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Babam, annem ve halamın aziz hatıralarına ithaf ediyorum!

Annem Emine Kahraman

Babam Mustafa Kahraman

Halam Fadime Kahraman
“Belgesel Tadında İl il Türkiye’de Devrialem” adı ile yayınladığımız bu kitabı beni
yetiştirip okutup büyüten hiç bir zaman hak ve emeklerini ödeyemeyeceğim 1997 yılında
Gebze’de vefat eden vefakar ve mertlik timsali halam Fadime Kahraman, 2009 yılında Gebze’de
vefat eden Yiğitlik cesaret ve çalışkanlık timsali babam Mustafa Kahraman ve 2019 yılında
Giresun Espiye’de vefat eden sevgi ve güzellik timsali Anam Emine Kahraman’ın aziz hatıralarına
armağan ediyorum.
Bu kitabı okuyan ve yararlanan siz değerleri okurlarımdan başta analar, babalar ve
halalarımız olmak üzere tüm geçmişlerimiz ve aziz ecdadımızın ruhlarına bir Fatiha üç İhlas
okumaya davet ediyorum. El Fatiha...
İsmail Kahraman
www.ismailkahraman.net
info@ismailkahraman.net
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Edirne’den Kars’a
Sinop’tan Antalya’ya
Güzel ülkemiz her yönü ile bir cennet
Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar.
İstanbul’u, Ankara’sı, Samsun’u, Edirne’si, Kars’ı Artvin’iyle
karış karış taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel
vatan Anadolu. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bu
güne gelmiş bir medeniyetler beşiği Anadolu. Adım başı
tarih. Adım başı geçmişten izler taşıyor. Adım başı doğal
güzellik yurdu burası. Adım başı kültür, folklor, yaşam.
Her an yeniden keşfedilmeye hazır.
Vatan Yahut Toprak
Toprak deyip geçmeyelim. Şehitler kanı ile
yoğrulan vatan toprağı Anadolu toprağı kutsaldır
değerlidir. Toprak... İnsan hamurunun yoğrulduğu vatan
toprağı, uğruna canlar alınıp canlar verilen toprak...
Milletlerin yurt edinip kendini var ettiği toprak...
Ama unutulmamalıdır ki toprağı vatan yapan bu
kadar önemli kılan en önemli değer insandır. Toprağı
vatan yapan insanoğlu, güzel vatan Anadolu’nun tam
merkezindedir... Anadolu insanla güzeldir
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır
Güzel vatanımız Anadolu’nun en büyük zenginlik
kaynaklarından birisi de tarih, kültür ve doğal
güzelliklerimizdir. Kültürel birikim ve tarihi eserleri ile
ülkemiz kültürdür, tarihtir, medeniyettir. Anadolu’da
birçok uygarlık doğmuş, onun dalları altında kök salıp
büyümüştür. Kahramanlık destanları Anadolu’yu
süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Anadolu şairlere
ilham kaynağı olmuş, ozanlar türküler söyleyip destanlar
okumuştur. Bu topraklarda zamana meydan okuyan,
tarihe adını altın harflerle yazdıran devlet adamları ve

komutanlar yetişmiş, ecdadımız Anadolu’yu vatan yapıp
bize emanet etmiştir.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Beşikten mezara yurt ve yuvamız olan güzel vatan
Türkiye’yi dedelerimizden miras değil torunlarımızdan
emanet aldığımızı unutmayalım. Kültür tarihimizi
öğrenelim, güzel vatan Anadolu’nun kıymetini bilelim,
Tarih kültür ve doğal güzelliklerini öğrenip onu
koruyalım. Toprağa can veren su, vatanı güzel yapan da
insandır.
Unutmayalım ki bu vatanı, ülkede yaşayan
insanların vatan ve Türkiye sevgisi korur. Sevmek
tanımakla başlar. Sevgi umuttur, gelecektir. Sevgi
bilgidir, mutluluktur. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş
bir sada ve gelecek nesilleri bilgilendirecek kitaplar ve
belgesellerdir
Elinizdeki “İl İl Türkiye” kitabı bu duygularla
hazırlandı uzun bir zamanda zor şartlarda hazırlanan bu
kitabı okurken belgesel tadın da Anadolu’da yolculuğa
çıkacak tarih, kültür ve doğa turizminde Türkiye’nin
marka değerlerini bir kez daha hatırlayacak, güzel vatan
Anadolu ile gurur duyup mutlu olacaksınız.
“Belgesel Tadında İl il Türkiye’de Devrialem”
adı ile yayınladığımız bu kitabı beni yetiştirip
okutup büyüten hiç bir zaman hak ve emeklerini
ödeyemeyeceğim 1997 yılında Gebze’de vefat eden
vefakar ve mertlik timsali halam Fadime Kahraman,
2009 yılında Gebze de vefat eden Yiğitlik cesaret ve
çalışkanlık timsali babam Mustafa Kahraman ve 2019
yılında Giresun Espiye’de vefat eden sevgi ve güzellik
timsali Anam Emine Kahraman’ın aziz hatıralarına
armağan ediyorum
Bu kitabı okuyan ve yararlanan siz değerleri
okurlarımdan başta analar, babalar ve halalarımız olmak
üzere tüm geçmişlerimiz ve aziz ecdadımızın ruhlarına
bir Fatiha üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha...
Baki Kalan Gök Kubbede Hoş Bir Seda imiş
İsmail Kahraman
Kocaeli / Gebze
Eylül 2019

İsmail KAHRAMAN
Özgeçmiş

1960 yılında Giresun’un Espiye ilçesi, Soğukpınar beldesi, Dikmen köyünde doğdu.
1978 yılında Gebze’de gazeteciliğe başladı. TRT, Anadolu Ajansı başta olmak üzere
birçok ulusal ve bölgesel gazete televizyonların temsilcilik ve muhabirliğini yaptı Gebze
Gazetesi ve Gebze FM’i kurdu. Anadolu ve Körfez dergilerini yayınladı. Cebel-i Tarık’tan
Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitliklerimiz, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Avrupa, Kafkaslar ve Uzakdoğu ile ilgili çok sayıda araştırma yazıları ve kitaplar yazdı,
belgeseller çekti. “Devr-i Alem” ve “Belgesel Yayıncılık” adı ile başta TGRT Belgesel TV
olmak üzere birçok TV kanalında halen “DEVR-İ ALEM” adlı tarihi belgesel TV programını hazırlayıp sunmakta.
Bazı ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde aktif gazetecilik yaparak tarihi konularda araştırma yazıları yayınlamakta. Avrasya Gazeteciler Derneği tarafından “Tarihimi
Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ve
TRT tarafından yayınlanan olan “Gordion’un Düğümü: Sakarya Meydan Muharebesi”
belgeselinin proje koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanan Birinci Cihan Harbi’nin Kafkas Cephesi’nin 100. yılı ile ilgili 6 bölümlük “Kafkas Cephesi Beyaz Savaş” belgeseline danışmanlık yaptı.
İsmail Kahraman, 44 yıllık gazetecilik arşivi ile birçok ülkeden topladığı kitap ve
dokümanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli
Valiliğinin olurları ile kurduğu Özel İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesinde topladı. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili olan İsmail
Kahraman, federasyon tarafından düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin
yürütme kurulu üyeliğini de yapmakta. Arapça ve Osmanlıca biliyor. Evli, 3 çocuğu ve
2 torunu olan Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen sürekli basın kartı ile Kültür ve Turizm bakanlığı Belgesel Yapım Yetki ve Yayıncı belgesi
sahibidir. Kahraman, belge bilgi ve arşivlerini www.iktav.com, www.devrialem.tv, www.
seyyahyapim.com, www.gebzegazetesi.com, www.avrasyagazetecilerdernegi.com ve
www.ismailkahraman.net web sayfalarında kamuoyu ile paylaşmakta, tarih ve kültür
araştırmacılarının hizmetine sunmaktadır.
Doğrulama Kodu : 938c6018-3465-4f28-a3d8-8905edd9bea8
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İsmail Kahraman, Kalem, Kamera ve Objektifinden Belgesel tadında
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81 ilimizin kültür ve
medeniyet tarihini
araştırmak için il il
Türkiye’yi geziyoruz.
Uzun yıllar Türkiye’nin
her yerini kamera ve
fotoğraf makinası ile adım
adam gezerek belgesel
hazırlayan Araştırmacı
Gazeteci ve Devri Alem
Belgesel Program Yapım
ve Yönetmeni İsmail
Kahraman’ın kaleminden
“BELGESEL TADINDA
İL İL TÜRKİYE TURU “

Ben, Toros dağlarının süsü,
Yeşil umutlarla kaynıyor içim.
Ben, Adana’nın beyaz örtüsü,
Duman duman olup savrulacağım.
Ben Kars yaylasının zümrüt yeşili,
Ben, Ağrı dağındaki kar.
Ben, Isparta’nın halısı, Eğridir’in gülü,
İçimden Murat’lar, Dicle’ler akar.
Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar.
İstanbul’u, Ankara’sı, Samsun’u, Edirne’si, Kars’ı
Artvin’iyle karış karış taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu. Bin yılları, beş bin
yılları devire devire bu güne gelmiş bir medeniyetler
beşiği Anadolu. Adım başı tarih. Adım başı geçmişten izler taşıyor. Adım başı doğal güzellik yurdu burası. Adım başı kültür folklor yaşam. Her an yeniden
keşfedilmeye hazır.
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BÖLÜMLERİ:
Yukarı Fırat Bölümü
Orta Kızılırmak Bölümü
Yukarı Kızılırmak Bölümü
Konya Bölümü

İLLERİ
Ankara, Konya, Kayseri,
Eskişehir, Sivas,
Kırıkkale, Aksaray,
Karaman, Kırşehir,
Niğde, Nevşehir,
Yozgat, Çankırı

NÜFUSU
İç Anadolu Bölgesine bulunan illerin 2018 yılı için toplam nüfusu 12 Milyon 895 Bin 988 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye nüfusunun %15,9’unu
oluşturmaktadır.

İ

lk olarak İç Anadolu Bölgesindeyiz. Doğu Anadolu’dan
sonra Türkiye’nin ikinci büyük
bölgesi olan İç Anadolu Bölgesi
Türkiye’nin merkezinde yer alıyor. 151.000 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık %19’unu
kaplıyor. Doğu Anadolu’dan sonra ikinci büyük bölgemizdir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hep-

siyle komşudur. Aynı zamanda
ülkemizde “tahıl ambarı” olarak
da anımsanır.
İç Anadolu’da daha çok küçük ve orta sanayi tesisleri bulunuyor. Halıcılık Kayseri, Sivas,
Konya yörelerinde yoğunlaşıyor.
Bölgenin başlıca sanayi kuruluşları Ankara, Eskişehir, Kayseri,
Sivas, Konya, Kırıkkale ve Çorum gibi merkezlerde toplanmış.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

İç Anadolu Bölgesi’nin bitki örtüsünün bozkır olması küçükbaş hayvancılığın gelişmesine neden olmuştur.
Koyun ve Tiftik Keçisi yetiştiriciliğinde İç
Anadolu bölgesi önemli bir potansiyele
sahiptir.
Etrafı dağlarla çevrili olduğundan
Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. Plato ve ovaların en geniş yer
kapladığı bölgedir. Nadasa bırakılan
toprakların en fazla olduğu bölgedir. İç
Anadolu Bölgesinde Yağışlar en çok
ilkbaharda (çoğu konveksiyonel yağış
olarak) düşer. Yüzey şekilleri sade ve
düz olduğundan ulaşım kolay sağlanır.
Küçükbaş hayvancılığın en çok yapıldığı bölgedir. Bölgede su boyları başta
olmak üzere toplu yerleşme hakimdir.
Volkanik dağlar çoktur. Bitki örtüsü genellikle bozkırdır. Türkiye ormanlarının
% 7’sine sahiptir. Buğday, arpa, çavdar,
yeşil mercimek, patates, şeker pancarı,
nohut üretiminde 1. sırada gelir.
Başkentimiz Ankara’yı bağrında
barındıran İç Anadolu bölgesi yıllarca
büyük medeniyetlere beşiklik etmiş
onlardan izler taşıyor. Hitit imparatorluğuna başkentlik yapmış Hattuşaş
ve Alacahöyük antik kentleri bu bölge
sınırları içinde kalıyor. Türkiye’nin en
ilginç yeryüzü şekillerine sahip ve dünyanın dört bir yanından turist akınına
uğrayan sayısız mağaralar, yer altı
şehirleri ile peribacaları, Kapadokya
bölge sınırları içinde yer alıyor. 200 yıl
Selçuklulara başkentlik yapmış, mimari eser zenginliğine sahip aynı zamanda büyük Türk düşünürü gönül insanı
Mevlana’nın yurdu Konya İç Anadolu
bölgesi sınırları içerisinde.
Daha sayamayacağımız birçok tarihi kültürel tabii zenginlikleriyle sıcak
insanlarıyla İç Anadolu Bölgesi mutlaka görülmesi gereken bölgelerimizden
birisi.
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BAŞKENT

ANKARA
Burası Ankara. Yüzyıllara meydan okuyan
tarihi kalesiyle, tepeleriyle, doğasıyla, geleneksel evleri ve sıcak insanlarıyla, Türkiye’nin en
büyük en gelişmiş şehirlerinden. “Ankara’nın
ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka
yeri vardır.” der Gazi Mustafa Kemal. İnsanlık
tarihinin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Türkiye’mizin hızla büyüyen ve gelişen başkenti.
Anadolu’nun kalbi Ankara.
Ankara’nın doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir,
kuzeyinde Çankırı ve Bolu, kuzeybatısında Bolu,
batısında Eskişehir, güneyinde Konya ve Aksaray illeri bulunuyor.

Yüzölçümü : 25.706 km2
Nüfusu
: 5.503.985
İl trafik kodu : 06
Telefon kodu : 312

İLÇELERİ :
Akyurt, Altındağ,
Ayaş, Bala, Beypazarı,
Çamlıdere, Çankaya, Çubuk,
Elmadağ, Etimesgut, Evren,
Gölbaşı, Güdül, Haymana,
Kahramankazan, Kalecik,
Keçiören, Kızılcahamam,
Mamak, Nallıhan, Polatlı,
Pursaklar, Sincan,
Şerelikoçhisar, Yenimahalle.
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Ankara’nın Doğusunda Kızılırmak bereketli akar. Batında Sakarya nazlı...
Kuzeyinde ormanlarla kaplı Köroğlu dağları heybetle yükselir. Güneyinde ise Tuz Gölü
teknesi sakin sessiz. İşte Ankara kuzeydeki
dağlık-ormanlık alanlarla kurak Konya Ovası
arasında bir geçiş bölgesi.
Geçmişi çok eskilere dayanan Ankara’nın
ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmiyor.
Değişik Medeniyetler gelip geçmiş buradan.
Hititler, Frigler, Lidyalılar, Galatalar, Bizanslılar... Sonunda da Selçuklu ve Osmanlı Türkleriyle Ankara devir devir yüzyılları kucakladı.
Malazgirt zaferi sonrasında Ankara da kapılarını ardına kadar Türk akıncılarına açmıştı. Osmanlı imparatorluğu döneminde Ankara
güzel günler yaşadı. 15. yüzyılın başlarında
Hacı Bayram Veli gibi büyük bir gönül insanını bağrında yaşattı. 1352 yılında Ankara’nın
Solfasol köyünde dünyaya gelen Hacı Bayram Veli uzun bir tahsil döneminden sonra
35 yaşında bir medrese açarak sohbetleri ve
şiirleriyle gönüldaşlarının manevi susuzluğunu giderdi. Tarihler 1402 yılını gösterdiğinde
Ankara müthiş bir savaşa sahne oldu. Timur
ile Sultan Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara
savaşı Ankara’nın çehresini değiştirdi. Savaş
sonunda Yıldırım Beyazıt yenilmiş ve esir edilmişti. Ankara için daha doğrusu Osmanlı devleti için bir fetret dönemi başlamıştı. Mehmet
Çelebinin oğlu Sultan 2. Murat Anadolu birliğini yeniden sağladı. 19. yy sonlarında başlayan
demir yolu çalışmaları sonunda, 1892 yılında
ilk tren Ankara’ya geldi. Şehir canlılık kazandı.
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Birinci dünya savaşı ağır bir yenilgiyle
sonuçlanmıştı. Yurdun dört bir yanı işgal altındaydı. İstanbul, işgal altındaydı ve Yunan
orduları durmadan İç Anadolu’da ilerliyordu... 27-Aralık-1919’da Gazi Mustafa Kemal
Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu
Ankara’ya gelerek tamamladı. Erzurum ve
Sivas Kongrelerinden sonra, Mustafa Kemal
Paşa, Heyeti Temsiliye Merkezi’ni Ankara’ya
taşıdı. Ankara’nın coğrafi konumu buna müsaitti. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal marşını
yazdığı Tacettin Dergâhı, bu gün sıhhiyede.
Yüksek avlu duvarları ile çevrili bahçesine küçük avlu kapısından giriliyor. Mehmet Akif’e ait
şahsi eşyalar burada sergileniyor.
13 Ekim 1923’te “Türk Devleti’nin makamı
idaresi Ankara şehridir.” Denilerek Ankara resmen başkent oldu. Ardından 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edildi.
Atatürk 10 Kasım 1939 yılında İstanbul’da
vefat etmesine rağmen cenazesi Ankara’ya
getirildi. Ve büyük bir merasimle Anıttepe’ye
gömüldü. Bu gün Ankara’daki Anıttepe’ye gelenler Türk mimarlarının üstün bir eseri olan
Anıtkabirle karşılaşırlar. Kaleden sonra en
yüksek tepeye inşa edilen Anıt kabir bir antik
ve modern mimari sentezi.
Ankara, Cumhuriyetin kurulmasıyla hızlı
bir gelişme sürecine girdi. Devlet kuruluşları
büyükelçilikler için binalar, hastaneler, okullar,
üniversiteler inşa edildi.
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Kentte iki büyük merkez var. Ulus ve Kızılay. Bu iki odaktan dağılır Ankara ve yine
burada birleşir. Tarihi Ankara kenti Ulus ve
çevresindedir.
Agustus tapınağı, Roma dönemi eserlerinden Hacı bayram veli Camiyi bitişiğinde.
Burası yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
Ankara’nın Çankırı caddesinde Maliye
okulunun yanında bulunan Büyük Roma hamamı önemli tarihi yapılardan bir başkası.
Müzeler kültür ve tarih zenginliğinin sergilendiği yerler. Ankara’da Etnografya müzesinden
başka birden çok müzeye rastlarsınız. Bu
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müzeler yılların tarih birikimi günümüze aktarır. Bunlardan Anadolu medeniyetleri müzesi
Dünyanın önemli birkaç müzesi arasındaki
yerini almış. Kültür ve medeniyetlerle milli
mücadele dönemleriyle yakından ilgilenenler
için Gordion müzesi, Ogüst mabedi, Kurtuluş
savaşı müzesi ve Cumhuriyet müzesi dikkat
çeker.
Hacı Bayram Türbesi içinde, Hacı Bayram ve yakınlarına ait 8 sandukanın bulunduğu ünlü bir ziyaret yeri. Eğer buraya yolunuz
düşerse büyük gönül insanın türbesini ziyaret
etmeden ayrılmayın.
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Ankara’ya gelinir de Ankara kalesi görülmez mi? Kale dik yamaçlar üzerine kurulmuş
bir kartal yuvasını andırır. Kale içindeki Alaaddin Camii çevresine yapılan evler zamanla
kentin çekirdeğini oluşturdu.
Ankara’nın Eski geleneksel evleri görülmeye değer. Ahşap kerpiç veya tuğladan inşa
edilmiş bu evler tarihe meydan okur gibi hala
ayakta duruyor.
Ulus’u Kızılay’a bağlayan Atatürk Bulvarı
boyunca ilerlerken gençlik parkını görürüz.
Burası kentin eğlence ve dinlenme yerlerinden biri. TBMM’yi geçtikten sonra son günlerin yeni alışveriş ve gezinti merkezlerinden
biri olan Tunalı Hilmi’ye geliyoruz. Burası modern mağazalar, restoranlar, pastanelerle dolu
uzun bir cadde. Buradan Çankaya’ya çıktınız
mı, Ankara ayaklarınızın altındadır. Atatürk
orman çiftliği 1925 yılında Atatürk tarafından
kurulmuş. Türkiye’nin tek büyük ve bakımlı
hayvanat bahçesi burada. Ankara şehir merkezine çok yakın olan Gölbaşı, şehrin önemli
ilçelerden biri. Eğer piknik yapmak isterseniz
gölbaşı piknik için uygun bir yer. Ayaş apayrı
bir yer. Ayaş’ın suları kaplıcaları bambaşka.
Sadece Ayaş mı Kızılcahamam da kaplıcalarıyla gelenlere şifa dağıtıyor.
Şereflikoçhisar’da geleneksel eğlenceleri
görmeniz mümkün. Cirit oyunları, deve güreş-
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leri, bir zamanlar düğünlerin ve bayramların
geleneksel eğlenceleri arasında yer alırdı.
Kurtuluş savaşında da Koçhisar “şerefli” unvanını kazandı.
Ankara’nın güney batısındaki Polatlı ilçesi
1926 yılından beri ilçe merkezi olarak hızlı bir
gelişmenin içinde. Polatlı kurtuluş savaşında
milli mücadelede var gücüyle çarpışmış bu
yüzden kurtuluş tarihimiz açısından önemli bir
ilçe.
Denizden yüksekliği 1855 metre olan Elmadağ’ına uzanıyoruz. Burası bir kış sporları
merkezi. Ankara’ya uzaklığı yalnız 18 km olan
Elmadağ’ındaki kayak tesislerinde kayak sporunu gerçekleştirmeniz için her türlü imkan var.
Unutmadan Ankara’daki şehitlikleri de
ziyaret etmelisiniz. Harbiyeli Şehitler anıtı,
Cebeci Askeri şehitliği, Kore Şehitler Anıtı,
Sakarya Şehitler anıtı, Devlet mezarlığı gibi
şehitlikler Vatan için şehit düşmüş şehitleri
bağrında saklıyor.
Ankara tarihi dokusuyla, geleneksel evleri, yeşil güzel parklarıyla, meclisiyle, bakanlıklarıyla, geleneksel folkloru ve halk türküleriyle,
modern görünümüyle ve en önemlisi başkent
oluşuyla gezilip görülmeye değer iller arasında yer alır. Ankara’nın misafirperver halkı sizi
kucaklamaya hazır.
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Sarıyahşi

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Aksaray İli
Nevşehir

Kayseri

Aksaray

Konya

Niğde

Ağaçören

Karaman

Gaziantep

Ortaköy
Tuz Gölü
Aksaray
Eskil

İNCE RUHLU, MERT İNSANLAR DİYARI

AKSARAY

Aksaray, MÖ 8. bin yıla kadar uzanan tarihi,
günümüze kadar hüküm süren çeşitli medeniyetlere ait kültürel varlıkları doğal güzellikler ve
ticari merkez olması dolayısıyla hiçbir dönemde
önemini yitirmedi. Kapadokya’nın kapısı konumundaki Aksaray kültürel varlıklarının yanında
doğal zenginlikleriyle de ziyaretçilerine değişik
ve ilginç imkânlar sunuyor.
Aksaray’ın doğusunda Nevşehir ve Niğde,
Kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, batısında ve güneyinde Konya bulunuyor.

Gülağaç
Güzelyurt

Yüzölçümü
Nüfusu
Telefon kodu
Plaka Kodu

: 38.257 km2
: 2.205.609
: 382
: 68

İLÇELERİ :
Ağaçören, Eskil, Gülağaç,
Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi.
Tarihi ipek yolunun Anadolu’daki merkezlerinden biri olan Aksaray Günümüzde
de Ana bağlantı yollarının kavşağında olmakla önemini koruyor.
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AKSARAY ADINI
NEREDEN ALIR?
Orta Anadolu’da Tuz Gölü’ne dökülen
Aksu Irmağı’nın ovaya girdiği yerdeki sulak
düzlükte kurulan Aksaray şehri Selçuklu Sultanlarının burayı almaları ve beyaz taşlardan
bir saray yaptırmaları ile Aksaray adını alır.
Aslında beş bin yıllık bir şehir olan Aksaray
MÖ 36 yılında Kapadokya kralının hoşuna gider ve kral şehre kendi adı olan Arkhelais adını koyar. Bin iki yüz yıl bu adla tanınmış şehir.
Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan’ın şehri yeniden kurmasıyla şehir bu günkü ismini almış.
Aksaray’da Selçuklu Mimarisinin en güzel
örneklerine rastlamak mümkün.
Yığma bir tepe üzerine inşa edilen Ulu
cami Karamanoğlu Mehmet Bey dönemine
ait. Süslemeleri ile tipik bir Selçuklu yapısı.
Kent merkezinde bulunan Eğri minare Selçuklu dönemine ait. Kırmızı tuğladan yapıldığı
için kızıl minare olarak da anılıyor. Güzelyurt
ilçe merkezinde bulunan Kaya Camii de 14.
yy’dan kalmış. Aksaray il merkezinde Kılıçaslan tepesi eteğinde bulunan ve evliyalar
mezarlığı olarak bilinen Ervah kabristanında
Şeyh Hamidi Veli bir başka adıyla Somuncu
Baba Türbesi bulunuyor. Türbenin hemen yanında bir mescit var. Aksaray ilinin kuzeyinde
Taptuk Emre köyünde Taptuk Emre’ye ait bir
türbe var. Yunus Emre’nin hocasının burada
yaşadığı söyleniyor. Eee hocası burada yaşar
da Yunus hocasından ayrılır mı? Ortaköy ilçe
merkezinde de Yunus emre türbesine rastlamanız mümkün.

TARİHİ VE DOĞAL
GÜZELLİKLERİYLE IHLARA VADİSİ
Kapadokya’nın en önemli yerleşim birimlerini barındıran Aksaray’da onlarca kilisenin
kalıntıları bulunuyor. Ihlara vadisine inen merdivenlerin sağındaki Ağaçaltı kilisesi iyi korunmuş bir yapı. Kilisenin duvarlarında İncil’de
geçen öyküler tasvir edilmiş. Kubbede ise
göğe çekiliş sahnesi yer alıyor.
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Ihlara vadisine doğru uzanıyoruz. Ihlara
vadisi gerçekten insanı büyülüyor. Burası bir
doğa ve tarih mucizesi. Ihlara kasabasından
Selimiye’ye kadar 14 km boyunca uzanan ve
yer yer genişliği 80 metreye ulaşan vadi 5000
yerleşim ve 105 kiliseyi barındırmış. Kiliseler
özellikle freskleriyle dikkat çekiyor. Vadiyi bir
baştan bir başa dolaşabilirsiniz.
İl sınırları içindeki tarihi hanlar Aksaray’ın
geçmişte önemli bir ticaret kenti olduğunu
gösteriyor. Özellikle Sultan Hanı Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından hem ticari
hem askeri amaçlı yaptırılmış. Taş işçiliği ve
süslemeleriyle göz alıyor.
Hasan Dağı ülkemizde kış sporları için
önemli bir merkez. Kış sporuna meraklı olanlar hasan dağında kış sporlarının keyfini çıkartabilir. Halen yerli ve yabancı turistlerin rağbet
ettiği hasan dağında orman içi dinlenme alanı
bulunuyor. Ayrıca dağ bisikleti atlı doğa yürüyüşlerine uygun bir potansiyeli mevcut.
Aksaray’da Termal turizmi deyince akla
hemen Ziga kaplıcaları geliyor. Ziga kaplıcaları Ihlara yolu üzerinde ve romatizma başta
olmak üzere birçok hastalığın şifa kaynağı.
Türkiye’nin en tuzlu ve ikinci büyük gölünü burada görmeniz mümkün. Tuz gölü aynı
zamanda bir sit alanı. Kuş meraklıları her yıl
buraya akın ediyor. Hatta ülkemizdeki en büyük flamingo kolonisi burada yaşıyor.
Aksaray’da tahıl üretiminin geniş bir alana
yayılmış ve hayvancılığın gelişmiş olası dolayısıyla bunlardan yapılan yiyecekler yemek
kültürüne yansımış. Çörek, Şepe, Erişte, Mayalı, dolma mantı, höşmerim bilinen yöresel
yemeklerden.
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SELÇUKLULARIN BAŞKENTİ, BOZKIRIN
ORTASINDA BİR VAHA ALAN

KONYA

Yüzölçümü
: 40.814 km2
Nüfusu
: 2.205.609 (2018)
İl Trafik Kodu : 06
Telefon Kodu : 332

İLÇELERİ :

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

Ahırlı, Akören, Akşenir,
Altıntekin, Beyşehir, Bozkır,
Cihanbeyli, Çeltik, Çumra,
Derbent, Derebucak
Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli,
Güneysınır, Hadim, Halkpınar,
Hüyük, Ilgın, Kadınhanı,
Karapınar, Karatay, Kulu,
Meram, Sarayönü, Selçuklu,
Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu,
Yalıhüyük, Yunak.
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Selçukluların Başkenti. Bahçeleri, ırmakları
ve meyvelikleri ile Orta Anadolu bozkırının ortasında bir vaha. İç Anadolu Bölgesinin en hızlı
büyüyen kentlerinden birisi. Selçuklulardan kalma yapıları ile bir açık hava müzesi. Dünyaca
ünlü şair ve düşünür Mevlana Celaleddin’i
Rumi’nin yeşil çinilerle kaplı sivri külahlı türbesini içinde barındıran şehir Konya.
Konya’nın kuzeyinde Ankara ve Eskişehir,
doğusunda Aksaray ve Niğde, güneyinde Karaman ve Antalya, batısında Isparta ve Afyon
şehirleri bulunuyor.
Konya, M.Ö.7000’li yıllardan itibaren çeşitli medeniyetlere sahne olmuş, tarihi açıdan
önemli bir merkezdir.
Kent önce Hititler, Lidyalılar, Persler, Selevkoslar ve Romalıların hakimiyetinde bulunan
Konya, 7’inci yüzyılın başlarında Sasaniler, ortalarında da Emeviler tarafından işgal edilmiş
olup, 10’uncu yüzyıla kadar Bizans eyaleti olarak varlığını sürdürmüştür.
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Kent en parlak dönemini Alaeddin Keykubad zamanında yaşamış, bu dönemde çok
sayıda binanın yanı ısıra 108 kuleli şehir suru
da inşa edilmiş.
1097 yılından 1308 yılına kadar 211 yıl
boyunca, Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliği altında kalan Konya, Selçuklu Devletinin
yıkılışını takiben Karamanoğulları Beyliğinin
hakimiyeti altına girmiştir.
1465 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları Beyliği
ortadan kaldırılmış ve Konya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alınmıştır. Fatih Sultan
Mehmet, 1470 yılında 4’üncü Eyalet olarak Karaman eyaletini kurmuş, merkezini de Konya
şehri yapmıştır. 17’inci yüzyılda Karaman eyaletinin sınırları genişlemiş, Tanzimat döneminde
de ismi değişerek Konya Eyaleti adını almıştır.
Konya şehrinin nüfusu o tarihlerde 1.825 olup,
Türkiye’nin 11’inci ve dünyanın da 69’uncu büyük şehriydi.

VE KONYA TÜRKLERİN ELİNDE

İstiklal Savaşı yıllarında da Konya üzerine
düşen görevi yapmış, Batı Cephesi Karargahı
Akşehir’de kurulmuştur.

1071 yılında, Malazgirt savaşından sonra
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Büyük
Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Sultan Süleyman Şah tarafından da Konya fethedilmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,
Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmiş ise de,
20 Mart 1920 tarihinde işgalden tamamen kurtarılmıştır.

1074 yılında kurulan ve başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti 1’inci Haçlı Seferi
sonunda İznik’i kaybedince, Başkent Konya’ya
taşınmıştır. Başkent olduktan sonra günden güne gelişen ve pek çok mimari eserle süslenen
kent, kısa zamanda Anadolu’nun en gelişmiş
şehirlerinden biri haline gelmiştir.
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MEVLANA MÜZESİ’NDEYİZ
Mevlana tekkesindeyiz. Burası günümüzde bir müze kimliğinde olmasına karşın, binlerce yabancı ve yerli turist tarafından ziyaret
akınına uğruyor.
Bugün müze olarak kullanılmakta olan
Mevlâna Dergâhı’nın yeri, Selçuklu Sarayı’nın
Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin
Keykubad tarafından Mevlana’nın babası
Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled’e hediye edilmiştir.
Müzenin avlusuna “Dervîşân Kapısı”ndan
giriyoruz. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almakta. Güney yönü,
Matbah ve Hürrem Paşa Türbesi’nden sonra,
Üçler Mezarlığı’na açılan Hâmûşân (Susmuşlar) kapısı ile son buluyor. Avlunun doğusunda
ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa
türbeleri yanında semahane ve mescit bölümleri ile Mevlâna ve aile fertlerinin mezarlarının
da içerisinde bulunduğu ana bina yer alıyor.
Avluya Yavuz Sultan Selim’in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile “Seb-i
Arûs” havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer

alan selsebil adi verilen çeşme, ayrı bir renk
katmaktadır. Halen Hat dairesi olarak kullanılan Tilâvet Odası var. Burada Kuran okunduğu için bu adı vermişler ve Huzûr-i Pîr, türbe salonuna Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu Hasan Paşa’nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir. Burada bulunan iki vitrin
içerisinde Mevlâna’nın meşhur eserlerinden
Mesnevi’nin, Divân-i Kebir’in en eski nüshaları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük kubbe örter. Üçüncü kubbeye post kubbesi de denilir ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir.
Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir set ile çevrilir. Kuzeyde iki
parça halinde yer alan yüksek setlerde 6 Horasan erinin sandukaları yer almaktadır. Horasan erlerinin hemen ayakucunda ise İlhanlı Hükümdarı Ebû Said Bahadır Han için yapılmış nişan taşı sergilenmektedir.
Mevlana Celaleddin Rumi’nin sevgi dolu atmosferinde huzur dolu anlar yaşıyoruz.
Mevlana’nın kapısı herkese açık.
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KONYA’NIN TARİHİ ESERLERİ
Alaaddin Tepesi şehir merkezinde. Tepenin üzerindeki Alaeddin Camii, Türk mimarisinin önde gelen örneklerinden biri. Mevlana
müzesinin hemen yanında yer alan ve Osmanlı mimarisine ait çok önemli örneklerden
birisi sayılan Selimiye Camii, II. Selim tarafından 1567 yılında yaptırılmıştır. İplikçi Camii ve
Medresesi, Alaaddin Tepesi’nin doğusunda
bulunuyor. Sahip Ata Külliyesi, cami, türbe,
hamam, hankah gibi yapılardan oluşuyor.
1269-1283 yılları arasında yapılmış bu eserden ancak çini mozaik süslemeli mihrap kalmış.
Alaeddin Camii’nin kuzeyinde bulunan
Karatay Medresesi, Emir Celaleddin Karatay
tarafından 1251 yılında yaptırılmış. Mimari
düzeni, kubbesi ve zengin bezemeleri ile Türk
sanatının baş yapılarından.
Neolitik dönemden başlayarak çok değerli
eserlerin sergilendiği Konya Arkeoloji Müzesi,
Dünyanın en önemli müzelerinden biri.
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Atatürk’e ait elbiseler, eşyalar, fotoğraflar
ve belgelerin sergilendiği Konya Atatürk Kültür Müzesi, 1928 yılında Konyalılar tarafından
Atatürk’e armağan edilmiş.
Sultan II. Kılıç Arslan’ın yaptırdığı Selçuklu Köşkü; 1412 tarihli Hasbey Darülhafızı, 14.
yüzyıla ait olan ve en erken tarihli Semahanelerden birisi olan Şems-i Tebrizi Türbesi ve
camisi görülebilecek önemli eserler.
Bütün bu tarihî mekanların dışında,
Konya’da birçok mesire yeri de bulunuyor.
Güzel bahçeleri ile şehir merkezine 7 km
uzaklıkta bulunan Meram; Aladağ ve Beyşehir
yolu üzerinde bulunan eşsiz manzarası ile Kızılören Konya’nın önemli mesire yerlerinden.
Konya’da Akşehir şehitliği, Üsteğmen İbrahim Ethem ve Başçavuş Abdullah Şehitliği,
Konya Garnizon Şehitliği, Ereğli Meydanbaşı
şehitliği gibi şehitliklerde Mehmetçik yatıyor.
Onları da ziyaret ederek Konya gezimizi noktalıyoruz.
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Niğde

Mersin
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Kırıkkale

Eskişehir
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Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ,

EVLİYALAR, ERENLER YATAĞI

KARAMAN
Ne demişler ,karamanın koyunu sonradan çıkar oyunu.
Tarihi ve tabi güzellikleri, bir arada bulunduran illerimizden biri. Her yıl Türkçe’nin resmi
dil oluşunun yıldönümlerini kutladığımız, kalesinden düz ovaya bakıp da Karamanoğullarının
nal seslerini dinlediğimiz Karaman Şehri.
Karaman’ın doğusunda Mersin ve Konya,
Kuzeyinde Konya, batısında Konya ve Antalya,
Güneyinde Mersin bulunuyor.

KARAMAN İSMİNİN KAYNAĞI
Şehrin adı yakın zamanlara kadar Larende olarak bilinirdi. Şehir Selçukluların elinde
iken İslamlaşmıştır. Karamanoğulları Beyliğinin kuruluşu temellerini atan Nure Sufi’nin
oğlu Karaman Bey’in Karamanoğlu Beyliğini
teşkilatlandırması ve beylik haline getirmesi ile
Karamanoğulları güçlenmeye ve sınırlarını genişletmeye başlamışlardır.

