?  
Ebzer: Torpah.
Araya müfettiş girer ve Ebzer’e der ki:
–Bak yavrum, bizim sana söylediklerimiz gibi söyle hadi bakalım Çukur de bakayım. 
Ebzer körtik der demez müfettiş sinirlenir. Ebzer’i sınav salonundan dışarı çıkarır.
Dışarıda merakla bekleyen arkadaşları sorarlar: –Ebzer nasıl geçti imtihan? 
Ebzer: Vıllıtmaya vıllıtdım da noldıysa körtikte oldı. 
            (Hasan DUYMAZ)

 Maniler
 Maniler, sözlü geleneğin yaşayan en önemli ifa-
de şekillerinden biridir. Özel günlerde okunan maniler 
sevincin, üzüntünün bazen de eleştirinin aracı olarak 
kullanılmışlardır. Adıyaman’da bilinen manilerden biri şu 
şekildedir.

Bu nasıl pınar imiş, su içecek tası yok
Kırmayın kimsenin kalbini yapacak ustası yok

Haydi bul bakalım!
Adıyaman’a ait mani, masal ve efsaneleri araştırıp sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

 Bilmeceler
 Sözlü gelenekte önemli yeri olan bilmeceler; hızlı düşünmeyi gerektiren, düşündürürken eğlendiren 
önemli araçlardır. Adıyaman’a ait bazı bilmece örneklerini inceleyelim:

Cım cımı kuşlar    Elemez ülemez
Camıyı daşlar     Ocah başına gelemez
Gendi kazanır     Gelse de heç duramaz
Ele bağışlar

(Karınca, Bal arısı, Yağ, Su)

Görsel 5.32Kına gecesi
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 Çocuk Oyunları

 Oyuncakların bu kadar 
fazla ve çeşitli olmadığı dönem-
lerde çocuklar kendi aralarında 
geliştirdikleri veya büyüklerin-
den gördükleri oyunları sokak 
aralarında oynayıp gün boyu 
vakit geçirirlerdi. Adıyaman’da 
birbirinden farklı çocuk oyunlar 
oynanırdı. Adıyaman’da eskiden 
oynanan oyunlardan bazıları 
şunlardır.

 Kıt Oyunu

 Taştan veya camdan yapılmış olan gülle (misket) ile oynanan bir oyundur. Daha önceden bir kısmı toprağa 
gömülerek dik durdurulan ve birer ikişer adım aralıklarla dizilen düğme, gazoz kapağı, madeni para gibi nesnelere 
(bunlara kıt denir) gülle ile vurulmaya çalışılır. Kıtları vurabilen kişi onu alır. Gülle; baş, şehadet ve orta parmaklar 
yardımıyla, eller yerden kesilmeden ve sırayla atılır. Vuramayan bekler, diğer kişi atar, vurabildiğini toplar; bu 
şekilde dikilen kıtlar bitirilinceye kadar oynanır.  

 Kırcik Oyunu

 Sokakta birden çok kişiyle ve taşla oynanan oyundur. Oynayacak her kişinin kendine ait yassı ve en az 
avuç içi büyüklüğünde bir taşı olur. Dört beş metrelik bir mesafenin ucunda yerden yüksek ve yere sabit bir 
çıkıntı olur. Bu çıkıntının üzerine ise ceviz büyüklüğünde yuvarlak bir taş konulur. Bu taşa “kırcik” denir. Kırcikin 
üzerinde ve kırcik iki bacak arasında kalacak şekilde ayakta durarak eldeki yassı taş 4-5 metre uzakta belirlenen 
“hınt” denilen çukurumsu noktaya atılır. Belirlenen noktaya en yakın atılan taş birinci olur ve bu kişi taşını hıntın 
üzerinde durarak kırciğe vurmak için atar. Şayet kırciği vuramazsa sırayla taşını hında en yakın atan kişi, o da 
vuramazsa üçüncü kişi atar. Kırciği vuran kişi, kırciğin dikili olduğu sabit yerle vurarak uzaklaştırdığı kırcik arasını 
ayakları ile sayar. Sayı şöyle sayılır: “Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, mon kırmızı don, Osman’ın, 
Mehmet’in evine kon.” Son yani 17 adımı kadar kırciği uzaklaştırmışsa bu kişi sayıyı tamamlamıştır. Oyundan çıkar 
kenarda diğer arkadaşlarının da bitirmesini bekler. En son kalan (yani sayıyı tamamlayamayan) ebe olur. Kırciği 
diker başında durur. Diğerleri atış yerinden kırciği düşürmeye çalışır, düşen kırciği ebe yerine koyuncaya kadar 
diğer kişiler gelip kendi taşlarına ayakla basıp ayağının üzerine yine ayağıyla koyup yukarıya doğru sıçratmak 
suretiyle eline alır. Tekrar yerine dönerler. Ne zaman ki ayağıyla sıçratıp taşı tutmaya çalışan kişi taşını tutamayıp 
düşürürse ebe de bunu görüp anında müdahale ederek ona elinin dokundurursa ebelik bu kişiye geçer. Oyun da 
yeniden başlar.

Haydi bul bakalım!
Şehrimizde oynanan sokak oyunlarını araştırıp arkadaşlarınızla oynayınız.

Görsel 5.33
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ADIYAMAN AĞZI
Bu konu sayesinde,
Adıyaman ağzına ait özellikleri öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyaman’da dikkati nizi çeken söyleyiş farlılıkları oldu mu?