Yüzölçümü
: 9163 km2
Nüfusu
: 251913
İl Trafik Kodu : 70
İl Telefon Kodu : 338

İLÇELERİ :
Ayrancı, Başyayla,
Ermenek, Kazım Karabekir,
Sarıveliler.
Karamanoğlu Beyliğinin kurucusu Karaman Bey’den dolayı Laranda (Larende) olan
şehir 1256 yılında Karaman adını almıştır. Bu
tarihten itibaren de Karaman olarak devam etmektedir.
Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Konya’yı alarak “bu günden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda
Türkçe’den başka dil kullanılmayacak” diye bir
fermanla Türkçeyi resmi dil ilan etti. Selçuklulardan sonra Karamanoğulları tam bağımsız
bir devlet kurdular. Bu kez büyüyüp gelişmekte
olan Osmanlılarla çatıştılar. Bu çatışma yıllar
yılı sürdü. Sonunda Fatih Sultan Mehmet Karaman Beyliğini ortadan kaldırarak topraklarını Karaman eyaleti adıyla ülkesine kattı. Oğlu şehzade Cem’i de bu eyalete vali tayin etti.
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Karaman, Karamanoğulları devri mimari
şaheserlerle süslü. Her köşede bir camii bir
medrese bir türbe bir imaret var. Mimari tarihimizde “Karaman devri sanatı” adıyla bir
çığır açılmış bu çığır Osmanlı mimarisine temel oluşturmuş. Bu eserler arasında “Mader-i
Mevlana Türbesi” adıyla bilinen Mevlana’nın
annesi, karısı ve kardeşinin gömülü bulunduğu bir türbe ve bitişiğinde bir cami var. Bu cami
Aktekke Cami’dir. Tek kubbeli yüksek minareli
yapısıyla Karaman oğlu devri önemli örneklerinden.
Türkiye’de bir eşi daha bulunmayan Taşkale Camii ziyaretçilerini büyülüyor. Kayalara
oyulmak suretiyle yapılmış taş basamaklı
merdivenlerle çıkılan camii Karaman’a 50 km
uzaklıkta Taşkale kasabasında.
Karaman’da Dikbasan Camii, Arapoğlu Camii, Hacı Beyler Camii ve Karabaş Veli
Külliyesi tarihi değer taşıyan camiler arasında. Bir de Yunus Emre Camii var ki buradan
Karamanlıların da Yunus gibi büyük bir gönül
insanına sahip çıktığını gösteriyor. Yunus
Emre’nin bir de türbesi var. Halk Yunus’un burada yattığına inanıyor.
Karaman’da kilise iken camiye dönüştürülen ve günümüzde cami olarak kullanılan yapılar var. Bunlardan İbrala Kilise Camii Bizans
dönemine ait bir yapı. Dereköy Kilise Camii de
9-10 yy. arasında yapılmış önemli tarihi yapılardan biri. Bu ve bunun gibi birçok camii Karaman şehrini süslüyor.
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Karaman kalesi, Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde önemli bir konuma sahipti.
Ermenek ilçesindeki Ermenek Kalesi, Mennan
Kalesi ve Ayrancı ilçesindeki Divle Kalesi zamana meydan okurcasına ayakta duruyor.
Karaman’ın Ermenek ilçesine 18 km uzaklıktaki Balgusan Köyü’nde Karaman Bey Türbesi bulunuyor. Karamanoğulları Beyliği’nin
kurucusu Karaman Bey’in ve yakınlarının mezarları bulunuyor.
Hatuniye Medresesi bir başka adıyla Nefise Sultan Medresesi 1. Murat’ın kızı ve Karamanoğlu Alaaddin Bey’in eşi Nefise Sultan
adına yaptırılmış. Bunun yanında medreseler
kent merkezine yayılmış. Emir Musa Medresesi ve İbrahim Bey İmaret Medresesi de bir
zamanlar şehirdeki sosyal, kültürel ve ilmi faaliyetlere sahne olmuş.
Camiler medreseler türbelerin yanında
manastırlar da şehre ayrı bir atmosfer kazandırıyor. Mesela İnöğlesi Manastırı ilk Hristiyanlık dönemine ait. Ayhatun Kaya Manastırı ve
Aybaham Kaya Manastırı önemli manastırlar.
Karaman gerçekten tarihi yapılarla süslenmiş ender illerimizden biri. Hanları, bedestenleri hamamları, camileriyle tarihe şahitlik
etmiş önemli şehirlerimizden.

24

Karaman Müzesi zengin tarihi eserleriyle
gelenlere muhteşem bir tarih ziyafeti sunuyor.
Müzede Neolitik dönemden tutun Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemine kadar birçok eser sergileniyor. Ören yerleri de Karaman’a ayrı bir hava
katıyor. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden
biri olan Karaman’da Pınarbaşı Ören Yeri, Canhasan Höyüğü, Ambar Höyüğü, Değle ve Derbe
gibi antik kentler ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde bir seyahate götürüyor. İkiz İn Hitit Kaya
Kabartması da buraya gelenlerin dikkatini çekiyor. Kaya mezarları Roma İmparatorluğu’ndan
izler taşıyor.
Karaman Garnizon Şehitliği’nde iç güvenlik
harekâtında şehit düşen askerlerimizin mezarları
bulunuyor.
Karaman ovasının ortasında yükselen Karadağ heybetiyle gelip geçenleri selamlıyor.
Karadağ’ın en yüksek doruğu 2288 metre ile
Mihaliç konisi. Karaman’ın yaylaları genellikle
Ayrancı, Sarıevler, Basyayla ve Ermenek ilçe-
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lerinde yoğunlaşmış. Özellikle Toros Dağları
çevresindeki köylerde yaz aylarında hayvanları
otlatmak için yaylaya çıkmak yöre halkının geleneklerinden.

Karaman’ın Koyunu
Karaman koyunu ile ünlü bir ilimizdir. Koyunları yünleriyle, verimli sütleriyle ve alt dudaklarının geniş olması sayesinde her şartta otlanabilmesiyle ünlüdür. Dünya üzerinde benzeri yoktur.
Karaman’ın koyunu efsanelere konu olmuştur.

Karaman Mutfağı
Karaman mutfağında sebzeler ve tarımsal
ürünler ağırlıkta. Bulgur pilavı şehirde başyemek
olarak neredeyse her öğün yeniliyor. Özel günlerde etli pilav ve etli yemekler yapılıyor. Yöreye
özgü yemekler arasında Bici yemeği, gılan böreği, kuymak, bulgurca gibi yemekler yer alıyor.
Bu güzel yemeklerden birini tadarak şehirden
ayrılıyoruz.
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DOĞAL GÜZELLİKLERİ
MİMARİ DOKUSU

NİĞDE
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Yüzölçümü
: 7312 km2
Nüfusu
: 364.707
İl Trafik Kodu : 51
İl Telefon Kodu : 388

İLÇELERİ :
Altınhisar, Bor, Çamardı,
Çiftlik, Ulukışla.
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Karaman
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AŞKIN ÖLÜMSÜZLEŞTİĞİ CAMİ

Başlıca Dağları:
Demirkazık tepesi,
Hurç tepesi
NEVŞEHİR

Bağrında nice medeniyetler saklayan
bu şehir şimdi Alaaddin Tepesinde yükselen heybetli kalesi ve saat kulesiyle size
hoş geldiniz der gibi. Niğde’yi bir kartal gibi
süzen şehre hâkim Alaaddin tepesi zengin
bir geçmişe sahip. Tepede yer alan Selçuklu mimari örneklerinden Alaaddin Camii
giriş kapısındaki taş başlı figürle
buraya gelen ziyaretçilere bir
sevda mührü gösterir. Rivayete
göre: Cami ustası Sancak beyinin
kızına âşıktır. Bu karşılıksız aşkını
ölümsüzleştirmek için caminin giriş kapısına sevdiğinin taş başlı figürünü yapar. Bu
kapı o aşkın aynasıdır. Sabah ve öğlene
doğru güneşli günlerde görebildiğimiz bu
figür bir mimari harikası.
Tepenin kuzeyinde yer alan zamanında üç katlı sura sahip olduğu anlatılan Kale
günümüzde sadece bir ana burcuyla ayakta durabiliyor. Temellerinin Geç Hitit döneminde atıldığı sanılan kalenin bu gün bize
ulaşan kalıntıları ise Osmanlı döneminden
kalma.
Alaaddin tepesinin hemen altında yer
alan İlhanlıların Niğde valisi Seyfettin Sungur ağa tarafından 1335’te yaptırılan Sungur Bey Camii 18. yy da geçirdiği büyük bir
yangınla kırılıp dökülmüş buna rağmen gü-

KAYSERİ

ADANA

MERSİN

zelliğinden çok şey kaybetmemiş. Caminin yanındaki
bedesten Niğde’nin ekonomisini elinde tutuyordu.
Şimdi ise damını otlar bürümüş kaderine terkedilmiş
durumda.
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basında bulunan Gümüşler manastırı yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı. Manastırdaki gülümseyen Meryem ana ve bebek İsa Freski eşsiz
güzellikte ve tek.
Kemerhisar kasabasında bulunan Tyana antik kentinin tarih boyunca 8-9 medeniyete mekân
olduğu tahmin ediliyor. Hala sürmekte olan kazılarla tarihi hazineleri ortaya çıkarılan Tyana’nın
Kapadokya Krallığının yönetim merkezi olduğu
biliniyor. Tyana’yı önemli kılan bir başka özelliği
ise tarihe damgasını vurmuş filozof Apollo’nun
burada doğması. Bahçeli kasabasındaki Roma
havuzu da görülmeye değer.

BOR’UN PAZARINI KAÇIRTTIK

Anadolu’da bir başka örneğine rastlamadığımız Selçuklunun nadide eserlerinden biri olan
Hüdavend hatun türbesi 1312 yılında 4. Rükneddin kılıç aslanın kızı Hüdavend hatun adına yaptırılmış. Türbenin duvarlarında insan başlı kuşlar
ve çeşitli hayvan figürleri bulunuyor.
Şimdi de Niğde Müzesi’ndeyiz. Müzede altı sergileme salonu bulunuyor. Neolitik çağdan
başlayarak sırayla Osmanlı dönemine kadar
birçok eseri görmeniz mümkün. Ayrıca salonda
en çok dikkatinizi çeken şey mumyalar. Görünce
şaşıracaksınız.
1409 yılında Karamanoğlu Alaaddin Ali
Bey tarafından yaptırılan Akmedrese de şehrin
önemli tarihi yapılarından biri. İki katlı medreselerin en güzel örneklerinden sayılıyor.
Niğde’ye 9 km uzaklıktaki Gümüşler kasa-

Hani derler ya “Geçti Bor’un pazarı sür
eşeğini Niğde’ye” işte burası da Bor. Bor Niğde
şehir merkezine nazaran daha derli toplu. İlçede dolaşırken birçok tarihi yapıyı görmeniz yine
mümkün. Ee bor pazarını soruyoruz. Bize geçti
diyorlar bizde arabamızı Niğde’ye sürüyoruz.
Niğde’nin meşhur elması var. Elma ağaçlarından bir elma koparıp tadabilirsiniz. Bir de patatesi var onu tadamazsınız ama evinize bir çuval
götürebilirsiniz.
Torosların eteğinde yolların kavşak noktasında kurulmuş Niğde’nin önemli ilçelerinden
biri Ulukışla bir zamanlar kervanların konakladığı
önemli duraklardan biriydi. Tarihi Mehmet Paşa
Kervansarayı o günlerin canlı şahidi olarak dimdik ayakta.
Niğde Hava şehitliği ve bor şehitliğinde vatansever şehitlerimiz yatıyor. Onları ziyaret edip
ruhlarına bir Fatiha okuyoruz.
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TARİH VE DOĞANIN HARMAN
OLDUĞU, MASAL KENTİ

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

NEVŞEHİR

: 5467 km2
: 298339
: 50
: 384

İLÇELERİ :
Acıgöl, Avanos, Derinkuyu,
Gülşehir, Hacıbektaş,
Kozaklı, Ürgüp
Nevşeh�r

B

Kozaklı

ir düş ve masal kenti. Periler diyarı...
Ürgüp’üyle, Göreme kaya konutlarıyla, Peribacalarıyla Derinkuyu
yeraltı şehirleri ile bir masal ülkesi. Yıllardan beri ziyaretçilerine bir şeyler anlatıp
durur. Burası Hacı Bektaş Veli’nin yurdu Nevşehir...

Hacıbektaş

Avanos

Gülşeh�r

Nevşeh�r
Ürgüp
Acıgöl

Der�nkuyu

Nevşehir’in Kuzeyinde Kırşehir, doğusunda Kayseri, güneyinde Niğde ve
batısında Aksaray illeri bulunuyor.

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Nevşehir il alanı, Orta Anadolu’da
Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı gibi
eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesi ile oluşmuş çok geniş bir plato
üzerinde yer almaktadır. Bu platoyu
ülkenin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, doğu-batı doğrultusunda
derinliğine oymuştur. Ayrıca bu
alan, Kızılırmak’a kuzeyden ve
güneyden karışan yan suların
açtığı derin vadilerle de sık bir
şekilde parçalanmıştır. İl merkezi,
Kızılırmak Platosu adı ile anılan
bu geniş ve yüksek düzlüklerin
batı yamaçlarında kurulmuştur.

Niğde

Karaman

Gaziantep

Eski Tunç, Hitit, Frig, Lydia devirlerinin izlerini görebildiğimiz Nevşehir
İ.Ö. 1.yy’da Roma egemenliğini
tanıdı. İ.S. 395 yılında Roma
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra 1077’de Anadolu
Selçuklu Devleti kurulunca, bu
bölge de Orta Asya’dan gelen
Türk egemenliğine girdi. 1308
yılında Moğol istilasına uğradı.
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13.yy’ da Horasan’dan gelen Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli’nin çalışmaları sonucunda
Türkler bölgede egemenliklerini kurdular. 1515
yılında Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları Beyliğine son verip eski Kapadokya’yı kesin olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine aldı. 20
Temmuz 1954 yılına kadar Niğde ilinin bir ilçesi
olan Nevşehir, bu tarihte il oldu.
Nevşehir antik dönemlerin en önemli merkezlerinden biriydi. Lale devrinin ünlü sadrazamı
Damat İbrahim Paşa Nevşehirli ve kentin nüfusunu artırmak için buraya Sarılar Türkmenlerini
yerleştirdi. Kentin adı da bu dönemde ‘yeni şehir’
anlamına gelen Nevşehir olarak değiştirdi. Kentin yaslandığı tepenin üzerinde 12. yy. Selçuklu
yapısı olan bir kale var. Kaleden kuşbakışı şehri
izlemeniz mümkün. Buradan şehir manzarası
harika.

DOĞA İLE TARİH İÇ İÇE
GİRMİŞ KENTİMİZ
Kentin merkezinde Damat İbrahim Paşa
Külliyesi bulunuyor. Külliyeye ait cami Kurşunlu
Cami olarak bilinir. Cami ile birlikte imarethane,
kütüphane ve kervansaray da inşa edilmiş.
Nevşehir Türkiye’nin en güzel ve en ilginç
yörelerinden biri... Tarihi eserler, doğal güzelliklerle iç içe girerek, dünyada ender rastlanan bir
görünüm oluşturuyor. Ürgüp’ten 7km. Uzaklıkta,
Göreme Açık hava Müzesi’nin sınırları içinde 15
kadar kilise, 7 yemekhane, mezar odaları, kiler
ve mahzenler bulunuyor. Müzenin girişinde hemen karşımıza gelen yüksek kayalar Kızlar Manastırı olarak isimlendiriliyor. Ürgüp’e 30 km. uzaklıktaki Soğanlı Vadisi’nde de birçok kilise var.

Kapadokya’da Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak
gibi bazı yerlerde bulunan yeraltı şehirleri ilginç
yerleşmeler.
Derinkuyu, Nevşehir’e 29 km. mesafede bir
ilçe. Eski adıyla Melegübü olarak bilinen Derinkuyu’daki yeraltı yerleşimleri ilk Hıristiyanlar tarafından yapılmış.
Bölgenin büyük bir bölümü Erciyes Yanardağı tüflerinin aşınması sonucu oluşan çok güzel
vadiler ve yamaçlardan oluşur. Her yıl binlerce
yerli ve yabancı turistin geldiği bu vadiler, Nevşehirliler içinde güzel bir dinlenme yeri.

YÖREDE TARIM ÖNEMLİ GEÇİM
KAYNAĞI
Bağcılık il tarımında önemli bir yere sahip ve
geçmişi tarih öncesine dayanıyor. Sofralık olarak
üretilen Nevşehir’in parmak üzümü bağcılıkla uğraşan çiftçilerin en önemli gelir kaynağı. Bölgede
patates, ekiliş alanı olarak buğdaydan sonra ikinci sırayı alıyor. Patates üretiminin bölgeye ekonomik katkısı oldukça fazla. Türkiye’deki patates
üretiminin %25’i Nevşehir’de gerçekleşmekte.
Beylik hanı Kurşunlu Camii avlusunun alt
kısmında bulunur. Bir bölümü kayaların oyulması ile yapılmış. Beylik hanı, İbrahim Paşa’nın
Nevşehir’de üzerinde önemle durduğu eserlerden biridir.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

Nevşehir merkezine 10 km. uzaklıkta bulunan Uçhisar, bir kale olarak Hititler döneminden itibaren yerleşmelere sahne olmuş. Hisar
görünümündeki yapı, tüm Kapadokya manzarasına hâkim. Zelve son derece ilginç doğal
güzellikleriyle bir açık hava müzesi niteliğinde.
İl merkezine 14 km. uzaklıktaki göreme vadisi,
güneyden Kızılırmak’a doğru uzanıyor. Vadinin
yamaçlarında peribacaları ve oyularak yapılmış
kiliseler bulunuyor.

Ürgüp, Nevşehir ilinin bir ilçesi. Kapadokya bölgesinin turizm açısından en gelişmiş
merkezi. Ürgüp’ün en yüksek tepesi üzerinde
Selçuklu sultanı Kılıç Arslan’ın türbesi bulunuyor. Çavuşin, Ortahisar da gezilmesi gereken
önemli yerlerden... Ürgüp-Avanos yolunun tam
ortasında kimilerince “Pembe Vadi” olarak da
adlandırılan bir vadi var. Bu vadide peribacalarının en tipik örnekleri görülebilir.
1217 yılında Selçuklu Sultanı Alaattin
Keykubat tarafından Aksaray-Ürgüp-Kayseri
yolu üzerine önemli bir kervansaray Sarıhan...
Selçuklu-Türk mimarisinin en önemli eserlerinden biri.
Pancarlık Kilisesi II. yy. eserlerinden. Bölgede düz tavanlı tek kilise. Ürgüp - Mustafa Paşa yolu üzerindeki kilisenin çevresi, çok ilginç
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doğal oluşumlarla çevrili.
“...Kör de bilir Avanos’un yolunu; Testi,
bardak kırığından bellidir...”
Şair, Avanos’u bu iki dizenin içine sığdırmış. Ancak birkaç sözcükten oluşan tarifi anlamak için arif olmaya gerek yok. Yüzyıllar ötesinden günümüze dek gelen çömlekçiliği ile ünlü
bu tarihi belde harikulade.
Nevşehir içme ve kaplıcaları bol olan bir il.
Bu kaplıcaların en ünlüsü Kozaklı kaplıcaları.
Kozaklı ilçesinin güneyinde dere yatağı boyunca, çok sayıda sıcak su kaynağı var. Türkiye’nin
radyoaktif olma özelliği en yüksek olan kaplıcaları Kozaklı’da. Bundan başka birçok içme ve
kaplıca Nevşehir şehir merkezinde bulunuyor.
Nevşehir’i Kırşehir’e bağlayan yolda Hacıbektaş diye bir ilçe var. Hacı Bektaşi Veli bir
zamanlar Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve
buraya yerleşmiş. 1271 yılında burada vefat etmiş. Onu sevenler yolundan gidenler mezarına
bir türbe yapmışlar ve bu bölge Hacı Bektaş ismini almış. Bu gün Hacı Bektaş Veli’nin o sevgi
dolu atmosferini hissedebilirsiniz.
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AHİLİK DİYARI, GÜLŞEHİR,

KIRŞEHİR

Yüzölçümü
Nüfus
İl Trafik kodu
Telefon kodu

: 6.570 km2
: 241.868
: 40
: 386

İLÇELERİ :
Akçakent, Akpınar, Boztepe,
Çiçekdağı, Kaman ve Mucur.

F

rigler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar,
Bizanslılar, Selçuklu ve
Osmanlılar. Aslında Kırşehir’i
Gülşehir yapan şehri yeni
baştan kuran Selçuklulardır. Bu devirde Kırşehir beyi
Nureddin Caca’nın Kırşehir’de
sarayları Özbağlarda geniş gül
bahçeleri olduğunu söylerler. Bu
buram buram gül kokan bahçelerde güllerle bülbüller mutluluk üstüne
besteler yapar şarkılar söylermiş.
Halk şairimiz Dadaloğlu o günleri şu
mısralarla hatırlatır:
Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

Kırşehir, bir zamanlar adıyla sanıyla Gülşehir’dir.
Eski kitaplarda adı Gülşehir olarak geçer. Hikmetini
soranlara da “Kırşehir kurulurken harcına tulum
tulum gül suyu katılmış Kırşehir gül suyu ile yoğrularak yapılmış” derler. Kırşehir’in kuruluş yılları
Hititlere kadar uzanıyor. O zaman adının Assuva olduğunu söylerler. Kırşehir’in ortasındaki kale denilen
höyük Kırşehir tarihinin ilkçağlarına ışık tutan bir kitap
gibi duruyor. Bu höyük şehrin kuruluşu ile başlar.

Biter Kırşehir’in gülleri biter
Çağrışır dalında bülbüller öter
Ufacık güzeller hep yeni yeter
Güzelin kaşından kaman görünür.
Kırşehir’in Doğusunda Nevşehir ve
Yozgat, kuzeyinde Yozgat ve Kırıkkale,
batısında Ankara, güneyinde Aksaray
ve Nevşehir illeri bulunuyor.
Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara
sahne olan Kırşehir ili, yalnız çeşitli tarihi
eserleri, yeraltı şehirleri ile değil zengin
termal kaynakları, Seyfe Gölü gibi doğal
güzellikleri ile de dikkat iç Anadolu’nun
önem taşıyan şehirlerinden biri konumunda.
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AHİLİK DOĞUP GELİŞİYOR
Kırşehir, Anadolu bozkırının ortasında kültür ve sanat merkezi özelliğine sahiptir. Bugün
bile hayranlık uyandıran Ahilik felsefesinin doğup yayıldığı Kırşehir, göz kamaştırıcı bir kültür
varlığına sahiptir. Yüzyıllarca Anadolu’nun ticari
ve ekonomik hayatında büyük rol oynamış olan
Ahilik, 13.yy.da Kırşehir’de kurulmuş. Bir esnaf
örgütü olan Ahiliğin temeli doğruluk, karşılıklı
yardımlaşma ve saygıya dayanıyor.
Bunun dışında 13. yüzyılda Türkçe’yi büyük
bir inançla savunup Türkçe şiirler yazarak Türk
Edebiyatı’nın ölmez isimleri arasına katılan Aşık
Paşa’yı; gökbilim, İslâm hukuku, felsefe-tasavvuf bilgini Caca Bey’i ve daha nicelerini yetiştirmiş bir ildir.
İl toprakları 900-1200 m. yükseklikteki yaylalardan oluşuyor. Yayla yüzeyi üzerinden yüksekliği 1700 m.ye ulaşan dağlar var. Kırşehir ilinden irili ufaklı birçok akarsu geçiyor. Kızılırmak
bunlardan biri. Orman bakımından fakir bir şehir.
Kırşehir-Kaman karayolu üzerinde, Çağırkan Kale Höyüğü bulunuyor. Şehir merkezinde
bulunan Kalehöyük, milattan önceki dönemlerden itibaren günümüze kadar iskân görmüş. İl
merkezine 35 km uzaklıktaki Hashöyük’te yapılan kazılarda, Hitit Dönemine ait kalıntılar bulunmuş.
Kırşehir’in Mucur ilçe merkezine geldiğinizde bir Yeraltı Şehri sizi karşılar. Mucur yeraltı
şehri, M.S. 3. ve 4.yy.larda kurulmuş bu şehirde
42 oda, dehlizler, ahırlar, ibadet yerleri, gizli yollar ve geçitler dikkat çekiyor.

KİLİSESİ VE CAMİSİYLE
GİZEMLİ KIRŞEHİR
İl merkezine 58 km. uzaklıktaki Dulkadirli İnli
Murat Yeraltı Şehri de ilginç bir görünüme sahip.
Aynı zamanda gizemli.
Kırşehir’de bir tarafta camiler türbeler bir tarafta kaleler kervansaraylar kiliseler şehre bambaşka bir görünüm kazandırıyor. İl merkezinde
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bulunan Cacabey Medresesi, günümüzde cami
olarak kullanılıyor. Selçuklu Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet vermiş. Cacabey
Hanı, Kesikköprü köyünde bulunan kervansaray
ile yanındaki köprü, 1248 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kırşehir Emiri Nurettin Caca
tarafından yaptırılmış. Melik Gazi kümbeti 13.
yy.da inşa edilmiş. Hemen yanında Lale Camii
var. 1482 yılında, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi
Evran adına yaptırılan Cami ve Türbe yine il merkezinde. Kırşehir’de ziyaret edilmesi gereken bir
başka türbe daha var o da Yunus Emre Türbesi
Anadolu’da yaklaşık 11 yerde Yunus Emre’ye ait
türbe bulunuyor. Bu da Anadolu halkının Yunus’a
ne kadar çok sahip çıktığını gösteriyor. Ama Kırşehirliler Yunus Emre’nin burada yaşadığına ve
burada defnedildiğine kesin gözüyle bakıyor.
Yunus’un türbesinden başka birçok türbe görülmeye değer tarihi eserler arasında yer alıyor.
Hıristiyanlığın ilk kiliselerinden olan Derefakılı Kiliseleri Akçakent ilçesinin Derefakılı köyünde. Kuş Kalesi Hititler Döneminden kalmış. Keçi
Kalesi Bizanslıların bir hatırası aynı zamanda
Kırşehir kalelerinin en büyüklerinden.
Kırşehir’de de Termal turizmi oldukça gelişmiş. Terme Termal Turizm Merkezi Romatizma,
kalp ve kan dolaşımı, kadın, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, gibi birçok hastalığa
iyi geliyor. Tabiat meraklıları Seyfe Gölü Tabiatı
Koruma Alanını görmeli. Özellikle Nesli tehlikeye düşmüş kuş türlerinin yaşadığı bu alan.
Flamingo’nun en fazla sayıda bulunduğu başlıca
üreme alanlarından biri. Yarım milyonu aşkın su
kuşuna sahip oluşu ile uluslararası öneme sahip
bir sulak alan burası.
Kırşehir’de Ahmet Tozluklu Şehitliği çeşitli
zamanlarda şehit düşmüş 8 vatan evladını bağrında barındırıyor. Ruhlarına bir Fatiha okuyoruz.
Başka bir şehre geçmeden Tandırda çömlek paça, keşkek gibi yemekleri tatmanızı tavsiye ediyoruz. Cacabey Camini, Ahi Evran Camini,
Çağatay Medresesi’ni görmeden ve Termal kaplıcalarını ziyaret etmeden sakın ayrılmayın.
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İLK SİLAH FABRİKASININ
KURULDUĞU

KIRIKKALE

Yüzölçümü
Nüfus
İl Trafik kodu
Telefon kodu

: 4.630 km2
: 286.602
: 71
: 318

İLÇELERİ :
Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice,
Karakeçili, Keskin, Sulukyurt,
Yahşihan

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

Kırıkkale’nin adının, şehrin 3 km. kuzeyindeki Kırıkköyü ile kentin merkezindeki Kaletepe’nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin
ismi Osmanlı arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal’a
biçiminde geçmektedir.

İL OLUŞU
Kırıkkale 21 Haziran 1989 tarih ve 3578
Sayılı yasa gereğince merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal (Başbakan iken) tarafından
yapılan törenle İl olmuştur. İlk Valisi Fikret
Güven 17 Ağustos 1989 tarihinde yapılan
törenle İl Valiliği görevine başlamıştır.
Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinin kavşak noktasında önemli bir coğrafi konumda bulunuyor. İlk silah fabrikalarının kurulduğu yer
de burası.
Cumhuriyetten sonra Milli savunmanın
duyduğu ihtiyaç üzerine bir silah fabrikası kurulması kararlaştırılmış. Fabrika için Ankara’ya
yakın bir yer aranmış ve bu günkü Kırıkkale’nin
bulunduğu geniş arazi seçilmiş. Ankara’nın 78
km doğusunda bu geniş araziye 1925 yılında
silah fabrikasının temelleri atılmış. Fabrika
büyüdükçe çevre köylerden kasabalardan işçiler akın etmiş. İşçi konutları yapılmış, çarşı

Pazar kurulmuş derken
1929 yılında bu geniş alanda
küçük bir kasaba oluşmuş. Makine-Kimya endüstrisi işletmesine geçen Kırıkkale Silah Fabrikası
büyüyüp genişledikçe işçi sayısı da
arttı. Türkiye’nin her ilinden insanlar akın
etti yerleşti ev bark kurdu. Sanayi bir şehir
meydana getirmişti bu şehrin adı Kırıkkale.
1944 yılında da ilçe oldu. Kırıkkale hiç durmadı hiç duraklamadı büyüdükçe büyüdü
şehrin nüfusu yüzbinlere ulaşınca 1989 yılında il olan Kırıkkale ülkemizin ender şehirlerinden birisi...
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İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kırıkkale,
doğuda Çorum, Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara, kuzeyde Çankırı illeri ile komşu.
Denizden yüksekliği 700 m’dir
Kırıkkale’nin bulunduğu alan en az beş bin
yıllık bir geçmişin seslerini getiriyor.
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda, doğudan gelen
çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerinin Anadolu’da
-bilhassa Orta Anadolu’da- iskân edildikleri bilinmektedir. Bunlardan “Oğuz, Oğuzhan” adı
verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında,
o zamanki söyleyişiyle “Kırıkkala”ya yerleştirildikleri belgelerde ifade edilmektedir.
Yörükan taifesinden olduğu zikredilen
Oğuz Oymağı, Anadolu’yu Türkleştirerek ve
İslamlaştırarak, Türk vatanı haline getiren, aynı zamanda “Türkmen adıyla da bilinen büyük
bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az
400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek
gerekir.
Yörenin çok eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Bugün Kırıkkale il sınırları içinde kalan
bazı tarihi kalıntılar, ören yerleri ve höyüklerin
varlığı ile bazı araştırma ve incelemelerde M.Ö.
yıllara ait arkeolojik buluntulara rastlanması,
Kırıkkale’nin coğrafi alanının ne kadar eski
bir yerleşim sahası olduğunu gösteriyor. Hitit
Frigler, Romalılar derken Selçuklularla birlikte
Asya’dan Oğuz boyları akın akın buralara geliyor.

ANADOLU’YU AYDINLATAN
ERENLERİN ÇOKLUĞU BU
İLİMİZDE DE DİKKATİ ÇEKİYOR

Kırıkkale il sınırları içinde Anadolu’ya aydınlık olan ve her zaman ziyaret edilen Türbelerin sayısı çok. Bunlar arasında Balışeyh’te
Koçu Baba Türbesi ile Ballı Türbesi, Delicede
Tokuç Baba, Çelebi’de Halil Dede, Sulakurt’ta
Şeyh şamil caminin yanında Şeyh Şamil türbesi, Hasan dede Türbeleri sayılabilir. Kırıkkale’ye
10 km uzaklıkta Kızılırmak’ın yeşil bir vadisinde
yer alan Hasan Dede Türbesi en çok ziyaret
edilenlerden. Bir cami ve caminin hemen ya-
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nında bir türbe yer alıyor. Âşık Hasan Dede’nin
konuğu olmak ruhunuzu bedeninizle birlikte serinletmek mi istiyorsunuz derin ve sessiz akıp
giden Kızılırmak’ın bu kıyısında yeşillikler arasında bir bardak Hasan dede ayranı için. Sizin
için bir gönül mutluluğu olacak.
Sulakyurt İlçesinde bulunan Kalekışla
Kalesi heybetli bir duruş sergiliyor. Kalekışla
Mağarasını da gezmelisiniz. Seydin Tepesi ile
Gültepe höyüğü Kırıkkale’nin önemli tarih hazinelerinden.
Çeşnigir Köprüsü Kırıkkale’nin önemli tarihi
yapılarından biri. Bilinen kaynaklara göre Çeşnigir Köprüsü ve yakınında bulunan Han Selçuklulara aittir. Köprü, XIII. Yüzyıldan kalma, bir
Selçuklu eseri.
Kırıkkale mutfağı Anadolu yemeklerinin
sergilendiği bir mutfak. Kente yerleşenler geldikleri bölgelerin yemeklerini buraya taşımışlar.
Yemekleri içerisinde sebze yemeklerinin her
çeşidine rastlanır. Külleme kızartma haşlama
ve kavurma yöredeki yaygın et yemekleri. Yöreye özgü yemek çeşitleri arasında un tarhanası, yoğurtlu tarhana, sızgıt, ekmek aşı (guymak)
madımak, pelte, etli bulgur pilavı ve mantı yer
alıyor. Şehirden sevdiklerinize hediye almak isterseniz kilim ve heybe dokumaları yöreye özgü
alınabilecek hediyelerden.
Şehirden ayrılmadan Silah Fabrikası Silah Müzesini gezmelisiniz. Ayrıca Karakeçili
ilçesindeki Uluslar Arası Kültür Şölenini de
kaçırmayın. Her yıl 15-16-17 Eylül tarihlerinde
kutlanıyor.
Kırıkkale’nin doğa güzelliklerini Kızılırmak’ın yeşil vadisini dillere destan konukseverliğini insanların sevecenliğini anlatmaya söz
yetmez. Bir de Keskin ilçesi var En iyisi Keskini
bırakalım Keskinli Aşık Yunus anlatsın. Biz de
başka bir şehre uzanalım.
“Hava alaraktan gezeyim dersen
Her derde dermandır yeli keskinin
Cennet gibi yerler göreyim dersen
Burcu burcu kokar gülü keskinin.”
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Sivas

Özvatan

Yozgat

Sarıoğlan

Felahiye

Akkışla

Kocasinan
Bünyan

Melikgazi
İncesu

Hacılar

Pınarbaşı

Talas

KAYSERİ

Nevşehir

Tomarza
Yeşilhisar

Kahramanmaraş

Develi

Yahyalı

Niğde

Sarız

Çankırı

Adana

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

SANAYİSİ, TURİZMİ VE BAŞI
DUMANLI ERCİYES’İ İLE

KAYSERİ

“Erciyes Ey dağların dona kalmış dağ seli
Ey Tanrının ateşten döktüğü öz heykeli
Çocukluk masalımın biricik dev güzeli
Geliyorum göklerden ben sana baş eğerek”
Diye seslenir Erciyes’in doruğunda Behçet Kemal Çağlar, sonra da bir çığ gibi iner doğup büyüdüğü kente.
Bir zamanlar Kapadokya Bölgesinin başkenti.
İnsanların iş bilirliği, girişimciliği ve haydi açık söyleyelim uyanıklığı, bir de pastırması ile ünlü şehir.
Kayseri...
Kayseri ilinin doğusunda Sivas ve Kahramanmaraş, kuzeyinde Sivas ve Yozgat, batısında Nevşehir ve Niğde, güneyinde Adana ili bulunuyor.

Yüzölçümü
Nüfusu
İl Trafik Kodu
Telefon kodu

: 16.917 km2
: 1.389.680
: 38
: 352

İLÇELERİ :
Akkışla, Bünyan, Develi,
Felahiye, Hacılar, İncesu,
Kocasinan, Melikgazi, Özvatan,
Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız,
Talas, Tomarza, Yahyalı,
Yeşilhisar.
Tarihin bilinen en eski dönemlerinden
beri çok önemli bir yerleşim yeri olmuş
Kayseri, Roma egemenliğine girmiş, sonra Bizans, dört kez Arap egemenliği ve
ardından 1071’de Selçuklu kenti oldu. Ve
Osmanlı. Yıl 1923’ü gösterdiğinde Kayseri
il olmuştur.
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Kayseri gezimize kaleden başlıyoruz.
Kayseri Kalesi Cumhuriyet Alanında. Kalenin kuzeyindeki surlar Bizans yapımı. Diğer
kısımları Selçuklular tarafından yapılmış.
Cumhuriyet Alanından İstasyon Caddesine
giderken göreceğiniz Sahabiye Medresesi
Selçuklu eserlerinin sergilendiği bir müze
aynı zamanda. Yine istasyon caddesi yakınındaki Şifaiye Medresesi bir Selçuklu
eseri ve Anadolu’nun ilk tıp fakültesi sayılıyor. Honat Hatun Külliyesi Cami, medrese,
türbe ve hamam yapılarından oluşan ve
Anadolu Selçuklularının ilk külliyesi sayılıyor. Arkeoloji Müzesine uzanıyoruz. Müze
1929’da açılmış. Kültepe kazısında bulunan
tabletler, Hitit eserleri, Frig, Roma ve Bizans
seramikleri, cam ve madeni eserler burada
sergileniyor. Keykubatiye Sarayları Alaaddin
Keykubat’ın 1224’te yaptırdığı yapı topluluğu. Kurşunlu Camisi Mimar Sinan’ın inşa
ettiği bir eser, mutlaka görülmeli. Küllük Camisi 1210 yapımı... Ayrıca Hacı Kılıç Camisi
ve Medresesi önemli Selçuklu eserlerinden.
Kapalıçarşı’yı unutmayalım. Tarihi Kapalıçarşı alışveriş
için uygun bir
yer.
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KENTE, SELÇUKLU ESERLERİ
DAMGASINI VURUYOR
Şehir merkezinde, Cami Kebir Mahallesinde,
Kapalı Çarşının hemen yanında yer alan Ulu
cami “Sultan Cami” olarak da biliniyor. Şehrin
içinde, Gülük Mahallesinde yer alan Gülük
camii de 1211 yılında yaptırmış Selçuklu devri çini mihrabı ile büyük önem taşıyor. Lale
Mahallesindeki Lale Camii Lala Musluhiddin
Paşa tarafından yaptırılmış, Selçuklu devrine ait bir yapı. Hunat cami ve
külliyesi, Hacı Kılıç camii ve
medresesi, Camiler kadar
türbeler de Kayseri’de
ilgi çekiyor. Selçuklu
eserlerinin Kayseri’deki
en güzel örneklerinden biri sayılan Döner
kümbet harika bir yapı.
Kutluğ Hatun Türbesi,
Mahberi Hatun Türbesi,
Sırçalı Kümbet, çifte kümbet gibi yapılar yerli ve
yabancı turistlerin bir hayli
ilgisini çekiyor.
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BAŞI DUMANLI ERCİYES

KAYSERİ MANTISI
Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir mantı. Sırrı parmak
uçlarında gizli olan bu meşakkatli
yemeğin anavatanı Kayseri. Kayseri
mantısını tatmadan Kayseri’den sakın ayrılmayın.

KAYSERİ’NİN
ŞEHİTLİKLERİ
Kayseri’de üç şehitlik var. Kayseri Hava şehitliği, Kıbrıs Şehitler
Anıtı ve Bünyan şehitliği. Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anarak
Kayseri’den ayrılıyoruz.

Kentin simgesi olan ve nereye gitseniz hep karşınızda duran Erciyes Dağı, Başı dumanlı ve her zaman
karlı bir dağ. 3900 metre yükseklikte dev bir volkanik dağ.
Erciyes doğal güzelliklerinin yanında, bir kış sporları merkezidir. Erciyes kayak pistleri tozlu karı, eğimi ve uzunluğu ile dünyanın en iyi kayak pistleri arasında sayılıyor.
Kent merkezinin 22 km kuzeydoğu yönünde bulunan Kültepe İç Anadolu’nun en büyük höyüklerinden
biri... Kayserinin kaplıcaları da meşhur. Bayrampaşa
Kaplıcası, merkeze bağlı Bayramhacı köyüne 1,5 km.
uzaklıkta. Birçok hastalığa iyi gelen kaplıcaya birçok kişi
akın ediyor. Tekgöz Kaplıcası ise Yemliha köyündedir.
Her iki kaplıcada da tesis bulunuyor.
Kayseri’den halıları ile ünlü Yahyalı yoluna girip
Ovaçiftlik Köyü’ne varacaksınız. Burası Kuş ülkesi Sultan Sazlığı. Üç gölden oluşan bir doğa harikası. Yörede
göçmen veya yerli 251 kuş türünün bulunduğu biliniyor.
Gerçekten bir kuş cenneti burası.
Kayseri’nin Yahyalı İlçesi, halılarıyla olduğu kadar,
Kapuzbaşı şelalesiyle de ünlü. Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları içinde. Kapuzbaşı’da, 70 metre
yükseklikten ve 7 ayrı noktadan dökülen Aladağ ve Aksu
çayları, muhteşem bir görüntü oluşturuyor.
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HER KÖŞESİ TARİH KOKAN

SİVAS
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 28.488 km2
: 646.608
: 58
: 346

İLÇELERİ :
Akıncılar, Altınyayla, Divriği,
Doğanşar, Gemerek, Gölova,
Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal,
Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla,
Ulaş, Yıldızeli, Zara.

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

S

ivas, Anadolu’nun en eski tarih ve
kültür merkezlerinden biri. 4000 yıllık
tarihi ile bir açık hava müzesini andırıyor. Kültürel zenginlikleriyle, şifalı sularıyla, Kangal köpeğiyle, doğal güzellikleriyle
yaylaları camileri türbeleri ve kış sporlarıyla
iç Anadolu’nun seçkin şehirlerinden birisi.
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SİVAS’IN KURULUŞU
Sivas, doğusunda Erzincan, Güneydoğusunda Malatya, Güneyinde Kahramanmaraş,
Güneybatısında Kayseri, Batısında Yozgat, Kuzeybatısında Tokat ve Ordu ile komşu.
Bir söylentiye göre Sivas adı üç göz anlamına geliyor. Bu gözlerden şehre şükür minnet
ve şefkat pınarları akıyor. Hititler tarafından MÖ
2000 yılında toprak kale üzerine kurulan Sivas
şehri, Frigler, Asur, Roma, Bizans dönemlerinden sonra 1071 yılında Selçuklu Türklerinin eline
geçti.
Sivas’ı Sivas yapan Danişmentliler ve Selçuklular olmuş. Malazgirt zaferinden sonra Türklerin eline geçen şehir, Şifaiye, Çifte minare, Buruciye medreseleri gibi sanat şaheserleri ile süslenmiş. 1221 yılında Selçuklu sultanı 1. Alâeddin
Keykubat eliyle, kalesi yeni baştan yapılmış. Bu
dayanıklı kale Osmanlılar devrinde 1400 yılı
Ağustos ayında Timur tarafından kuşatılmış fakat alınamamış. Kaleyi zapt edemeyen Timur,
kimsenin malına canına dokunmayacağını söyleyerek Sivaslılara sulh teklif etmiş. İyi yürekli
Sivaslılar bu teklife kanmış ve şehrin kapılarını
Timur’a açmış. İşte ne olduysa o zaman olmuş.
Sivas yağma edilmiş. Çoluk çocuk herkes kılıçtan geçirilmiş. Açılan yara yıllarca unutulmamış.
Sivas’ta Kızılırmak bir gönül yarasıdır. Sular
azgındır yol vermez. Üstelik yolunu izini bilmez,
bahar gelip de karlar eriyince taşar taşar da çevresinde od ocak koymaz söndürür. Alır sazı eline

Çifte Minareli Medrese

Şarkışlalı Âşık Veysel ve söyler.
Bahar gelir kudurursun
Kızılırmak seni seni
Ne uyursun ne durursun
Kızılırmak seni seni
Gelin yedin kızlar yedin
Nice ela gözler yedin
Seksen doksan yüzler yedin
Kızılırmak seni seni
Sivas’a Atatürk ilk kez 27 Haziran 1919 tarihinde gelmiş. 4 Eylül 1919 da 13 ilden gelen delegelerle 7 gün toplanan Sivas kongresinde Türk
kurtuluş savaşının ilk kararları alınmış. 1923 yılında Sivas il olmuş.
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HER KÖŞEDE TARİHİ GÖRMEK
MÜMKÜN
Sivas’ta tarih oldukça zengin. Her köşe
başında tarihten izler görmek mümkün. Şehrin
kuzeyinde Kılavuz mahallesindeki Akkaya Tepesinde peygamber efendimizin soyundan gelen
Abdulvahap gazinin türbesi yer alıyor. Beyazıt’ın
emriyle yaptırılan türbe ziyaret edilmeli. Tokmakkapı Mahallesi’ndeki Ahi Emir Ahmet türbesi de
dikkat çekiyor. Kale mahallesinde Şifaiye medresesinin güneyinde ise İzzettin Keykavus’un
türbesi yaralıyor. Vasiyeti üzerine buraya gömülen Keykavus’un türbe duvarındaki çini nakış ve
oymalı yazıtlar birer şaheser. Aynı mevkide bir
de kadı Burhanettin türbesi var. Çayırağzı Mahallesinde Şeyh Necmettin’in müritlerinden şeyh
Hüseyin Rai’ye ait bir türbe bulunuyor. Çarşı içerisinde meydan camii bahçesinde 1600 yılında
yapılmış Şemsettin Sivasi Türbesi yontma taştan
yapılmış önemli bir eser. Bir de Divriği’nin 25 km
güneybatısında Molla Yakup semtindeki Molla
Yakup türbesi önemli bir ziyaret yeri sayılıyor.
Ali Ağa Camii hükümet meydanında 1580 yılında Sivas valisinin oğlu Mustafa Bey tarafından
yaptırılmış. Kale parkının güneyindeki Kale Camii görülmeye değer bir tarihi yapı. 1574 yılında
Sivas valisi Mahmut Paşa tarafından yaptırılmış.
Bir kilise iken 1584 yılında Osman paşa tarafında camiye dönüştürülen Kilise Camii bugün hala
ayakta duruyor. Camii Osman Paşa Camii adıyla
da biliniyor. Çarşı içerisindeki meydan camii ve
Paşa Camii çarşıya gelenleri ilahi bir nağmeyle
selamlıyor.

Gök Medrese’deki Arkeoloji Müzesi 1968 yılında
buraya taşınmış. Birçok tarihi eser burada sergileniyor.

Sivas’ın en eski eseri kuşkusuz Ulu Camii. 1197 yılında yapılan Selçuklu mimarisinin
heybetini gözler önüne seriyor. Bir de Divriği ilçesinde bir Ulu Camii var. 1229’a tarihlenen bu
yapı Mengüçoğlu Sultanı Ahmet Şah tarafından
yaptırılmış.

Gök Medrese Sivas’ın meşhur medreselerinden biri. 1271 yılında inşa edilen bu medrese
kim bilir kaç âlimin yetişmesine vesile olmuş.
Taç kapısının iki yanında bulunan tek şerefeli iki
minare apayrı bir güzellik kazandırmış gök medreseye. Çifte minaresini unutmayalım. Sivas’a
gidip de çifte minareyi görmemek olmaz. Kale
mahallesinde Şifaiye Medresesi’nin karşısında.
Medrese olarak yaptırılmış olan yapı iki minareli
olduğundan bu adı almış. Bu gün açık hava müzesi olarak hizmet veriyor.

Kervansaray olarak tamamı taştan yapılmış
olan Behram Paşa Hanı Sağır Behram paşanın
bu şehre kazandırdığı bir eser. Bir de medreseleri var Sivas’ın. Buruciye Medresesi dünyada müzik ile tedavi yönteminin uygulandığı ilk medrese.

Dört eylül Atatürk müzesi ve İnönü etnografya müzesi önemli tarihi eserleri barındırıyor.
İnönü Etnografya müzesinde İsmet İnönü ve
ailesi ikamet etmiş. İnönü’ye ait fotoğraflar eski
giyimler vazolar vb. eşyalar sergileniyor.
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Buruciye Medresesi

DİVRİĞİ
Divriği ilçesi Sivas kadar eski bir şehir. Çeşitli uygarlıklara sahne olan Divriği’ye Malazgirt
zaferinden sonra, Türkler yoğun bir şekilde yerleşmişler, Alparslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından alınmış. Erzincan, Kemah
ve Divriği’ye yerleşerek Mengücekoğulları devletini kurmuşlar. Buranın meşhur bir kalesi var.
Divriği Kalesi dik yamaçlı bir tepe üzerinde şehri
selamlıyor. Kalenin içinde Hisar Camii bulunuyor. Kırmızı renkli taşlardan yapılan cami kale
kadar eski ancak hala ayakta.

EL SANATLARI
Tarihte uzun bir geçmişe sahip olan Sivas’ın
el sanatları yönünden dünyada ayrı bir yeri vardır. İlimizi dünyaya tanıtan bu el sanatlarından
birincisi halıcılık ikincisi ağızlıkçılıktır. Bunların
yanında; kilim, tülüce ve gürün şalı dokumacılığı, bakırcılık, gümüş işçiliği, çakı-bıçak yapımcılığı, tarak işçiliği ve çorap örücülüğü diğer köklü
el sanatlarıdır. Bunlardan Gürün şalı, tülüce dokumacılığı, çorap örücülüğü, tarak yapımcılığı
önemini yitirmiş hatta kaybolmaktadır.
Sivas’ın bir de Kangal köpeği meşhur. Kangal çoban köpeği, yüzyıllar boyu çobanın yanında sürüyü kötü niyetli kimselerden ve vahşi
hayvanlardan korumuş bir köpek ırkı. Babiller
zamanından beri varlığı biliniyor.
Sivas’ta dört şehitlik bulunuyor. Koyulhisar
Askeri şehitliği, Sivas Şehitliği, Zara şehitliği ve

Divriği Ulu Camii

Şarkışla Garnizon Şehitliği. Sivas’taki bu şehitlikleri ziyaret ettikten sonra İç Anadolu’nun bu efsane ve destanlar yurdunu bırakıp bir başka şehrin
yolunu tutuyoruz.
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Yüzölçümü
Nüfus
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 14.123 km2
: 424.981
: 66
: 354

İLÇELERİ :
Akdağmadeni, Aydıncık,
Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan,
Çekerek, Kadışehri, Saraykent,
Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli,
Yenifakılı ve Yerköy’dür.

Y

ozgat Anadolu’nun geçmiş kültürünün temel taşı sayılıyor. Bu
temel üzerinde yükselen Anadolu medeniyeti, kademe kademe devirleri
aşarak Selçuklulara sonra da Osmanlılara ulaşmış. Anadolu’nun bu tarih ve kültür
bölgesi Dede Korkut destanlarının oluştuğu
Beyböğrek hikâyelerini saklayan folklor yönünden dağarcığı yüklü zengin bir bölge.
Türküleri vardır yürek yakar. Ozanları vardır
omzunda sazı gönlünde sızı.

YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER

YOZGAT
İşte halk şairi Yozgatlı Nazi’nin yürek iniltileri:
Dokunma ey saba zülf-i dildare
Dolaştırma aman tel incinmesin
Düşme ey dil sen de feryad-ü zare
Yanağında sakın gül incinmesin
Âşıklar seninçün düşmüşler derde
Bir de nazi varmı yokla defterde
Gönül yıkma kemlik etme bir ferde
Bu dünyada senden kul incinmesin
Yozgat ilinin doğusunda Sivas ve Tokat, Kuzeyinde Amasya ve Çorum, batısında Kırıkkale ve
Kırşehir, güneyinde Nevşehir ve Kayseri illeri bulunuyor.
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İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında geçiş noktası oluşturan, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden Yozgat’ta sırası ile Eski Hitit Krallığı, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, İskender ve Diadoglar Galatlar Roma İmparatorluğu Bizanslılar Anadolu Selçukluları Beylikler
Osmanlı İmparatorluğu yaşamış. Tarihçiler Yozgat şehrinin bulunduğu yerde ya da çevresinde
eskiden Tavyum adında bir şehrin bulunduğunu
bu şehrin zamanla dağılıp izlerinin bile kaybolduğunu söyler. Bu günkü Yozgat şehrinin kuruluşu
yeni. 17. yy sonlarına doğru Horasandan kalkıp
Anadolu’ya göçen Çapanoğlu Oymağı’nın Beyi
Ömer Cabbar burada anlı şanlı bir konak yapar.
Zamanla konak çevresine evler inşa edilir. Küçük bir kasaba iken birden büyük bir şehir oluverir Yozgat. İlk adının da Yozkent olduğu söylenir.
Akdağ madeni ilçesi Yozgat’ın doğusunda
yer alıyor. Behramşah Kalesi, Ali Çelebi Türbesi
ve Mahmut Çelebi Türbesi ile kesme taştan yapılan bir kilise bulunuyor. Çayıralan ise Yozgat’ın
güneydoğusunda. Saraykent ilçesinde 1221 yılında yaptırılan, Çinçinli Sultan Hanı bulunuyor.

ESKİ MEDENİYETLER
KENTİ YOZGAT
Karslıoğlu Konağı’na uzanıyoruz. Burası aynı zamanda Arkeoloji Müzesi 1883 yılında inşa
edilen konak, 1925 yılında Vali Konağı olarak
kullanılmaya başlanmış. Kapı ve tavanlarda yörenin en güzel oyma işçiliği mevcut. Yörede yapılan kazılar sonucu çıkarılan eserlerin bir kısmı
burada sergileniyor. Etnografya Müzesi de görülmeye değer. 1871 yılında yapılan binada Yöreye
özgü etnografik eserler dikkat çekiyor. Müzede
990’ı teşhirde olmak üzere 4000 eser bulunuyor.
Hattuşaş’tan sonra Hititlerin en büyük kenti
Kerkenez... Sorgun ilçesinde bulunan Kerkenez
Harabeleri çok geniş bir alanı kaplıyor. Harabeleri tamamen gün ışığına çıkarma çalışmaları devam ediyor. Sorgun ilçesi Yozgat’ın doğusunda.
İlçe sıcak su kaynakları bakımından da zengin.
Ayrıca Sorgun’da Salih Paşa tarafından 1813 yılında yaptırılan Salih paşa camii buraya gelenlerin dikkatini çekiyor.

Galatların bir kolu olan Trokmiler tarafından
kurulup, başkent olarak kullanılan Büyüknefes
antik kenti Yozgat-Haydarbeyli yolu üzerinde...
Alişar höyüğü Yozgat’ın 45 km. güneydoğusunda, Yozgat-Sarıkaya İlçesi anayolu üzerinde bulunan höyük büyük ilgi topluyor. Çalışkan köyünün kuzeyinde yüksek bir kale var. Gıyaseddin
Keykavus emirlerinden Necmeddin Behram Şahı Candar’a ait olan kale, 13. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış. 1908 yılında Şehrin orta yerinde kurulmuş, Saat kulesi şehrin her yerinden görülebiliyor. İl merkezinde cumhuriyet meydanın yakınında Çapanoğlu Camii bulunuyor. 1779 yılında Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. Başçavuş camiini de 1800 yılında Çapanoğulları inşa
etmiş.
1788 yılında Cevheri Ali Efendi tarafından
yaptırılan Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Camii, Kubbeli Cami, Salih Paşa Camii, Saray Köyü
Çapanoğlu Camii merkez dışındaki önemli camilerden sayılıyor. Camilerin yanı sıra Yozgat’ta türbelerde şehri süslemiş. Yozgat ve çevresinde yaralan Türbeler Çandır Şahsultan Hatun Türbesi,
Çayıralan Çerkezbey Türbesi, Osman Paşa Türbesi.
Yozgat-Şefaatli yolunun seyrederken 38.
Km.ye geldiğinizde sizi bir köprü karşılar. Kanak Suyu üzerinde kurulmuş bu köprü Karabıyık
Köprüsüdür. Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır
seferine giderken yaptırılmış bu köprü 54 m. boyunda 4,5 m. Eninde.
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Kazankaya Kanyonu

Sarıkaya Roma Hamamı

TARİHİ MAĞARA VE
KAPLICALAR
Yozgat Çamlığı Milli Parkı İç Anadolu’da insan etkisi ile meydana gelen step içerisinde yer
alan sayılı orman adalarından biri. Yozgat’taki
mağaralar ilginç. Saraykent İlçesi Divanlı Köyünde bulunan mağaralar çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bu mağaraların Bizans dönemine ait olduğu
tahmin ediliyor.
Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan sıcak su
kaynağı iki ayrı noktadan yüzeye çıkıyor. 48 0C
sıcaklığa sahiptir. Bu kaplıcadan Bizans ve Selçuklular da istifade etmiş. Boğazlıyan Bahariye
Kaplıcası, Sorgun Kaplıcası, Yerköy Kaplıcası ve
Saraykent Kaplıcası şehrin diğer önemli kaplıcalarından. Buralar her gün ziyaretçi akına uğruyor.
Şimdi de meşhur Bozok Yaylasına uzanıyoruz. Aslında Yozgat İli topraklarının bulunduğu
bölge Bozok Yaylası olarak adlandırılıyor. Kızılırmak yayı içerisinde kalan yayla, doğuda Akdağlara dayanır, kuzeydoğuda Deveci dağının
batıya doğru ilerleyen kolları düzlükler arasında
kaybolur. Bozok yaylasının yükseltisi 1200-1400
m. arasında.

Hisarbeyli Yaylası Akdağ ormanları içerisinde. İki tepe arasından büyükçe bir dere akar.
Tepenin bir yanı çamlarla diğer yanı küçük bitki
örtüleriyle kaplı. Hasbek ve Hisarbeylilerin yaz
aylarında çıktıkları yayla konumunda burası. Ayrıca yoğurduyla da ünlü.
Yöre beslenmesi büyük ölçüde buğday
ürünlerine, unlu yiyeceklere dayanıyor. Yozgat’ın
en önemli yemekleri, Arabaşı, Madımak, Testi
Kebabı ve Yozgat Tandır kebabı. Bu yemeklerden tatmalısınız.
Evet, Yozgat da böyle işte. Bir gün bu şirin
şehre yolunuz düşerse unutmamanız gereken
bazı şeyler var. Mesela Çamlık Milli Parkını görmeyi, Testi Kebabı, Tandır Kebabı yemeyi, Arabaşı içmeyi, Seyahati 10-15 Haziran tarihlerine
denk getirip Sürmeli Festivalini izlemeyi sakın
unutmayın. Bizden söylemesi. Biz yine sözü şaire bırakıp bir başka şehre uzanalım.
Yolun uğrar ise çamlık beline
Dertlilerin deva bulduğu yerdir
Bizden selam olsun Yozgat iline
Yiğitlerin harman olduğu yerdir
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 7.388 km2
: 216.362
: 18
: 376

İLÇELERİ :
Atkaracalar, Bayramören,
Çerkeş, Eldiven, Ilgaz,
Kızılırmak, Korgun,
Kurşunlu, Orta, Şabanözü,
Yapraklı.
ankırı Doğuda Çorum, batıda Bolu,
kuzeybatıda
Karabük,
kuzeyde
Kastamonu, güneyde Ankara ve
Kırıkkale illeri ile komşu.

Ç

Önceleri Cancari diye anılan şehir daha
sonra Kangri olarak isim değiştirmiş. Cumhuriyet
Devrinde de Çankırı şeklinde kabul edilmiştir.
Çankırı ismi o zamanki Çankırı Mebuslarından Ahmet Talat, Mehmet Rıfat ve Yusuf Ziya
Bey’lerin 09 Nisan 1925 tarihinde TBMM’ne verdikleri bir Takrir üzerine hükümetçe kabul edilmiş.

TARİH, KÜLTÜR VE TURİZMİ İLE

ÇANKIRI
Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Sivaş

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray
Konya

Niğde

Karaman

Gaziantep

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kastamonu vilayetine bağlı bir sancak merkezi iken
Cumhuriyet’le birlikte il olan Çankırı, uzun yıllar
boyunca küçük bir Anadolu kasabası görünümünden kurtulamamış. Ancak Cumhuriyetin ilanı
ile birlikte milletçe başlattığımız kalkınma hamleleri ve “muasır medeniyetler” seviyesine ulaşma
mücadelesi, en somut örneklerini bu şehirde vermiş, bunun sonucu olarak da mimariden kentleşmeye, yönetim anlayışından belediyeciliğe kadar
birçok konuda modernleşme süreci başlamış.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

TÜM İHTİŞAMI İLE ILGAZ
Kuşkusuz Turizm; ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimi sağlayan önemli sektörlerden
biri. Çankırı’da turizm hareketleri daha ziyade
iç turizme açılmış, yeterince tanıtılmadığından
dış turizme açılamamış. Oysa başta Ilgaz Dağı
olmak üzere doğal ve termal çekiciliği bulunuyor.
1800m. Rakıma sahip olan Ilgaz Tabi güzelliği ve
yaban hayatının zenginliğinin yanı sıra kış sporları imkânlarıyla da yoğun ziyaretçi çekiyor. Burası yurdumuzun en önemli kış turizm merkezlerinden birisi. Kışın keyfini burada çıkarabilirsiniz.
Çankırı Müzesi Anıt Alanı’nın kuzeyinde yer
alan 100. Yıl Kültür Merkezi’nin 2. Katında bulunuyor. Müzede; Eski Tunç Çağı, Hitit Dönemi,
Frigler, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı Dönemleri eserleri sergileniyor. Teşhir
salonunda arkeolojik ve etnografik eserler bir
arada, taş eserlerin bir kısmı ise bina dışında
teşhir ediliyor.
Çankırı Kalesi Şehrin kuzeyinde küçük bir
tepe üzerine kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar
dönemlerinde sağlamlığıyla ünlü yapıdan günümüze, birkaç sur kalıntısından başka bir şey
kalmamış.
Taşmescit Çankırı’da Selçuklu Döneminden
kalma en önemli yapı. Bu eser sanat tarihi bakımından olduğu gibi plastik sanatlar açısından
da ilgi odağı niteliğinde. Şifahane kısmı, Anadolu
Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu I. Alaattin
Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemalettin
Ferruh tarafından miladi 1235 yılında yaptırılmıştır görülmeye değer.
Büyük Cami Mimar Sinan dönemi eserlerinden. Büyük Osmanlı Hükümdarı Kanuni Sultan
Süleyman’ın emri ile Sadık Kalfa tarafından inşa
edilmiş. Sülüs Hat ile yazılı kitabesinde Sultan
Süleyman’a ithafen yazılmış bir şiir bulunuyor.
Osmanlı Döneminde, ülkenin her tarafında
olduğu gibi Çankırı’da da okumaya ve ilme büyük önem verilmiş ve birçok medrese kurulmuş.
Bugün Büyük Camii’nin doğusunda bulunan Çivitçioğlu Medresesi ile Buğdaypazarı Camii bahçesindeki Buğdaypazarı Medresesi XVII. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan seçkin eserlerden.
Hacı Murat-ı Veli XII. yüzyılda Türkistan’dan
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gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında bulunduktan sonra Tosya ve Çankırı bölgesine yerleşen Aliyyülbüka’nın oğludur. Türbesi Eldivan
İlçesine bağlı olan Seydiköyü’nde bulunuyor.
Birçok ziyaretçi bu türbeyi ziyaret ediyor.
Genel olarak Roma ve Bizans dönemlerine
ait olduğu tahmin edilen bu mezarlar, Çankırı’ya
69 Km. mesafedeki Orta İlçesi’nin 8 Km. kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü’nde bulunuyor. Burada bulunan kaya mezarları bir ilgi odağı.
Ilgaz İlçesi’nin güneydoğusunda, Çankırı-Kastamonu karayolunun kenarında bulunan
Cendere Köyü’nde bir höyük bulunuyor. 20-25
m. yüksekliğinde bulunan Höyük Roma ve Bizans döneminden izler taşıyor.

ÇANKIRI EVLERİ
İl genelinde 57 tanesi Merkez İlçede, 3 tanesi Çerkeş İlçesi’nde olmak üzere 60 ev, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu
tarafından tescil edilerek koruma altına alınmış.
Bunların dışında başka ilçelerde de klasik Türk
mimarisi örneklerinden günümüze ulaşabilen ve
halen kullanılan çok güzel evler bulunuyor. Geleneksel Çankırı evleri şehre bambaşka bir görünüm kazandırıyor.
Ilgaz İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kırkpınar yaylası 1650 m. rakıma sahip. Çevresi sarıçam, karaçam, köknar ağaçlarıyla ve çayırlarla
çevrili olan yayla, kolay ulaşımı, nefis manzarası,
temiz havası, göleti ve bol su kaynaklarıyla harika bir yer.
Yorulduysanız ve kafa dinlemek için bir yer
arıyorsanız Kadınçayırı mesire yeri bunun için
ideal. Ilgaz’a 20, Çankırı’ya 70 Km. mesafede,
zemini çayırlar ve değişik otsu bitkilerle kaplı olan bu mesire yeri, küçük bir vadide yer alıyor. Etrafı değişik türde yoğun çam ormanlarıyla çevrili.
Şabanözü İlçesi’ne 6, Şabanözü-Orta karayoluna 2 Km. mesafede bulunan gölet ve mesire
yeri de, çevresi çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili
güzel bir tabiat parçasıdır.
Yapraklı İlçesi, Büyük Yayla Mevkii ile İlimiz
turizm potansiyeli içerisinde önemli bir konuma
sahip. Yayla, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip.
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Tuz mağarası Hititler döneminden beri yaklaşık beş bin yıldır işletildiği tahmin edilen ve
ülkemizin en büyük kaya tuzu rezervlerinin bulunduğu bir mağara. Çankırı’nın doğusunda yaklaşık 20 Km. mesafede Yer yer tuzdan oluşmuş
bembeyaz sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarada, Kaya tuzu üretimi yapılıyor.
Kurşunlu İlçesi Çavundur Beldesi’nde bulunan termal kaynaktan 54 Co sıcaklıkta su çıkıyor.
Çavundur Termal Kaynağı buraya gelen ziyaretçilerine şifa dağıtıyor.
Çankırı halkı çok vefalı. Özellikle kadınları.
Çanakkale savaşı sırasında erlerini cepheye
gönderen Çankırılı kadınlar boş durmamış, bir
dernek kurarak toplanan sümeklerden yani yün
yumaklardan iplik yapıp, çorap örerek Ankara’daki Beşinci Kolordu merkezine göndermişler.
Böyle göstermişler vatanperverliklerini.
Ilgaz ve Garnizon şehitlikleri de Çankırı’nın
birer şeref nişaneleri. Şehitliği ziyaret edip onların huzurunda saygıyla bir Fatiha okuyoruz.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

YARAN NEDİR?
İlin kültürel yapısında; geçmişten günümüze
ulaşan Yaran Kültürü ağırlık taşıyor. Yaran Kültürü, Ahilik müessesesi ile paralellik taşır. Ahilikte
var olan, açık olması gereken; “Alın”, “Kalp” ve
“Kapı” olguları ile kapalı olması gereken; “El”,
“Dil” ve “Bel” olgularını Yaran Kültürü’nde de
bulmak mümkün. Oğuzlardan gelen bir gelenek
olan “Yaran” İslam ahlak ve fazileti ile şekillenmiştir. Çankırı Yaran Sohbetleri günümüzde de
devam etmekte.
Unutmadan, Çankırı’nın leblebisi dünyaca
ün yapmış. Şehirden ayrılmadan leblebi, kadayıf ve çekme helvayı, Şabanözü’nün çöreği ve
bazlamasını, kabak tatlısını yemeden şehirden
ayrılmayın.
Çankırı Ozanlar yurdu olarak da tanınır.
Nice ozanlar söz söyledi Çankırı için. Çankırı’yı
Ozan Âşık Sabri’nin sözüne bırakarak başka bir
şehre yolumuza devam ediyoruz.
Cihanda kemalin reyegan olur
Kalbini kıranlar peşiman olur
Ziyaret ederler bir zaman olur
Şehr-i Çankırı’da Sabri gedayı.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

LÜLETAŞI, TERMALİ, NASRETTİN
HOCA VE YUNUS EMRE’SİYLE

ESKİŞEHİR
Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi büyük tarihi
şahsiyetleri yetiştiren şehir. Lületaşıyla, çeşitli haslıklara iyi gelen sıcak su kaynaklarıyla kültürel zenginliği
ve doğal güzellikleriyle, Yazılıkaya yani Midas Anıtı,
Sakarılıca Termal Turizm merkezi, en ünlü yemeği
olan çiğböreğiyle Türkiye’nin seçkin illerinden biri.
Eskişehir.
Eskişehir’in güneyinde Afyon, güneydoğusunda
Konya, doğusunda Ankara, Kuzeybatısında Bolu, batısında Bilecik ve Kütahya yer alıyor.
İsa’dan önce birinci bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir
Türkiye’nin en önemli yol kavşaklarından bir. İlk yerleşim M.Ö. 3500 yıllarına dayanıyor. Şehir Hititlerin,
Friglerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlıların hâkimiyetine girmiş.
Eskişehir’in coğrafi yapısını, Sakarya ve Porsuk
havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 13.652 km2
: 871.187
: 26
: 0222

İLÇELERİ :
Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü,
Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi,
Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi,
Sivrihisar, Tepebaşı.

Çankırı

Kırıkkale

Eskişehir

Yozgat

Ankara

Kütahya

Uşak

Afyonkarahisar
Nevşehir

Aydın

Sivaş

Kırşehir

Manisa
İzmir

Kayseri

Aksaray

Denizli
Konya

Niğde

Muğla
Karaman

Gaziantep

oluşturuyor. Havza düzlüklerini kuzeyden
Bozdağ, Sündiken sıradağları, batı ve güneyden ise Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ kuşatıyor. İlin dörtte birini
çam, meşe, gürgen, ardıç ve köknar ağaçlarının oluşturduğu ormanlar teşkil ediyor.
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SEYİTGAZİ
Eskişehir gezimize Seyitgazi ilçesinden
başlıyoruz. Zengin bir tarihi geçmişe sahip
olan Seyitgazi ilçesinde Santabaris antik kenti
bulunuyor. Roma Çağı’nda kurulmuş, Bizans
Çağı’nda da önemini korumuş bir dini merkezi
olan bu antik kent birçok turistin dikkatini çekiyor. İlçenin Üçler tepesinin doğuya bakan
yamaçları üzerinde 1.Alaattin Keykubat’ın
annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan
Seyyit Battal Gazi Külliyesi yer alıyor. Seyit
Battal Külliyesi Seyyit Battal Gazi’ ye ithafen
1207 yılında yaptırılmış. Sücaeddin-i Veli Türbesi de burada.

HAN İLÇESİ
Han ilçesi Eskişehir’e 86 km. uzaklıkta
antik yol üzerinde bulunuyor. Romalılar tarafından kurulan ilçede kaya mezarları bulunuyor. Frig Vadisi de burada. Midas (Yazılıkaya)
Friglerin dini merkezi olmuş. Kentin en önemli
yapıtı olan Midas anıtı, Frig kaya anıtlarının en
görkemlisi, bölgenin ve dünyanın en önemli
eşsiz yapıtlarından.
Hitit, Frig, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu dönemlerinin önemli merkezlerinden
birisi olmuş Sivrihisar’da Haznedar Cami bulunuyor. Anadolu Selçuklulara ait caminin içerisi
minyatürlerle dolu. Sivrihisar’ın 16 km. doğusunda Ballıhisar köyünde bir Frig yerleşmesi
olan Pessinus Şehri buraya gelenleri büyülüyor. Karacaşehir antik kenti Roma ve sonra
Bizans Çağı’nda yapılmış, Eskişehir’e 6 km.
uzaklıkta.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

NASRETTİN HOCA
Nasrettin Hoca’nın Evinde Nasrettin Hocayı
hatırlayacak yüzünüzde bir tebessümün belirdiğini hissedeceksiniz. Dünya mizah edebiyatında
önemli bir yer tutan hakkında yüzlerce fıkra anlatılan aynı zamanda bir ilim adamı olan Nasrettin
Hoca 1208 yılında, Sivrihisar’ın Hortu Köyü’nde
doğmuş. Hocanın çocukluk ve delikanlılık yılları
burada geçmiş. Eskişehir’ in Sivrihisar İlçesi ve
Hortu Köyü her yıl Nasrettin Hoca’yı anma şenlikleri ve adına düzenlenen halk edebiyatı seminerlerine sahne oluyor.
Eskişehir lületaşıyla meşhur. Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesinde lületaşından işlenerek
yapılan takılar, hatıra ve kullanım eşyaları, pipolar ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan
heykelcikler yer alıyor. Müzede ellinin üzerinde
sanatçıya ait dört yüz eser sergileniyor.
Şehrin güneyinde yer alan kurşunlu camii
kanuni zamanında yapılmış. Cami yanında bulunan büyük medresesi dört köşeli saat kulesi ile
tanınıyor. Kurşunlu Camisi’nin batısında yer alan
Şeyh Şahabettin Türbesi ve Osmanlı Devleti’nin
kurucusu Osman Bey’in kayınpederine ait Şeyh
Edebali Türbesi Eskişehir’in önemli türbeleri arasında. Şeyh Edebali’nin türbesi ziyaretçilerle dolup taşıyor.
Eskişehir Mihalıççık İlçesi, Yunus
Emre Beldesi’nde Yunus Emre Külliyesi
ve Türbesi bulunuyor. Büyük halk ozanımız
Yunus Emre’nin Türbesi yunan işgalinde yıkılmış yerine büyük bir çeşme
ile birlikte yeni bir türbe yapılmış.
Çeşmenin üzerinde: “Haktan
inen şerbeti içtik elhamdülillah” mısraları yer alıyor. Yunus
Emre insanları sevgiye, birlik
ve beraberliğe çağıran bir halk
aşığı. Mezar taşının ön cephesinde yazılı olan “gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim
sevilelim, bu dünya kimseye
kalmaz.” sözlerinde Yunus
Emre’nin hayat felsefesi
özetleniyor.
Sarıkaya Mağarası Mihalıççık İlçesinde. Toplam
uzunluğu 591 m. olan mağa-
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ranın iki girişi var. Birbirine bağlı üç kattan oluşuyor. Mağarada sarkıt, dikit, sütunlar görmek
mümkün. Yelinüstü Mağarası, Yelini Mağarası
gibi mağaralar doğa harikası olarak büyük ilgi
topluyor.
Sakarılıca Termal Turizm Merkezi
Eskişehir’e 33km.uzaklıkta. Mihalgazi ilçesinde
56°C sıcaklığındaki suyuyla Sakarı Ilıca Termal
Turizm merkezi Diyabet, şişmanlık, gut gibi birçok hastalığın iyileşmesini sağlıyor.
Söğütten Eskişehir’e giden yolun büyük
dönemecinde derenin sağında küçük bir tepecik
görürsünüz. Buraya üç şehitler tepesi derler. Bu
küçük tepe bir koca tarih bir şanlı destandır. Milli
mücadele döneminde birçok olaya sahne olmuş.
Şair der ki:
“Altı kez aldılar şehitler tepesini
Altı kez geri aldık
Ovalar şahidimiz
Sonunda biz kaldık”
Bu gün Eski şehirde iki şehitlik var. Kanlıpınar Şehitliği ve Hava Şehitliği. İstiklal savaşında
ve çeşitli zamanlarda şehit düşmüş askerlerimiz
burada yatıyor. Ruhları şad olsun.
Eski şehir Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse
Yazılıkaya’yı (Midas Anıtı) gezmeden, Sakarı
Ilıca Termal Turizm merkezini ziyaret etmeden, Şehrin en ünlü yemeği
olan çiğböreğinin tadına
bakmadan, Lületaşından
yapılan hediyelik eşyalardan satın almadan
ayrılmayın.
İç Anadolu Bölgesini şehir şehir dolaştık.
Sözler yetmiyor anlatmaya
İç Anadolu bölgesini. Siz de
Şehir şehir gezmelisiniz. Şehirleri
yaşamak insanlarıyla doğal ve tarihi
güzellikleriyle kaynaşmalısınız. O zaman anlıyorsunuz ki yurdun her karış
toprağı paha biçilmez bir değere sahip. Ne demişler “Çok okuyan değil
çok gezen bilir.” Gezerek memleketimizi tanımaya ne dersiniz.
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EGE BÖLGESİ
BÖLÜMLERİ:
Ege Bölümü
İç Batı Anadolu Bölümü

Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

İLLERİ
Manisa, , Aydın, İzmir,
Muğla Denizli, Kütahya,
Afyonkarahisar, Uşak

Denizli

Muğla
Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

E

ge tarihiyle kültürüyle
doğasıyla deniziyle sıcak insanıyla sizi karşılamaya hazır.
Ege bölgesi sanayi etkinlikleri bakımından Marmara bölgesinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Tekstil gıda ve otomotiv sanayi başta olmak üzere makine yedek parça ve diğer sanayi kuruluşları İzmir’de, yağ sanayi Ayvalık
ve Edremit yöresinde yoğunlaşmış. Uşak, Kütahya ve Afyon’da
şeker, Kütahya’da azot fabrikaları bulunuyor. Pamuklu dokumacılık İzmir uşak aydın Nazilli ve özellikle Denizli’de yaygınlaşmış. Denizli tüm bölgenin en önemli tekstil merkezi ve buradan yurtdışına
ihracat yapılıyor. İzmir Körfezindeki Çamaltı tuzlası Türkiye’nin en
önemli tuz üretim merkezi. Bölge,
Soma, Tunçbilek ve Yatağan’da-

ki termik, kemer ve Demirköprü’deki hidroelektrik santralleriyle
Türkiye’nin toplam elektrik üretimine önemli katkılarda bulunuyor.
İzmir yakınlarındaki Aliağa’da büyük bir petrol rafinerisi bulunuyor.
Ünlü tarihi yazarı Heredot’un
deyimiyle Dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine sahip ege kıyıları boyunca körfezler yarımadalar koylar adalar ve ince
kumlu plajlar art arda sıralanıyor.
Asırlar boyu sayısız mitolojik olayla iç içe yaşamış olan bölge adım
başı tiyatroları mabetleri agoraları ve kaleleri ile ünlü antik kentlere
rastlarsınız. Yakın tarihimizde önemli bir yer etmiş olan ege bölgesi çeşitli işgaller görmüş ama
Türk halkının fedakarane gayretleri ve vatanseverlikleriyle işgallere karşı koymuş ve milli mücadelede büyük başarılara imza atmış.

Gaziantep

NÜFUSU
Ege Bölgesine
bulunan illerin 2018
yılı için toplam nüfusu 10 Milyon 381
Bin 963 kişi olarak
hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye
nüfusunun %12,8’ini
oluşturmaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ
Yaklaşık 79.000
km2’lik yüzölçümü ile
Türkiye topraklarının
%11 kadarını oluşturan Ege bölgesi ülkenin denize doğru geniş bir biçimde açılan
tek bölgesi.
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EKONOMİK FAALİYETLER
TARIM
Bölgenin batısında bulunan verimli tarım alanlarında iklim şartları da elverişli olduğu için
ticari tarım ürün çeşitliliği fazladır. Yetiştirilen ürünler;
Zeytin (%58): Bölgenin batısındaki çöküntü
ovaları ve kenarlarında tarımı yapılabilmektedir.
En fazla Edremit-Ayvalık-Burhaniye çevresinde
yoğunluk kazanmıştır.
Üzüm (%40): Manisa, İzmir ve Denizli
çevresinde üretilen çekirdeksiz üzümler kurutulmaktadır. Önemli ihracat ürünümüzdür.
Haşhaş (%86): Devlet kontrolünde Afyon
başta olmak üzere, Uşak, Kütahya, Denizli ve
son olarak ta Manisa’nın bazı ilçelerinde tarımı
yapılmaktadır.
Tütün (%55): Bölgenin batısında Manisa,
İzmir, Aydın, Muğla, Denizli çevrelerinde tarımı
gelişmiştir.
İncir (%82): En fazla Aydın çevresinde (B.ve
K.Menderes ovalarında) tarımı yapılmaktadır.
Pamuk (%39): Bölgenin batısındaki bütün
çöküntü ovalarında tarımı yapılmaktadır.
Patates: İzmir-Ödemiş çevresinde yoğun olarak tarımı yapılır.
Turunçgiller (%11) : Bölgenin batısında
İzmir’e kadar olan güney kıyılarında tarımı yapılır. Ayrıca iç kesimlere kadar (150-200 km) da
sokulabilmektedir. Sebebi dağların denize dik olmasıdır.
Sebze (%20): Bölgenin batısında kışların ılık geçmesinden dolayı seracılık faaliyetleri ile
sebze üretimi bütün yıl yapılabilmektedir.
Susam (%24): Batıdaki çöküntü ovalarında
tarımı yapılabilmektedir.
Buğday (%10): Bölgenin her yerinde buğday yetiştirilebilmektedir. Ancak daha çok İç Batı
Anadolu Bölümünde tarımı gelişmişti
Arpa (%14): Tarımı daha çok iç kesimlerde
gelişmiştir.
Ş.Pancarı (%11): Afyon, Uşak, Kütahya
çevresinde tarımı gelişmiştir.

HAYVANCILIK
Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir,
Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık
(Bodrum-Marmaris kıyılarında sünger avcılığı da
yapılır), Menteşe yöresinde kıl keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir. Ayrıca şeker fabrikaları ile büyük
kentler çevresinde büyük baş hayvancılık, iç kesimlerde de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir.