Kelimeler Karşılığı

Bibi Hala
Zumzıh Yumruk
Süllim Merdiven
Fırt Bir yudum
Velesbit Bisiklet
Çeçe barmah Serçe Parmak
Asbap Elbise
Çapıt Bez
Deppik Tekme
Heket Hikaye, Masal

Kelimeler Karşılığı

Sözlük Oluşturalım
Çevrenizde Adıyaman’a özgü kelimeleri araştı rıp aşağı-
daki tabloya yerleşti rinizDenizin Sözlüğü:

Görsel 5.34

 GELOM GİDOM
 Babasının görevi nedeniyle ailesiyle İz-
mir’den Adıyaman’a gelen Deniz, ilk defa geldiği 
bu şehirde taşındıkları binada komşularının keli-
meleri farklı şekillerde telaff uz etti  klerini duyar. 
Sınıfı nda da arkadaşlarının aynı şekilde konuş-
tuklarını fark eder. Dikkati ni çeken bu durumu 
okuldaki Türkçe öğretmeniyle paylaşan Deniz’e 
öğretmeni: 
 Anadolu’nun kültürel zenginliğini oluştu-
ran unsurlardan birinin de her yörenin kendine 
has ağzı olduğunu söyleyip zamanla bu söyleyiş 
farklılığına alışacağını belirti r. Öğretmeni daha 
sonra Deniz’e sorumluluk olarak Adıyaman’a ait 
ağız, deyiş ve özgün söz varlığı ile ilgili küçük bir sözlük hazırlayıp bunu arkadaşlarına sunmasını ister. Bunun için 
araştı rma yapmaya başlayan Deniz, komşularından Sinan amcayı ve eşi Handan teyzeyi ziyarete gider. Onlardan 
Adıyaman’a has kullanılan kelimelerle ilgili yardım ister. Edindiği bilgilerle oluşturduğu minik sözlükte yer alan 
kelimelere bakalım. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
ADIYAMAN’DA BASIN

Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’da ki yerel basının geçmişten günümüze durumunu öğreneceğim.

Hazırlık Sorusu: 
Adıyaman’da yayın yapan yerel gazeteleri bulup sınıfınızdaki panoda sergileyiniz.

 Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan medya, çok yönlü gelişim sürecini 
hızlı bir biçimde sürdürmektedir. Geçmiş dönemlerde, dönemin iletişim teknolojisi gereği kısıtlı imkânlar bu-
lunmaktaydı. Bu sebepten önemli gelişmeleri sadece devlet yöneticileri ve büyük şehirlerde yaşayan insanlar 
öğrenebilirdi. Günümüzde her alanda ve her anlamda hızlı bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu durum 
kendisini medya sektöründe de hissettirmektedir. Adıyaman’da gazeteciliğin temeli, 1950 yılında yayın hayatına 
başlayan “Yeşil Adıyaman” gazetesi ile atılmıştır. Bu gazete, günümüzde yayın hayatına devam etmemekle birlikte 
yerel düzeyde Adıyaman’da yayın yapan birçok gazeteye ve gazeteciye ilham kaynağı olmuştur. 

 Şehrimizde 60 
yıllık bir geçmişe sahip 
olan basın-yayın hayatı, 
matbaacılıkla başlamış, 
yerel gazetelerle devam 
etmiştir. Adıyaman’daki 
basın hayatı, günümüzde 
günlük ve haftalık olarak 
basılan gazeteler ve in-
ternet üzerinden yayın 
yapan sanal gazetelerle 
hayatına devam etmek-
tedir. 

Haydi bul bakalım! 
Şehrimizde internet üzerinden yayın yapan haber sitelerini araştırınız?
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ADIYAMAN’DA MÜZİK KÜLTÜRÜ
Bu konu sayesinde, 
Adıyaman’a özgü müzik kültürünü öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Adıyaman’a ait türkülerden hangilerini biliyorsunuz?

 Ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi Adıyaman’da da müzik kültürü oldukça zengindir ve eskilere da-
yanmaktadır. 
 Tüm Anadolu insanı gibi Adıyamanlılar da; sevinçlerini, üzüntülerini ve günlük yaşamlarını türkülerle ve 
manilerle dile geti rmişlerdir. Türküler genellikle kanun, cümbüş, keman, ud, darbuka ve bağlama eşliğinde söy-
lenirken maniler müziksiz olarak söylenmektedir. Düğünlerde davul ve zurna eşliğinde türküler söylenip halaylar 
çekilir, yine kına gecelerinde gelini ağlatmak için kızlar tarafı ndan türküler ve maniler okunur, taziyelerde ise 
ağıtlar söylenirdi.  

Cümbüş Davul Zurna Kanun Keman

Heket heket hengıloz, 
Biri kara biri boz. 

Bozuna bindim getti  m Haleb’e. 
Haleb yolu taşlıca, 
Bir taş attı  m alıca. 

Alıç gitti   …

 
 Harfane: Komşu illerde sıra gecesi denilen “harfane” veya “arifh ane” sözlükte; “esnafça herkes kendi 
masrafı nı vermek sureti yle ortaklaşa yapılan eğlence” olarak geçmektedir. Ahilik teşkilatı nın bir geleneği olan 
harfane, müzikli toplantı  işlevine sahipti r. Özellikle haft a sonlarında toplanarak yorgunluk ve stres atmak amacıy-
la düzenlenen harfanelerde günün konuları ile ilgili sohbetler yapılır; şarkı, türkü, mani, gazeller okunur ve çeşitli 
oyunlar (yüzük oyunu ve yoh dememe oyunu) oynanır; hikaye ve masallar anlatı lırdı. Hikaye ve masal anlatı mına 
“heket söleme” denirdi. “Heket” anlatmaya başlarken şu tekerleme ile giriş yapılırdı:



ÜNİTE 5 ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Adıyaman 111

 Harfanede çiğ köft e, kadayıf, baklava, tene helvası ve şıllik ikram edilirdi. 

Altı n Yüzüğüm Kırıldı

Altı n yüzüğüm kırıldı,
Suya düştü su duruldu,
Dediler yârim geliyor,
İnce bellerim kırıldı.

Tel tel tellerine,
Kurban olam dillerine.

Atı mın da nalı yoktur,
Üzerinde çulu yoktur,

Gölbaşı'n da yolu yoktur,
Git gelemem emmim kızı.

Tel tel tellerine,
Kurban olam dillerine.

Altı nlarım n'ol edeyim,
Al hırkamı çul edeyim,
Gölbaşı'nı yol edeyim,

Ben gelemem emmim kızı.

Tel tel tellerine,
Kurban olam dillerine.

Adıyaman Türküleri:
 Adıyaman’ın ülkemizde herkes tarafı ndan bilinen türküleri arasında; Kara Dağın Boz Yılanı, Düz Dara Yar 
Düz Dara, Türkmen Gelini, Altı n Yüzüğüm Kırıldı, Eyvanına Vardım, Kesin Şu Fırat’ı Bu Yıl Akmasın ve Gölbaşına 
Vardım (Şalvarlı Gelin) vb. türkülerini sayabiliriz.
 Adıyaman’ın bağrından çıkıp Türkiye’ye mal olan önemli sanatçılarımız da bulunmaktadır. Bunlar arasın-
da; Zara (Kâhta), Lati f DOĞAN (Besni), Mehmet SESKE (Gölbaşı), Nuretti  n RENÇBER (Kâhta), Kâhtalı MIÇI (Kâhta) 
en çok bilinenlerdir.

Fırat Türküsü

Kesin şu Fırat’ı bu yıl akmasın,

Etrafı na taşıp yakıp yıkmasın,

Talihsiz babamı alıp gitmesin,

Biricik yavruları yeti m etmesin.

Oy aman Fırat, zalimsin Fırat,

Hainsin Fırat, dertliyim Fırat.

Talihsiz babamı suda yiti rdim,

Zalim Fırat, Bize ölüm geti rdin,

Taşı toprağımı alıp götürdün,

Biricik yavrularımı yeti m etti  n.

Yanar ataş oldun dert yüreğimde

Söyleyin siz bari dağlar, ne deyim?

Gönlüm gamda kaldı, gözlerim yolda,

Kederim kederime nasıl boyun eğeyim?

Görsel 5.35
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ADIYAMAN’IN ÖNEMLİ GÜNLERİ
Bu konu sayesinde; 
Adıyaman’da düzenlenen festivalleri, sanat etkinliklerini ve şehrimizin önemli günlerini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması:
Adıyaman’ın önemli günlerini araştırınız.

 Adıyaman’ın İl Oluşu: Adıyaman Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline uğramadığı için şehrimizin kur-
tuluş günü bulunmamaktadır. 1 Aralık 1954 tarihinde şehrimiz il olmuştur. Her yıl 1 Aralık günü kortej yürüyüşü 
ile başlamakta çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

 Festivaller bireyler ve toplumlar arasında ekonomik, sanatsal, kütürel ve sosyal açıdan yakınlaşmayı sağ-
lar. Aynı zamanda insanların iletişim kurduğu, eğlendiği, birlikte zaman geçirdiği festivaller düzenlendiği şehirle-
rin ekonomilerine de önemli katkılar sunar.

Zurnacı çal,
Davulcu vur gardaş!
Bugün bir Aralık günü,
Türküler söylensin meydanlarda,
Demir yap yumruklarını
Vur mermer göğsüne
Yılların özlemi bu

Giyin be bacım giyin,
Basmadan çiçekli fistanını
Hani zubunun,
Puşun nerede?
Hani pörçüklü yemenin babo,
İlikli kırk düğme yeleği
Mendil elde şal belde
Bir gül, ireyhan dalı tak
Nara at hoyratça
Meydanlarda bu gün…

Çal lo çal Abdo
Dik hava olsun
Sonra bağla lorkeyi
Katıl halaya
Ti lili çal anam

Oyalı yazma başında olsun
Gurur dolu göğsünle haykır
Hani ipek mendilin edin de…
Bugün bir Aralık günü
Senin, benim, bizim günümüz;
Selama dursun bugün bulutlar.
İnceden inceye iliklerimizi ıslatan
Bir yağmur yağsın
Sevinç gözyaşları dökün
Sazlarda duygular dile gelsin
Manilerle, gazellerle, şiirlerle…

Coşun, bağırın, eğlenin, haykırın
Bugün Adıyaman’ımın sevgi ve
Mutluluk günü babo
Bayrak direkte gönül birlikte olsun
Çünkü bu bizim milli bayramımızdır,
İl ufkunu süsleyen şanlı bayrağımızdır.

BİR ARALIK 1954 

Ozan Hasan DUYMAZ

Not: Bu şiir, Adıyaman’ın il oluşu nedeniyle 
1 Aralık 1954 tarihi anısına kaleme alınmıştır.
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Adıyaman’ın Festi valleri
Adıyaman Uluslararası Müzik 

Festi vali (ADUMFEST)

 Adıyaman Belediyesi ve 
Adıyaman Flarmoni Derneği ta-
rafı ndan ortaklaşa organize edi-
len Adıyaman Uluslararası Müzik 
Festi vali 2015 yılında başlamıştı r. 
Mart-nisan ayları içerisinde düzen-
lenmektedir. “Adıyaman Arsemia 
Müzik Festi vali” ismiyle başlamış 
şimdi ise “Adıyaman Uluslararası 
Müzik Festi vali” ismiyle devam et-
mektedir. 