MADENLER
Linyit: Türkiye’de en fazla linyitin çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir.
Linyit yatakları fazla olduğu için termik santraller de fazladır. Bölgede Linyit; Manisa(Soma),
Aydın, Muğla (Yatağan), Kütahya (Tavşanlı,
Tunçbilek, Seyit Ömer, Değirmisaz) ve Denizli
çevresinde çıkarılmaktadır.
rılır.

Demir: Edremit (Kaz dağı) çevresinde çıka-

Bor Mineralleri: Kütahya-Emet
Civa: İzmir (Ödemiş-Karaburun-Çeşme), Uşak (Eşme)
Tuz: İzmir-Çamaltı Tuzlası
Mermer: Afyon, Kütahya, Manisa çevresi
Krom: Kütahya, Muğla çevresi.
Zımparataşı: İzmir-Aydın-Muğla çevresi
Altın: Bergama-İzmir

TURİZM
Marmara Bölgesinden sonra turizmin en
fazla geliştiği bölgemizdir. En fazla gelişen turizm etkinliği deniz turizmidir. Ayrıca tarihi eserler
bakımından da zengindir. Efes, Meryemana,
Bergama, Bodrum, Sart, Milet, Pamukkale (Hieropolis), Çavdarhisar bölgedeki başlıca antik
kentlerdir.
Pamukkale travertenleri ile önemli turizm
kentimizdir. Sağlık turizmi (Balçova, Çeşme, Pamukkale, Karahayıt, Eynal) ve milli parklar (Dilek
yarımadası, Spil Dağı) diğer turizm kaynaklarıdır.
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SANAYİ

Marmara Bölgesinden sonra sanayinin en
fazla geliştiği bölgemizdir.
Dokuma: Denizli, Aydın (Nazilli) İzmir, Manisa.
Petro-kimya: İzmir-Aliağa.
Deri-Kösele: İzmir, Manisa, Uşak
Şeker: Afyon, Uşak, Kütahya
Çini-porselen: Kütahya
Çimento: İzmir, Denizli, Afyon
Gübre: Kütahya, İzmir
Termik santral: Muğla (Yatağan-Gökova),
Manisa-Soma, Kütahya( Tunçbilek-Seyitömer)
Jeotermal enerji santrali: Denizli-Sarayköy
Halı-Kilim: Manisa (Kula, Demirci, Gördes),
Kütahya (Simav), Muğla-Milas, Denizli-Tavas.
Kağıt: Afyon-Çay, İzmir
Otomotiv: İzmir
Elektronik eşya: İzmir, Manisa, Aydın-Nazilli, Denizli,
Mobilya: İzmir-Karabağlar
Deterjan: İzmir, Manisa
İlaç: İzmir
Sigara: İzmir, Manisa-Akhisar
(Açılmayı bekliyor)
Seramik: Kütahya, Manisa
(Turgutlu-Akhisar)
Tuğla-Kiremit: Manisa (Turgutlu-SalihliAlaşehir-Akhisar), Aydın

NÜFUS VE YERLEŞME
Marmara Bölgesinden sonra en fazla göç
alan bölgemizdir. Göçlerle bölge nüfusu sürekli
artmaktadır. Yaz döneminde bölgenin batısında
turizm ve tarım işçi göçünden dolayı da mevsimlik nüfus artışı görülür. Nüfus genelde bölgenin
batısındaki çöküntü ovaları kenarında toplanmıştır. İç kesimlerde nüfus seyrektir. Sebebi iklimin
karasal olması, sanayinin gelişmemesidir. Kıyıda
menteşe yöresi yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır.
Ege Bölgesine bulunan illerin 2018 yılı için
toplam nüfusu : 10 Milyon 381 Bin 963 kişi olarak
hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye nüfu-

sunun %12,8’ini oluşturmaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bölgenin batısında iç kesimlere kadar etkili
olan iklim Akdeniz İklimidir. Yazlar sıcak ve kurak
kışlar ılık ve yağışlıdır.
En sıcak ay ortalaması 27-28°C, en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama
17-18°C’dir.
Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür.
şer.

En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düKışın görülen yağışlar Cephesel kökenlidir.

Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir.
Ortalama 600-1000 mm arasındadır.
Bitki örtüsü maki dediğimiz bodur bitki topluluğudur. Maki; mersin, defne, kocayemiş, zeytin,
zakkum, keçiboynuzu, kermez meşesi vb bitkilerden oluşur. Yüksek yerlerde ormanlar vardır
(kızılçam ormanları) .
Bölgede Akdeniz iklimi güneyden kuzeye
doğru enlemin, batıdan doğuya doğru da yükseltinin etkisiyle bozulur.
İç kesimlere doğru gidildikçe yükseltinin artması ve deniz etkisinden uzaklaşma sebebiyle
karasal iklime geçilir. Bu sebeple iç kesimlerde
kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bitki örtüsü
bozkırdır. Yükseklerde yer yer meşe ormanları
vardır.

AKARSU VE GÖLLERİ
Bölgenin başlıca akarsuları çöküntü ovalarını geçerek Ege Denizine dökülen Bakırçay,
Gediz, K. ve B. Menderes akarsularıdır. Yatak
eğimleri az olduğundan akarsularda menderes
olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Döküldükleri denizde alüvyonları biriktirmek suretiyle
delta ovaları oluşturmaktadırlar. Örnek: önceleri
liman kenti olan tarihi Milet ve Efes kentlerinin
bugün iç kesimde kalması.
Başlıca gölleri Marmara ve Bafa (Çamiçi)
gölleridir. Bu göller oluşum bakımından alüvyon
set gölüne örnektir. Bölgede ayrıca Gediz’de Demirköprü, B.Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel baraj gölleri vardır.
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Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

Yüzölçümü
Nüfusu
İl Plaka kodu
Telefon kodu

: 12.007 km²
: 4.279.677 (2017)
: 35
: 232

İLÇELERİ :
AAliağa, Balçova, Bayındır,
Bayraklı, Bergama, Beydağ,
Bornova, Buca, Çeşme,
Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir,
Güzelbahçe, Karabağlar,
Karaburun, Karşıyaka,
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz,
Konak, Menderes, Menemen,
Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar,
Selçuk, Tire, Torbalı, Urla

T

arihçi Heredot’un deyimiyle
“Dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine sahip”
olan Ege kıyılarını bir inci gibi süsleyen İzmir. Ege bölgesinin en büyük, Türkiye’nin

Gaziantep

EGE KIYILARININ İNCİSİ

İZMİR
üçüncü büyük şehri. Marmara için İstanbul, Akdeniz
için Antalya ne ise Ege için de İzmir o’dur.
Modern ve hayat dolu bir kent. İzmir aynı zamanda işlek bir ticaret merkezi. İnsanlarla dolup taşan alışveriş merkezinde dolaşmak size zevk verir.
İzmir’in batısında nefis renkli denizi, plajları ve termal
merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma
devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm
İon Kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran
Efes, yoğun düşünce etkinlikleriyle de adını duyuruyordu.
İzmir’de Sahil boyunca palmiye ağaçları ve geniş
caddeler bulunuyor. İzmir limanı İstanbul’dan sonra
ikinci sırada yer alıyor. Canlı ve kozmopoliten bir şehir
olan İzmir, uluslararası sanat festivali ve uluslararası
fuarı ile de önemli bir yer tutuyor.
İzmir ilinin doğusunda Manisa, Kuzeyinde Balıkesir, batısında Ege denizi, güneyinde Aydın bulunuyor.
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KISACA İZMİR TARİHİ
Eski İzmir’in kuruluş tarihi ve kurucularının
kim olduğu hakkındaki bilgilerimiz iki kategoride
toplanabilir. İzmir’in ilk kurucularının Amazonlar
olduğuna dairdir. Bir diğeri ise, kentin efsanevi
Frigya kralı Tantalos’un ismi etrafında gelişir.
Hatta Tantalos’a ait olduğu iddia edilen bir mezar
da bulunmaktadır.
Diğer bir söylentiye göre ise kentin kurucularının Lelegler olduğu dile getirilmektedir. Ancak
söylence kaynaklı bu bilgilerin hiç birisi, arkeolojik kazılar yapılan Bayraklı yerleşim alanından
elde edilen verilerde kanıtlanma şansı bulamamıştır.
İzmir’in kuruluşu hakkında elde bulunan
bilgilerin ikinci kategorisini, tarihsel kayıtlar ve
arkeolojik verilerin oluşturuyor. Bayraklı’da yapılan kazılarda elde edilen buluntular, İzmir’in
kuruluşunun İÖ. 3000 yıllarına kadar indiğini
göstermektedir. Ancak İzmir’in kuruluşuna ilişkin
tarihlendirmenin, kazıların ilerlemesi ve daha erken yerleşim tabakalarına ulaşılması durumunda, belirtilenden daha önceki yıllara gidebileceği
de düşünülmektedir.
Yapılan araştırmalar İzmir’in bir
Aiol kenti olduğunu göstermektedir.
Bir dönem Hitit İmparatorluğu’nun
nüfuz alanı içine girse de, Aiol
kenti olma özelliğini Ionia’lıların
kenti ele geçirmelerine kadar
sürdürdüğü bilinmektedir. İzmir’in
kurulduğu yarımada, Aiolis ve
Ionia bölgelerinin sınırında bulunuyordu.
İzmir’in bu ilk döneminden
geriye kalan en önemli miras,
şehrin kendisidir. Bayraklı’da bu-
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lunan ören yeri, yapılan kazılarla her geçen gün
biraz daha açığa çıkartılmaktadır. Bugüne kadar
yapılan çalışmalarda kentin ızgara planlı, yani
bir-birini dik kesen sokaklarla örülü bir yapıda
olduğu anlaşılmıştır. Kente ilişkin önemli bulgular
arasında iki tapınak, şehrin surları, sivil mimari
örnekleri, cadde, sokak ve çeşmeler sayılabilir.
M.Ö 3000’li yıllarda Batı Anadolu büyük
ve zengin Truva uygarlığının etkisi altındadır.
Homeros’un İlyada’sında “Ket’i” olarak söz ettiği
Hititler, diğer adıyla Etiler Anadolu yaylasında etkin bir güç ve medeniyet idiler. Hititlerden sonra
Frigyalılar ve onlardan sonra da Lidyalılar büyük
ölçüde İzmir’i etkilemişler. 1415 yılından itibaren
İzmir tamamen Osmanlı egemenliğine girmiş.
İzmir’i yüzyıllardan bu yana süsleyen Osmanlı
Türk mimari eserleri Hisar Cami, Şadırvan Cami, Hatuniye Cami, Konak Yalı Cami, Kemeraltı
Cami, Saat Kulesi, Kızlar Ağası, Mirkelam, Çakaloğlu ve daha birçok han ve hamamlar. İzmir
1415 yılında Sultan Mehmet Çelebi ile birlikte
Osmanlı egemenliğine girdi.
19. yüzyılda İzmir acı dolu yıllar yaşadı. İşgal
yılları. Güzel İzmir, I. Dünya Savaşından sonra
15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından işgal
edildi. Kordon boyunda genç-ihtiyar, çoluk-çocuk
demeden yüzlerce insan şehit edildi.
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Ve daha neler neler. İzmir o günlerin acı
dolu hatıralarını unutmadı. Ve 9 Eylül 1922...
Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük
Taarruz’un başarıya ulaşması sonucu İzmir üç yıl
süren Yunan işgalinden kurtuldu. 9 Eylül tarihinin
İzmir’de unutulması neredeyse imkânsız. Bugün
şehirde kampüsü bulunan üniversitenin de adı
Dokuz Eylül Üniversitesi.
Topkapı müzesinden sonra ülkemizin en
önemli müzelerinden biri olan Selçuk ilçesindeki
Efes Ören Yeri ve Selçuk Müzesi turistlerin yoğun uğrak noktalarından birini oluşturuyor. İzmir
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Tire, Bergama,
Ödemiş ve Çeşme Müzeleri de ilin arkeolojik
etnoğrafik eserlerinin ve sikkelerinin korunarak
sergilendiği kültür odaklarını oluşturuyor.
Resim ve Heykel Müzesi ile Atatürk Müzesi
de İzmir’de özel bir yer işgal eder. Atatürk Müzesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunuyor. Burası
Atatürk tarafından kullanılan bir evdi. Bu müzede
Atatürk’ün şahsi eşyalarının yanı sıra fotoğrafları
da teşhir ediliyor.
İzmir’in şehir görüntüsünü kuşbakışı izlemek isterseniz hisara çıkmalısınız. İzmir bütün
güzellikleriyle ayaklarınızın altında olacak. Manzara buradan harika.

İZMİR’İN SEMBOLÜ
Agora veya Pazaryeri Namazgah semtinde
bulunuyor. Ve Büyük İskender zamanında inşa
edilmiş. Kızlarağası Han’ı 18. yüzyıla ait bir Osmanlı hanıdır. Saat kulesi Konak Meydanı’nda
şehrin merkezinde. İzmir’in sembolü. Eğer bir
gün yolunuz Kemeraltı’ndaki Havra Sokağı’na
düşerse, buradaki eski ev ve Sinagoglara bakmayı unutmayın. Cumhuriyet Meydanında denize bakan ve at üstünde oturan muhteşem bir
Atatürk anıtı bulacaksınız.
İzmir’de bulunan Osmanlı dönemi eserlerinin mimari üslupları son derece sade ve
gösterişten uzaktır. Kemeraltı iş merkezinde
Hisarönü mevkiinde bulunan Hisar Cami, 1592
yılında Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. Son
derece zarif bir yapı tarzına sahip olan Salepçioğlu cami Kemeraltı’nda, Salepcioğlu sokağında
bulunuyor. İzmir’in en nadide camileri arasında
sayılır. Anafartalar Caddesi etrafına yoğunlaşan
iş merkezindeki Kestane Pazarı Cami ile ilgili
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Evliya Çelebi, iç liman olması nedeniyle minareyi
güçlükle oturttuklarından söz eder. Ayasuluk Tepesinde Aziz Yuhanna Bazilikası’nın batı yamacında bulunan İsa Bey Cami bir Selçuklu Dönemi
yapısı. İsa Bey tarafından 1375 yılında inşa ettirilen caminin mimarı Dimaşklıoğlu Ali.
Kültürpark İzmir’in en büyük parkı. Uluslararası İzmir Fuar’ı burada yapılıyor. Her yıl Ağustos
ayında açılan İzmir Uluslararası Fuar’ı bir eğlence ve endüstri sergisidir.

BERGAMA
Ege’nin tarihi şehri Bergama’dayız.
Bergama’nın en yüksek tepesi Akropolden kuşbakışı şehre bakıyoruz. Bergama şehri ikiye bölmüş. Eski tiyatrodan Agoraya sonra Asklepiona
gelin. Sonra meydanlarda davul zurna eşliğinde
efeleri seyredin. Burada şairin kükrek sesini duyacaksınız.
Dönün nara atın süzülün şahinler
Soğukkuyu’da Bergama’da Kasnak’ta
Toz kaldırın meydan sizin teker teker
Ağır zeybekte harmandalda kozakta.

EFES HARABELERİ
Efes harabelerinin en güzel yapılarından
biri olan tiyatro, oldukça sağlam kalmış ve restorasyonla da bugün Efes festivali gibi şenliklerde
rahatlıkla kullanılabiliyor. İzmir’de alış veriş trafiğinin en yoğun olduğu yerler arasında Kemeraltı
Sokakları bulunuyor. Bunların yanı sıra en iyi ve
modern alış veriş merkezleri Alsancak’taki Kordon Boyu’nda, Karşıyaka ve Cumhuriyet Caddesinde bulunuyor.
Tire İzmir’in Güme dağları eteğinde Küçük
Menderes Nehri’nin suladığı verimli topraklar
üzerinde kurulmuş. Tire’nin tarihe geçmiş bir
özelliği de çiçekçiliği. Tireliler lale karanfil gül ve
çiçeğin her türlüsüne tutkun. Çiçek sevgisi tirenin
geleneksel uğraşları arasında başlı başına bir
yer alır.
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ŞEHZADELER ŞEHRİ

MANİSA

A

ntik çağlardan beri Sypylos adıyla bilinen
dağın kuzey eteklerinde kurulup gelişen
Manisa kenti, hayatını günümüze dek kesintisiz sürdürebilmiş yerleşim yerlerinden biri. 1313
yılında Saruhan Bey’in kurduğu Saruhanoğulları
Beyliği’nin başkenti, Osmanlılar Döneminin şehzadeler kenti olan Manisa; Cumhuriyet Döneminde
dinî, kültürel ve mimarî çehresini değiştirmiş, bugün
modern bir kent görünümüne bürünmüş.
Şehrin kuzeyinde Balıkesir ve Kütahya, doğusunda Uşak, güneydoğusunda Denizli, güneyinde
Aydın, güneybatı ve batısında İzmir ili bulunuyor.
Manisa M.Ö. 1194-1184 yıllarında Truva Savaşları sırasında Magnetler tarafından kurulmuş. Lidya,
Pers, Makedonya, Roma ve Bizans’ın egemenliğine
girmiş. 77 yıl Saruhan Beyliğine başkentlik yapmış.

Yüzölçümü
Nüfusu
İl Trafik Kodu
Telefon kodu

: 13.810 km²
: 1.429.643
: 45
: 236

İLÇELERİ :
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir,
Demirci, Gölmarmara, Gördes,
Kırkağaç Köprübaşı, Kula,
Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı,
Selendi, Soma, Turgutlu,
Şehzadeler, Yunusemre
1390 yılında Yıldırım Beyazıt, Manisa’yı
Osmanlı topraklarına katmış. Osmanlıların
şehzade şehri olarak ün yapan Manisa 16
şehzadenin şehri olmuş, bunlardan 5’i Padişah olmuş. II. Murad, Fatih Sultan Mehmet,
Kanuni, II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet
şehzadeliklerinde Manisa valiliği yapmışlar.
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Manisa’nın canlı, en eski tarihi eseri
Ulu Camidir. Sandıkkale tepesinin yamaçlarından Manisa’yı seyreden bu Ulu Camii,
Saruhanoğulları’ndan Muzafferüddin İshak bin
Fahrüddin İlyas Bey tarafından 1366 yılında
medrese ve türbe ile birlikte bir külliye olarak
yaptırılmış. Bu güzel eser birçok mimari gelişmenin de başlangıcı kabul ediliyor.
İshak Bey’in Türbesi, caminin batı yönüne bitişik bir kubbe ile örtülü. Türbede İshak
Çelebi’ye ait büyük sandukadan başka kimlere
ait olduğu bilinmeyen üç büyük sanduka daha
var.
1313’de Manisa’yı Bizans’tan alan Saruhan Bey, işte şu türbede yatıyor. Bu türbeyi
1345’te İshak Çelebi’nin yaptırdığı söylenir. Ve
türbenin yanında bir heykel. Saruhan Bey imiş
bu.
Şehzadeler, rüyalar şehri Manisa, munisleşir, şefkatle kucaklar, kendine bakanı. Hatuniye,
Muradiye, Sultaniye uzaktan selamlar. Minareler, ellerinde mahyalarla, “Ya Allah, Ya Muhammed” diyerek çağırır. Sonra, bunları daha
yakından görme, onlara dokunma isteği ve
şevkiyle koşarsınız... İşte Hatuniye... Ardından
Sultaniye’nin sıcaklığı sarıyor birden içimizi.

Bu güzel yapı, bu merhamet abidesi külliye
1522’de tamamlanmış.
Şimdi de Muradiye’deyiz. 16. yy Osmanlı
mimarisinin en muhteşem eserlerinden bir kabul edilen Muradiye Külliyesi cami, medrese,
imaret, dükkânlar ve XIX. yy’da inşa edilen bir
kütüphaneden meydana geliyor. Bu güzel külliyenin imarethanesi, bugün arkeoloji müzesidir.
Muradiye Medresesi ise etnografya müzesi olarak kullanılıyor.
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dalıyoruz. Sokaklar böylesine dar, dar ama avlular, evler, yaren yurdu bu yerler geniş, süslü,
zengin... Fakat şimdi ıssız... Garip... Kimsesiz...
Ya Kula’nın çarşıları... Çarşı hareket dolu. Demirciler demir döver, balyozlar kalkar, çekiçler iner,
demir şekilden şekle girer. En zor işlerden biri de
keçecilik. Yünleri tiftikle, ısla, döv ve keçeleştir.
Keçecilik de zor iş doğrusu. Kula’nın Peribacaları. Burası Ankara-İzmir karayolu üzerinde, Gediz
Nehrinin üst taraflarında Burgaz mevkii denilen
yer. Vadi yamaçlarını yalayıp geçen rüzgârların,
yıkayıp inen yağmurların oyuncakları.
Kula’nın çarpan kalbine kulak verenler,
Kula’da Yunus’u, Yunus’ta Kula’yı görenler Emre
Köyü’ne uğrar, Taptuk’un tapusunda, kul olmuş
kapısında Yunus mezarını görürler. Yunus burada mı? Belki de burada... Kim bilir.

TÜRBELER
Yol ortasında kalmış, Terzizade Ahmet Efendi Türbesi, ben de buradayım, diyor. Gülgün Hatun Türbesi olarak da bilinen Yedi Kızlar Türbesi
ise renkli bir sükûneti yudumluyor. Karaca Ahmet
Türbesi bir başka âlemde, bir başka rüyada dolaşıyor. Yiğitbaş Sokak’ta, hemen köşede, kabrinde güller açmış bir başka türbe, Yigitbaş Türbesi.
Zamana yiğitçe direniyor.
Manisa’nın yanık yurdu Kula. Kara Divlit
yanardağının eteklerinde güzel bir kasaba. Ünlü tarihçi Strabon buraya “yanık yöre” adını
vermiş. Kula’nın en sağlam tarih mührü Süleyman Şah Türbesidir. 1388’de Hakka yürüyen
Germiyan Beyi Süleyman Şah işte bu türbede
yatıyor. Kula’nın diğer tarihi süslerinden biri de
1480’den kalma olduğu söylenen Kurşunlu Camii. Saruhanoğulları’ndan Hoca Seyfeddin’in armağanı. 1561 yıllarından kalma olduğu anlaşılan
Hacı Abdurrahman

DAR SOKAKLARI,
GENİŞ EVLERİ İLE KULA
Camii de bir başka tarihi abide.
Varıp ulaşsak bir sevdalı kula
Gönül gerçek dostu nerede bula
Aradığın hazine bendedir gel,
Gel diye haber mi yollamış Kul’a? diyor ve
Kula’nın yaren yurdu evlerinin dar sokaklarına

Alaşehir’e gidiyoruz. Alaşehir’de bugüne kadar gelebilen tarihi eserlerin çoğunluğu Selçuklu
ve Osmanlı dönemine ait. Şehrin yukarısında
Toptepe’de Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıları görmek mümkün.
Alaşehir’in iki garip tarih mührü: Çok eski
bir kilise kalıntısı... Ve Yıldırım Beyazıt Camii...
Sarıkız halinden memnun. Maden suyuyla nice
şehirleri suluyor.
Her tarihi kalıntı, her tarihi şehir harabesi bir
medeniyet aynasıdır. Kırık veya paslı... O medeniyetin hayatını o aynada görebilmek için ya o
pasları silmek veya o kırık parçaları birleştirip görüntü verir hale getirmek lazım. Artemis Tapınağı
da bir büyük ibret tablosu. Sunaklarında nice kurbanların can verdiği tapınak nice ebedi umutların
da yokluk adına kurban edildiği bir yer.

MESİR MACUNU VE
MESİR BAYRAMI
Sardes Antik Kenti, Manisa’nın Salihli İlçesinde. Lidya devletine başkentlik yapmış bu antik
kent buraya gelenleri büyülüyor.
Bir de mesir macunu var. Manisa’nın yüzyıllardır süregelen bir geleneği, her yıl nisan ayında
yeniden canlandırıyor. Bu yapışkan kıvamlı karışım, rivayete göre Sultan Süleyman’ın annesini
de sağlığına kavuşturmuş. Mesir bayramı yöre
halkı ve ziyaretçiler için yılın doruk noktasıdır
daima.
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EFELER DİYARI

AYDIN
Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

Gaziantep

AYDIN TARİHİ
Aydın Büyük Menderes boyunca doğu batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgeni andırıyor. Tarihi bakımdan Aydın çok yoğun bir kültür mozaiği oluşturuyor. İlk
adı Antheim olarak bilinen Aydın sırayla Traklar, Torlar,
Karialılar, Frigler, İonlar, Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans ve 17. Yüzyılda Aydınoğulları’nın
egemenliğine geçerek daha sonra Osmanlı topraklarına katıldı. 16.yüzyılda büyük ayaklanmalara sahne
olan kent bir dönem “Güzelhisar” adını aldı. Aydın, 27
Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edildi. 30 Haziran 1919’da geri alındı ancak tekrar işgal edilen kent
7 Eylül 1922’de kurtarıldı.
Bu tarihi bilgiler bir tarafa halk Aydın’ı günün aydınlığı ile bağdaştırarak efsaneleştiriyor. Ve şu hikâyeyi
dile getiriyor. Bir zamanlar Türk sultanı komşusu Rum
tekfurunun kızı ile evlenir. Tekfur, kızının çeyizine karşılık der ki: Damadım sultana benden selam söyleyin
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 8.007 km2
: 1.097.746 (2018)
: 09
: 256

İLÇELERİ :
Bozdoğan, Buharkent, Çine,
Didim, Germencik, İncirliova,
Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı,
Köşk, Kuşadası, Kuyucak,
Nazilli, Söke, Sultanhisar,
Yenipazar.
Aydın’ın, kuzeyinde İzmir ve Manisa,
doğusunda Denizli, güneyinde Muğla,
batısında da Ege Denizi’yle çevrili.
oturduğu şehirde güneş batınca atına atlasın sabah gün ışıyıp aydınlık oluncaya
kadar dörtnala sürsün. Nereye kadar gelmişse oralar onundur. Sultan da öyle yapar
bütün gece at koşturur. Sabahleyin gün
ışıyıp aydınlık olunca orada durur. Burası
Aydın’ın bulunduğu yerdir. Durduğu yerde
bir sınır şehri kurar adı Aydın olur.
Aydın denince ilk akla gelen efeleri,
tütünü, inciri ve güzel pamuğu.
Efeler Aydın’ın sembolü adeta. Milli
mücadelede canla başla savaşıp buraları
düşmana dar eden efeler yiğitliğin cesaretin heykelini diktiler.
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AYDIN İNCİRİ
Bir Akdeniz meyvesi olan ve Aydın’la özdeşleşmiş olan incir, Aydın’ın önemli yemişlerinden
birisi. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da
Aydın inciri meşhur. İncir deyince Aydın, Aydın
denince incir akla gelir. Aydın’da 271 çeşit incir
bulunuyor. İncirin yanı sıra Pamuk ve tütünün de
aydın ekonomisinde önemli bir yeri var.

KEHANET MERKEZİ DİDYMA
Ege bölgesinin en önemli kentlerinden biri
olan Aydın geçmişle günümüz arasında bir köprü
oluşturuyor. Burada bulunan Didyma antik kenti
Yenihisar ilçe merkezinde. Burası antik çağda bir
kehanet merkeziydi. Apollon mabedinin kalıntıları kentin görkemine tanıklık edercesine hala
ayakta duruyor. En parlak dönemini MÖ 6 ve 7.
yy da yaşayan tarihi Miletos kenti görülmeye değer. Miletos tiyatrosu bu yörenin en önemli kalıntıları arasında. Bir başka antik kent ise Söke’nin
Güllübahçe köyünde Priene antik kenti. Oldukça
eski bir geçmişi olan Tralles antik kenti de MÖ.
400 yıllarında tarih sahnesinde görülüyor.
Aydın’daki müzelerde yörenin tarihine ışık
tutan eserler sergileniyor. Aydın Müzesi, Aphrodisias müzesi, Milet müzesi sergiledikleri tarihi
eserlerle birçok ziyaretçinin akınına uğruyor.
Aydın gerçekten tarihin ihtişamını tarihi
yapılarıyla gözler önüne seriyor. Ramazan paşa camii Üveys Paşa Camii, İlyas Bey Camii
görkemli tarihe şehitlik yapmış günümüzde ise
dimdik ayakta duruyor. Koçarlı ilçesinin 5 km
güneydoğusunda yer alan Cin Cin kalesi 18. yy.
ait bir yapı. Kuşadası iskelesi yakınında bulunan
Öküz Mehmet paşa kervansarayı 1618 yılında
yaptırılmış ve günümüzde turistik otel olarak kullanılıyor.
Aydın ve çevresindeki kaplıcaların birçok
hastalığa iyi gelmesi bölgedeki termal tesislere olan ilgiyi arttırıyor. Kaplıcalardan Kızıldere
Kaplıcası Buharkent ilçesine 3 km. uzaklıkta.
Sultanhisar ilçesine 9 km. uzaklıktaki Salâvatlı
Kaplıcası kükürtlü suyuyla romatizma ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Gümüş Kaplıcası, Davutlar
Termal kaplıcası gibi kaplıcalar da birçok hastaya şifa dağıtıyor.
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Aydın ili tarihi kültürel ve doğal değerlere
sahip olmasının yanında turizm faaliyetlerinin en
yoğun olduğu Batı Anadolu’nun orta yerinde bulunuyor. Ayrıca turizm açısından en önemli deniz
sınır kapısına sahip olması Aydın’ı sektörün en
gelişmiş illerinden biri haline getiriyor.
Aydın turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu
illerimizden biri. Bu konumunu Kuşadası ve Didim gibi önemli turizm merkezlerine, büyük antik
kentlere, müzelere ve kaplıcalara borçlu.
Kuşadası, bugün Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bunun nedenlerini
değerlendirirken, zengin tarihi çevrenin ve eşsiz
plajların varlığının yanı sıra, bölgenin iklim koşulları da önemli. Kuşadası, geniş kumsal kıyıları ile
eşsiz bir cennet.

BAFA GÖLÜ
Bafa Gölü Söke ilçesine 25 km. uzaklıkta. Göl 2000 yıl öncesine kadar antik Latmos
Körfezi’nin bir devamıydı. Göl, 6708 hektar alanı
ile 1994 yılında Milli Park ilan edilerek, koruma
altına alınmış. Balık ve kuşların beslenme ve
barınma alanı olması nedeniyle, çok zengin kuş
türlerine ev sahipliği yapıyor.
Kirazlı’nın iki ünlü evliyası var. Yaren Dede
ve Sinan Dede. Bu iki ebedi dostun aralarında 5
km. mesafe bulunuyor. Burası şehirden ve şehir
dışından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.
İncirin pamuğun zeytinin bereketi büyük
menderes ovasında fışkırır Nazilli’de toplanır.
Zeybekler Aydın ve Nazilli dağlarının kartalları
yiğitleri. Anadolu yaylalarında pervasızca at koşturan gözünü budaktan sakınmaz efelerin sürdüğü eski bir Türk geleneği zeybeklik. Nazilli’nin
türküsünde, oyununda, eğlencesinde zeybekleri
görür zeybekleri dinlersiniz.
Efeler at koşturdu
Aştılar yokuş yokuş
Kızlar gergef dokudu
İşlendi nakış nakış.
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Seydikemer

ÖLÜDENİZ’İYLE BODRUM’UYLA
DALYAN’IYLA TURİSTLERİN GÖZDESİ

MUĞLA
Bursa

Bilecik

Eskişehir
Kütahya
Manisa
Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

İLÇELERİ :

Burdur

Antalya

İ

: 13.338,00 km2
: 967.487 (2018)
: 48
: 0252

Bodrum, Dalaman, Datça,
Kavaklıdere, Köyceğiz,
Marmaris, Menteşe, Milas,
Fethiye, Ortaca, Seydikemer,
Ula ve Yatağan

Balıkesir

Uşak

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

Gaziantep

nsanlık tarihinin ilk günlerinden itibaren yüzlerce medeniyete beşiklik yapmış Anadolu’nun
Güneybatı Ege bölgesinde yer alan şehri. 1100
km’yi aşan kıyı şeridindeki irili ufaklı yüzlerce koyu,
zengin orman varlığı, Nisan ayından Ekim ayı sonuna
kadar uzanan bol güneşli enfes havası, tertemiz ve
pırıl pırıl denizi, insanlık tarihinin geçirdiği her devrin
adım başı izlerinin görülebileceği muhteşem tarih ve
kültür mirası. Türk ve Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biri. Eşsiz doğa harikaları ve sıcakkanlı,
konuk sever insanların ülkesi, rüyalar diyarı MUĞLA.

Şehrin doğusunda Antalya, kuzeydoğusunda Burdur, kuzeyinde
Denizli ve Aydın illeri ile batısında Ege
denizi, güneyinde Akdeniz bulunuyor.
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MUĞLA TARİHİ
Antik Karya Bölgesinin en eski yerleşim
alanlarından olan Muğla, sırasıyla Karya, Mısır,
İskit, Asur, Dor, Met, Pers, Makedon, Roma ve
Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1284 tarihinde
Türk egemenliğine girmiş olan Muğla ilinin antik
adı, çeşitli bulgu ve kaynaklarda “Mobella, Mobolia, Moğola” olarak geçmektedir.
Muğla bölgesinin ilk çağlardaki adı KARİA.
Karia eski yazarlara göre Güneybatı Anadolu’da
Menderes nehri ile Dalaman çayı arasında kalan
bölgenin adı. Karia adı Kar’lardan geliyor. Bölgenin yerli halkı Luvi’ler. Luvi’lerin MÖ 2000’lerden
beri bu bölgede yaşadıkları biliniyor. Luvi dilinde
Kar, doruk-uç anlamında kullanılıyor. Karia ise
Helen ağzında “doruklar ülkesi”ni tanımlıyor.
Karia’lılar kendilerini Anadolu’lu sayıyorlar
Bölgenin yazılı tarihi Halikarnassos’lu ünlü
tarihçi Heredot ile başlıyor. Tarihçi Heredot’a göre ise Kar’lar Ege adalarından gelip bu bölgeye
yerleşiyor ve yerli halkla kaynaşıyor. Kısacası,
bölgede yaşayanlar, göçlerle birlikte gelenlerle
kaynaşıp MÖ.1000 yıllarından itibaren Karia’lılığı oluşturuyorlar. Bodrum yarımadasının dağlık
yerlerinde yaşayan Leleg’ler de Karia halklarının
bir bölümüydü ve taşlık kayalık yerlerde oturdukları için de Lelegler olarak biliniyordu
M.Ö 13’ncü Y.Y da Anadolu’nun II. Ramses
tarafından istilasından sonra Karia bölgesi bir
süre Mısır egemenliğinde kaldı. M.Ö. 1000’de
DOR’lar yörenin güney kıyılarına yerleştiler.
M.Ö 546’da PERS’lerin Lydia kralı Krezüs’ü esir
almaları ile yöre Pers topraklarına katıldı. M.Ö.
334’te Anadolu’ya gelen Büyük İskender, kıyıyı
izleyerek önce Halikarnasos’u yani Bodrum’u daha sonra da Muğla’yı aldı. M.Ö.188’de Roma’nın
yardımıyla Bergama Krallığının egemenliğine
girdi. Daha sonra Muğla yöresi bir roma eyaleti
durumuna geldi.
M.S. 800 yılına kadar süren Bizans hegemonyası Abbasi Halifesi Harun Reşid’in bölgeye gelmesi ile noktalanmış ve yörede ilk İslam
etkileri görülmeye başlanmıştı. 1071 Malazgirt
Savaşı’ndan sonra hızlı bir Türkleşme sürecine
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giren Anadolu’nun bu yöresine bazı kaynaklar,
1074 yılında Süleyman Şah’ın geldiğini yazarlar. 1284 yılında Menteşe Bey’in eline geçince
Menteşe adıyla anılmaya başlanmıştır. 14. Y.Y.
sonlarına doğru Yıldırım Beyazıt tarafından zapt
edilmiş ve Timur istilasından sonra 1424 yılında
Osmanlıların eline geçerek yörede kesin Türk
egemenliği dönemi başlamış.

EN UZUN SAHİL
ŞERİDİNE SAHİP İL
Muğla’nın ulaşım şartları çok kolay. Karadan
denizden ve havadan Türkiye’nin ve dünyanın
her yöresinden mükemmel seviyede ulaşım alanı mevcut. Son yıllarda giderek artan iç ve dış
turizmin hareketleri ile yat turizminin ihtiyaç ve
taleplerini karşılamak amacıyla özellikle hava ve
deniz ulaştırma kapasite ve imkânları artırıldı.
1.124 km. olan kıyı uzunluğu ile (deniz kıyısı
840 km, adalar çevresi 231,4 km., göl kıyısı 52,6
km.) en uzun sahil şeridine sahip olan ildir.
Coğrafi özellikleri bakımından Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan Muğla’da özellikle
Fethiye ve civarlarında, yılın her ayında denize
girmek mümkün.
Binlerce yıllık tarih ve kültür mirası, eşsiz
doğa varlıkları ile Muğla ve yöresi zengin kaynaklara sahip. Muğla il merkezinde Ula Camii
bulunuyor. 1344 yılında Menteşe Beyi İbrahim
tarafından yaptırılan bu cami Muğla’nın en büyük
camii. Şeyh Camii, Üç Erenler Camii, Kurşunlu
Camii ile Saburhane civarındaki otantik Muğla
evleri ve eski özgün kent dokusu, Hafize Ana
Evi, Şemsi Ana ve Şahidi Türbeleri gezilip görülmesi gereken tarihi yerler.
Muğla müzesi çeşitli etnografik ve arkeolojik
eserleri sergiliyor. Bodrum kalesi içinde yer alan
Sualtı arkeoloji müzesi de buraya gelen turistlerin ilgi odağı. Marmaris’te doğa ile tarih iç içe.
Marmaris Müzesi ve Doğanın içinde birçok tarihi
kalıntının bulunması bölgeye gizemli bir hava
katıyor. Fethiye müzesi, Milas müzesi görülmeye
değer diğer müzeler arasında.
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TURKUAZIN EN ÇOK
YAKIŞTIĞI ŞEHİR
Her kent her deniz bir renkle anılsaydı
Fethiye’ye turkuaz yakışırdı. İşte mavinin bu en
güzel tonu gelip Fethiye’de Ölüdeniz’de oturmuş.
Dünyanın en ünlü ve en güzel harikalarından biri
olan Ölüdeniz’in, muhteşem lagünün turkuvaz
mavisi suları için, miller boyu seyahat etmeye
değer. Kristal kadar saf olan Ölüdeniz’in suları o
kadar temizdir ki, eğer tuz atılacak olursa, evde
içtiğiniz su kadar temizdir. Ölüdeniz iki bölümden oluşur: Birinci bölüm koydan lagüne uzanan
Belcekız ya da Belceğiz bölümüdür. Bu bölüm
Ölüdeniz’in dalgalı bölümüdür.
İkinci bölüm içerisinde lagünün bulunduğu
gerçek Ölüdeniz bölümüdür. Bu bölüm sakin ve
sığ olan bölümdür. Ölüdeniz Fethiye’den 12 kilometredir. Burada, kano, sörf, su kayağı, paraşüt
gibi bütün su sporlarının yanında plaj voleybolu
da oynayabilirsiniz.
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SAKLIKENT
Saklıkent, 14 kilometre içeriye giden devasa
bir vadi ve kanyondur. İki dağ arasında inanılmayacak kadar dar ve yüksektir. Eğer kanyonun
içindeki güzellikleri görmek istiyorsanız, buz gibi
soğuk suların içinden yürüyerek ırmağın diğer
tarafına geçmek zorundasınız. Eğer istiyorsanız
bu buz gibi soğuk sudan içebilirsiniz de, çünkü
hemen yürüdüğünüz yerden çıkan doğal bir kaynaktır! O kadar soğuktur ki, yazın bile olsa ayağınızı bu suyun içinde kaybediyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yer 15 yıl önce bir keçi çobanı
tarafından bulunmuş ve 49 yıllığına hükümetten
kiralanmıştır. Şimdi bu çoban Saklıkent’teki cafe-restoranı işletmektedir. Fethiye’ye dönerken
yolda, köylülerin ev yapımı gözlemelerini ayranla
(yoğurt, buzlu su ve tuz karışımı) tatmak için kısa
bir mola verip Türk köy yaşamını tecrübe edebilirsiniz. Ayrılırken, evlerinde sizin en iyi şekilde
rahat edebilmenizi sağlayan çocuklar için bahşiş
bırakmayı unutmayın, çünkü görebileceğiniz misafirperverliğin en iyisini gösterirler.
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YÖRÜK VE TÜRKMEN DİYARI,
KARUN HAZİNELERİNİN BULUNDUĞU

UŞAK

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 5341 km2
: 367514
: 64
: 276

İLÇELERİ :
Banaz, Eşme, Karahallı,
Sivaslı, Ulubey.

Yörük ve Türkmen diyarı. Âşıklar beldesi, Cumhuriyetle birlikte gelişen ve büyüyen, aynı zamanda
Türkiye’de elektrikle aydınlanan ilk şehirlerden biri,
“Karun Hazineleri”ni içinde barındıran şehir Uşak.
Uşak ilinin kuzeyinde Kütahya, batısında Manisa, güneyinde Denizli, doğusunda Afyon bulunuyor.

Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa

UŞAK TARİHİ

Uşak

Aydın

Uşak’ta Selçuklu dönemine ait bazı eserlerin
varlığı bilinmektedir. Bunlardan Uşak Kalesinin kare
şeklinde şehri çevrelediği ve beş kapısının bulunduğu
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde belirtilmektedir.
Şehre 5 Km. mesafede Dokuzsele Deresi üzerinde bulunan Canlı Köprü, kitabesine göre 1255 tarihinde inşa

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

1953 yılında il statüsüne kavuşan Uşak iline bir
zamanlar buraya yerleşen Türkmenler “âşıklar” anlamında Uşşak adını vermişler. MÖ 13. yüzyıldan itibaren
sırasıyla Assuvalılar, Hititler, Frigler, Lydia Krallığı, Persler, Makedonyalılar ve Bergama Krallığı hâkimiyetinde
kalan bölgede Roma yönetimi MÖ 129’da başladı. Daha sonra Anadolu Selçukluları, Haçlılar ve Bizanslılar
arasında birkaç kez el değiştirdi. 13. yüzyılda Anadolu
Selçuklu Devleti’ne katıldı.

Afyonkarahisar

İzmir

Burdur

Antalya

Gaziantep

edilmiştir. Aynı dere üzerinde yer alan Halıpazarı Köprüsünün kitabesi yoktur. Gediz Çayı
üzerindeki Beylerhan Köprüsü, çevrede Güre,
Sarıkız ve Köprübaşı gibi isimlerle bilinmektedir. Uşak, Anadolu Selçukluları döneminde bu
devletin bir anlamda sınır şehri olmuştu. Sultan
Alaaddin Kevkubad zamanında, Kütahya ve
Uşak civarının kesin olarak Türk hâkimiyetine
girmesini takip eden yıllarda, bölgeye kesif bir
Türkmen yerleşmesi olmuştur. Daha sonra
Malatya civarından göç eden Germiyanoğulları
yerleşti. 1429’da kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Uşak, Kurtuluş Savaşı sırasında
iki yıl Yunan işgalinde kaldı.
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KATİP ÇELEBİ VE EVLİYA
ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE UŞAK
17.yüzyıla ait bilgiler çoğunlukla seyahatnamelerde mevcuttur. Bu yüzyılda yaşayan Katip
Çelebi’nin (1605-1658) “Cihannüma” adlı eserinde ; “Uşak, Kütahya’dan doğuya bir merhale Murat Dağı yakınında, bir dere içinde kaleli
bir kasaba, 150 adet köyü bulunan mamur bir
kazadır. Kasabası geniş bir ovanın doğusuna
düşüp köyleri o ovada bulunmaktadır. Seccade ve halısı meşhurdur.” diye bahsedilmektedir.
Uşak hakkında aynı yüzyılda yazılmış bir
diğer kaynak da Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eseridir. Seyahatname’ye göre Uşak;
Kütahya Sancağı dahilinde bulunan bir kaza
olup, Gevher Sultan ‘Has’sıdır. Şehir, doğuda
Banaz, kıble tarafında Honaz, güneyde Komar,
batıda Kule, kuzeyde Gediz olmak üzere beş
kapısı olan bir kale ile çevrilidir. Eserde kalenin
Özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Buna göre; kalenin müstahkem olmadığı, beş arşın
yükseklikte, şeklinin kare olduğu, Buğday Pazarı
kapısında hendek bulunduğu ve 1598 tarihinde
Uşak halkının Celali İsyanlarından dolayı bu kaleyi tuğla ve taşlarla tamir ettikleri anlatılmakladır.
Seyahatnamede Uşak’ın seksen adet köyü
mevcuttur. Yıllık 10 kese geliri vardır. Şehirde bir
kadı, bir şeyhülislam (müftü), bir nakip, bir kethüda, yeniçeri serdarı ile ayanlar bulunmaktadır.
Halk, ekseriyetle ulema ve tüccardan oluşmaktadır. Uşak kazası dört tarafı bayırlarla çevrili olup
mamurdur. Şehirde 8 kule, 3600 ev, 14 cami, 2
hamam, 370 dükkan, 7 han, 7 kahve mevcuttur.
Bedesteni olmamakla birlikte Sultan Alaaddin
tarafından yaptırılan bir taş han bulunmaktadır,
Seyahatname’de Uşak halısı hakkında da bilgiler vardır. Uşak halısının çok kıymetli olduğu ve
değişik bölgelere ihraç edildiği yazılıdır. Uşak’ta
Rum ve Ermenilerin varlığından bahseden Evliya Çelebi Yahudilerin bulunmadığını yazmaktadır. Eserinde sosyal yaşantıya dair bilgiler de
mevcuttur.
Modern Uşak, bütün bu geçmişin izlerini
gündelik yaşamında hissettirebilen şehirlerden
biri. Dillere destan Uşak dokumacılığı, hem Yörük geleneği, hem de Lidya Krallığı’nın kültürel
zenginliğinin devamı gibi. Yörenin yaygın bir
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sporu olarak cirit, Türkmen geleneğinin önemli
bir parçasını yaşatıyor. Kutlamaların, törenlerin,
özellikle de düğünlerin baş yemeği keşkek ise
muhtemelen Birinci Dünya Savaşı sonrasında
Trakya’dan gelen göçmenlerle birlikte yöre mutfağına dâhil olmuş.
Blaundus şehir kalıntısı MÖ 4. yüzyılda
bölgede hakimiyet kuran Makedonların, Selçikler Köyü yakınındaki Sebaste Roma’nın, Gediz
üzerindeki Çataltepe Köprüsü Osmanlıların ve
Göğem Zafer Anıtı Cumhuriyetin anısı...
Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş mahallelerindeki eski Uşak evlerini kendine özgün görünümüyle dikkat çekiyor. Birbirine yakın mesafelerdeki Ulu Cami, Burma Cami, Aliağa Çeşmesi,
Cimcim Çeşmesi birer tarihi abide olarak karşımıza dikiliyor. Hacı-gedikhan ve Sarraflar çarşısı
da inanlarla dolup taşıyor. Osmanlı geleneğini
yansıtan ve koruma altına alınan eski Uşak evlerinden günümüze dağınık olarak pek azı kalmış.
Ulu Cami’nin hemen karşısındaki Hacıgedik Hanı, eski, hareketli günlerini çok geride bırakmış.
Uşaklıların dinlenmek için seçtikleri yerlerin
başında Murat Dağı geliyor. Havası, suyu ve ormanıyla ünlü Murat Dağı çevresindeki tesislerde
yaz aylarında yer bulmak mümkün değil. Yine
en sevilen yerler arasında Gediz Ilıcası, Hamam
Boğazı, Örencik ve piknik yapmak için Göğem,
Takmak, Karaağaç göletleri sayılıyor. Sivaslı ilçesinin hemen yakınındaki Selçikler Köyü, yemyeşil meyve bahçeleri ve tütün tarlaları arasında
yitip gitmiş bir antik şehri barındırıyor: bu antik
şehir kuşkusuz Sebaste!
Karahallı’ya giden yoldayız, dört yanımız
bağ bahçe. Asıl amacımız Cılandıras Köprüsü’ne
ulaşmak. Cılandıras Köprüsü iki sarp yamacı birbirine bağlayan dar bir köprü.
Sülümenli Köyü yakınlarında sarı tabelaları
takip ederek Blaundus’a ulaşıyoruz. Muhteşem
bir manzara. Tarihî şehir, bütün ihtişamıyla karşınızda. Buralarda çok sayıda kaya mezarı bulunuyor. Daha sonra Uşak merkezine dönüyoruz.
Soluğu müzede alıyoruz. “Karun Hazineleri”nin
1995 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi’ne getirilişinin ardından müzenin ziyaretçi sayısı büyük artış
göstermiş. Yaz aylarında Akdeniz’e giden birçok
kişi, bu hazineyi görmek için Uşak’tan geçiyor.
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BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜYLE
PAMUKKALE, HOROZUYLA

DENİZLİ

Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

Gaziantep

Yüzölçümü:
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

11.868 km2
: 1.027.782
:20
:258

İLÇELERİ :
Acıpayam, Babadağ, Baklan,
Bekili, Beyağaç, Bozkurt,
Buldan, Çal, Çameli, Çardak,
Çivril, Güney, Honaz, Kale,
Merkezefendi, Pamukkale,
Sarayköy, Serinhisar, Tavas

Anadolu Yarımadası’nın güneybatısında, Ege Bölgesi’nin doğusunda yer
alan şehir. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgeleri arasında bir geçit noktası konumunda Türkiye’nin Turizm potansiyeline
sahip önemli bir kenti. Pamukkale’si, ünlü
horozu, şifalı suları, kaplıcaları ve sıcak
cana yakın insanlarıyla İşte Denizli.
Doğuda Burdur, Isparta, Afyon; batıda Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeyde Uşak illeri ile komşu.
Denizli Kıyı kesimleriyle iç bölgeler
arasında bir geçit yeri olduğundan az da
olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir. Burada dağlar genel olarak denize doğru dik
olduğundan, denizden gelen rüzgârlara
açık bulunuyor. Önemli dağları Honaz,
Bozdağ, Babadağ, Eşeler, Karcı dağları.

DENİZLİ’NİN TARİHÇESİ
Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin
6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 )
yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zapt ettikten sonra,
şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü
Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.
Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız.
Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi
serciye sicilleri (Lâdik) ismini vermektedir.

Ibni Batuta’nın seyahatnamesi (Tunguzlu) denilmektedir.
Mesalikullebsar’da da (Tunguzlu) olarak kaydedilmiştir.
Timurlenk’in zafer namesini yazan, Ser afettin Zemdi
(Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir.
Tensiz kelimesi eski Türkçe’de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli
adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan
ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü seklini
almıştır.
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Denizli’nin sembolü olan “Denizli Horozu”,
renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, ilimize en uzak yörelere kadar isim
yapmış yerli bir ırk.
Kendi imkânlarıyla gelişip büyüyen ve bu anlamda Türkiye’ de model olarak gösterilen Denizli,
ekonomik faaliyetler bakımından, iller arasında
ilk 13, sanayi bakımından ise ilk 9 il arasında yer
alıyor. Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 10’u
Denizli’de bulunuyor.
Denizli öteden beri ülkenin dokumacılık merkezlerinden biri olarak tarihteki yerini almış. Tekstil
sanayii, yüksek istihdam hacmi ve yakın zamanda sağladığı katma değer büyüklüğü bakımından
Denizli’nin önde gelen sanayii sektörü durumunda.
Günümüzde, özellikle son yıllarda konfeksiyon
ihracatının devletçe teşvik edilmesiyle birlikte,
Denizli dokuma sanayii, konfeksiyon üretimine de
yönelmiş.
Denizli’nin bağcılığı önemli bir yere sahip.
Çameli ilçesinin dışındaki tüm ilçelerde bağcılık yapılıyor. Ayrıca Denizli’de hemen hemen tüm ılıman
iklim meyveleri yetişiyor. Arıcılık, ilde son yıllarda
hızlı gelişme gösteren tarımsal faaliyetlerden birisi
durumunda.

DENİZLİ KAPLICALARI
Denizlide Şifalı kaynaklar ve kaplıcalar bulunuyor. Bunların önde gelenleri Pamukkale, Karahayıt,
Çizmeli, Kızıldere, Tekkeköy ve Gölemezli. Pamukkale termal kaynaklarının toplam debisi 330 litre/
saniye ve sıcaklığı 35 C civarında. Termal Kaplıca
İşletmeciliğinde büyük hamle içine giren Karahayıt
Köyünde, hemen her evde yapılan sondajlarla sıcak su çıkarılabilmekte. Bu maden suları, sindirim
sistemi üzerinde özellikle mide, barsak, safra yollarında ve karaciğerde olumlu etki gösteriyor.
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PAMUKKKALE
Ve Denizli’nin incisi Pamukkale bir başka adıyla Hiyaropolis.
Kalsiyum oksitli suların binlerce yıldır şekillendirmekten yorulmadığı olağanüstü ve benzersiz bir coğrafyaya yaslanarak biçimlenen bir antik
kent; ünü tüm Akdeniz havzasına yayılmış Helen
ve Roma uygarlığının ihtişamlı merkezlerinden
biri... Mineralli sıcak sularla beslenen doğal teraslar, havuzlar ve öte yanda bu masalsı örtüde
yükselen görkemli yapılar. Sütunlar ve galerilerle
taçlandırılmış caddesi, fon olarak kendine zirveleri
karlı Babadağı ve Honaz Dağları’nı seçmiş, Çürüksu (Lykos) Nehri’nin oluşturduğu vadiye hâkim
konumdaki on bin kişilik tiyatrosu, sıcak ve soğuk
bölümlerden oluşan hamamları, gösterişli idari ve
sivil yapıları ile Anadolu’nun en büyük ve en zengin
antik nekropolüne sahip olmasıyla öne çıkan bir
kent Pamukkale. Türünün yeryüzündeki yegâne
örneği olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
yer alan Pamukkale, antik adıyla Hierapolis’ten
başkası değil elbette.
Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin Arkeoloji literatüründe “Holy
City” yani Kutsal Kent olarak adlandırılması, kentte
bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır.
Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın; Bergama Kralları’ndan II. Eumenes
tarafından MÖ. II. YY.’ başlarında kurulduğu ve

Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera’dan dolayı, Hierapolis
adını aldığı bilinmektedir.
Hierapolis, Roma imparatoru Neron dönemindeki (MS. 60) büyük depreme kadar, Helenistik
kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu
sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan
kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı
bu depremlerden sonra kent, tüm Helenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır. Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans
döneminde de çok önemli bir merkez olmuştur.
Bu önem, MS. IV. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık
merkezi olması (metropolis), MS. 80 yıllarında, Hz.
İsa’nın havarilerinden olan, Aziz Philip’in burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis, XII.
yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir
Pamukkale’deki müze görülmeye değer. Müzede sergilenen bir Attis heykeli, ölümün yaşama,
toprağın verime dönüşünü simgeleyen bir başka
mitolojik öykünün bağını kuruyor.
Bergama kralı II. Eumenes tarafından kurulan
Hierapolis, antik dönemde de turist akınına uğruyordu. Bunun sebebi şifalı sularının yanı sıra, dokumacılıkta önde gelen hareketli ve zengin merkezlerden biri olması. Bizans sürecinde piskoposluk
merkezi olan kentte, erken Hıristiyanlık dönemine
ait yapılar, özellikle de İsa’nın havarilerinden Aziz
Philip için yapılan martyrium, Pamukkale’deki yoğun ilginin bir başka yönünü temsil ediyor.
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DÜNYANIN EN İYİ ÇİNİ HAMURUNUN
BULUNDUĞU, TARİHİ YAPILARIYLA

KÜTAHYA

ŞEHRE VERİLEN ADLAR

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kod
Telefon kodu

: 11875 km2
: 577941
: 43
: 274

İLÇELERİ :
Altınbaş, Aslanapa,
Çavdarhisar, Domaniç,
Dumlupınar, Emet, Gediz,
Hisarcık, Pazarlar, Simav,
Şaphane, Tavşanlı.

Eski kaynaklara, sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın
antik dönemdeki adı “Kotiaeion”dur. Ünlü Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon bu adın, “Kotys’in Kenti” anlamına geldiğini belirtmektedir. Kotys, Trakya’da yaşayan Odrisler’den
olup, Romalıların M.S. 38’de Anadolu’ya gönderdiği bir
komutanın adıdır. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir. Kütahya adı, eskisine
benzetilerek Türkler tarafından verilmiştir.

E

Kütahyalılar, şehri ve ovayı semaver sıcaklığında
sohbetlerle buradan seyreder. Bir de bir Mevlevihane var.
Şimdi adı Dönenler Camii olan Kütahya Mevlevihane’si,
Konya’daki ve Afyonkarahisar’dakinden sonra üçüncü
derecede önemli bir Mevlevihane. Haydi, gelin hep birlikte, tarih katmanlarını aralaya aralaya, bu güzel kenti
gezelim.

Doğuda Eskişehir, güneydoğuda Afyonkarahisar, güneyde Uşak, güneybatıda
Manisa, batıda Balıkesir, kuzeyde de Bursa
ve Bilecik illeriyle çevrili.

ge Bölgesi’nin İç Batı Anadolu eşiğinde
yer alan, tüm dünyada çini beldesi
olarak bilinen ender şehirlerimizden.
Çini hamuru için gereken hamurun en güzeli
bu şehirde bulunuyor. Burası tarihi yapıları,
kültürü, folkloru kaplıcaları, sıcak cana yakın
insanlarıyla Kütahya.
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KÜTAHYA TARİHİ
Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu
Bölümü’nde yer alan Kütahya, bilinen
tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans,
Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye
Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır. Kütahya ili
sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski halk Hitit’lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik
buluntular ilin yerleşim tarihini çok daha
eskilere, ilk çağlara değin götürmektedir. Kütahya için kesin bir kuruluş tarihi
verilememekle birlikte; Hitit metinlerinde
geçen Assuva tarihiyle ilgili IV.Tuthaliya
(M.Ö. 1256-1220) yıllıklarına dayanarak M.Ö. II. binin ortalarında kurulduğu
söylenebilir. Kütahya, bugün de işletilen
zengin maden yatakları dolayısıyla tarihin her devresinde ilgi görmüş, bu sayede geniş ticaret yollarına sahip olmuş,
hızla gelişmiştir. Malazgirt Zaferi’nin
ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış olup
Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde
kurulmuştur. Ayrıca Kütahya “Türk ve
dünya askerlik tarihi”nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak zengin bir
kültürel mirasa sahiptir.
Ardından Yıldırım Beyazıt’a düğün
hediyesi olarak verildi. Osmanlı’nındı artık. 17 Temmuz 1921’de Yunan işgaline
uğrayan Kütahya, 30 Ağustos 1922’de
Dumlupınar Meydan Savaşı’nın kazanılmasıyla düşmandan kurtuldu.
Yellice Dağının kuzey eteklerine
yerleşen Kütahya, kale çevresinde tutunmaya çalışan şirin bir şehir. Yellice
Dağının ovaya inen bir tepeciğine Bizanslılar bir şato kondurmuşlar. Bu şato Germiyanoğullarıyla Osmanoğulları
döneminde yapılan kalenin çekirdeğini
oluşturuyor. Kütahya kalesi, Evliya Çelebiye göre 70 burca sahip görkemli bir
yapıydı ama bugün ne o burçlar, ne de o
heybetli surlar var. Yukarı Hisar, kalenin
teras katıdır sanki.
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SADIK ATAKAN MÜZESİ
Sadık Atakan Müzesi, görülmeye değer. Müzeyi kuran Sadık Atakan, tarihsel değeri olan eşyaları toplamaya, ilk gençlik yıllarında başlamış. Ve
bu güne kadar o kadar güzel şeyler biriktirmiş ki
görülmeye değer doğrusu.
Kütahya’nın gezginler tarafından ilgi gören bir
başka köşesi de Macar Evi. Bu ev On dokuzuncu
yüzyılın ortalarında Rusya ve Avusturya’nın saldırısına uğrayan ve Osmanlıya sığınan bir Macar
ailesinin ikamet ettiği bir evdi.
Kenti gezerken, insan her an bir sürprizle ürperiyor. Bir köşeyi dönünce, karşımıza, yorgun bir
konak, ya da çok yaşlı bir türbe, mescit, cami, çeşme çıkıvermesine hazır olmak gerek. Özellikle göz
alıcı çinilerle bezeli çeşmeler, adım başı, insanın
yüzüne gülüyor. Bu çeşmeler, Germiyanoğulları’nı
ölümsüzleştiren en anlamlı yapıtlar.
Kütahya’yı panoramik olarak görmek isterseniz, Hıdırlık tepesine çıkmanız gerekiyor. Burada,
Kütahya’nın en eski yapılarından biri olan 1246
tarihli bir mescit var. Vacidiye Medresesi ise 1314
yılında, Germiyanoğulları tarafından yapılmış.

ÇİNİLERİYLE HÜKÜMET KONAĞI
Geziyi sürdürürken, Kütahya Hükümet
Konağı’nı da görüyoruz. Burası, gezginlerin gönlünde, çini şenliği oluşturan bir başka görkemli yapıdır.
1907 yılında yapılan bu bina, Kütahya’nın en büyük
ve en çok çini içeren binası. Ulucami yanındaki tarihi Sakahane de çini zenginliğiyle göz kamaştırıyor.
Kütahya’da seramik çini olur çın çın çınlar, sevgiyle
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süslenip beslenir, tepelerde yeşil, mavi yansımalı
bir cami olur. Gezi sırasında, çini atölyelerine de
uğruyoruz. Otuz, kırk hatta elli yıllık çini ustaları ve
tornacılarla görüşüyoruz. Çini olgusunu, çamurun
karılmasından, eserin vitrine konulmasına kadar
geçirdiği aşamaları, bir bir anlatıyorlar bize.
Kütahya’da Tarihle doğanın sarmallaştığı Frig
Vadisi de en çok dikkat çeken mekanlardan birisi.
Kütahya’da pek çok termal kaynak bulunuyor.
Bu şifalı sular, tarihten bu yana, oldukça iyi değerlendirilmiş. Ilıca Kaplıcası, Naşa Kaplıcaları, Yoncalı Kaplıcaları ve Çamur Suları, Emet Kaplıcaları
buraya gelenlere şifa dağıtıyor.
Kütahya’dan ayrılmadan önce yöresel yemeklerinden tatmalısınız. Erişte, tarhana, bulgur Kütahya mutfağının temelini oluşturuyor. Yöreye özgü
yemekler arasında kaymak baklavası, yufka tatlısı
ve yalancı dolma sayılabilir.
Kütahya, tarihsel, turistik ve folklorik konumu
yanında, başta çini ve porselen, gümüş ve maden
dışsatımı olmak üzere, ticari atılımlarıyla yarınların
gözde kentlerinden biri olmaya aday.
Kütahya ile Ege gezimizin sonuna geliyoruz.
Ege bölgesi gerçekten şehir şehir gezilip görülmesi
gereken bir bölge. Burası toprağın suyun rüzgârın
tarihin ve sıcak insanların bir noktada buluştuğu
özgün bir bölge.
Ege aynı zamanda Avrupa Asya ve Afrika
arasında bir bağlantı noktası. Sonsuz zenginliğin
ve kısmetin beşiği. Harikaların güzelliğin ve sihrin
dünyası. Ege bölgesi bütün güzelliği ve ihtişamıyla
sizi bekliyor.

72

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kod
Telefon kodu

AFYON

: 14.721 km2
: 812 416
: 03
: 272

İLÇELERİ :
Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay,
Çobanlar, Dazkırı, Dinar Emirdağ,
Evciler, Hocalar, İhsaniye,
İscehisar, Kızılören, Sandıklı,
Sincanlı, Sultandağı, Sunut.

Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir

A

fyon, Anadolu´nun batı
yarısında bir kavşak
noktası. Doğuyu batıya,
kuzeyi güneye bağlayan doğal bir
kapı konumunda. Tarih boyunca
Anadolu’yu hakimiyeti altına almış tüm medeniyetler
Afyon´da izlerini bırakmışlar. Meşhur kaymağı, eti ve
haşhaşıyla ünlü bu ilimiz taşınmaz kültür varlıkları
ve doğal güzellikleriyle insanı gizemli bir atmosfere
sürüklüyor.
Afyon ilinin doğusunda Konya, kuzeyinde Eskişehir ve Kütahya, batısında Uşak ve Denizli, güneyinde Isparta ve Burdur illeri bulunuyor.
Pek çok uygarlığa yurt olan Afyonkarahisar, öylesine büyülü bir noktada kurulu ki, Türkiye’nin neresine
gitmek isterseniz isteyin buradan geçmek zorundasınız. Yörenin ilk yerleşim tarihi MÖ
3000 yılına kadar dayanıyor.
Hititleri, Frigleri, Helenleri,
Romalı ve Bizanslıları misafir eden ve 1200 yıldan
beri de Türklerin yurdu
olan şehir seçkin
şehirlerimiz-

Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

Gaziantep

den biri..Afyonda ilk durağımız müze. Bize ilk
burası tavsiye ediliyor. Arkeoloji Müzesindeki
Hitit, Frig, Roma ve Bizans eserlerinin eşi ve
benzeri bir başka yerde yok. Afyon’dan gelip
geçen medeniyetler hakkında geniş bilgi elde
etmek istiyorsanız bu müzeye mutlaka uğramalısınız. Müzeden çıkıp şimdiki zamana geri
dönüyoruz. Afyon sokakları her köşede farklı
bir sürpriz sunuyor. Bir ara sokakta dükkânların
önüne rengârenk, saf yünden yapılma kepenekler yığılmış. Çobanları soğuktan koruyan,
kimi zaman yatakları ya da yemek yerken altlara serilen kepeneklerin nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz, selam vererek bir dükkândan
içeri girmeniz yeterli.
Bir de sarp kayalar üstünde
yükselen Afyon Kalesi’ne çıkmak var. Kaleden manzara
müthiş. Afyon manzarasının
ayrılmaz bir parçası olan
kale, eski bir yanardağının ağzında kurulu.
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Hitit Kralı II Murşil’in Arzava seferinde kullandığı kalenin surlarında, günümüze kadar ulaşan Hitit
izlerini görebilirsiniz.
Kaleden sonra yolumuz çarşıya varıyor. Burada hemen hemen iki dükkândan biri ya sucuk satıyor ya da kaymaklı lokum ve şekerleme yapıyor.
Afyon kaymağını duymayan yoktur. Çarşıda son
dönem Osmanlı eserlerinden olan bedestenin yanında, Selçuklulardan günümüze kalma Ulu Camii
ve Gedik Ahmet Paşa’nın yaptırdığı yivli minaresiyle dikkat çeken İmaret Camii de görülmeye değer.
Türk mimarisini yansıtan Kalealtı ise geçmişten
gelen özelliklerini hiç yitirmemiş.
Afyon Kurtuluş Savaşı’nda kilit bir rol üstlenmiş ve ulaşım yollarının toplandığı bir kavşak olduğu için önemi bir kat daha artmıştı. Atatürk de
26 Ağustos 1922 günü, Afyon’a hâkim bir tepe
olan Kocatepe’den Büyük Taarruz’u başlatmış ve
ilk aşamaları buradan izlemişti. Burası, Atatürk’ün
düşünceli bir şekilde yürürken fotoğrafının çekildiği
yer. Simdi burada Atatürk’ün heykeli var, geride de
siperler...
Afyon’a neden termal kent dendiğini şimdi
daha iyi anlıyoruz. Kaplıcalar volkanik geçmişinin
bir hediyesi olsa gerek. Ve İhsaniye. Gözlerimize
inanamıyoruz.. Burada ünlü peribacaları var kendinizi Kapadokya’da hissediyorsunuz. Romalıların
baskısından kaçmak isteyen ilk Hıristiyanlar, aynen
Kapadokya’da olduğu gibi buraya yerleşmişler.
İhsaniye’deki kayamezarları ve Ayazini Kilisesi de
mutlak görülmeli.
Frig Vadisi diye de bilinen Göynüş Vadisi’ne
gidiyoruz. MÖ 1200 yıllarından itibaren Anadolu’da
yayılmaya başlayan Frigler, başkent olarak
Gordiyon’u seçip Afyon, Kütahya, Eskişehir arasında bulunan dağlık ve ormanlık bölgede hüküm
sürmüş. Göynüş Vadisi’nde sizi bekleyen şey, kayamezarları ve açıkhava tapınakları.
Afyon´un yakınında bulunan Agros, Amuriye,
Apameia, Çavdarlıhöyük, Eski Karahisar, Kelainai,
Kırkinler, Prymnessos antik kentleri, Demirlikale,
Toprakkale, Gezler ve Sandıklı kaleleri de görülmeye değer zenginlikler.

Afyon gezimizin son durağı Eber Gölü. Göl,
Çay ve Bolvadin ilçelerinin sınırları olan Eber Gölü,
Akarçay ve Sultandağları’ndan gelen kaynak suları ile besleniyor. Göle yaklaşırken ilk göze çarpan
kamışlar ve bunları toplayan köylüler oluyor. Bir
masaldan fırlamış gibi duran balıkçı barınaklarının
çatısını kamışlar örtüyor. Göl kıyısında yaşayan insanlar geçimini yine gölden sağlıyor.
Afyon denince akla sucuk ve kaymak gelir. Afyon bitkisinin tohumlariyla zenginleştirilmiş tatlıları
da yörenin ´olmazsa olmaz´ larından. Ulaşım yollarının geçtiği bir kavşak konumunda olduğundan
nasıl olsa yolunuz bir gün Afyon’a düşecek. Yalnızca geçmeyip bir süre kalırsanız, tüm bu anlattığım
güzellikler sizleri bekliyor olacak.
Sunuş: Afyonun sucuğundan ve kaymağından
yedikten sonra seramiğiyle sadece Türkiyede değil
dünyada ün yapmış çini beldesine uzanıyoruz. Burası Tarihyle çinisiyle doğasıyla kütahya..
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KÜLTÜR, TARİH HAZİNESİ EN BÜYÜK VE YÜKSEK COĞRAFİ BÖLGEMİZ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Çorum
Tokat

Balıkesir

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Aydın

Konya

Bitlis

Karaman

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adıyaman

Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Niğde

Burdur
Muğla

Bingöl

Kayseri

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya

Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Batman Siirt

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

BÖLÜMLERİ:

COĞRAFİ KONUMU

Yukarı Fırat Bölümü
Orta Kızılırmak Bölümü
Yukarı Kızılırmak Bölümü
Konya Bölümü

Yurdumuzun
doğusunda
164.000 km2 lik bir alanla Türkiye
yüz ölçümünün % 21’ini kaplamaktadır. Tüm coğrafi bölgelerimiz
arasında yüz ölçümünün büyüklüğü
bakımından 1. sırada yer alır. Kuzey-güney yönünde en geniş alan
kaplayan bölgemizdir (enlem farkı
en fazla).

İLLERİ
Ağrı, Ardahan, Bitlis,
Bingöl, Elâzığ, Erzincan,
Erzurum, Hakkâri, Iğdır,
Kars, Malatya, Muş,
Tunceli Van

NÜFUSU
Doğu Anadolu
Bölgesine bulunan
illerin 2018 yılı için
toplam nüfusu 5 Milyon 957 Bin 669 kişi
olarak hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu,
Türkiye nüfusunun
%7,3’ünü oluşturmaktadır.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Bölgenin ortalama yükseltisi
2000 - 2200 m arasındadır. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. “Türkiye’nin çatısı” olarak
isimlendirilir. Bölgenin en alçak yeri
olan Iğdır Ovası (850m) dahi İç
Anadolu’nun ortalama yükseltisine yakındır. Erzurum Ovası 1800
m, Yüksekova 2200 m yükseltiye
sahiptir. Bölgede yer alan ovaların
ortalama yükseltisi 1500’dir.Bölgede bulunan dağlar, doğu-batı doğrultusunda ve üç sıra halinde uzanırlar. Dağlar arasında ise çöküntü
ovalan yer alır. Bölgenin kuzeyinde,
batıdan doğuya doğru Çimen, Kop,
Allahuekber ve Yalnızçam Dağları

uzanır. Orta sırada Munzur (Mercan) Dağları, Karasu-Aras Dağları
ve Ağrı Dağı bulunur. Güneyde
yer alan dağlar ise Güneydoğu
Toroslar, Bitlis Dağları, Buzul (Cilo)
Dağlarıdır. Bu dağlar üçüncü jeolojik zamanda Alp-Himalaya orojenik
sisteminin uzantısı olarak kıvrılma
sonucu oluşmuştur. Bölgede Van
Gölü’nün kuzeyinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kırık hattı
boyunca Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı (5137m) volkanik dağları
uzanır. Ağrı Dağı Türkiye’nin en
yüksek noktasını oluşturur. Bölgede
kıvrım dağları arasında yer alan çöküntü ovaları da doğu - batı yönünde uzanır. Bu ovalardan Elbistan,
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van,
Yüksekova ve Başkale güneyde,
Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum,
Pasinler, Horasan, Kağızman, Iğdır
ovaları kuzeyde bulunur.
Bölgede platolar da geniş alan
kaplar. Erzurum-Kars platosu Doğu
Anadolu’nun en geniş plâtosudur.
Bundan başka Fırat ve kolları tarafından parçalanmış plato görünümü
kazanmış yüksek yaylalar oldukça
fazladır.
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Bölgedeki yer şekillerinin başlıca etkileri şöyle
sıralanabilir. Yükseltiden dolayı sıcaklık değerleri
düşmüştür. Tarım ürünleri düşük sıcaklığın etkisiyle
daha geç olgunlaşır. Tarım ürün çeşidi azdır. Bölgede yüzey şekillerine bağlı olarak Kuzey-güney
doğrultusunda ulaşım zordur. Ulaşım Doğu-batı yönünde daha kolaydır. Türkiye’de ulaşım ağının en
seyrek ve en elverişsiz olduğu bölgedir. Ekilebilen
alanlar azalmıştır. Sanayi de gelişmediğinden halk
daha çok tarım kesiminde çalışmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla
olan bölgemizdir. Hidroelektrik potansiyeli en yüksek akarsular bu bölgemizdedir. Gerçek sıcaklık ile
indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en fazla olduğu
bölgedir. Gerçek yüzölçümü ile izdüşümü arasında
da farkın en fazla olduğu bölgedir. Yerşekilleri ve
iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet
gelişmemiştir. Bölgede birinci ekonomik faaliyet
hayvancılıktır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Kış mevsimi uzun ve soğuktur. Sıcaklık
-40°C’ye kadar düşer. Yaz mevsimi ise sıcak ve
kısadır. Sıcaklık 20°C’nin üzerine çıkar. Kış mevsiminde yağışlar genelde kar şeklindedir ve hiç
erimeden uzun süre yerde kalır. Yıllık sıcaklık
farkı 30°C den fazladır. Bölgenin güneyine ve batısına doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları artar
(enlem ve yükseltinin azalmasıdır). Karasallığın
etkisiyle en fazla yağış yazın, en az yağış kışın
düşer (Erzurum-Kars Bölümünde)Yıllık ortalama
500-600 mm yağış alır. Buharlaşma az olduğu için
bu yağış yeterli olur. Bölge, İç Anadolu’dan daha
yüksekte olduğundan daha fazla yağış alır. Kışlar
karasallığın etkisiyle daha sert geçer. Doğal bitki
örtüsü steptir. Ancak yaz yağışları sebebiyle çayır
şeklindedir. Yağışın fazla olduğu dağlık bölgelerde
ormanlar vardır. Türkiye orman varlığı bakımından
5. büyük bölgemizdir. Iğdır Ovası, Doğu Anadolu
Bölgesi’nin en az yağış alan yeridir. Buranın yıllık
yağış, ortalaması 250 mm’nin altındadır. Buna karşılık Iğdır Ovası, alçakta bulunmasından dolayı kış
mevsimi daha ılık geçer.

NÜFUS ve YERLEŞME
Yüz ölçümü en geniş olan bu bölgemizde yer
şekilleri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus
bölgede daha çok çöküntü hendekleri içindeki
ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür.
Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır.
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Karadeniz Bölgesi’nden sonra kırsal nüfus
oranı en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
Doğu Anadolu Bölgesine bulunan illerin 2018
yılı için toplam nüfusu 5 Milyon 957 Bin 669 kişi
olarak hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye
nüfusunun %7,3’ünü oluşturmaktadır.

TARIM
Bölge yüzölçümünün %10’unda ancak tarım
yapılabilir. Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgedeki tarım etkinlikleri en çok bölgenin güneyindeki
çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve
Muş ovaları) yoğunlaşır.
Arpa: En fazla tarımı yapılan üründür. Bunun sebebi, düşük sıcaklığa dayanıklı olması, kısa sürede hasat edilebilmesi, hayvan yemi olarak
kullanılması ve buğdayın yetiştirilemediği yerlerde
yetişebilmesidir.
Buğday: Arpadan sonra en fazla tarımı yapılan ürün buğdaydır.
Tütün: Bitlis, Malatya ve Elazığ çevresinde
yetiştirilir.
Pamuk: Iğdır ovasında pamuk yetiştirilir.
Kayısı: Malatya, Türkiye ve Dünyada kayısı
üretiminde ilk sırada yer alır. Ayrıca patates, lahana
gibi çeşitli ürünler de yetiştirilir.
Genel olarak sıcaklığın düşük olmasından dolayı sebzecilik gelişmemiştir. Bundan dolayı sebze
tarımına en az elverişli bölge Doğu Anadolu’dur.

HAYVANCILIK
Doğu Anadolu Bölgesi, hayvancılıkta elverişli
şartlara sahip olduğu gibi olumsuz şartlar da taşır.
Çayır ve otlakların fazla yer kaplaması hayvancılığı
teşvik edici, kışların uzun ve sert geçmesi ise sınırlayıcı bir özelliktir. Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz
yağışları ile oluşan çayırların geniş alan kaplaması
büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
Bölgenin güneyindeki ovalık alanlarda ise
küçükbaş hayvanlardan koyun yetiştiriciliği önem
kazanmıştır. Dağlık yörelerde ise kıl keçisi yetiştirilmektedir. Canlı hayvan, yapağı, tereyağı ve peynir
halkın önemli geçim kaynaklarıdır. Hakkâri, Kars
ve Bitlis’te arıcılık gelişmiştir. Türkiye bal üretiminin
%20’sini Doğu Anadolu Bölgesi verir.
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YERALTI ZENGİNLİKLERİ
Türkiye’de maden çeşitliliği ve rezervinin
(miktar) en fazla olduğu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Yukarı Fırat Bölümü’dür. Demir:
Türkiye’de çıkarılan demirin %35’ten fazlası bu
bölgede Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi
(Malatya)’de çıkarılır.
Krom: Türkiye’deki kromun %33’ü bu bölgeden çıkarılır. Ergani, Guleman ve Maden önemli
krom yataklarının bulunduğu merkezlerdir.
Bakır: Türkiye’deki bakırın önemli bir kısmı
bölgeden çıkarılır. Maden, Ergani ve Pütürge’de
bakır yatakları vardır.
Kurşun-Çinko: Kurşunun %90’ı, çinkonun
%75’i Keban’da çıkarılır. Bu madenler Keban’da
“Simli Kurşun İşletmeleri’nde” işlenir. Ancak son
yıllarda üretim durma aşamasına gelmiştir.
Linyit: Elbistan, İspir ve Erzurum çevresinde
çıkarılır. Türkiye’deki linyit üretiminin %10’u bu bölgeden elde edilir. Afşin - Elbistan termik santralinde
enerjiye dönüştürülür.
Oltu Taşı: Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılır.
Türkiye ve Dünya üretiminde bölge birinci sıradadır.
Asbest: Erzincan çevresinde çıkarılır.
Barit: Muş ve çevresinde çıkarılır.
Kalay: Elazığ ve çevresinde çıkarılır.
Kaya tuzu: Kağızman, Narman ve Kars çevresinde kaya tuzu yatakları bulunmakta ve bu yataklardan tuz elde edilmektedir.