Uluslararası Nemrut
Kommagene Festi vali

 1993 yılında ilk kez düzen-
lenen “Uluslararası Nemrut-Kom-
magene Festi vali” Kültür ve Turizm   
İl Müdürlüğü ve Kâhta Belediye-
since ortaklaşa düzenlenmişti r. 
Nemrut Dağı’nın dünya çapında 
tanıtı mının yapılması için çeşitli 
kültürel, sporti f ve sanatsal etkin-
likler yapılmaktadır.

Besni Eğiti m ve Kültür Festi vali 

Dünyanın ilk ve tek eğiti m 
bayramı olan ve her yıl eylül ayı 
içerisinde gerçekleşti rilen “Besni 
Eğiti m ve Kültür Festi vali”; Besni 
Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve 
Besni Eğiti m Vakfı  tarafı ndan ortak-
laşa düzenlenmektedir. Besni Eği-
ti m ve Kültür Festi vali 1998 yılından 
beri düzenlenmektedir.

Görsel 5.36

Görsel 5.37

Görsel 5.38
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Çelikhan Bal Festi vali

 Çelikhan ilçemizde her yıl 
ağustos ayı içerisinde yapılmak-
tadır. Çelikhan Kaymakamlığı, Çe-
likhan Belediyesi ve Arıcılar Der-
neğinin birlikte düzenledikleri bu 
festi val ulusal düzeydedir. İlçenin 
en büyük gelir kaynaklarından birisi 
olan Çelikhan balını, ulusal düzeyde 
tanıtmakta ve üreti cilerini teşvik et-
mektedir.

Tut Festi vali

 Tut ilçesinde dut meyvesi-
nin bolca yeti şti rilmesinden dolayı 
bir festi valle kutlanmaktadır. Dut 
meyvesi ve bu meyveden elde edi-
len ürünler tanıtı lmaktadır. 
 Festi val kapsamında yamaç 
paraşütü gösterileri düzenlenmek-
tedir. Dut meyvesi ile ilgili seminer, 
panel, sempozyum gibi etkinlikler 
de yapılmaktadır.

Adıyaman Çiğ Köft e Festi vali 
(Gastronomi Günleri)

 Adıyaman Belediyesi tara-
fı ndan 2018 yılı ekim ayı içerisinde 
ilk kez gerçekleşti rilmişti r. Festi val 
içerisinde birçok etkinlik yapılmak-
ta olup bir sokak festi vali havasında 
gerçekleşti rilmektedir. 
 Usta eller tarafı ndan yoğu-
rulan çiğ köft eler birinci olmak için 
yarışmaktadır.

Görsel 5.39

Görsel 5.40

Görsel 5.41

Görsel 5.39
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Tescil No: 366

Tescil Tarihi: 12.07.2018

Türü: Menşe adı

Coğrafi Sınırı: Adıyaman İli

Ürün Çeşidi: Etsiz Çiğ Köfte

    ADIYAMAN ETSİZ ÇİĞ KÖFTE

Yöre ile özdeşleşen, uzun yıllardır bilinen ve yörenin kültürel bi-
rikimi ile günümüze ulaşmış olan Adıyaman etsiz çiğ köftesi; çiğ 
köftelik ince bulgur, isot, biber ve domates salçası, maydanoz, 
nar ekşisi, bitkisel yağ, kuru soğan, sarımsak, ceviz, tuz ve çeşitli 
baharatların karışımından oluşmaktadır. Ürünün ham madde-
si olarak kullanılan bulgur tercihen Triticum aestivum cinsi yarı 
sert kırmızı ekmeklik buğdaydan üretilen, yörede “simit” olarak 
adlandırılan, çiğ köftelik ince bulgur olmalıdır.
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ŞEHRİMİZİN İMKÂNLARI
Bu konu sayesinde,  
Şehrimizdeki eğiti m imkânlarını, sporti f faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalış maları öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması: 
Şehrimizin sosyal, kültürel, sporti f alanlarını ve imkanlarını araştı rınız.

 Eğiti m Hizmetleri
 Şehrimizde eğiti me önem veril-
mektedir. Okullaşma oranında da şehrimiz 
ülke ortalamasının üzerinde yer almakta-
dır. Adıyaman merkez ve ilçelerinde ana-
okulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde çağın 
gereklerine uygun eğiti m verilmektedir. 
Ayrıca  şehrimizde bulunan Adıyaman Üni-
versitesinde yüksek öğreti m düzeyinde 
eğiti m faaliyetleri yürütülmektedir.
  Adıyaman'da ilk kez 1987’de; Gazi-
antep, Şanlıurfa / Harran ve Malatya İnönü 
Üniversitelerine bağlı olarak yüksekokul 
ve fakültelerde yüksek öğreti m düzeyinde 
eğiti m verilmeye başlanmıştı r. 
 01 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı 
kanunla Adıyaman Üniversitesi kurulmuş-
tur. Günümüzde Adıyaman Üniversitesi 
birçok ensti tü, fakülte, konservatuvar, yük-
sekokul, uygulama ve araştı rma merkezin-
de yurt içinden ve yurt dışından gelen 20 
binden fazla öğrenci ile akademik çalışma-
larına devam etmektedir. Besni, Gölbaşı ve 
Kâhta ilçelerinde Adıyaman Üniversitesine 
bağlı olarak akademik birimler bulunmak-
tadır.
 Şehrimizde çocuklarımızın ve genç-
lerimizin faydalanması için kütüphane, ge-
zici kütüphane, kapalı ve açık spor alanları, 
yüzme havuzları bulunmaktadır. Adıyaman 
Belediyesi tarafı ndan tüm mahallelerimize 
çocuk parkları ve spor alanları yapılmakta-
dır.

Görsel 5.42

Görsel 5.43

Görsel 5.44



ÜNİTE 5 ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Adıyaman 117

Spor Hizmetleri 
Şehrimizde çocukların faydalana-

bileceği birçok sporti f faaliyet alanı bulun-
maktadır. Özellikle Adıyaman Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü tarafı ndan hemen hemen tüm 
branşlarda spor faaliyetleri düzenlenmekte-
dir. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait salonda 
ve gençlik merkezlerinde düzenlenen tüm 
kurslar, yıl boyunca ücretsiz devam etmekte-
dir. 

 Ayrıca Adıyaman Belediyesi tarafı n-
dan her yıl yaz tati linde “Yaz Spor Okulları” 
faaliyetleri düzenlenmektedir. Yüzme, fut-
bol, basketbol alanlarında düzenlenen et-
kinliklere tüm gençler ve çocuklar katı labil-
mektedir. Şehrimizde sporti f faaliyet yapılan 
alanlar arasında; kapalı spor salonları, genç-
lik merkezleri, koşu parkları, yüzme havuzla-
rı gibi tesisler sayılabilir. 

 İlimizin en eski futbol kulübü 1946 
yılında kurulmuş olan “Adıyaman Spor” ku-
lübüdür. Adıyaman Spor kulübü günümüzde 
1. Amatör Grupta mücadelesini sürdürmek-
tedir. İlimizin diğer önemli futbol kulüpleri 
arasında Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mü-
cadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü ve 
Kahta 02 Spor Kulübü sayılabilir. Şehrimizin 
futbol alanında başarılarıyla ön plana çıkmış 
kulüplerinden bir diğeri de Sağırlar Futbol 
Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Be-
lediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü’dür.

 2. Ligde mücadele eden Sporder Ba-
yan Voleybol Takımı voleybol alanında şeh-
rimizi başarıyla temsil etmektedir. Futbol ve 
voleybol dışında Adıyaman Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü bünyesinde mücadele eden kü-
rek takımımız, Türkiye Kürek Federasyonu 
tarafı ndan 2018 yılında Sakarya’nın Sapanca 
ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası 
Kürek Yarışları’nda kız kürekçilerimiz Türkiye 
ikincisi olmuştur.

Görsel 5.45

Görsel 5.47

Görsel 5.46

Görsel 5.48

Görsel 5.49
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 Kütüphane

 Şehrimizde ilk kütüphane 1952 yılında Halkevi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1968 yılında yeni bina-
sında faaliyetlerine devam eden kütüphanemiz yaklaşık 50.000 adet eser ile vatandaşlarımıza hizmet sunmak-
tadır. Tüm ilçelerimizde halk kütüphanesi bulunmakta olup kitabın ulaşamadığı yerlere ise gezici kütüphane ile 
hizmet verilmektedir.

 Müze

 Bölgemizin eşsiz tarihi mirasına ışık tutan Adı-
yaman Müzesinde, tarih öncesi dönemlere ait eserlerin 
yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine 
ait birçok eser sergilenmektedir. Tarihi eserlerin yanı sıra 
yöremize ait halı, kilim gibi el dokumaları, kadın-erkek kı-
yafetler ve takılar bulunmaktadır. Pazartesi günleri hariç 
haftanın altı günü müze olarak gezilebilmektedir.

Görsel 5.50 Görsel 5.51

Görsel 5.52

Görsel 5.54Görsel 5.53
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 Geleneksel Çocuk Oyunları

 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Erdemli ve Başarılı Birey Projesi” 
(EDEB) içerisinde “Nerede O Eski Oyunlar” adıyla öğrencilerin eskiden oynanan geleneksel çocuk oyunlarının 
yaşatılması için yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda her yıl ilkokullar ve ortaokullar arasında: 

a. Ortaokul Kız Oyunları: Çizgi, Beştaş, İp Atlama 
b. Ortaokul Erkek Oyunları: Çember, Deleme, Kırcik vb. 
c. İlkokul 1.sınıflar: Yağ Satarım Bal Satarım 
d. İlkokul 2.sınıflar: Mendil Kapmaca 
e. İlkokul 3.sınıflar: Tombik 
f. İlkokul 4.sınıflar: Yakan Top 
yarışmaları düzenlenmektedir. Yapılan bu yarışmalarda amaç geleneksel çocuk oyunlarının unutulmamasını sağ-
lamak ve bu oyunları gelecek nesillere aktarmaktır.

Görsel 5.55

Görsel 5.56

Görsel 5.58

Görsel 5.59Görsel 5.57
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Bulmaca Zamanı: Sarı sütundaki şifreli kelimeyi bulalım.