ENDÜSTRİ
Doğal koşulların olumsuz etkisinin yaşandığı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstri yeterince gelişmemiştir. Sanayi bakımından en geri kalmış bölgedir. Sanayi kuruluşları yetersiz olduğu için, bölge
halkı geçimini daha çok tarım ve hayvancılıktan temin eder. Bölgede bulunan kuruluşlar daha çok tarıma dayalıdır. Maden çıkarımı bakımından zengin
olsa da madenlerin işletilmesi azdır. Doğu Anadolu
Bölgesi, maden varlığı ve elektrik enerjisi üretimi
ile Türkiye sanayisinin gelişmesine büyük katkıda
bulunmaktadır. Yalnızca Keban Barajı Türkiye’de
üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 25’ini sağlamaktadır. Bölgedeki endüstri kuruluşları şunlardır:
Et Kombinaları: Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Van’da bulunur. Et üretiminin %25’i bu bölgeden karşılanır.

Şeker Fabrikaları: Malatya, Elazığ, Van, Erzurum, Muş ve Erzincan’dadır. Dokuma ve İplik
Fabrikaları: Daha çok pamuklu dokuma gelişmiştir.
Malatya ve Erzincan’daki fabrikalarda pamuk işlenir. Sigara Fabrikaları: Malatya ve Bitlis’te kurulmuştur. Çimento Fabrikaları: Elazığ, Erzurum, Kars
ve Van’da kurulmuştur.

TURİZM
Doğu Anadolu’da bulunan, Ağrı Dağı, Van
Gölü, Nemrut Dağı, Süphan Dağlan, Sat Dağları,
Mercan Vadisi Milli Parkı turistlerin ilgisini çeken
doğal güzelliklerdir. Bölgede dağcılık ve kış sporları için çok uygun ortamlar vardır. Palandöken
Dağları’nda, Bingöl’de ve Sarıkamış’ta dağ sporları tesisleri bulunmaktadır. Bölgedeki göller, doğal
güzellikleriyle birer gezi ve eğlence yerleridir. Bazı
göllerin kıyısında da kamplar ve plaj tesisleri vardır. Doğu Beyazıt yakınlarındaki İshak paşa Sarayı
da önemli turizm alanlarından birisidir. Erzurum ve
Diyadin’de bulunan kaplıcalar sağlık turizmi için
önemlidir.
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl Plaka kodu
Telefon kodu

: 25.066
: 767.848
: 25
: 442

İLÇELERİ :
Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs,
Horasan, İspir, Karaçoban,
Karayazı, Köprüköy, Narman,
Palandöken, Oltu, Olur,
Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya,
Tekman, Tortum, Uzundere,
Yakutiye.

Bursa

Bilecik

Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Manisa
Uşak

Afyonkarahisar

İzmir
Aydın

Denizli

Isparta
Konya

Muğla

Burdur

Antalya

Gaziantep

MERT İNSANLARIYLA
DADAŞLAR DİYARI

ERZURUM

D

enizden yüksekliği 1950 metreyi bulan, etrafı yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovada,
Palandöken Dağlarının eteklerinde yer alan
bir şehir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kenti ve
oldukça eski bir yerleşim birimi. Son yıllarda kış turizmi
açısından büyük önem kazanmış, tarihi yönden de çok
zengin eserleri, içinde barındıran, adeta bir kültür merkezi olan bu şehir kuşkusuz Erzurum. Tarihi, kültürü,
doğal güzelliği ve kış sporlarına sunduğu imkanları ile
Erzurum Anadolu’nun bereketli coğrafyasında önemli
bir turizm kenti.
Erzurum’un Kuzeyinde Artvin ve Rize, doğusunda
Ağrı, Kars, Ardahan, güneyinde Muş ve Bingöl, batısında Bayburt ve Erzincan yer alıyor.
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Geçmişi çok eskilere dayanan Erzurum’un ne
zaman kurulduğu bilinmiyor. Bilinen şu ki Hurriler,
Asurlular, Urartular ve Kimmerler burada hüküm
sürmüşler. M.Ö. 4. M.S. 5. Yüzyıllar arasında Perslerin egemenliğine girmiş. Yedinci yüzyıla kadar süren Bizans egemenliğinin ardından Müslümanlar
şehri ele geçirmişler.
Erzurum 1080 yılında Selçukluların eline geçer ve 1080-1201 yılları arasında burada hüküm
süren Saltuk Emirliğinin başkenti olur. 1242 yıllarından sonra sırasıyla İlhanlı, Togaylı, Çobanlı, Eretna, Karakoyunlu dönemlerini yaşar. 1389 yılında
da Timur’un saldırısına uğrar. 1514 yılında Yavuz
Sultan Selim tarafından Osmanlı mülküne katılır.
Denizden yüksekliği 1950 metreyi bulan, etrafı
yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovada, Palandöken
Dağlarının eteklerinde yer alan Erzurum, tarihi çok
zengin bir şehir. Bugün onun tarihini canlı tutan Abdurrahman Gazi, Erzurum’u fetheden İslam ordularının bir şanlı temsilcisi olarak bilinir.

TÜRK KADININ
SİMGESİ NENEHATUN
Erzurum nice destanlar yaşamış bir belde. İşte
Üç aylık çocuğunu öptükten sonra eline aldığı satırla yola koyulan yeni gelin Nene Hatun. Rusların
bozguna uğradığı bu saldırıdan sonra kahramanlık
sembolü haline gelir Nene gelin.
Aziziye Tabyası
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Türk-Rus Harbi’nin kanlı ve karanlık günleriydi. 1877 yılı Kasım ayının 7’sini 8’ine bağlayan
gece, civarda bulunan iki Ermeni köyünden gizlice
harekete geçen kalabalık bir çete, sinsi sinsi yaklaşıp Erzurum’un meşhur Aziziye Tabyası’na girmeyi
başarmıştı. Tabyayı savunan bir avuç Türk askeri
derin uykuda idi. Yataklarında bastırıldılar ve uykuda şehit edildiler. Arkadan gelen Rus kuvvetleri
de hiç bir direnme görmeksizin Aziziye Tabyası’na
yerleştiler. Bu baskından yaralı olarak kurtulan bir
asker koşa koşa Erzurum’a varıp kara haberi yetiştirdi. Minarelerden sabah ezanı yerine “Moskof
Aziziye’ye girdi!” sesleri yükselmeye başladı. Bir
anda bütün Erzurum duymuştu bu kara haberi.
Ve bir anda bütün Erzurum şahlanıvermişti. Tüfeği
olan tüfeğini kaptı, olmayan eline ne geçirdi ise tırpan, kazma, kürek, sopayı alıp sokaklara döküldü.
Erkekli kadınlı bütün Erzurum halkı Aziziye’ye doğru koşmaya başladı.
Bütün Erzurum, o dadaşlar diyarı şahlanmıştı.
Erzurum halkı bir sel gibi akıyordu canından aziz
saydığı Aziziye Tabyası’na doğru. Sonuçta 2 bine
yakın Moskof askeri öldürülmüş ve Aziziye kurtarılmıştı.
Burası savunma yeri Aziziye Tabyası. Tabyalar... Düşmanı, şehrin dışında açık arazide karşılayıp şehre girmesini önlemek, şehrin düşmandan
zarar görmesini engellemek amacıy la kademeli
olarak yaptırılan savunma yerleri.
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Çifte Minareli Medrese

ERZURUM KALESİ
Erzurum’da her yerde geçmişin izlerini bulmak
mümkün. Ama Osmanlı-Rus savaşları hep bir şeyler götürmüş buralardan. Erzurum’da değişmeyen
tek şey verimli toprakları ve vatansever halkı. Yaşadığı savaşların tahribatından nice tarih yadigarı
eserlerini kaybeden Erzurum, yine de bir tarihi
eserler zengini.
Erzurum’da en eski eser kaleden sadece iç
kale bugüne ulaşabilmiş. Dış kaleye ait surların
bazı izleri duruyor. Yaklaşık 2000 m. yükseklikte bir
tepe üzerinde inşa edilmiş olan iç kale 5. yüzyılda
Roma İmparatoru Theodosius tarafından yaptırılmış. İç kaledeki Mescid, kalenin kuzey duvarına
bitişik duruyor. Erzurum’da en eski Türk yapısı olarak kabul edilen Kale Mescidi, mescit-türbe arası
ilginç bir mimari özellik gösteriyor. Kale Mescidi ve
saat kulesi Türk mimarlığının ilk örnekleri olmaları
bakımından da önem taşıyorlar.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Şerefeleri düşmüş Çifte Minareler ve Çifte
Minareli Medrese, Erzurum’un sembolü haline
gelmiş. Bu güzel yapının kitabesi olmadığı için ne
zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor.
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kızı Hundi
Hatun veya İlhanlı hanedanından Padişah Hatun

tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesiyle adına Hatuniye Medresesi de deniliyor. Bu güzel eser,
dört eyvanlı açık avlulu medreselerin Anadolu’daki
en büyük örneğidir.
Çifte Minareli Medresenin hemen yanı başında kuzeybatı tarafında cadde üzerinde bir Ulu
Camii var. 1179 tarihinde Saltuklulardan Ebu’l Feth
Melik Muhammed tarafından yaptırıldığı söylenir.
Ulu cami Anadolu’nun en büyük camilerinden sayılıyor.

YAKUTİYE MEDRESESİ
Erzurum’un en eski eserlerinden biri de Yakutiye Medresesi. Taç kapısındaki kitabeye göre İlhanlı
Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında ve Bolugan
Hatun adına, 1310 yılında yaptırılmış. Günümüzde
Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Burası, Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin son
örneklerinden biridir.
Bu güzel medresenin yanı başında yer alan ve
onun minaresini kullanan bir Osmanlı yadigarı var.
Murad Paşa Camii. Erzurum’da Osmanlı döneminde yaptırılan ikinci cami budur. İlk Osmanlı Camisi
de Lala Paşa Camii’dir. Erzurum’da şehir merkezini
oluşturan cami budur. 1562 yılında Erzurum’da 13
ay Beylerbeyi görevinde bulunan Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış.
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Erzurum’da Üç Kümbetler görülmeye değer
yerlerin başında geliyor.
Aslında dört kümbet var burada. Bu dört kümbetin üçü önemli olduğu için Üç Kümbetler diye anılıyor. 1956 yılında onarılan bu kümbetlerin içlerinde
kimlerin mezarları olduğu kesin olarak bilinmiyor.
Erzurum’da bir tarihi destan: Rüstem Paşa
Hanı. Taş han olarak da anılan bu eser, Erzurum’un
en tanınmış yapılarından biri. Lala Mustafa Paşa
Külliyesinden önce yaptırılmış.
Kurşunlu kubbeleri beyitlerle işlenmiş bir şiir
gibidir. Şehrin ortasına asılı bir kaside gibi durur.
Bu klasik şiirin yanı başında serbest, modern şiirler
yer alır. Siz de dilini bilmediğiniz bu eserin bölümleri arasında serpilen Oltu Taşı el sanatı ürünlerine
dalıp gidersiniz.
Türkiye’de Erzurum’un Oltu ilçesinde üç yüzü
aşkın ocaklardan çıkarılan yörede Erzurum kehribarı olarak adlandırılan, Oltu taşından sigaralık,
tespih, altın, gümüşle birlikte kullanılarak takı, kolye, broş, küpe, yüzük, bilezik yapımında kullanılıyor.
Bu topraklar şairler, erenler diyarı. Her köyde
bir türbe, her sokakta tarihî bir camiye rastlamak
mümkün. Erzurum, İbrahim Hakkılar, Alvarlılar
yurdudur. Halk arasında hâlâ saygınlığını koruyan
Alvarlı Efe hazretleri burada yaşamış.
Erzurum denince karakış gelir insanın aklına,
her tarafın beyaza kestiği an, başka bir hayat başlar, bu erenler diyarında. Yüzyıllardır Doğu’nun en
stratejik noktasını oluşturmuş. Her sokağında tarihten izler taşıyan doğunun bu şirin diyarında taş
yapılar, suyuna giderseniz konuşur sizinle.
Erzurum Türkiye’nin en yüksek ve soğuk illerinden biri. Sert kara iklimi hüküm sürer. Yılın 150
günü karla örtülü. Normal kış koşullarında 2-3 metre kar yağışı alır. Hakim rüzgar yönü güney ve batı
yönlerindedir.
Kayak alanları 2200 - 3176 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer alır. Karasal iklim nedeniyle, mevsim boyunca “toz kar” üzerinde kayak yapılır. 10
Aralık-10 Mayıs arasındaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun zamandır. Ülkemizin önemli Kayak
Merkezlerinden Palandöken Erzurum ili sınırları
içinde yer alıyor.
Palandöken’den başka Erzurum’un bir de
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Dumlu Yaylası var. Huzur ve dinlenme yeri burası.
Erzurum’un eski şehir dokusunu yaşamak için
eski evleri arasında bir yürüyüş yapmak gerekiyor.
Bu evler yörenin karasal iklimine göre tasarlanmış
yapılar. Kışın sıcak, yazın serin oluyorlar.
Bu ilimizin bir de meşhur yemeği var. Cağ
kebabı. Erzurum köylerinde yetişen koyun etinden
yapılan Cağ Kebabı. Erzurum’a gidenlerin yemeden dönemedikleri yemek.
Erzurum’da güzel bir üniversite var. Atatürk
Üniversitesi. Bu güzel üniversite Anadolu ruhunun
işleyen en güzel tezgahlarından biri.
Erzurum’a gelirseniz mutlaka palandöken
dağlarına çıkın. Bir de meşhur cağ kebabından yemeyi unutmayın. Sevdiklerinize hediye almak isterseniz Oltu taşından yapılmış hediyelik eşyalara bir
bakın mutlaka ilginizi çekecektir. Bir de Erzurum’da
Erzurum Türküsünü dinlemek hiç de fena olmaz
doğrusu.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına
göre Erzurum’da Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve
Kıbrıs barış harekatında ve benzeri mücadelelerde
910 şehit verilmiş. Bu gün bu ilde 23’e yakın şehitlik var. Şehitlerimizi minnetle şükranla ve rahmetle
yad ediyoruz.
Erzurum’un karakışıyla, bakir doğasıyla birlikte olmak kesinlikle huzur verici. Issız, uçsuz bucaksız arazi, karla kaplı dağ dorukları, tarihî yapılar
yeniden gelmeniz için davetiye veriyor. Her köyün,
her tepenin, her evin ayrı bir hikâyesi var ve en
önemlisi bu hikâyeleri size seve seve anlatacak
misafirperver Erzurum halkı var.

82

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Batman Siirt

Adıyaman

Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum

Afyon

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

PEYNİRİ, SÜTÜ,
TADI UNUTULMAYAN BALIYLA

ARDAHAN

Ardahan ili, 27 Mayıs 1992de çıkarılan yasayla, Türkiye Cumhuriyetinin 75. ili olarak kurulmuştur.
Kars’ın kuzeybatısını örten Yalnızçam Dağının
güney eteklerinde kalesiyle şaha kalkmış bir şehir.
Yağıyla peyniriyle sütüyle hala o damaklarda tadı
unutulmayan kokulu balıyla Doğu Anadolu’nun şirin
bir kenti Ardahan.
Ardahan Kuzeyde ve doğuda Gürcistan toprakları, güneyde Kars, batıda Artvin ve Erzurum
illeriyle sınırlı.
İlin en önemli akarsuyu Kura ırmağı, en büyük
gölü üçgen biçimli Çıldır gölü. Van gölünden sonra Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan
Çıldır, lav akıntısı sonucunda oluşmuş. Suları tatlı

Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

: 5.576 km2
: 98.907
: 77
: 44

İLÇELERİ :
Çıldır, Damal, Göle, Hanak,
Posof.
olan göl, kışları çok soğuk geçtiği için kasım ayı
sonlarında donuyor ve buz derinliği 1 m’yi aşıyor.
Çıldır Gölü dışında, Aktaş ve Aygır gölleri ile Posof Çayı’nda da sportif olta balıkçılığı yapılabiliyor.
Ardahan Ormanı Kuş Alanı, Aktaş Gölü Kuş Alanı
ve Çıldır Gölü Kuş Alanı Ardahan ili sınırları içinde
bulunmaktadır. İlde karasal iklim hakim.
Ardahan Kalesi uzun yıllar, Osmanlı topraklarını Kafkasya yönünden gelen saldırılara karşı
korumuş. Burada yapılan araştırmalar, burada
Eski Tunç Çağı’na ait yerleşmenin varlığını ortaya koymuş. Ardahan Kalesi, Osmanlı döneminde
16. yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman’ın
emriyle inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı
başarmış.
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Bu gün hala ayakta durmayı başarabiliyor.
1878 Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya’ya verilen
Ardahan, 1918 Brest-Litovsk Antlaşması’yla geri
alınmış. Yerleşim, 26 Nisan 1919’da Gürcülerin
işgaline uğramış, 23 Şubat 1921’de Türkiye topraklarına katılmış. 27 Mayıs 1992’de çıkarılan yasayla,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ili olmuş.

AKÇAKALE SİT ALANI
Ardahan’da gezilecek yerler arasında, Akçakale Ada Şehri Kalıntıları bulunuyor. Çıldır
Gölü’nün içerisinde yer alan Akçakale Adası, doğal
güzelliklerinin yanı sıra, birinci derecede arkeolojik
sit alanı. Çıldır ilçe merkezinin yaklaşık 30 km. güneyindeki Taşköprü köyündeki, Taşköprü Kitabeleri
büyük bir kaya üzerinde yer alıyor. Bu kitabenin
Bölgedeki en eski kitabe olduğu sanılıyor.

GÖRÜLMEYE DEĞER
ARDAHAN KALESİ
Posof ilçesine bağlı Savaşır Köyü’nün güneydoğusunda, üç yanı vadi ile çevrili sivri bir tepe üzerinde Savaşır Kalesi bulunuyor. Ardahan’ın yaklaşık 30 km. batısındaki Kinzi Kalesi de görülmeye
değer kalelerden birisi. Sevimli Kalesi Hanak ilçe
merkezinin yaklaşık 18-20 km. güneydoğusunda.
Yarımada biçimli sarp bir tepe üzerinde bulunan
kale heybetli duruşuyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Kalecik Kalesi, Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünün
yaklaşık 500 m. Güneyinde bulunuyor. Şeytan Kalesi, Kurtkale, Kazan Kale, Altaş Kalesi ve Kırnav
Kale Ardahan’da görülebilecek diğer önemli kaleler.
Ardahan’da kalelerin yanı sıra camiler de büyük önem taşıyor. Ardahan Merkez Mevlit Efendi
Camii, Halil Efendi Mahallesinde, kalenin yaklaşık
150-200 m. doğusunda yer alıyor. Giriş kapısında
bulunan kitabeye göre, yapımı 1701 tarihinde inşa
edildiği anlaşılıyor. Ancak çeşitli dönemlerde onarım görmüş ve yenilenmiş. Bir başka cami Posof
Merkez Camii. Minberinde yer alan kitabeye göre
1868 tarihinde inşa edilmiş. İçyapısı Osmanlı mimarisini yansıtıyor.
Ardahan’daki mağaralar dikkat çekiyor. Bunlardan Övündü Mağaraları, Çıldır’a bağlı Övündü
köyünün hemen güneyindeki kalker kaya kütlelerine oyulmuş. İlginç bir yapısı olan mağaralar
gerçekten dikkat çekiyor. Ortakent (Büyük Nakala)
Mağaraları, Hanak ilçesinin 10 km doğusunda. Kura Nehri Vadisi’nde, nehrin akış yönüne göre sol
yanındaki kayalıkta, çok sayıda mağara yerleşimi
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ve büyük bir kaya kilise bulunuyor.

ARDAHAN KÜLTÜRÜ
HALK MUTFAĞI Anadolu’da her yörenin kendine has yemek kültürü ve damak zevki olduğunu
görürüz. Bu kültür, yörenin coğrafi ve iklim özelliklerini üzerinde taşır. Bu nedenle Ardahan’da da tarım
ve hayvancılığa dayalı bir mutfak kültürü gelişmiştir. Yörenin yemek kültürü ağırlıklı olarak tahıl, et ve
hayvansal ürünlere dayanmaktadır.
Ardahan’ın kaşar peyniri ve balı ülke çapında
isim yapmış. Elma dolması, evelik aşı, pişi, bozbaş,
kuymak, ekmek aşı ve helvası en ünlü yemekleri
bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ederiz.
Sevdiklerinize bir şeyler almak isterseniz Halıcılık
ve gümüş işlemeciliği ildeki en önemli el sanatları.
Yöre motiflerini taşıyan gümüş kemer, başlık ve takılar yöreye gelen turistlerin ilgisini çeken hediyelik
eşyalar. Bunlardan satın alabilirsiniz. Eğer bir gün
yolunuz Ardahan’a düşerse Ardahan Kalesini, Posof Savaşır köyü kalesini, Çıldır Şeytan Kalesini,
Çıldır Gölü ile Aktaş Gölü’nü görmeden, Çıldır’ın
tarihi camilerini gezmeden, Damal dağında Atatürk
silüetini seyretmeden, Kaşar peynirinin ve balının
tadına bakmadan sakın şehirden ayrılmayın.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına
göre Ardahan’da Balkan Savaşı, Birinci Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore ve
Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde 31 şehit verilmiş. Bu gün bu ilde iki şehitlik var.
Ardahan şehitliği ve Topçu Yüzbaşı Şefik Bey şehitliği. Şehitlerimizi minnetle şükranla ve rahmetle
yad ediyoruz.
Şeytan Kalesi
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Şanlıurfa
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl Trafik kodu
Telefon kodu

: 10193 km2
: 288.878
: 36
: 474

İLÇELERİ :
Akyaka, Arpaçay, Digor,
Kağızman, Kars Merkez,
Sarıkamış, Selim, Susuz.

SERHAT ŞEHRİ

KARS

Ülkemizin en doğusunda yer alan şehir. Türkiye’nin
en soğuk illerinden birisi. Tarihi çok eski devirlere uzanan,
antik kalıntıları ve ören yerleriyle önde gelen kültür turizm
merkezlerimizden birisi. Bir serhat şehrimiz. Burası karlı
dağları, şırıl şırıl akan dereleri ve tarihi yapılarıyla Kars.

KARS ADI NEREDEN GELİR?
Orta Asya’nın Horasan illerinden kalkarak oba
oba Anadolu’ya göçen ve Anadolu’da köyler kasabalar kuran dedelerimiz, bir bahar günü Kars şehrinin bulunduğu yere gelince bir de ne görsünler dağlar tepeler karla örtülü olduğu halde eteklerinde şırıl
şırıl akan sular gölcükler meydana getiriyor. Hemen
buraya yerleşmiş ve adına Karsu demişler. Bu ad
zamanla Kars olmuş. Gerçekten de bahar geldi mi
Kars’ın kuzeyindeki Karadağ’la iç kale bembeyaz

karla kaplı. Ama güneyindeki Gölyeri denen yer eriyen suların meydana getirdiği pırıl pırıl bir gölcük.
Kaşgarlı Mahmut’a göre Kars kelimesi deve ve
koyunyününden yapılan elbise anlamında. Karsın
Türkler tarafından fethi Anadolu’nun fethinden de
öncedir. Şöyle ki 1063 yılında Büyük Selçuklu Devleti tahtına oturan Sultan Alp Arslan Anadolu’nun
fethini kafasına koymuş ordusu ile birlikte başkent
Rey şehrinden kalkarak Azerbaycan’a oradan da
Doğu Anadolu’nun kilidi sayılan Ani üzerine yürümüştü.
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Ani Kars’ın 50 km doğusunda kalesi sağlam,
savunması kolay büyük bir Bizans şehriydi. 1064
yılında Selçuklu Sultanı Alpaslan, şehir ve civarını
fethetti, böylelikle Türk kavimlerine Anadolu yolu
açılmış, Malazgirt zaferini de hazırlamıştı.
Şehir ve çevresinde Moğollar ve Akkoyunlular,
Karakoyunlular gibi Türk devletleri hüküm sürmüş,
1514 yılında Yavuz Sultan Selim bölgeyi fethettikten sonra Osmanlı İmparatorluğuna katmış. Bu gün
Türkiye’de bundan daha eski Türkçe ad taşıyan bir
ilimiz yoktur. Tarihten gelen bu kültür birikimi kahraman bir halk oluşturmuş. 1885’te Kars muhasarasında Türklerin kahramanlığını gören bir kanada
kasabası Kasabalarının adını Kars Koymuşlar.

KARS MÜZESİ
Kars gezimize Müzeden başlıyoruz. Kars müzesi, Doğu Anadolu’nun en zengin müzelerinden
birisi. Burada bir tarihi yolculuğa koyuluyoruz. Arkeolojik eserler bölümünde Kars yöresinde bulunmuş seramik ve bronz eserler, yüzük taşları, çeşitli
paralar vb. eşyalar sergileniyor. Etnografik eserler
bölümünde Kars halkının tarih içinde kullandığı eşyalar; bahçede ise çeşitli devirlere ait rölyefler, koç
heykelleri, mezar taşları sergileniyor.
Müzeden ayrılıp Kars kalesine uzanıyoruz.
İç kale olarak da anılan Kars Kalesi 10. yüzyılda
yapılmış. 1386’da Timur tarafından yerle bir edilmiş ve 1579’da yeniden yapılmıştır. Kars’ta bulunan Surlar da dikkat çekiyor. Kuzey surları ilk defa
972’de yapılmış. 977-990 yıllarında doğu surları
eklenerek, güçlendirilmiş. Kuzeyde yer alan üç giriş
kapısı görülmeye değer. 12. yy.da Selçuklular tarafından hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi
Anadolu’nun en eski hastanelerinden.
Selçuk Sarayı, Ani ören yerinin kuzeybatı
ucunda yer alıyor. Oldukça görkemli olan saray dış
kapısında bulunan zengin mozaik şeklindeki taç
kapısı ve geometrik motiflerle dikkat çekiyor. Beylerbeyi Sarayı kalenin eteğinde yer alıyor. Saray,
1579’da Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış.
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Evliya Camisi ve Selçukluların Anadolu’da
inşa ettikleri ilk cami olan Menuçehr Camisi ilin
önemli camileri. Menuçehr Cami, Ani antik kenti
içerisinde yer alıyor. 1072 yılında Seddatoğullarından Ebu Süca Manucehr tarafından yaptırılan cami, Selçukluların Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami
olarak dikkat çekiyor. Anadolu Selçuklu eserlerinin
en güzel örneklerinden
Bir başka cami Ebul Muammeral Cami. Ani
Kentinin orta kısmında yer alan cami, son Seddatlı
Sultanı Şahan Şah tarafından yaptırılmış. Tahrip
edilmiş olan caminin minaresi yana devrilmiş olarak duruyor.
Ani Harabelerinde yer alan bir başka eser Keçel Kilisesi. 1034-1036 yıllarında yaptırılmış. 1291
yılında ana yapıya bir çan kulesi eklenmiş.
Şirli Kilise 1215 yılında Şeddatlı Sultanlığı
himayesindeki azınlıkların isteği üzerine Tigran tarafından yaptırılmış. Sarp bir kayalık üzerinde inşa
edilen Güvercinli Kilisesi de görülmeye değer.
Halen Ani’de bulunan en iyi korunmuş yapılar
arasında Meryem Ana Katedrali var. 1064 yılında Alpaslan’ın Aniyi fethiyle birlikte bir süre cami
olarak kullanılmış. Arak Eltos Kilisesi, 1064 yılında
Selçukluların Ani’yi ele geçirmeleri ile kervansaray
haline getirilmiş.
Kars Kalesinin güney eteğinde Kaleiçi Mahallesinde yer alan Havariler Kilisesi günümüze kadar
iyi korunmuş. Yapı 1064 yılında Selçuklular tarafından camiye çevrilmiş, sonraki dönemlerde yine
kilise olarak kullanılmıştır. Kars’ın bir de görülmeye
değer hamamları var. Bunlardan İlbeyoğlu Hamamı
Taşköprü’nün sağ tarafında ve halen kullanılıyor.
Mazlumağa Hamamı da görülmeye değer.
Sultan III. Murat tarafından 1579 yılında kentin
onarımı sırasında yaptırılmış olan Taşköprü önemli
tarihi yapılardan.
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Kış sporları ve kış turizmi bakımından
Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Sarıkamış, 2200-2900 m. yüksekliğinde bir plato
üzerinde yer alıyor. Burası bir kış turizm merkezi.
Sarıkamış kayak merkezi; kar kalitesi açısından
önem kazanmış. Sarıkamış’ta, en uygun kayak
mevsimi 20 Aralık-20 Mart tarihleri arasındadır.
Buraya gelince bir taraftan kışın o bembeyaz renginin zevkini yaşar bir taraftan da acı bir hatıra
ile hüzünleniriz. 1915 yılında Sarıkamış’ta 90.000
askerimizin donarak şehit olması yüreğimizi sızlatır.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kars’ta Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve benzeri
mücadelelerde 41 şehit verilmiş. Bu gün bu ilde
yaklaşık 12 şehitlik var. Bunlardan Allahuekber
şehitliğinde Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit
düşen askerlerimiz yatıyor ruhları şad olsun.
Kağızman ilçesinde bağ ve bahçecilik yapılıyor. İlçenin kuzeyinde bulunan ve batıdan doğuya doğru akan Aras Nehri Kanyonu vahşi, doğal
güzelliklerle dolu. Kağızman’da da tarihi yapılar
kendini gösteriyor.
Susuz ilçesi İl merkezine 24 km uzaklıktaki
ilçe yakınlarında yer alan Susuz Şelalesi, görülmeye değer. Ayrıca yine ilçe merkezi yakınlarındaki Susuz Kaplıcaları da romatizma hastalıklarına iyi geliyor.

KARS MUTFAĞI
Kars zengin ve renkli bir mutfağa sahiptir.
Kaşarı ve balı meşhur. Yöreye özgü belli başlı
yemekler; umaç helvası, elma dolması, hörre
çorbası, evelik aşı, ekmek üzerine kızgın yağ ve
yoğurt dökülerek yapılan ekmek haşıl, bozbaş ve
Kars böreği. Ayrıca Doğal boyalı pamuk, ipek ve
yün iplikler kullanılarak yapılan, ilginç yöresel motiflerle bezeli Kars kilim ve halıları çok ünlü. Yöresel gümüş kemerler, başlıklar ve çeşitli gümüş takılar Kars’ın özgün hatıra eşyaları. Kaz tüyünden
yapılan kuştüyü yastıkları son derece sağlıklı.
Eğer bir gün yolunuz Kars’a düşerse Ani
ve Kars Kalesi’ni görmeden, müzeyi gezmeden,
Çıldır Golünde sarıbalık yemeden, Bal, kaymak
kaşar ve gravyer tatmadan, Kars Kafkas halısı
almadan, Sarıkamış’ta kayak yapmadan dönmeyin.
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu
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: 3539 km2
: 197.456,
:76
:476

SUYU, HAVASI,
BAĞ VE BAHÇELERİYLE

IĞDIR

İLÇELERİ :
Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca.
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İstanbul
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oğu Anadolu’da üç devlete komşu
olan tek serhat şehrimiz. Ağrı
Dağı’nın
kuzeybatı
eteklerine
yaslanan eskilerin Sürmeli Çukuru dedikleri
ovanın Akdeniz iklimini andırır havası suyu,
bağ ve bahçeleriyle ünlü şehrimiz Iğdır.
Kuzey ve kuzeydoğu sınırını Aras Nehri ve nehir yatağı boyunca Ermenistan sınırı
teşkil eder. Doğu ve güneydoğusundan Nahcivan Muhtar Cumhuriyeti ve İran, güneyinde
Ağrı ili, batı ve kuzeybatıda Kars ili yer almaktadır.

IĞDIR TARİHİ
27 Mayıs 1992 tarih ve 3806 sayılı kanunla Kars ilinden ayrılarak il olan Iğdır, Doğu Anadolu’da kurulan Subaru Devleti’nden
Hurilere ulaşan ve Urartularla devam eden
bu beş bin yıllık tarihe sahiptir. Bölgeye daha
sonra farklı medeniyetler yerleşir. Günümüze
kadar Urartular, Sakalar, Sasaniler, Bizanslar,
Selçuklular, Moğollar, Oğuzlar, Karakoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiş.
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Büyük Selçuklu sultanı Melikşah Doğu Anadolu’ya
gelerek bu günkü Sürmeli-Iğdır Karakalasını fetheder.
Orta Asya’dan kopan oğuz boyları da küme küme bu
bölgeye gelerek yerleşir. İşte oğuzların 24 boyundan biri
olan Iğdır Oymağı burada Iğdır’ı kurar. 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz
Han’ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp’in en büyük oğlu olan “Iğdır Beğ”den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu
Iğdır Bey’dir. Iğdır’ın kelime olarak manası “iyi, büyük,
yiğit başkan, ünlü ve sahip” gibi anlamlara, Yazıcıoğlu ve
Resid-Üd-Din’’e göre ise “iyi, ulu, bahadır” manalarına
gelmektedir.
Iğdır Beğ, dört kardeşin en büyüğüdür. Kabilesi
Aras havzası ve Azerbaycan bölgelerine yerleşmiştir.
Bunun en büyük delili Yıldırım Beyazıt’ın 1402 yılında
yapılan Ankara Savaşında Timur’a yenilmesine sevinen
Hıristiyan alemi, tebrik için Timur’a birçok elçi göndermişlerdir.
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Bu elçilerden biri olan İspanyol Klaviyo’nun
anlattığı gibi Iğdır Kalası (Iğdır Korganı) bugün Ağrı
Dağı eteklerinde halen harabe halinde bulunmaktadır. Klaviyo, buraya “kayalık üzerinde duran bir
kal’a” diyerek, adının da “Iğdır” olduğunu belirtmektedir.
Iğdır’ın her köşesi Türk damgası taşır. En
önemli Türk destanlarından Dede Korkut’un hayat
sahası daha doğrusu Dede Korkut Oğuzlarının
Anayurdu burasıdır.
Iğdır yüksek platolar ve dağlık kesimlerin geniş yer kapladığı bir bölge. Dil Ovası Türkiye’nin en
uç noktası sayılıyor. Bölgenin güneyinde batı doğu
doğrultusunda uzanan Orta Toroslar ve Manzar
Dağlarıyla başlayıp, Karasu, Aras Dağlarıyla devam eden dağlık kesim sırasıyla batıdan doğuya
doğru Durak Dağı, Zor Dağı, Pamuk Dağı, Büyük
Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağları yer alıyor.
Iğdır’da Heybetli ile insanı büyüleyen ağrı bir
ilgi odağı. Türkiye ve İran ortak sınırında yükselen,
5165 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek
dağı. Tufanda her türden birer çift canlıyı alarak
gemiye binen Nuh Peygamber’in gemisinin karaya
oturduğu yerin Ağrı Dağı olduğuna inanılıyor. Kutsal kitaplar da böyle yazıyor.
Ağrı Dağı av ve dağcılık turizmi yönünden büyük ilgi topluyor. Ayrıca yurdumuzun en yüksek tepesi olması itibari ile de Ağrı ihtişamlı görünümü ve
doyulmaz güzellikteki tabiat güzellikleri ile de büyük
ilgi çekici özellikler taşır. Her yıl çeşitli ülkelerden
ortalama 4.000’e yakın turist geliyor.
Iğdır’daki Harmandöven Kervansarayı Eski
ipek yolu Batum Tebriz Kervanyolu güzergahında
yer alıyor. Selçuklular Dönemi’nde Sürmari Emiri
Şerafettin Ejder Bey tarafından 12.yüzyılda yapılmış önemli bir tarihi yapı.
Koçbaşı Mezarlar hemen hemen Iğdır Ova-
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sı’ndaki bütün mezarlıklarda bulunuyor. Karakoyunlular Dönemi’nden kalmıştır.
Aras Nehri Iğdır’da coşkun bir türkü. Nehrin
kıyısında bir hafta sonu piknik yapabilirsiniz. Kafa
dinlendirmek için burası uygun bir yer. Nehrin şırıltılarını dinlerken o güzel musikiye kendinizi kaptırıverirsiniz. Aras nehri alımlı bir edayla akıyor.
Bu gün Iğdır’da iki şehitlik var. Mehmet Çavuş
şehitliği ve Suveren şehitliği. Şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Ve Şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha okuyoruz. Ruhları şad olsun.
Eğer bir gün yolunuz Iğdır’a düşerse Efsaneleriyle ünlü Ağrı Dağına tırmanmadan Bozbaş isimli
yemeğini tatmadan sakın ayrılmayın.

IĞDIR’DA GEZİLECEK YERLER
Karakale Ören Yeri: Iğdır Ovasının batısında, Ermenistan sınırında savunmaya elverişli
bir konumda kurulmuş olan Karakale, Sürmeli
Çukuru’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri
olup, Urartulara kadar dayanır. Ancak 1664 ve1840
yıllarında meydan gelen depremlerde kale duvarları tahrip olmuştur.
Ahura Ören Yeri: Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ahura (Yenidoğan), günümüzden 2200 yıl
önce Artaksiyaslılar tarafından dini bir siyaset yeri
olarak kurulmuştur. Ancak 1840’ta meydana gelen
deprem nedeniyle, dağdan yuvarlanan büyük kayalar ve çamur köyü örterek yok etmiştir. Burada
halen eski köy yerleşim mezarlığı bulunmaktadır.
Harmandöven Kervansaray: Iğdır il merkezini
Asma köyüne bağlayan yolun 25. kilometresinde
bulunan Kervansaray,12. yüzyıl Selçuklu Taş işletmeciliğinin en güzel örneklerinden biridir.
Iğdır Kalesi: Kale, Büyük Ağrı Dağı’nın eteklerinde bulunmaktadır. Savunmaya elverişli sarp
kayalıklar üzerinde ve kervan ticaret yolunun en iyi
şekilde kontrol altında tutulabileceği bir konumda
yer alır. 11. Yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur.
Koç Başlı Mezarlar: Hemen hemen Iğdır Ovası’ndaki bütün eski mezarlıklarda bulunan koçbaşı
mezarlar, Karakoyunlu döneminden kalmadır.
Kümbet: Iğdır’ın Çakırtaş köyünde bulunmaktadır. Bu eser de Selçuklulardan kalmadır.
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DAĞLARI, GÖLLERİ,
GÖKTAŞI ÇUKURUYLA

A

AĞRI

sya içlerinden Anadolu’ya yönelen göçlerin
ve akınların ön Asya’daki ilk durağı. Doğu Anadolu’da yüksek bir yaylaya oturan
Türkiye’nin en sert karasal iklimine sahip önemli şehirlerimizden biridir. Yurdumuzun en yüksek dağlarından birçoğunun yer aldığı, bunların arasında Hz. Nuh
Efsanesiyle ünlü Ağrı Dağı’nın, bulunduğu, İran’la sınırı olan, Doğu Beyazıt’ta ıssız bir vadiye bakan muhteşem efsanevi yapı İshak Paşa sarayıyla, dağları,
yaylaları, gölleriyle, Alaska’dakinden sonra dünyanın
ikinci büyük göktaşı çukuruyla, çarpıcı bir coğrafyaya
sahip illerimizden biri, Ağrı.
Ağrı ilinin doğusunda İran Cumhuriyeti, Kuzeyinde Kars ve Iğdır, Batısında Muş, güneyinde Bitlis ve
Van illeri bulunuyor.
İlin güneyinde en önemli tepeler Süphan Dağı,
Aladağ ve güneydoğuda Tendürek Dağlarıdır. En
önemli akarsuyu Fırat’ın en büyük kolu olan Diyadin
ilçesi yakınlarından geçen Murat Nehri’dir.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 113.76 km2
: 539.657
: 04
: 472

İLÇELERİ :
Merkez, Diyadin, Doğu Beyazıt,
Eleşkirt, Hamur, Patnos,
Taşlıçay, Tutak.

AĞRI TARİHİ
Zengin kültürlerin beşiği Anadolu’nun bir
parçası olan Ağrı’nın tarihi, çok eskilere dayanıyor. “Tarih Bilimi” ile uğraşanlar, Ağrı tarihinin
M.Ö.18. yüzyıla dayandığını söylüyor. Buradaki
en eski uygarlıklardan biri Hurriler. Bu bölgede
Urartular, Araplar, Bizanslılar da yaşamış. 1054
yılında Selçuklu Türkleri bölgeye hakim olmuş.
1914-1918’de Vatanperver Ağrı halkı Mehmetçikle omuz omuza vererek düşmana karşı
koymuş. 15 Nisan 1918’de aziz vatanımızın bu
güzel beldesi düşmandan temizlenmiş, ebedi
hürriyet ve istiklale kavuşmuş. Cumhuriyet döneminden önce bir sancak olmuş ve adı Bayazıt
olarak anılmış. Ardından Vilayet Merkezi 1927
yılında Bayazıt’tan Karaköse’ye taşınmış, 1938
yılında “Ağrı” adını almış.
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AĞRI DAĞI
Ne taraftan gelirseniz gelin hep karşınızda duran bir yüce dağ görürsünüz. Sürekli sizi izliyor gibi.
Ondan kurtulamazsınız. Bu Ağrı Dağı’dır.
Türkiye ve İran ortak sınırında yükselen, 5165
metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı. Tufanda her türden birer çift canlıyı alarak gemiye binen Nuh Peygamber’in gemisinin karaya oturduğu
yerin Ağrı Dağı olduğuna inanılıyor. Kutsal kitaplar
da böyle yazıyor.
Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu Ağrı Dağı yılın
hemen her mevsiminde iç ve dış turizme açıktır.
Ağrı Dağı av ve dağcılık turizmi yönünden büyük
ilgi topluyor. Ayrıca yurdumuzun en yüksek tepesi
olması itibari ile de Ağrı ihtişamlı görünümü ve doyulmaz güzellikteki tabiat güzellikleri ile de ilgi çekici özellikler taşır. Her yıl çeşitli ülkelerden ortalama
4.000’e yakın turist geliyor.
Ağrı’da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneklerine rastlarsınız. Bunlardan en güzeli ve en büyüğü
merkez cami. İl sınırları içinde pek çok kilise kalıntısına da rastlamak mümkün. Bunlardan en ilginci,
Tutak ilçesi Dayıpınar Köyü yakınlarındaki Karagöz
Kilisesi. Kayalara oyulmak suretiyle yapılan kilise
görülmeye değer.
Yerel nüfus hala geleneksel yaşam tarzını sürdürüyor. Yaz aylarında koyun, keçi, sığır sürülerine
ve atlara taze otlak bulmak için tüm köyler yaylaya
çıkar. Kadınlar itibar gören geleneksel dizaynlarla
halı ve kilim dokumaya devam ederler. Örtülü köyü
zarif el sanatlarının merkezi olarak ün yapmıştır.
Ağrı’nın en önemli ilçesi Doğu Beyazıt. Burada
bulunan İshak Paşa sarayı tüm görkemiyle yöreye
farklı bir hava katıyor. Issız bir vadiye bakan bu
muhteşem yapı Türk Osmanlı mimarisinin en güzel
örneklerinden. Sarayın karşısında ilk defa Urartular
tarafından yapılan Doğubeyazıt Kalesi bulunuyor.
Kayalıklar üzerinde yükselen bu kalenin güney eteğinde Beyazıt Eski Camii ile Ahmedi Hani türbesi
bulunuyor. Süphan dağı krater gölü de Doğubeyazıt ilçe sınırlarında bulunuyor.

Doğubeyazıt- Gürbulak yolu Hallaç köyü sapağına 3 km uzaklıktaki Buz mağarasında yer alan
insan boyutlarındaki dikitler ziyaretçilere görsel bir
şölen sunuyor.
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Doğu Anadolu’nun
Pamukkalesi olarak nitelendirilen Diyadin Kaplıcaları çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Yerli ve yabancı
turistler buraya akın ediyor.
Ağrı doğal güzellikler yurdu. 70-80 yıl önce
düşen bir Göktaşının arazi üzerinde meydana getirdiği bir çukur olan Meteor Çukuru dünyada ikinci
büyük göktaşı çukuru. Bir başka doğa harikası
2.241 metre yükseklikte Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Balık gölü. Burası turistlerin akın
ettiği bir mesire yeri aynı zamanda. Gölyüzü gölü
ve saz gölüne de gitmelisiniz. Urartutepe Pantos
ilçesinde. Burada Urartulardan kalma kale tapınak
kalıntıları var.

AĞRI KÜLTÜRÜ
Ağrı yöresinde hayvancılığın büyük çapta olması nedeniyle yemeklerde hayvan ürünleri büyük
çapta kullanılıyor. Zengin bir mutfağa sahip şehrimizde saç kavurmanın tadına doyum olmaz. Ayrıca
halıcılık yörede önemli bir el sanatı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına
göre Ağrı’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi,
Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore, Kıbrıs barış harekatında ve benzeri mücadelelerde 35
şehit verilmiş. Ağrı’da, Karataş, Doğubeyazıt Askeri şehitliği, hava ve kara şehitlikleri olmak üzere 4
şehitlik vardır. Şehitlerimizi ziyaret ederek onların
ruhlarına Fatiha okuyoruz. Ruhları şad olsun.
Ağrı doğu Anadolu’nun en güzel en efsanevi
şehri. Buradan ayrılmak zor. Ama bizi bekleyen birçok şehir var uzakta. Bir gün eğer Ağrıya yolunuz
düşerse Ağrı dağına çıkmayı İshakpaşa sarayını,
Doğubeyazıt kalesini ve meteor çukurunu görmeyi unutmayın. Diyadin kaplıcaları da ilginizi çekecektir. Bunun yanında saç kavurmanın lezzetine
doymayacaksınız.Hediye düşünürseniz Ağrıya has
tiftik işi eşyalardan yahut halı kilim gibi el sanatlarından satın alabilirsiniz.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GÖLÜ VE
MAVİ YEŞİL GÖZLÜ KEDİSİ İLE

V

VAN

an, Anadolu’nun 7 bin yıllık geçmişe sahip,
en eski ve en önemli kentlerinden biri. Ön
Asya’nın girişinde, ticaret yollarının üzerinde bulunan ve yüzyıllarca Urartu Krallığının başkenti
olan Van, birçok savaşa sahne olmuş, çok değişik uygarlıklarla harman olup kaynaşarak, zengin ve renkli
bir kültürel birikim oluşturmuş. Günümüzde, tüm görkemiyle ayakta kalan Van Kalesi, Akdamar Kilisesi ve
Hoşap Kalesi’yle bu kentimiz, geçmişi canlı örnekleriyle bugünlere taşıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle,
sıcak, cana yakın ve konuksever insanlarıyla Van bir
kültür ve turizm merkezi.
Van Doğu’da turizmin başkenti olmaya aday.
Urartu uygarlığının başkenti oluşu; Van gölü, çok özel
mutfağı, konuksever halkı ile turizmin aradığı birçok
şeye sahip. Üstelik havaalanı da var.
Van tarihte büyük ve önemli bir kentti, Urartuların başkentiydi. M.Ö. 830-810 yıllarında hüküm süren
Kral İspuini zamanından kalan yazıtlarda Urartuların,
Asurluların o sıradaki zayıflığından da yararlanarak
yeni yerler fethettikleri anlatılıyor. Van’ın 10 km. uzağındaki Anzaf Kalesi de bu dönemde yapılmıştı. Kral

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 19.069 km2
: 1.123.784
: 65
: 432

İLÇELERİ :
Bahçesaray, Başkale, Çaldıran,
Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş,
Gürpınar, İpekyolu, Muradiye,
Özalp, Saray, Tuşba
Menua döneminde açılan 51 km. uzunluğundaki
kanal bölgede tarımsal sulama amacıyla yakın
zamana kadar kullanılıyor.
Şamran Suyu denilen kanal Urartu mühendisliğinin harika bir örneğidir. Ardından Pers,
Makedonya, Roma, Bizans medeniyetleri gelip geçti. 1071 yılında tamamen Türklerin eline
geçti. Nihayet 1548 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. 1915-1918 yılları arasında Rus işgali
gördü. Karanlık günler yaşadı. 2 Nisan 1918’de
işgalden kurtuldu.
Van gezimize buraya özgü kahvaltı salonlarından birine girerek başlıyoruz. Manda sütünden kaymak, otlu peynir gibi her yerde bulamayacağımız lezzetleri tadıyoruz.

92

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

VAN KALESİ
Kahvaltımızı yaptıktan sonra Van kalesine çıkıyoruz. Van Kalesi dar bir tepenin üzerinde ovaya
hakim bir yerde kurulmuş. Urartu Kralı I. Sarduri zamanında yapılan kalede iç içe dört sur var. Bir burç
üzerindeki çivi yazısı ile yazılmış yazıt bilinen en
eski Urartu yazıtı. Kale Urartulardan Osmanlılara
kadar kullanıldı. Osmanlı döneminde surlar onarıldı, cami, medrese, kışla, su kulesi, depo gibi yapılar eklendi. Kalenin eteğindeki 1. Dünya Savaşı’na
kadar kullanılan eski Van’da Karakoyunlulardan
kalma Ulu Cami (1389), Kayaçelebi Camisi, Hüsrev Paşa Camisi (1565) restore edilerek kültürümüze kazandırılmış.
Batı yönüne doğru giderseniz meyve bahçeleri
ile şaşırtıcı Edremit’i görebilirsiniz.
Kent merkezinden Gürpınar’a doğru gidip
Başkale yolundaki Çavuştepe’yi geziyoruz. Burada
aşağı tepedeki Kral İrmuşini’nin tapınağını görüyoruz.

VAN GÖLÜ
Van Gölüne hangi mevsimde, hangi saatte gitseniz bir başka renkle karşılaşırsınız. Suyun rengi
değişip duruyor. Bu şaşırtıcı ve etkileyici değişim
her mevsim apayrı güzellik kazandırıyor Van gölüne.
Gölde bir ada var. Akdamar adası gölün orta-

sında buraya gelenlere hüzünlü bir hikaye anlatıyor. Çok eski yıllarda Akdamar’da yaşayan keşişler
badem ağaçlarıyla dolu adaya kimsenin çıkmasına
izin vermezlermiş. Ama adada bir güzel kız varmış
ki dillere destanmış. Adı Tamara. Çevre köylerden
bir delikanlı bu kıza sevdalıymış. İki genç her gece
Başkeşiş’ten gizli buluşur gece ilerleyince Tamara bir fener yakıp işaret verir delikanlı ışığa doğru
kulaç sallarmış. Böylece sürüp giderken, durumu
öğrenen Başkeşişin kızı biraz da kıskançlıktan
olacak, babasına arkadaşının sırrını ihbar etmiş. O
gece de sıkı bir fırtına çıkmış, Tamara gölü tehlikeli
gördüğünden feneri yakmamış. Başkeşiş de fırsatı
yakalamış. Bir fener yakıp kıyıya çıkmış. Delikanlı
feneri görünce fırtınaya aldırmayıp atlamış suya.
Genç fenere doğru kulaç atarken keşiş feneri adanın etrafında dolaştırırmış. Bütün gece dolaşıp durmuş gölde. Ama gücü, dermanı kalmamış, dalgalarla baş edemez olmuş, sular onu dibe çekerken
bağırmış: Ah, Tamara!...
Tamara çığlığı duyup koşmuş ki, sevdiği yitip gitmiş dalgalar arasında. Baş keşişin oyununu
anlamış ve o da kaldırıp atmış kendini sulara. İki
sevgilinin cansız bedenleri Van Gölü’nün çırpınan
sularında bir birine kavuşmuş. İşte adaya o günden
sonra Ah Tamara denilir olmuş, zamanla Akdamar’a
dönüşmüş. Böyle bir efsane anlatılır.
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Van Gölü’ndeki Akdamar Adasında bulunan kilise 900’lü yılların başında Kral Gagik tarafından yaptırılmıştır ve Ermeni taş
işçiliğinin en seçkin örneklerindendir.
Van Gölünde günbatımı da gündoğumu da muhteşem oluyor. Eğer giderseniz, Günbatımını Van’dan, gün doğumunu
Nemrut’tan izleyin. Nemrut Dağı eteklerinden tırmandıkça manzaranın büyüsü de
çoğalıyor. Biraz daha devam ederseniz
Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü’nü birlikte
görebilirsiniz. Nemrut dağı Tatvan’a 20 km.
Doruk noktası 3050 metre. 2400 Metrede
küçüklü büyüklü beş krater gölü var. En büyüğü Soğuk Göl. Adı gibi suyu soğuk olan
gölün hemen yanındaki Küçük Gölün ise
suyu sıcak. Nemrut 1441 yılına kadar aktif
bir yanardağdı. Bu nedenle göllerin yanı sıra sıcak su kaynakları da göreceksiniz. Bitki
örtüsü ve özellikle kuşlar açısından hayvan
çeşidi de zengin.
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VUnutmadan, “Van’ın nesi meşhurdur” diye sorduklarında ilk akla gelen şey Van kedisi. Van kedisi, yöre halkı
tarafından çok seviliyor. Bir dost ve ailenin bir bireyi olarak
kabul ediliyor. Van kedisini çekici kılan özelliklerden biri de,
gözlerinin rengi. Çok farklı göz rengiyle, zeki, çevik bir kedi
olan Van kedisi, temizliği, cana yakınlığı, oyunu çok sevmesi sahibine bağlı oluşuyla beğeni topluyor.
Van ili tarihi ve doğal güzellikleri yanında küçük el sanatları ile de tanınıyor. Van’da yaşayan insanlar halı, kilim
dokumuş, gümüş işlemişler. Alın teri göz nuru ile ortaya
konulan ürünlerde Van’ın folkloru, kültürü ve tarihi işlenmiş.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre
Van’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve Kıbrıs barış harekatında
ve benzeri mücadelelerde 343 şehit verilmiş.
Zeve Şehitliği, 1915 yılında Rusların Van’ı işgali sırasında Ermeni çetelerinin Zeve’de toplanan 7 köy halkını
toplaması sonucunda şehit olan Anadolu insanını barındırıyor. Ruhlarına bir Fatiha okuyarak buradan ayrılıyoruz.
Eğer bir gün yolunuz Van’a düşerse Van Gölü’nü,
Van Gölü’ndeki Adayı, Van Kalesi’ni, Van kedisini ve Nemrut Dağı’nı görmeden, manda sütünden yapılan meşhur
kaymak ve otlu peynirden yemeden, Gevaş, Başkale gibi
ilçeleri gezmeden şehirden ayrılmayın. Van’ı selamlayarak
bir başka şehre yol alıyoruz.
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YÜZ YILLARIN YÜKÜNÜ TAŞIYAN CİLO DAĞI,

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ HALİYLE

HAKKARİ

Kırklareli

İLÇELERİ :

Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin

Amasya

Trabzon
Giresun

Tokat

Merkez, Çukurca, Derecik,
Şemdinli, Yüksekova.

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Karaman

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta
Burdur
Antalya

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Denizli

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Afyon
Uşak

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Çorum

Balıkesir

: 7121 km2
: 286.470
: 30
: 438

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Yitik anılar içinde
Ben kendimi yitirdim
Bu dağlar Cilo dağları
Alın size kalbimi getirdim
Benim paramparça kalbimi
Yüksek mi yüksek Cilo dağları
Yüzyılların yükünü taşıyan buzullarla kaplı aşılması güç dağlar, görülmeye değer tabiat güzellikleri,
Cilo dağları, Reşko tepesi, Doğu Anadolu bölgesinin en
sarp yöresi. Burası Hakkari.
Hakkari ili doğuda İran, güneyde Irak, batıda Şırnak, kuzeyde de Van illeri ile çevrilidir.

HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ
Anadolu Mezopotamya ve İran üçgeninde yer alan Hakkari konumu ve coğrafi
yapısıyla bir çok topluluğun ilgisini çekmiş
ve bir çok millete vatan olmuş. Bilim adamları burası için henüz keşfedilmemiş bir bölge
olduğunu söyler.
Son yıllarda Hakkari bölgesindeki Sat
Dağları ile Yüksekova vadisinde yapılan bilimsel araştırmalar çok ilginç sonuçlar vermiş.
Bu bölgedeki mağaralar ve mağara girişlerinde ilkçağlara ait kaya resimlerine rastlanmış.
Özellikle Hakkari bölgesinin batısında yer
alan “Geveruk” ve “Tirşin” yaylalarındaki
kayalar üzerine kazınarak çizilmiş binlerce
kaya resmi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekiyor.
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uzaklıkta. Şemdinli deresi üzerinde kurulmuş şirin
bir köprü.
Hakkari’deki tarihi değer taşıyan yapılar arsında Halil Kilisesi yer alıyor. Hristiyanlarca kutsal
sayılan bu kilise Hakkari’ye 10. km mesafede yol
kenarındaki Halil mevkiinde bulunuyor.
Hakkari, Med, Pers, Selevkos, Abbasi, Selçuklu, Moğol, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı hakimiyeti görmüş. 12. yy da Musul Atabeyi
İmameddin Zengi’nin hakimiyetine girmiş, Yavuz
Sultan Selim Çaldıran Seferinden sonra Hakkari
beylerini kendine bağlamış. Bundan sonra Osmanlı Devletinin bir sancağı olarak idare edilmiş. Cumhuriyetten sonra il haline getirilmiş.
Yüzey şekillerinin ana çatısını oluşturan
dağlar, batı-doğu doğrultusunda yüksek bir kabartı şeklinde uzanırlar. İlin en büyük düzlüğü
Yüksekova’nın kuzey ve doğusundaki dağların
yamaçlarından doğan Nehil Çayı’nın oluşturduğu
Yüksekova. Bununla beraber yüksek dağların doruklarında ve doruğa yakın yerlerde çok sayıda göl
vardır bunların içinde en önemlisi Gelyana Gölü.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu şehirde kışları
soğuk ve sert yazları ise sıcak ve kurak geçer.
Hakkari merkez Biçer Mahallesi’nde bulunan
Meydan Medresesi şehrin mutlaka görülmesi gereken bir tarihi eseri. Medresenin, giriş kapısı üzerindeki kitabesinde, 1700 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor. Meydan Medresesi, anıtsal yapısı düzgün kesme taş işçiliği ile içteki revaklı avlusu, kapısındaki
süslemeleriyle Hakkari’nin en önemli anıtsal yapısı.
Kırmızı kümbet mezarlığına uzanıyoruz. Gülereş Baba Mahallesi’ndeki kuzeyden güneye doğru
eğimli bir sırtta yer alan mezarlık, halk tarafından
ziyaret edilen ve kutsal bilinen yerlerin başında
geliyor.Taş Köprü Şemdinli ilçe merkezine 15 km

CİLO DAĞLARI
Hakkari Anadolu’nun vahşi görünümler içinde
gerçekten görülmeye değer tabiat güzellikleriyle
dolu. Burada buluna dağ silsilesi içerisinde Cilo
dağları, 4710 metreyle en yüksek doruğu olan Reşko tepesi bambaşka bir görünüm kazanıyor. Cilo
Dağlarını görüp de insanın içinin ürpermemesi bu
ürperti içinde anılarıyla birlikte kendini yitirmemesi
mümkün değil.
Cilo ve Sat dağlarında 25 kadar buzul olduğunu söylerler. Dar vadilerde çoğu zaman masmavi
göller bu vahşi güzelliğe renk katıyor. Zap suyu
yeşil, buzlu sularıyla vadileri yara yara uzar gider.
Zap çağıldadıkça huzur verir insana. Zapsuyu’nun
üzerinde güzel bir köprü var. Şeytan köprüsü derler. Yöre halkından bu köprünün hikayesini öğrenebilirsiniz.
Milli Savunma Bakanlığının resmi kayıtlarına
göre Hakkâri’de Balkan Savaşı, Birinci Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore
ve Kıbrıs Barış Harekatında ve benzeri mücadelelerde 21 şehit verilmiş. Bu gün bu ildeki Hakkari
şehitliği şehitleri bağrında barındırıyor. Şehitlerimizi
minnetle şükranla ve rahmetle yad ediyoruz.
Eğer bir gün yolunuz Hakkari’ye düşerse,
Hakkari kilimleri ve yünden örülen çoraplardan satın almalısınız. Ayrıca Meydan Medresesini, Kaya
resimlerini mutlaka görmelisiniz. Yöreye özgü yemekleri yemeden ve Zapsuyu’nun kenarında biraz
olsun kafanızı dinlendirmeden şehirden ayrılmayın.
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl Plaka kodu
Telefon kodu

: 6707 km2
: 349.396
: 13
: 434

TÜRKÜLERİ, MİNARELERİ,
CAMİLERİ VE BÜRYAN KEBABIYLA

BİTLİS

İLÇELERİ :
Merkez, Adilcevaz, Ahlat,
Güroymak, Hizan, Mutki,
Tatvan.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Batman Siirt

Adıyaman

Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum

Afyon

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Çıplak dağların ortasında, yemyeşil bahçelikler içinde dar bir vadi ve vadinin yamaçlarına doğru tırmanan evler. Tatvan, Ahlat gibi
önemli ilçeleriyle, türküleriyle, havası suyuyla
minareleri, camileri medreseleri hanları geleneksel evleri, cana yakın, dost insanları ve
lezzetli büryan kebabıyla kervanların uğrak
yeri gezginlerin durak yeri, Doğu Anadolu’nun
sade bir şehri Bitlis...
Bitlis’in doğusunda Van ve Van gölü,
kuzeyinde Muş ve Ağrı, batısında Batman,
güneyinde Siirt illeri bulunuyor.
Bitlis’te beş minare beri gel oğlan beri gel
Gözlerim ağlar yare beri gel oğlan beri gel.

BİTLİS TARİHİ
Bitlis’in ilk defa ne zaman kurulduğu ve
adının nereden geldiği kesin olarak bilinmiyor.
Yalnız, M.Ö. 700 yılında Mitani Urartular tarafından kurulduğu bazı kaynaklarda geçiyor.
Bitlis’in bulunduğu bölgedeki önemi Büyük
İskender tarafından fark edilir. Badlis adındaki
kumandanına burada bir kale yapması emreder. Bugünkü kale inşa edilir. Şehir M.Ö. 600
yılında Romalıların istilasına uğrar. 641 yılında Halife Ömer’in komutanı İyaz tarafından
fethedilir. Emeviler ve Abbasilerden sonra,
Selçuklu, Moğol, Şerefoğulları, Karakoyunlu,
Akkoyunlu ve Safevi dönemlerini yaşar.

1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılır. Birkaç defa İranlılarla Osmanlılar
arasında el değiştiren Bitlis, 1683 yılında kesin olarak
Osmanlı sınırları içinde kalır.
Gezimize Bitlis Kalesinden başlıyoruz. Şehrin orta yerinde, Bitlis Çayına ait iki derenin birleştiği yerde
yalçın bir kaya üzerine kurulu kale, başında bayrağıyla
çarşıya tepeden bakmaya devam ediyor.

ULU CAMİ
Bitlis’in en eski tarihi eserlerinden biri Ulu Cami. Bitlis Çayının batısında çarşı içinde bulunan bu eser, Se
lçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e bağlı Artukoğulları döneminde 1153 yılında yaptırılmış.
Dideban Dağı’ndan şehre bakınca, şehrin önemli
bir kısmını görürsünüz. Batı yakasında, Zeydan Mahallesinde Kureyşi Camii el eder size. Şehrin orta yerinde
kale bayrak sallar. Dağdan şehre inince acıkmışsanız,
bir büryan kebabı yiyebilirsiniz. Ağız tadını alan gönlünüz
bir de göz zevkini tatmak isterse, buyurun size narin ve
mahir ellerin göz nuru gönül desenleri. Usta eller, düğümler, taraklar, makaslar ve güzel, minik halılar. Bir de
burada yapılan el işi bastonlar çok değerli.
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Gökmeydan, gönlünüzü doyuran taş işlemeleriyle bir cami çıkarır önünüze. Bu İhlasiye Camii 1216 yılında Selçuklular tarafından
yaptırılmış. Aynı meydanda, bir başka eser de
İhlasiye Medresesi. O da 1216’da Selçuklular
tarafından yaptırılmış, Bitlis’in en güzel eseri.
Şehrin güney doğusunda Çirik Düzü semtindeki Yusufiye Medresesi ve Müftüler evi denilen yapı bizi selamlıyor. Yusufîye medresesi
XVIII. Yüzyılda yapılmış.
Bitlis’in meşhur içli köftesinin de nasıl yapıldığını ve nasıl yendiğini gösteriyor. Kıyma et
ve bulgur, mahir ellerle yoğruluyor, yuvarlanıyor, oyulup iç konuyor, tekrar kapatılıp yuvarlandıktan sonra sıcak suda haşlanıp önünüze
getiriliyor.
Bitlis’i tok karnına gezmek güzel. Hele bir
de Bitlis oyununa, hem de Bitlis’in geleceği, göz
nuru yavruların oynadığı oyuna rastladıysanız,
keyfînize diyecek yok doğrusu.
Bir garibin türbesine ve zaviyesine sığınıp
selam veriyoruz. Bu eser, şehrin güneyinde
Alemdar Köprüsünden sonra gelen sokağın
kuzey kısmında, Şeyh Garip adına yaptırılmış.
Türbenin üstünde, yapının ikinci katında “Sultaniye Camii” yer alıyor.
Şehrin en eski camilerinden Kızıl Mescit,
Bitlis’in merkezinde, Bitlis Çayının doğusunda.
1120 yılında, Bitlisli Hüseyin b. Alaaddin tarafından yaptırılmış. Eser, üzeri toprak damla örtülü,
duvarları kesme taşlarla örülüdür. Zeydan Mahallesinde bir başka tarihi yapı Şerefiye Camii.
Caminin doğusunda Bitlis kesme taşından yapılmış Şerefiye Medresesi ilgi çekiyor. Alemdar
Camii kahverengi kesme taştan yapılmış, bir
tarih mührü. İşte bir devletlinin dünya ve ahiret
yurdu: Küfrevi Türbesi ve Tekkesi. Şehrin doğusunda, İnönü Mahallesinde. Buralar ruh esintileriyle dolu huzur köşeleri. Buralardan ayrılmak
zor, zor ama biz Tatvan’a doğru yola çıkıyoruz.
Yolumuzun üzerinde Hüsrev Paşa Hanı,
bizi karşılıyor. Bitlis-Tatvan yolunun yarısında
yolun hemen sağında, yaralı bereli bir başka
han daha görünür. Burası sadece han değil,
Kervansaray. Buranın bir adı da El Aman Hanı.
Nice yolcuları azgın kışların korkunç şartlarından korudu, ısıttı;
Ne konanın var, ne göçenin var.
Çökmüş tavanlar, yıkık duvarlar
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TATVAN
Tatvan’a ulaşıyoruz. Van Gölü çevresinin en güzel
yerleşim yerlerinden biri Tatvan. Ahlat, Adilcevaz, gibi
ilçeler de güzel ve geçmiş uygarlıkların izlerini barındırıyorlar ama Tatvan Ege’nin ya da Akdeniz’in sahil kasabalarına benziyor ve çok şaşırtıcı. Van Gölü burada da
bir başka renkle karşılıyor sizi. Suyun rengi değişip duruyor. Bu şaşırtıcı ve etkileyici değişim her mevsim apayrı
güzellik kazandırıyor hem göle hem de göl kenarındaki
ilçelere. Buradan Nemrut Dağı’na tırmanabilirsiniz. Nemruttan hem Van Gölü’nün manzarasına doyacak hem de
buradaki krater göllerinin büyüsüne kapılacaksınız. İlin
kuzeyinde bulunan Süphan dağı heybetle duruyor. Sönmüş bir yanardağ olan Süphan ülkemizin ikinci yüksek
dağı.
Tatvan’ın 40 km kadar kuzeyinde ve yine Van gölü
kıyısında bir ilçe merkezidir Ahlat. Ahlat ilçesinin değil
ama, anıtsal Ahlat Mezarlarının görmeye değer önemi
var. Göl kıyısındaki Ahlat Mezarlığı boyları 2 metreden
yüksek mezar taşlarının uçsuz bucaksız bir çayırda yan
yana dizilmesiyle çok etkileyici bir görünüme sahip. Bu
yapı Ahlat Kalesi, Urartular tarafından kurulmuş. Aynı
zamanda şehrin kapısı tüm görkemiyle bu gün ayakta.
Kalenin içinde Kadı Mahmut Camii ve İskender Paşa
cami yer alıyor. İlçede bir kümbet var ki, Ahlat kümbetlerinin en süslüsüdür, bu yapı Erzen Hatun kümbetidir.
Gerçekten hayranlık uyandıran bir eser. Ahlat kaleleri ve
kümbetleriyle ünlü ya bir başka kümbet de Usta Şakirt
kümbeti. Ulu kümbet olarak da bilinen kümbet Ahlat’taki
kümbetlerin en büyüğü. Adilcevaz ilçesindeki Urartu Mezarlığı görülmeye değer. Bu mezarlar incelenince Urartularda ölüleri hem yakma hem de gömme geleneğinin
olduğunu söyleyebiliyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi kayıtlarına göre Bitlis’te, Balkan Savaşı, Birinci Cihan HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış
Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde 282 şehit verilmiş.Bitlis şehitliği şehir merkezinde. Bu şehitlerimizden
189’sini bağrına basmış. Şehitlerimizi duayla saygıyla
ve rahmetle anıyoruz. Bitlis’in diğer ilçeleri de görülmeye değer tarihi ve doğal güzellikler taşıyor. Eğer bir gün
buraya yolunuz düşerse, Tatvan ve Ahlatı mutlaka gezin.
Bitlis’e has lezzetli büryan kebabından mutlaka yemenizi
tavsiye ederiz. Meşhur balından satın alabilir, ayrıca Bitlis Kalesi, Ahlat Kalesi, Şerefiye Külliyesi, Erzen Hatun
Kümbeti gibi tarihi yapıları görebilirsiniz. Van Gölü’nün
o muhteşem görüntüsünü izleyip Nemrut Dağı’na tırmanmalısınız. Nemrut Dağı’ndaki krater gölleri sizi farklı
dünyalara götürecek. Bir de sevdiklerinize geleneksel el
sanatlarından hediyelik eşya isterseniz bir baston hiç fena olmaz doğrusu.
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BİR DESTAN ŞEHRİ

MUŞ

Bir destan şehri. 900 yılı aşkın bir zaman önce
Anadolu’yu Türklere açan bir meydan savaşının Malazgirt Zaferi adıyla tarihe yazıldığı bir şehir. Havası
suyu tabiat güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle
bir yeryüzü cenneti. Murat Irmağı ile Karasu Irmağı’nın
geçtiği Muş Ovası’nın güneyindeki dağ sıraları eteğine
yerleşen, her mevsimi bir başka güzel; Muş.
Muş’un Kuzeyinde Erzurum, doğusunda Bitlis ve
Ağrı, güneyinde batman, batısında Bingöl illeri bulunuyor.
1071 yılında Malazgirt Ovasında kazanılan zaferi ile Anadolu’da Türk tarihini başlatan ilimiz. Bir avuç
Selçuklu ordusunun başında bulunan Alparslan ile
Bizans komutanı Romen Diyojen’in orduları bu ovada
karşı karşıya geldi. 30.000 kişilik Türk ordusuna karşılık 100 Bin kişilik bir Bizans ordusu. 26 Ağustos sabahı
Alparslan silahlarını kuşandı ve Cuma namazını kıldı
ve yiğitlerine şöyle seslendi: “Askerlerimi biz ne kadar
az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun
taarruz edeceğiz. Şu anda bütün Müslümanların min-

: 8.296 km2
: 407.992
: 49
: 436

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

İLÇELERİ :
Bulanık, Hasköy, Korkut,
Malazgirt, Merkez, Varto.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Afyon
Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Tunceli

Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

berlerde bizim için dua ettiklerini unutmayın.
Aranızda ayrılmak isteyen varsa hemen ayrılsın. İşte ben şehitlik kefenimi giydim. Allahtan
dileğim zafer bizim olsun.” Ve Malazgirt ovası
toz bulut oldu akşama doğru büyük bir zafer
Müslümanların oluyordu. Anadolu kapıları Türklere açılmıştı. Yepyeni bir vatana açılan kapıydı
bu. Bu gün bu ova şöyle bir baksanız size savaşı anlatır.. O muhteşem savaşı.
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Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Muş,
Fırat Havzası içinde kalıyor. İlin önemli akarsuları
Murat ve Karasu ırmakları. Haçlı (Kazan), Büyük
Hamurpet (Akdoğan), Küçük Hamurpet ve Kaz gölü önemli göller arasında yer alıyor. Genel olarak
burada sert ve karasal bir iklim görülüyor.
Muş iline şöyle bir göz atıyoruz. Yerleşim
düzeni ve sokak dokusu tipik bir Türk şehri havasını veriyor. Geleneksel evler çok güzel. Bu evler
Genellikle havuş (avlu) gerisinde yükselen iki katlı
yapılardan ibaret.
Antik kentleri ararken bize Muş kent merkezine 40 km uzaklıkta Kayalıkaya köyünde bir
Urartu Askeri yerleşim yeri olan Kayalıdere Antik
Kenti büyük ilgi topluyor. Mercimekkale Höyüğü ise
Muş-Varto karayolu üzerinde. Bostankale Höyüğü,
Kepenek Höyüğü de buranın görülmeye değer antik kalıntılarından.

MUŞ KALESİ
Muş Kalesi’ne uzanıyoruz. Şehrin en eski
yapılarından biri olan kale heybetiyle insanları
büyülüyor. Kale, Hz. Ömer döneminde Müslümanların eline geçmiş. Muş’un güneyinde Kızıl Ziyaret
tepesindeki Muşet Kalesi bambaşka bir görünüme
sahip.
Avlusunda yatan Şeyh Muhammed-i Mağribi
tarafından yaptırılan Ulu Cami, Alaeddin Bey ve
Hacı Şeref camilerinin batısındadır. Bir Selçuklu
yapısı olan Arslanlı Hanın içinde bulunan Hacı Şeref Camii de 17. yüzyılda yaptırılmış önemli tarihi
yapılardan biri. Alaaddin Bey Camii de diğer camiler gibi şehri süslüyor. Alaaddin Bey camii ile aynı
tarihte yapılan Alaaddin Hamamı Osmanlı son dönem eserlerinden birisi. Güllü hamamı da bir başka
tarihi hamam.
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Muş kent merkezinde bulunan ve iki katlı olan
Yıldızlı Hanı, 1307 yılında inşa edilmiş görülmeye
değer eserlerden.
İbrahim Samidi Türbesi Alaaddin Bey
Hamamı’nın karşısındaki bahçede. Yöre insanları,
ruhi bozukluklar, çeşitli sıkıntılar ve sıtma hastalıklarına karşı şifa için türbeye dua etmeye geliyorlar.
Kesik Baş Türbesi Hacı Şeref Camii’nin avlusunda.
Günümüze sadece cami duvarına bitişik iki mezar
kalmış. Rivayete göre bu zat savaşta başı gövdesinden ayrılmış olmasına rağmen kopan başını
koltuğunun altına alarak savaşmayı sürdürmüş,
daha sonra bugünkü mezarının bulunduğu yere
gelerek şehit olmuş.

ATEŞ TAPINAĞI OLARAK
KULLANILAN KİLİSE
Yaygın Beldesine bağlı Yukarı Yongalı köyünde bulunan Çanlı Kilise ilk yapıldığı dönemlerde
“Ateş Tapınağı” olarak kullanılmış. Bugün halen
ayakta durabilen bu yapı, yabancı turistlerin en
çok rağbet ettiği yerlerden birisi. Arak manastırı ve
Sironk Kilisesi diğer önemli kiliseler arasında yer
alıyor. Muş kent merkezinde diğer kiliselere oranla
daha iyi durumda olan Meryem Ana kilisesi yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı.
Bulanık ilçesinin güneydoğusuna gidiyoruz.
Burada bir göl var. Haçlı (Kazan) Gölü. Gölde başta
sazan olmak üzere çeşitli tatlı su balıkları yaşıyor.
Akdoğan Gölleri Varto ilçe merkezinin doğusunda
yer alıyor. Kaz (Gaz) Gölü karstik bir göl. Malazgirt
ilçesinin Aktuzla beldesinde yer alıyor. Bu göller insanı o güzel manzarasıyla büyülüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına
göre Muş’ta, Balkan Savaşı, Birinci Cihan HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve
Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde 105 şehit verilmiş.
Şehirde iki şehitlik var. Muş Garnizon Şehitliği
ve Muş Hava Şehitliği. Şehitlerimizi duayla saygıyla
ve rahmetle anıyoruz.
Eğer bir gün yolunuz Muş’a düşerse Muş Kale
Parkı, Esenlik Cami, Ulu Cami, Yıldızlı, Murat Paşa
Köprüsü, Çengilli Kilisesi, Arak Manastırını gezip
görmeden; Yöre yemeklerinden Muş köftesi, lahana dolması, çorti aşı ve keşkek’i tatmadan; Özgün
el sanatlarından; oya, dantel ve boncuk işlemesi,
halı, kilim ve battaniye dokumalarından sevdiklerinize satın almadan dönmeyin.
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YÜZEN ADASI, DUT PEKMEZİ İLE

BİNGÖL

Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer
alan, adı efsanelere geçmiş bir ilimiz. Kaleleri, kayak
merkezi ve yüzen adası, balı ve dut pekmezi ile ilgi
çeken bir şehrimiz Bingöl.
Bingöl ili Muş, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır illeri ile çevrilidir.
Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı
dönemlerini yaşamış. 1936 yılında “Çapakçur” adı
ile il olmuş ve adı “Bingöl” olarak değiştirilmiş. İl Merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1.151 metre.
Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip. İl genelinde karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak,
kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.