1-Şehrimizin adı 
2-Adıyaman’da yetişen en özel çiçeklerden biridir. “Kerbela çiçeği” ya da “ağlayan gelin” olarak da anılan bitki 
3-Adıyaman’ın bir ilçesi 
4-Adıyaman’da oynanan yöresel bir çocuk oyunu 
5-Adıyaman’da MÖ 40.000 yıllarda kullanılmış doğal bir mağaranın adı 
6-Adıyaman’ın eski adlarından biri 
7-Peygamber üzümü olarak da bilinen üzümün diğer adı 
8-Adıyamanlı bir türkücü 
9-Şehrimizdeki üniversitenin adı 
10-Kommagene Krallığı’nın devasa heykellerinin bulunduğu tarihî mekan
11-Kral ve kral ailesi için, önce zemin üzerine inşa edilen mezar odası, sonra üstüne yığılan toprak veya taşlardan 
oluşturulan yapay tepe tipleri ve  anıt mezarların adı 
12-Adıyaman’ın kayısısı ile meşhur komşusu 
13-Adıyaman’daki medeniyetlerden biri 
14-Adıyaman’ın il olduğu tarih 
15-Kanyonu ve sülüklü gölüyle bilinen ilçemiz
16-Adıyamanlı yerel sanatçımız 
17-Topaç olarak da bilinen oyuncak 
18-Adıyaman’daki meşhur köprü 
19-Karpuzu ile ünlü komşu ilimiz
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Genel Ağ Kaynakçası
http://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61362/el-sanatlari.html (Erişim tarihi: 08.08.2019)
http://adiyamanhem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/02/01/113978/fotograf_galerisi_682939.html?CHK=2f-
b04f443c21817e96d29092d4760b0c#prettyPhoto (Erişim tarihi: 25.08.2019)
http://okulsiirleri.com/ismail-hakki-sunat-hayati/(Erişim tarihi: 10.08.2019)
http://samsat.gov.tr/samsatli-lukianos(Erişim tarihi: 10.08.2019)
http://www.adiyaman.bel.tr/icerik/120/27/adiyaman-tarihi.aspx (Erişim Tarihi:02.08.2019)
http://www.adiyaman.gov.tr/adiyaman-tarihi (Erişim tarihi:15.08.2019)
http://www.adiyaman.gov.tr/ekonomik-durumu (Erişim tarihi:18.08.2019)
http://www.adiyaman.gov.tr/sehrimiz (Erişim Tarihi: 31.07.2019)
https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61385/nasil-gidilir.html (Erişim tarihi 01.08.2019)
https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61372/kaleler.html (Erişim tarihi 05.08.2019)
https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61375/camiler-ve-kilise.html (Erişim tarihi 11.08.2019)
http://www.kimkimdir.net.tr/kisiler/remzi-taskiran(Erişim tarihi: 08.01.2019)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-132353/somut-olmayan-kulturel-miras-ne-demektir.html(Erişim tarihi: 
08.09.2019)
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Görsel Kaynakça
Ünite 1 Kapak Görseli  H. Sinan TEMEL arşivinden alınmıştır.
1.1 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
1.2 numaralı görsel   https://www.kulturportali.gov.tr/portal/catalhoyukneolitikkenti
1.3 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
1.4 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
1.5 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
1.6 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
1.7 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
1.8 numaralı görsel  pixabay.com 
1.9 numaralı görsel  pixabay.com
1.10 numaralı görsel  pixabay.com
1.11 numaralı görsel  pixabay.com
1.12 numaralı görsel  Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
1.13 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır. 
1.14 numaralı görsel  Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır. 
Ünite 2 Kapak Görseli  Musa GÜRBÜZ arşivinden alınmıştır.
2.1 numaralı görsel  Mehmet ASLAN’ arşivinden alınmıştır. 
2.2 numaralı görsel  freepik.com
2.3 numaralı görsel  Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır. 
2.4 numaralı görsel  Mehmet ASLAN’ arşivinden alınmıştır. 
2.5 numaralı görsel  Kadir KURNAZ arşivinden alınmıştır. 
2.6 numaralı görsel  freepik.com
2.7 numaralı görsel  pixabay.com
2.8 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
2.9 numaralı görsel  Mehmet ASLAN’ arşivinden alınmıştır.
2.10 numaralı görsel  Mehmet ASLAN’ arşivinden alınmıştır.
2.11 numaralı görsel  Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır.
2.12 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.

https://adiyaman.edu.tr/ADYU/ADYU-Tarihi (Erişim Tarihi:21.08.2019)
https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61345/tarihce.html (Erişim tarihi: 10.08.2019)
https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61360/halk-oyunlari.html(Erişim tarihi: 06.08.2019)
https://adiyaman.kutuphane.gov.tr/TR-102765/kurulus-ve-tarihcemiz.html (Erişim Tarihi: 31.10.2019)
https://dergipark.org.tr/download/article-file/223335 (Erişim tarihi: 16.08.2019)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/616917 (Erişim tarihi: 17.08.2019)
https://manisa.ktb.gov.tr/TR-151973/semercilik.html (Erişim tarihi: 28.08.2019)
https://sozluk.gov.tr/
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/basaracagina-inandi-dunya-sampiyonu-oldu/1605541(Erişim tarihi: 
26.10.2019)
https://www.biyografya.com/biyografi/8214(Erişim tarihi: 17.09.2019)
https://www.fanatik.com.tr/mevlana-altuntas-gunduz-tarlada-aksam-antrenmanda-ter-dokuyor-1300944(Eri-
şim tarihi: 18.09.2019)
https://www.haberler.com/adiyamanli-sporcular-balkan-sampiyonu-oldu-11985307-haberi/-(Erişim tarihi: 
21.09.2019)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/adiyaman/gezilecekyer/muze (Erişim Tarihi: 31.10.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/adiyaman/nealinir/hali-yasyik (Erişim tarihi: 20.08.2019)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/elazig/kulturatlasi/kalaycilik (Erişim tarihi: 26.08.2019)
https://www.mynet.com/5-adiyaman-uluslararasi-muzik-festivali-180104378022 (Erişim Tarihi: 24.07.2019)
https://www.turkudostlari.net/kimdir.asp?kim=243(Erişim tarihi: 24.09.2019)
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2.13 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
2.14 numaralı görsel  Mehmet ASLAN’ arşivinden alınmıştır.
2.15 numaralı görsel  Fatih ÇAM arşivinden alınmıştır.
2.16 numaralı görsel  Ferit GÖLGÜL arşivinden alınmıştır.
2.17 numaralı görsel  freepik.com
2.18 numaralı görsel  freepik.com
2.19 numaralı görsel  freepik.com
2.20 numaralı görsel  freepik.com
2.21 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır. 
2.22 numaralı görsel  pixabay.com
Ünite 3 Kapak Görseli  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
3.1 numaralı görsel  Murat TAK arşivinden alınmıştır.
3.2 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.3 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.4 numaralı görsel   Ömer ŞANLI arşivinden alınmıştır.
3.5 numaralı görsel   Fatih ÇAM arşivinden alınmıştır.
3.6 numaralı görsel   Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır
3.7 numaralı görsel   Designed by Travel-Photography / Freepik
3.8 numaralı görsel   https://www.pexels.com
3.9 numaralı görsel   https://www.pexels.com
3.10 numaralı görsel   Musa GÜRBÜZ arşivinden alınmıştır.
3.11 numaralı görsel   Fatma AVCI arşivinden alınmıştır.
3.12 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
3.13 numaralı görsel   https://unsplash.com/photos/4zxp5vlmvnI
3.14 numaralı görsel   Designed by jannoon028 / Freepik
3.15 numaralı görsel   sandid / Pixabay
3.16 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
3.17 numaralı görsel   http://www.besni.bel.tr/galeri/besni-resimleri/9/
3.18 numaralı görsel  Cengiz AKTÜRK arşivinden alınmıştır.
3.19 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.20 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.21 numaralı görsel  Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3.22 numaralı görsel  Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
3.23 numaralı görsel  http://www.sincik.gov.tr/genel-grnm
3.24 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.25 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.26 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
3.27 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
3.28 numaralı görsel   Sinan TEMEL arşivinden alınmıştır.
3.29 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
3.30 numaralı görsel   Dt. Yunus EHİ arşivinden alınmıştır.
3.31 numaralı görsel   http://www.atam.gov.tr/fotograflar/milli-mucadele-donemi
Ünite 4 Kapak Görseli   Mehmet Ali ERGÜN arşivinden alınmıştır.
4.1 numaralı görsel   http://www.dsi.gov.tr/images/dsi-foto-galeri/ataturk-baraji.jpg?sfvrsn=6
4.2 numaralı görsel   Kadir KURNAZ arşivinden alınmıştır.
4.3 numaralı görsel   Designed by bobbycrim / Pixabay
4.4 numaralı görsel   Designed by rawpixel.com / Freepik
4.5 numaralı görsel   Kadir KURNAZ arşivinden alınmıştır.
4.6 numaralı görsel   Kadir KURNAZ arşivinden alınmıştır.
4.7 numaralı görsel   Mustafa YÜKSEL arşivinden alınmıştır.
4.8 numaralı görsel   Mustafa YÜKSEL arşivinden alınmıştır.
4.9 numaralı görsel   Ali GÜLMEZ arşivinden alınmıştır.
4.10 numaralı görsel   http://portal.sanayigazetesi.com.tr/osbdetay/Ad%C4%B1yaman%20Organize%20Sana  
    yi%20B%C3%B6lgesi.htm
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4.11 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
4.12 numaralı görsel   "Designed by 4045 / Freepik"
4.13 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
4.14 numaralı görsel   Fatma AVCI arşivinden alınmıştır.
4.15 numaralı görsel   https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/adiyamanda-mermer-rezervi-ortaya-cikaril  
    di-129890.html
4.16 numaralı görsel   Designed by macrovector / Freepik
4.17 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
4.18 numaralı görsel  Ahmet Fırat ŞAHİN arşivinden alınmıştır.
4.19 numaralı görsel   http://www.unutulmussanatlar.com/2012/07/semercilik-palanclk_78.html
4.20 numaralı görsel  https://ustabelgelendirme.com.tr/haberler/68-kalayc%C4%B1l%C4%B1k-mazi-oluyor
4.21 numaralı görsel   http://yemenizi.com/sanat/yemeni-nedir-yemenicilik-ne-demek-yemeni-ayakkabila  
    ri-saglikli-mi-yemeni-nasil-yapilir-en-saglikli-ayakkabi-hangisi-el-yapimi-ayakkabi/ 
4.22 numaralı görsel   Mustafa YÜKSEL arşivinden alınmıştır.
4.23 numaralı görsel   http://adiyamanhem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/02/01/113978/resim   
    ler/2016_08/25151048_img_3289.jpg
4.24 numaralı görsel   http://adiyamanhem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/02/01/113978/resim   
    ler/2016_08/25150841_img_3305.jpg
4.25 numaralı görsel   http://adiyamanhem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/02/01/113978/resim   
    ler/2016_08/25151308_img_3294.jpg
4.26 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
4.27 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır. 
4.28 numaralı görsel   Musa GÜRBÜZ arşivinden alınmıştır.
4.29 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
4.30 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
4.31 numaralı görsel   Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır
4.32 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
4.33 numaralı görsel   Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır
4.34 numaralı görsel   Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır
4.35 numaralı görsel   Musa GÜRBÜZ arşivinden alınmıştır.
4.36 numaralı görsel  Musa GÜRBÜZ arşivinden alınmıştır.
4.37 numaralı görsel   Fatih ÇAM arşivinden alınmıştır.
4.38 numaralı görsel   Fatih ÇAM arşivinden alınmıştır.
4.39 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
4.40 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
Ünite 5 Kapak Görseli   Ferit TOPRAK arşivinden alınmıştır.
5.1 numaralı görsel  Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır. 
5.2 numaralı görsel   Cengiz AKTÜRK arşivinden alınmıştır.
5.3 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.4 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
5.5 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.6 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
5.7 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.8 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.9 numaralı görsel   Halil İbrahim EKİN arşivinden alınmıştır
5.10 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.11 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.12 numaralı görsel  http://yerlibilimkurguyukseliyor.com/2017/11/20/cagdas-edebiyatin-bilinen-ilk-bilimkur  
    gu-yazari-samsatli-lukianos-yazaresra-uysal/
5.13 numaralı görsel   https://sonsuzbahardergisi.wordpress.com/2018/01/04/haydar-efendi/
5.14 numaralı görsel   https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-hayri-efendi
5.15 numaralı görsel   http://www.haber7.com/unlulerin-dunyasi/haber/2499632-ali-tekinture-kimdir-un  
    lu-sarkilarin-soz-yazarina-veda-edildi
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5.16 numaralı görsel   https://www.facebook.com/mehmetseskefun/photos      
    /a.472300011292/10150219062106293/?type=3&theater
5.17 numaralı görsel   https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/517860.aspx
5.18 numaralı görsel   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552096608387593&set=p    
    b.100007618058143.-2207520000.0.&type=3&theater
5.19 numaralı görsel   https://www.besniguncel.com/guncel/ayse-isikin-hayati-belgesel-oldu-h3716.html
5.20 numaralı görsel   http://www.kutluhaber.com/unlu-ressam-remzi-taskiranin-resim-sergisinitbmm-baskan  
    vekili-aydin-acti.html
5.21 numaralı görsel   https://onlineilkokul.com/ismail-hakki-sunat-kimdir/
5.22 numaralı görsel   https://www.haydarbagis.com/tr/article/desc/35726/genetik-bilimci-prof-dr-haydar-ba  
    gis.html
5.23 numaralı görsel   http://adiyamanses.com/habergoster.asp?id=4487
5.24 numaralı görsel   https://www.dr.com.tr/Yazar/halit-ertugrul/s=259037
5.25 numaralı görsel   https://www.worldathletics.org/athletes/turkey/kader-dost-312608
5.26 numaralı görsel   http://adiyaman.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/161810/sporcularimiz-balkan-sampiyo  
    nu-oldu.aspx
5.27 numaralı görsel   https://www.haberler.com/adiyaman/gundemi/muay-thai-dunya-sampiyonu-ceren-a  
    ras-kaymakam.htm
5.28 numaralı görsel   http://www.besniyenibakis.com/m-haber-4120.html
5.29 numaralı görsel  Ozan DUYMAZ arşivinden alınmıştır.
5.30 numaralı görsel  Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.31 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.32 numaralı görsel   Kadir KURNAZ arşivinden alınmıştır.
5.33 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır
5.34 numaralı görsel   Sinan TEMEL arşivinden alınmıştır.
5.35 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.36 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.37 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.38 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.39 numaralı görsel   http://www.yamanhaber.com/haber/4948/tutda-dut-festivali-basliyor.html
5.40 numaralı görsel   https://www.haberler.com/celikhan-da-en-kaliteli-bal-secildi-4940499-haberi/
5.41 numaralı görsel   https://www.haberturk.com/adiyaman-haberleri/63988756-festivalde-odullu-cigkof  
    te-yarismasi
5.42 numaralı görsel   Muhammet ALAN arşivinden alınmıştır.
5.43 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.44 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.45 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır.
5.46 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır. 
5.47 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır. 
5.48 numaralı görsel   Ömer Faruk GÖZLEYİCİ arşivinden alınmıştır. 
5.49 numaralı görsel   Mehmet ASLAN arşivinden alınmıştır.
5.50 numaralı görsel  http://adiyaman.kutuphane.gov.tr/TR-235081/kanser-haftasi-etkinligimiz.html
5.51 numaralı görsel  http://adiyaman.kutuphane.gov.tr/TR-235092/kutuphanemiz.html
5.52 numaralı görsel  Ali GÜLMEZ arşivinden alınmıştır.
5.53 numaralı görsel  Mehmet Ali ERGÜN arşivinden alınmıştır.
5.54 numaralı görsel  Mehmet Ali ERGÜN arşivinden alınmıştır.
5.55 numaralı görsel  Nihat KAPLAN arşivinden alınmıştır.
5.56 numaralı görsel   Nihat KAPLAN arşivinden alınmıştır.
5.57 numaralı görsel   Nihat KAPLAN arşivinden alınmıştır.
5.58 numaralı görsel   Nihat KAPLAN arşivinden alınmıştır.
5.59 numaralı görsel   Nihat KAPLAN arşivinden alınmıştır.
Arka kapak görseli  Kapakta kullanılan tasarım TRC1/18/KBG/0036 Şehrim Adıyaman Projesi kapsamında   
    İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından finanse edilmiştir.