: 8.125 km2
: 281.205
: 12
: 426

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

İLÇELERİ :
Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı,
Solhan, Yayladere, Yedisu.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Mersin
Kilis

Hatay

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Kırşehir

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin
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BİNGÖL ADI NEREDEN GELİYOR?
Bingöl’ün bilinen en eski ismi Cebel-cur dur.
Cebel dağ, Cur akan anlamındadır. Bu kelimenin
zamanla Çabakçur şeklinde telaffuz edildiği ihtimali
kuvvetlidir. Zaten Çabakçur akan temiz su anlamına gelir.
Evliya Çelebi’ye göre bu isim Büyük İskender
tarafından verilmiştir. Rivayete göre Büyük İskender
vücudundaki dayanılmaz ağrılar için nice hekimlere
başvurduğu halde şifa bulamaz. Bunun üzerine AbUl Hayat (ölümsüz hayat) suyunu aramaya başlar.
Uzun aramalardan sonra kaynağı kendisi olmasa
da o sudan içip dayanılmaz ağrılardan kurtulur.
Faydasını gördüğü bu suya “Makdis lisanı” üzerine
cennet suyu anlamına gelen Çabakçur adını verir.
Doktorlarına, sizlerin çare bulmadığınız ağrılarıma
Allah cennet ırmaklarından deva verdi. Burada
benim adıma bir kale yapın ve adını “Çabakçur”
koyun demiştir. Daha sonra çeşitli kaynaklarda
Mingöl olarak karşımıza çıkar. Mingöl, göller bölgesi anlamındadır. Mingöl kelimesi de zamanla halk
tarafından Bingöl şeklinde telaffuz edilmiş bin tane
göl anlamındadır.
Daha sonra Bingöl’e Çevlik denmiştir. Bağ
bahçe anlamındadır. Bu ad günümüzde yöre halkı
tarafından halen kullanılmaktadır.
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1874 yılında yapılan bir idari düzenlemeye dayanılarak 1881 de Bitlis vilayeti kuruldu. Çabakçur
ve Genç bölgesi Bitlis Vilayetine, Kiğı Erzincan’a,
Karlıova Muş’a bağlandı.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında
Elazığ, 1929 senesinde Muş’a bağlanan Bingöl,
1936 yılında çıkarılan bir kanunla il haline getirildi.
Bir başka rivayette de Bingöl adı, bir zamanlar
sefere çıkan bir ordu buralara uğramış. Bir bölük
asker ordudan ayrılmış dağlarda yolunu kaybetmiş.
Derken karşıdan gelen birini görmüşler. İçecek su
bulamadıklarını yollarını kaybettiklerini söylemişler.
Adam karşıdaki dağın tepesinde bir göl olduğunu
oradan su alabileceklerini söylemiş. Bölük dağın
tepesine ulaşınca burada bir değil pek çok gölün
bulunduğunu görerek seslenmişler. Burada bir değil bin göl var. O günden sonra bu dağlar Bingöl
olmuş. Böyle de bir hikaye anlatır size yöre insanı.
Evliya Çelebi gezileri sırasında buraya uğrar.
Birçok gölü adlarıyla defterine yazar. “Bu göllerden bazılarının suyu dertlere devadır” der ve şöyle
devam eder. “Burada Er gölü vardır ki şekerden
azizdir. Kerkis gölü vardır bu gölden bir adam içse
ak sakallı pir olur. Bundan gayri göller Ab-ı hayattan
nişan verir. Tatlı sular olup, Esvap yıkanırken sabuna lüzum kalmaz. Amma Ab-ı hayat gölünü kimse
bilmez..”
Sülbüs Dağı

Fotoğraf: Bingöl İl Kültür Turizm Müdürlüğü
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YÜZEN ADA
Yüzen Ada’ya uzanıyoruz. Solhan İlçesinin
Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası mevkiinde bulunan bir doğa harikası olan Yüzen Ada çok ilginç
olduğu kadar çok da güzel bir yapıya sahip. Gölün
ortasında bulunan ada, göl üzerinde serbest hareket etme kabiliyetine sahip.
Bingöl - Yolaçtı Kayak Merkezi Doğu Anadolu
Bölgesi, Bingöl ili sınırları içindedir. Şehir merkezine olan uzaklığı 25 km. Kayak merkezinde kayak
sezonu Aralık ayında başlıyor. Ve Mart ayına kadar
devam ediyor.
Kös Termal Turizm Merkezi Bingöl - Karlıova
yolu üzerinde. Bingöl il merkezine 18 km. uzaklıkta
yer alıyor. 47C’yi bulan su ısısıyla Romatizma, kalp
ve kan dolaşımı, solunum yolları, kadın hastalıkları,
sinir ve kas yorgunluğu gibi birçok hastalığı iyileştiriyor.
Avcılık yönünden Bingöl, tabiatın insanoğluna
bahşettiği ender yerlerden biri. Eylül-Ekim-Kasım
aylarında keklik, tavşan, çulluk, tilki, çil ve bıldırcın
avı yapılıyor. Ocak ve Şubat aylarında da tavşan,
keklik, tilki, kurt ve sansar gibi hayvanların avı yapılıyor.
Bingöl’ün Genç İlçesi İl merkezine 20 km
uzaklıkta. İlçe sınırları içinde, Sürekli (Diyarbug)
köyü sınırlarında Pers Hükümdarı tarafından yapıldığı sanılan Daraheni (Kral kızı) Kalesi kalıntıları ile
aynı köy sınırları içinde iki kümbet yer alıyor
Kiğı İlçesi İl Merkezine 150 km uzaklıkta. İlçeyi
süsleyen tarihi yapılar buraya ayrı bir hava kazandırıyor. 1401-1402 ‘de Akkoyunlu Fahrettin Kutluk
Bey’ in oğlu Pir Ali Bey tarafından yaptırılan Kiğı

Camii görülmeye değer. Eskişehir Mahallesinde
Balaban Bey Camii ve çeşmesi dikkat çekiyor. Çanakçı Köyündeki Mürsel Paşa Abidesi önemli tarihi
yapılardan birkaçı.
Yayladere İlçesinde Cenevizlerden kalma olduğu sanılan tarihi bir kale mevcut. Kalkanlı Köyü
civarında ise içinde tarihin ilk çağlarında insanların barındığı tahmin edilen, duvarları birçok oyma
sanatı ile süslü mağaralar ve bu mağaraların çevrelediği şelale ilgi çekici yerler.Yedisu İlçesindeki Şen
Köyü şelalesi ve Akımlı’ya bağlı perçivenk mıntıkasında bulunan şelale birçok kişinin uğrak yeri.

TADINA DOYUM OLMAYAN
DUT PEKMEZİ
Yörede üretilen dut pekmezi ve Bingöl balı harika. Atapark ve Soğuk Çeşme mevkiinde yöresel
yemeklerin lezzetine doyum olmaz doğrusu.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına
göre Bingöl’de, Balkan Savaşı, Birinci Cihan HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore ve
Kıbrıs Barış Harekatı, Kırım Savaşı, Kore Savaşı,
Osmanlı Rus Savaşı, Osmanlı Yunan Savaşı ve
Trablusgarp Savaşı’nda ve benzeri mücadelelerde
104 şehit verilmiş.
Şehirde üç şehitlik var. Çanakçı köyü şehitliği,
Yenidal Şehitliği ve Azizan Şehitliği. Şehitlerimizi
duayla saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Eğer bir gün
Bingöl’e yolunuz düşerse Yüzen Ada’yı görmeden,
Ata Park ve Soğuk Çeşmede yemek yemeden,
Bingöl balı ve dut pekmezi satın almadan şehirden ayrılmayın.
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TUNÇ RENKLİ DAĞLARIYLA

D

TUNCELİ

oğu Anadolu’nun dağ silsileleri içinde
Tunceli, adını, yine bu dağlardan alır. Demir kurşun kalay bakır yüklü dağlar. Tunç
renkli tunçtan heykel gibi yükselen gökyüzünü avuçlayan yüce dağlar. Munzur dağları, Mercan dağları,
Bakır dağları, Cemal dağları. Göz alabildiğine yükselen Tunceli dağları. Bu dağlar arasındaki bölge
Tunceli’dir.
Tunceli İli, doğuda Bingöl ve Elazığ, güneyde
Elazığ, batı ve kuzeyde Erzincan illeriyle komşudur
Tümüyle Fırat Havzası içerisinde kalan il, doğal
sınırlarla kuşatılmış yüksek bir bölgedir. Doğu Toros
Dağlarının uzantıları doğu-batı yönünde uzanarak ilin
kuzeybatısını, kuzeyini ve kuzeydoğusunu hemen
hemen bütünüyle kaplar. Bu dağlar aşılması güç sıralar oluşturduğu için Tunceli, Türkiye’nin doğu ucunda
Iğdır Ovasından başlayıp Erzincan Ovası’na kadar
uzanan verimli çöküntü alanıyla bütünleşememiş. Bu
dağlar, yer yer hem yüzey sularıyla aşınarak hem de
akarsular tarafından derince oyularak yüksek platolara dönüşmüş.
Güneyden kuzeye ve batıdan doğuya yükselen il
topraklarının % 70’ini dağlar, % 25’ini platolar, % 5’ini
ovalar ve düzlükler oluşturuyor.
Tunceli’nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer
alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol)
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Yüzölçümü: 7.774 km2
Nüfusu: 88.198
İl Trafik No: 62
Telefon kodu:428

İLÇELERİ :
Çemişgezek, Hozat, Mazgirt,
Merkez, Pertek, Pülümür,
Nazımiye, Ovacık.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan
kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda yerleşildiğini gösteriyor. Pulur’da
bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli
öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine,
tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmış. Tarihi çok eskilere
uzanan Tunceli’den Hititler, Huriler, Asurlar, Urartular derken Romalılar gelir geçer. Bizanslılar
gelir geçer. Malazgirt zaferinden sonra Türkler
gelir. Saltuklar, Mengücekler, Selçuklular, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve daha sonra Yavuz Sultan
Selim’in eliyle Osmanlılar...
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Tunceli yöresinde ilk çağlardan beri pek çok
uygarlık yaşamış. Orta Çağdan kalma ve bugün
hala iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur
Vadisi Milli Parkı görülmeye değer güzellikte.
Tunceli’de bulunan Yelmaniye Cami 14. yy da
yapıldığı sanılan önemli bir tarihi yapı. Ulukale Cami Çemişkezek Ulukale köyünde bulunuyor. Pertek
ilçesinin güneyinde Murat ırmağının kıyısında
yer alan Baysungur Cami, 1572 yılında yapılmış.
Çelebi Ali Cami, Sağman Cami, diğer görülmesi
gereken camilerden. Hamidiye Medresesi Osmanlı
dönemine ait önemli bir eser. Eltihatun Cami ise
Akkoyunlu dönemine ait.
Uzun Hasan ve Eltihatun Türbeleri Akkoyunlu
dönemi eserleri olarak şehri süslüyor. Çemişgezek
ilçesinde Urartu dönemine ait İn Mağaraları kaya
mimarisi örneğini oluşturuyor.
Tunceli topraklarının % 25’ini oluşturan platolar, ilin orta ve kuzey kesimlerinde yayla turizmine
yönelik potansiyel oluşturuyor. Bitki örtüsü, doğal
çevre değerleri, manzara imkanları, ulaşım durumu ve diğer turizm kaynaklarına yakın olma
unsurları bir arada değerlendirildiğinde, yayla turizmi potansiyeli açısından Merkez ilçede Gözen
Köyü, Sarıtaş, Gökçek, Karagöl ve Alacık yaylaları; Pülümür ilçesinde Sağlamtaş, Karagöl, yelekli,
Dereboyu, Dağbek ve Çakırkaya yaylaları; Ovacık
ilçesinde Koyungölü, Burnak, Eğripınar, Paşadüzü,
Gözeler ve Mollaaliler yaylaları öne çıkıyor.

RAFTİNG MERKEZİ
MUNZUR MİLLİ PARKI
Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli ili sınırları
içinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı Tunceli’ye
8 km. uzaklıkta. Karasu ve Murat çöküntüsü alanları arasında yükselen Munzur Dağlarının jeolojik
yapısı, metamorfik, volkanik ve tortul kayalardan
meydana geliyor. Kuzeyde 3300 metreye kadar
yükselen bu dağlık alan Mercan ve Munzursuyu
vadileri ile büyük ölçüde parçalanmış. Mercan vadisinin 1.60 metreden yukarı kesimlerinde buzul
gölleri, dağlardan Ovacık düzlüğüne gelindiğinde
kaynayan gözeler, vadi boyunca dökülen küçük şelaleler Milli Parkın manzarasında ilgi çekici örnekler.
Milli Parkta tepeler ve yamaçlar meşe ormanları ile
kaplıdır.
Munzur Vadisi ve Mercan suyunda bol miktarda alabalık bulunmaktadır. Rafting Tunceli sınırları
içerisinde akıp giden Munzur, Pülümür ve Peri su-

ları gerek debileri, gerekse akış hızları itibari ile
rafting sporu yapmaya oldukça elverişli sular.
Mazgirt İlçesinde Urartu dönemine ait pek çok
kale kalıntısı bulunuyor.. Bunlar Malazgirt Kalesi,
Dedebağ, Kaleköyü ve Sağman Kaleleri.
Oldukça zengin yemek kültürüne sahip olan
Tunceli’nin yöresel yemekleri arasında Zerefet,
Sirekurt, Sirepati, Keşkek, Kavut, Patila unlu yemekleri bulunuyor. Geleneksel yöresel tatlılar
arasında Helva, Dut Tatlısı, Aşure, Pancar tatlısı,
Kabak Tatlısı, Heside ile baklava yer alıyor.
Birbirinden maharetli genç kızlar tarafından
dokunan ve üzerinde yöreye özgü desenlerin işlendiği yer yaygısı türü olan “Cicim” ve çanta olarak
kullanılabilecek “Heybe” hediyelik eşya olarak
dükkanlarda satılıyor. Pülümür dağlarında yetişen
birbirinden enfes kokulara sahip çok sayıda değişik
çiçeklerden arıların toplamış olduğu özlerle yaptıkları katkısız doğal “Pülümür Balı” tüketim ve hediye
amaçlı olarak alınabilir.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Tunceli’de Balkan Savaşı, Birinci Cihan
HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore
ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde 77 şehit verilmiş. Bu gün bu ildeki Gökçek
şehitliğini ziyaret ederek Tunceli’deki gezimizi noktalıyoruz. Tüm Şehitlerimizi minnetle şükranla ve
rahmetle yad ediyoruz.
Eğer bir gün yolunuz Tunceli’ye düşerse
Munzur Irmağının kaynağını oluşturan ve 40
gözden oluşan Munzur Gözelerini görmeden, “Ağlayan Kayalar”ın yanı başında bir hatıra fotoğrafı
çektirmeden, Munzur Vadisi Milli Parkını, Çemişgezek’teki “İn Deliklerini gezmeden, Çemişgezek,
Pertek ve Mazgirt İlçelerindeki tarihi kale ve camiler
gezmeden, Yöreye ait bal ve tulum peynirini almadan, şehirden ayrılmayın.
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ZENGİN BAKIR YATAKLARI
GAKKOŞLAR DİYARI

T

ELAZIĞ

arihi 5 bin yıl öncesine dayanan Doğu
Anadolu bölgesinin en önemli ve tarihi
şehirlerinden biri. Ekime elverişli toprakları
Keban barajı, Harput kalesi, Ulu camii, Hazar gölü ve
Ergani’deki zengin bakır yataklarıyla işte Elazığ.
Malatya-Elazığ il sınırı olan Fırat üzerinden geçişi sağlayan o ünlü Kömürhan Köprüsü işte burası.
Meşhur türkünün doğuş yeri. Gün görmemiş o taze
gelini Fırat’ın kapıp götürdüğü yer. Bu yer Karakaya
Barajı yapılıp bir göl olunca köprü de sular altında
kaldı. Ve üzerine bu yeni köprü yapıldı. Bu köprüden
dilinizde Fırat’ın türküsüyle geçersiniz. Sonunda bu
yol sizi Elaziz’e ulaştırır.

ELAZIĞ’IN KURULUŞU
1835 yılında Harput Valisi Reşit Mehmet
Paşa’nın ordugâh kurduğu Uluova’da 1862 yılında
Abdülaziz’in emriyle bugünkü Elazığ şehri kuruldu.
Vali İsmail Paşa’nın teklifiyle şehre Mamuret’ül Aziz
adı verildi. Sonraları halk bunu Elaziz olarak kısalttı.
10 Aralık 1937 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla
adı Elazığ oldu.
Bu yeni şehir eski hayatını oldukça zengin

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 9153 km2
: 595.638
: 23
:424

İLÇELERİ :
Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil,
Karakoçan, Keban, Kovancılar,
Maden, Palu, Sivrice.
müzesinde teşhir ediyor. Türkiye’nin büyük
müzelerinden sayılan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya müzesinde zengin etnografik ve arkeolojik
eserler sizi alıp geçmişin renkli rüyalarına götürüyor.
Kendimizi geçmişin cazibesinden kurtarıp
günün telaşına kaptırıyoruz. Şehrin çarşılarına,
kalabalıklarına dalıp gidiyoruz. Ardından kalabalıklardan şehrin tenha sokaklarına yöneliyoruz.
Eski geleneksel evler görünce içimiz huzur doluyor.
Bu Elazığ havalarıyla havalanan gönül daha da yükseğe uçmak istiyor. Harput’a doğru
kanatlanıyor. Harput destanını okuyor.
“Şehrin kurulmuş kayalık yerde
Göklere yükselen başın var, Harput
Hanı ya o eski günlerin, nerde?
Ne bozuk düzenin, işin var, Harput!
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O eski, tarihi Harput’tan çok
az iz, eser kalmış, bugüne. Burada
nice medeniyetler yaşamış oysa.
Kimi zaman Pers kimi zaman Roma
kimi zaman da Selçuklu, Osmanlı
olmuş Harput. Artuklu Behram’ın
oğlu İlgazi’nin yeğeni Belek burada destanlaşmış. İşte, tarih olan
Harput’tan kalan izler.
Harput Kalesi... Yalçın kayalıklar üzerine Urartular tarafından
yaptırıldığı söylenen bu eser, ziyaretçilerin ilgi odağı. Bu da Ahmet
Bey Cami. Sadece mihrabı günümüze ulaşmış. Ağa Camii eski
minaresiyle gelenleri selamlıyor.
1204 yılında Artuklu döneminin hatırası bir cami de Alacalı
Camidir. Siyah ve beyaz taştan yapılı minaresiyle dikkat çeker. Ne
zaman yapıldığı belli olmayan ama
Osman Ağa tarafından yapıldığı
bilinen Kurşunlu cami de Harput’un
tarihi eserlerinden biri. Kalın gövdeli
uzun bir minaresi var. Bu da 1463
yılında Akkoyunlu Sultanı Uzun
Hasan’ın annesi Sara Hatun tarafından ahşap olarak yaptırılan Sara
Hatun Camii.
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HAZAR GÖLÜ
(Bu mavilikten zorla ayrılıp Elazığ’ın Hazar’ını
seyre gidiyoruz. Elazığ’a 25 km. uzaklıkta. Hazar
Gölü’nün derinliği 200-250 m imiş. Bu gölün altında bir batık şehir olduğu sanılıyor. Burası çevrenin
güzel bir dinlenme yeri. Gönül burada da karar kılmıyor Keban’a gidelim diyor ve yollara düşüyoruz
yine.
30.6 milyar m2 hacimli, yukarı Fırat Havzasının bu büyük baraj gölü Keban, Türkiye’nin en
büyük barajı. 155.000 Kw/h takatlı, 8 trübünle elektrik üretimi yapan bir santrali çalıştırıyor. Bu güzel
göle keban adını veren Keban ilçesinde XVIII. Yüzyıldan kalma bir tarihi eser var. Sadrazam Yusuf
Ziya Paşa Camii. Caminin kuzeyindeki şadırvan
bakımsız.
Elazığ’ın ekime elverişli topraklarında buğday,
Pirinç, şekerpancarı ve üzüm yetiştiriliyor. Şeker
dokuma yem çimento ve un fabrikaları var. Elazığ
Ergani’de zengin bakır yatakları var. Bakır yatakları
işletilerek hem şehir ekonomisi hem de ülke ekonomisi bundan büyük fayda sağlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi kayıtlarına
göre Elazığ’da Balkan Savaşı, Birinci Cihan HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve
Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde 718 şehit verilmiş. Bu gün buradaki Elazığ’daki
İcadiye Askeri Şehitliği bunlardan 29 şehidimizi barındırıyor. Ruhları şad olsun.
Eğer bir gün Elazığ’a yolunuz düşerse Harput
kalesi, Ulu cami ve Hazar gölünü görmeden, yemeklerden erişte çorbası, erişte köftesinin tadına
bakmadan, ünlü Keban barajına gitmeden şehirden ayrılmayın.

ULU CAMİ
Harput’un en eski ve mimari olarak da en ilginç camii Artukoğlu Melik Fahrettin Karaaslan
tarafından yaptırılmış olan Ulu Cami. 1964 yılında
onarımdan geçen bu camiin tek şerefeli, tuğladan
yapılma kısa ve kalın minaresi eğik duruyor. Artukoğulları türbesi, Mansur Baba ziyaretçi akınına
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uğruyor. Kapı önlerinde kirmen çeviren kadınlar da
ilgi çekiyor.

Başında şapkası, elinde tespih, yelekli bir
Gakkoş’a takılır gözünüz. Ağzında yeni sardığı
sigarası, şapkası, yeleği ve şalvarıyla tipik bir Harputlu.
Harput babalar diyarı. Gerçek kimliği pek bilinmeyen mumyalı cesediyle ziyaretçilerin ilgi odağı
olan Arap Baba, bir Selçuklu türbesinde yatıyor.
Harput’tan 2 km. uzakta kalmış bir diğer türbe de
Fatih Ahmet Baba’ya ait. Bahçeler arasında şirin
bir ziyaretgah olan bu türbe de misafirsiz kalmıyor.
Redif Taburu yiğitlerinin türküsü bu. Onlar 100
gitti ama ancak yirmi dönebildiler. Çoğu yemen illerinde kaldı ve gelmedi.
Harput’un bir de müzesi var. Harput kalesinde
bulunan bir kısım taş eserler ve mezar taşları, kırık
dökük kitabeler. Ve daha başka tarihi kalıntılar sergileniyor. Elazığ’ın halk oyunları her yörede olduğu
gibi adeta tarihi canlandırıyor. Biz de canlı bir tarih
gibi seyrediyoruz onları.

108

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

KAYISISIYLA, NEMRUT DAĞI VE
DÜNYACA ÜNLÜ KÜLTÜR MİRASIYLA
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: 12.313 km2
: 797.036 (2018)
: 44
: 422

İLÇELERİ :

Kırklareli

Çanakkale

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

Mardin

Mersin

Akçadağ, Arapgir, Arguvan,
Battalgazi, Darende,
Doğanşehir, Doğanyol,
Hekimhan, Kale, Kuluncak,
Pötürge, Yazıhan, Yeşilyurt.

Kilis

Hatay

MALATYA TARİHİ

İ

ç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerine doğal
geçişi sağlayan yol güzergahında bir
şehrimiz. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı
Fırat Havzasında yer alan, tarihiyle kültürüyle,
tarihi yapılarıyla sıcak cana yakın insanlarıyla
işte Malatya.
Malatya genel olarak yüksek plato ve
dağlardan oluşan bir arazi yapısına sahiptir.
İlin güney bölümü meşe ağaçlarından oluşan
korular ve baltalıklarla kaplı. Nehir ve çay kenarlarında kavaklık ve söğütlükler bulunuyor.
İl merkezi ve ilçelere bağlı köylerde, kayısı
başta olmak üzere geniş meyvelikler yer alıyor.
Burada karasal bir iklim hakim. Ancak son yıllarda yapılan Karakaya ve diğer baraj göllerinin
etkisiyle, iklim yumuşayarak zaman zaman Akdeniz iklimi özelliklerini gösteriyor.

Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan
Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı
anlaşılıyor. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers,
Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamış.
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin, 2150 m. yükseklikte muhteşem bir piramitteki kesişme noktası,
Dünyanın sekizinci harikası Nemrut,
Yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki
kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür
Mirasında yer alıyor.
Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem
gündoğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekiyor. Her yıl binlerce insan gündoğumu
ve gün batışını seyretmek için Nemrut Dağına geliyor.
Kommagene Uygarlığının izlerini burada görüyoruz. Bu medeniyetin ortaya çıkmasını sağlayan
kazılar, Nemrut Dağı’ndan başka Arsameia, Samsat
ve Fırat Havzasında gerçekleştirilmiştir. Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkartılan taşınabilir eserler
müzelerde, geri kalanları da Milli Park Alanı içerisinde
korumaya alınmış.
Malatya, arkeolojik ve etnografik eserler bakımından bol ve zengin kaynaklara sahip olduğundan, bir
müze binasına ihtiyaç duyulmuştur. 1969 yılında geçici bir binada hizmete sokulan Malatya müzesi; 1975
yılında yapımına başlanan Kernek Parkı bitişiğindeki
yeni yerine 1979’da taşınmış. 2001 yılında modern
sergilemeye kavuşturulan müzede 15.000 eser bulunmaktadır. Bu eserler yerli ve yabancı turistin dikkatini
çekiyor.
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MALATYA KALESİ

KUTSAL BALIKLAR

Eski Malatya Kalesine çıkıyoruz. Eski
Malatya’da geniş bir alanı kaplayan kale, yapımına
Roma İmparatoru I. Titus zamanında başlanmış.
Daha sonra Bizans İmparatoru Justinianus zamanında son halini almış. Eski Arapgir Kalesi de Sert
kayalar üzerine inşa edilmiş bir Anadolu Selçuklu
dönemi eseri. Doğanşehir ilçesinde yer alan kale
beşgen bir yapıya sahip ve Romalılar Devri’nde
yapılmış.
Malatya’daki camilerde görülmeye değer. Namazgah Cami bir başka adıyla Battalgazi Camii
Battalgazi ilçesinde şehir surlarının dışında 1243
yılında Selçuklular tarafından yapılmış. Mihrabın
yüzeyi orijinal Selçuklu süslemeleri ile bezenmiş.
Ulu Caminin, 1334 yılında Arapgir’i egemenlikleri
altına alan İlhanlılar dönemine ait olduğu tahmin
ediliyor. Büyük mihraplı bir yapı. Malatya’nın diğer
önemli camileri arasında Yeni Camii, Yusuf Ziya
Camii, Çarşı Camii, Somuncu Baba Camii (Darande), Molla Eyüp Mescidi, Malatya şehrine manevi
bir atmosfer kazandırıyor.
En çok ziyaret edilen kümbetler ise Emir Ömer
Türbesi, Sıddı Zeynep Kümbeti (Battalgazi) ve
Kanlı Kümbeti. Bu mekanlar ziyaretçilerin akınına
uğruyor.
Eski Malatya’da bir dikdörtgen alan üzerine
inşa edilmiş olan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı 1632 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış önemli bir tarihi yapı.
Taşhan Hekimhan ilçesinde Malatya Sivas
karayolu üzerinde, Eski Darende’de yer alıyor. Selçuklu Sultan Hanlarının geleneklerini devam ettiren
bir yapı aynı zamanda.
Eski Darende ilçesinde yer alan dikdörtgen bir
yapı olan Bedesten, görülmesi gereken yerlerden
biri. Sultansuyu Barajı’nın oluşturduğu göl kenarında insanların piknik yapabileceği bir alan var.
Karakaya Barajı’nın oluşturduğu göl şehirden
15 km. uzakta. Yaz ayları yerel halkın gözde piknik
mekanıdır. Bu gölde balık avına izin verilmektedir.
Darende’nin 10 kilometre batısındaki Günpınar
Şelalesi insanların doğal güzelliğin zevkini çıkarıp,
piknik yapacağı ve dinleneceği bir yer.
Şehre yakın diğer dinlenme alanları Gündüzbey Pınarbaşı, Orduzu Pınarbaşı, Yeşilyurt ve
Konak kasabasındaki Horata Suyu. Bunlar arasında Yeşilyurt ve Gündüzbey kirazıyla ünlü.

Arguvan ilçesinin Kızık köyü tabiat güzelliği ile
huzur veriyor. Köyün koruma havuzunda bulunan
balıklar ise ziyaretçileri hayrete düşürüyor. Burada bulunan bir su kaynağı ve kaynaktaki balıklar
kutsal kabul ediliyor. Bu nedenle buradaki balıklar
yenmiyor.
Nemrut Dağı, Sultan Suyu Vadisi, Levent
Vadisi ve Pötürge ilçesi yaylaları doğa yürüyüşü
sevenler için ideal yerler arasında
Ata sporu cirit, Malatya festivallerinin vazgeçilmez faaliyetlerindendir. Malatya’da özel olarak
yetişen atlar eşliğinde yapılan bu spor, yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgi uyandırıyor.
Lezzetli bir mutfağa sahip olan Malatya
mutfağında etin ve bulgurun önemli bir yeri var. Çoğunlukla bulgur ve diğer malzemelerin karışımıyla
yapılan 70 tür ‘köfte’ bulunuyor. Ayrıca kebaplardan, tatlılara kadar birçok yerde kullanılan kayısı ve
ürünlerinin, damak lezzetinde önemli bir yeri var.
Yerel mutfağın gözde yemeklerinden kağıt kebabı
ve içli köftenin ise tadına doyum olmaz.
Sofra bezi, perde, yazma gibi ahşap kalıplarla
ve baskı tekniği ile süslenmiş dokumalar; halılar,
canlı ve renkli olan kilimler, yayıklar çıkrıklar, kaşıklar Malatya’dan alınabilecek özgün hediyelik
eşyalar.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına
göre Malatya’da Balkan Savaşı, Birinci Cihan HarbiSarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve
Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve benzeri mücadelelerde
643 şehit verilmiş. Bu gün bu ildeki Malatya Askeri
şehitliği şehitlerimizin anısına yapılmış. Şehitlerimizi minnetle şükranla ve rahmetle yad ediyoruz.
Eğer bir gün yolunuz Malatya’ya düşerse Eski
Malatya, Aslantepe ve Arkeoloji Müzesini gezmeden, Sultansuyu ve Nemrut Dağını görmeden,
Merkezde iyi bir lokantada kağıt kebabı yemeden, içli köfte ve tereyağlı kayısı tatlısı ya da balık
köfte yemeden, Kayısı ve yan ürünlerinin satıldığı
Şire Pazarında alış-veriş yapmadan şehirden ayrılmayın dönmeyin.
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ACISIYLA, HÜZNÜYLE, YENİ KENTİYLE

ERZİNCAN

Y

eraltı zenginlikleri, dağ ve yaylaları, tarım
ve hayvancılık potansiyeli, tarihi eserleri,
kayak merkezleri, su kaynaklarıyla, güvenli ve huzurlu yaşam ortamıyla Doğu Anadolu’nun
en önemli şehirlerinden. İpek yolu üzerinde, Munzur
ve Keşiş dağları kucağında geniş ve bereketli bir ovaya kurulmuş güzelliklerle dolu şehir. Erzincan.
Erzincan ilinin Kuzeyinde Giresun, Gümüşhane,
Bayburt, doğusunda Erzurum, güneydoğusunda Malatya, Elazığ, güneyinde Tunceli ve batısında Sivas
illeri bulunuyor.

ERZİNCAN TARİHİ
Geçmişi çok eskilere dayanan Erzincan’ın ne
zaman kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. Bilinen şu
ki M.Ö. ikinci bin yılda yörede Hurriler, Hayaşılar ve
Azziler yaşadı. Hititlerin hâkimiyetine girdi. Sonra sırasıyla Urartular, Medler, Persler ve Makedonyalılar
buraya hâkim oldu. 645 yılında İslam orduları tarafından fethedildi. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra
Anadolu Selçuklularına kapılarını açtı. Daha sonra
Karakoyunluların ve Akkoyunluların eline geçti. Ve
nihayet 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı’ndan
sonra, Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı mülküne katıldı.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 11.903 km2
: 236.034
:24
: 446

İLÇELERİ :
Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah,
Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye,
Tercan, Üzümlü.
Gün geldi acı yıllar yaşadı Erzincan. Birinci
Dünya Savaşı’nın devam ettiği 11 Temmuz 1916
tarihinde Ruslar tarafından işgal edildi. Bunu fırsat bilen ayrılıkçı silahlı Ermeni çeteleri sahneye
çıktı. 18 Aralık 1917’de Ruslarla yapılan Erzincan
Mütarekesi ile Rus askerleri bölgeden çekilirken, Ermeni çetelerinin katliamları devam etti.
Nihayet, 13 Şubat 1918 yılında Kazım Karabekir Komutasındaki askeri birliklerimiz, Erzincan’ı
Ermenilerden kurtardı. Daha sonra başlayan
Kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzincan halkı Atatürk’ün yanında yer aldı.
Heybetli dağların arasında ana kucağındaymış gibi oturan Erzincan çok renkli, çok hareketli
bir tarih yaşamış. Değişik medeniyetlerin uğrayıp geçtiği burası, daha çok Selçuklu ve Osmanlı
kimliği taşır. Kaleler, Camiler, türbeler, hamamlar,
kervansaraylar bunun en canlı şahitleri. Yaşadığı savaşların ve depremlerin tahribatından nice
tarih yadigârı eserlerini kaybeden Erzincan, yine
de bir tarihi eserler zengini.
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İşte 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın
yaptırdığı Kalesi, işte türbeleri; Erzincan’ın ruh mimarları Terzi Baba, Nakşibendî Tarikatı şeyhi Hacı
Muhammed Saniyul Erzincani. İşte hamamları; Çadırcı Hamamı, Bey Hamamı ve Taşçı Hamamı. İşte
Tercan’da Saltuklu Malay Hatun Türbesi ve Selçuklu Kervansarayı. İşte Kemah’ta 600 yıldan beri
ayakta duran Gulabi Bey Camii, Refahiye’de Seyyidi Sinan Türbesi ve Camisi, Kemaliye’de Hıdır
Abdal Sultan Türbesi ve işte Erzincan’ın her yerinde karşımıza çıkan asırlık tarihi evleri.

ACI YILLAR ERZİNCAN’DAN
ÇOK ŞEY GÖTÜRMÜŞ
Erzincan’ın her yerinde geçmişin izlerine rastlamak mümkün. Savaşlar ve yaşadığı depremler
hep bir şeyleri götürmüş, değiştirmiş. Değişmeyen
tek şey verimli toprakları ve vatansever halkı. 1939,
daha sonra 1992’de yaşanan deprem felaketleri, Erzincan’ın tarihine büyük doğal afetler olarak
geçti. Şehrin ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz
etkilendi. Ama yaşadığı büyük depremlere rağmen
Erzincanlı şehrine sahip çıktı. Defalarca yıkılan
şehri yeniden inşa etti, yeniden yeniden. Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi altyapısı olan fakülte ve
yurt binalarından, hastanelere, parklardan spor tesislerine kadar, depreme dayanıklı birçok sosyal
tesis yapıldı. Kısa zamanda Erzincan yepyeni ve
modern bir görünüme kavuştu.

PATAENTLİ ÜRÜNLERYLE ERZİNCAN
Üzümü, tulum peyniri ve bakırı, Erzincan’ın
dünyaca ünlü patentli ürünleri arasında yer alıyor.
Patenti alınacak ürünleri ise tava leblebi, saruç,
sakkı elma, bal, kemik saplı çakı ve kuru fasulye.
Geniş yaylalarında üretilen meşhur ballarının da tadına varılmaz Erzincan’ın.
Tabiatla baş başa kalmak isteyenlere Erzincan,
farklı seçenek sunar. Çünkü doğa sporları cenneti
burası. Heyecan ve coşku yaşamak isterseniz Fırat
Nehri’ne gitmelisiniz. Fırat demek Rafting demektir.
Temiz okşayıcı tatlı bir hava istiyorsanız Tercan, Göyne Baraj Göletleri ve Kemaliye Keban
Barajı var. Buralar su kayağı için ideal yerler. Burada spor, macera ve manzaranın tadına doyulmaz.
Erzincan’ın, coğrafyası ve iklimi Kano, Camel
Trophy, Treaking, Dağcılık ve Kampçılık gibi sporları yapmaya çok müsait. 3500 metre yüksekliğindeki
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Keşiş ve Munzur dağlarında Yamaç Paraşütü sporu da yapmak mümkün.

HER MEVSİM ERZİNCAN
Her mevsimde, bir başka güzeldir Erzincan.
Doruk-tan hiç eksilmeyen beyazlık bütün dağları
sarar kış gelince. İşte o zaman, Doğu Anadolu’nun
en güzel kış sporları merkezi olur. Sakaltutan Akbulut kayak tesisi mütevazı faaliyetiyle Erzincan için
önemli bir turizm potansiyeli. Ancak halk arasında
Erzincan’ın ideali ve geleceği olarak ümit edilen Ergan dağı kayak projesi, 5360 m. Pist Uzunluğu ile
Montana’dan daha uzun piste sahip.
Erzincan, geleneksel ata sporu Cirit’in yaşatıldığı Türkiye’nin ender şehirlerin başında geliyor.
Atla, insanın birlikte mücadelesine dayanan ve
erliğin göstergesi olarak kabul edilen cirit için
Erzincan’da özel sahalar var. Türkiye Şampiyonaları da genellikle burada yapılıyor.
Erzincan’da su şifa demektir. Sağlık yönünden oldukça önemli olan Ekşisu adı verilen Böğert
Maden suyunun kaynağı burası. Burası da kükürtlü
kaplıca, ziyaretçilerine şifa dağıtıyor.
Erzincan’a gelinir de, Türkiye’nin en büyük şelalelerinden biri olan Girlevik Şelalesine uğramadan
geçmek olur mu? Çünkü burası bir doğa harikası.
Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi kayıtlarına göre Erzincan’da, Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri mücadelelerde 702 şehit verilmiş. Erzincan’da 5 şehitlik
bulunuyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Eğer buraya yolunuz düşerse; Erzincan Kemah Kalesini gezmeden, Terzi Baba Türbesini
ziyaret etmeden, Girlevik Şelalesi karşısında tavuk ve alabalık yemeden, Ekşisu mesire alanında
kaynağından maden suyu içip, doğal jakuziye girmeden, bakır el sanatları, tava leblebisi, saruç ve
meşhur Tulum Peyniri almadan dönmeyin.
Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin En büyük
Coğrafi Bölgesi aynı zamanda en yüksek ve en engebeli bölge. Bölge aynı zamanda bir kültür ve tarih
hazinesi. Binlerce yıl öncesinden beri buradan birçok medeniyet geçti. Birçok devlet mesken tuttu bu
bereketli toprakları. Bizde bu güzel bölgede bir gezinti yaptık. Ama her şey bu kadar mı tabi ki değil.
Gerisi size kalıyor.
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Afyon

Kayseri

Denizli

Burdur
Muğla

Malatya

Isparta
K. Maraş

Niğde
Konya

Adıyaman

Adana
Antalya

Karaman

Osmaniye
Gaziantep

Mersin

Hatay

Kilis

TARİHİ, TURİSTİK VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE

AKDENİZ BÖLGESİNDEYİZ
Türkiye’nin güneyinde yer alır, adını komşu olduğu denizden alan Akdeniz
Bölgesinin genişliği 120-180 km arasında
değişen bir şerit halinde batıda Köyceğiz
dolaylarından başlayarak, doğuda Hatay
ilinin bitim noktası olan Basit Burnu yakınına kadar sokuluyor. Yaklaşık 120.000
km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin toplam
yüzölçümünün yaklaşık %15’ini oluşturuyor. 2018 yılı verilerine göre bölgenin yaklaşık nüfusu 10.5 milyon civarındadır.
İLLERİ: Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye

GENEL ÖZELLİKLERİ
Adana ve Antalya bölümü olarak ikiye ayrılır. Beydağı, Elmalı, Sultan, Çiçekbaba dağları,
Batı Toroslar, Tahtalı, Bolkar, Aladağ, Binboğa
Dağları Orta Toroslar içinde kıyıya paralel olarak
uzanır. Bu oluşum sebebiyle; Denizin etkisi iç
kesimlere sokulamaz. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Dolayısıyla ulaşımda geçitler
önem kazanır. Gülek, Belen, Sertavul ve Çubuk
geçitleri kıyıyı iç kesimlere bağlayan önemli geçitlerdir. Boyuna kıyı tipi görülür. (Finike, Kaş arasında Dalmaçya kıyı tipi görülür).Kıta sahanlığı
dar, falez oluşumu fazladır. Girinti-çıkıntı azdır.
Antalya ve İskenderun Körfezi ile Taşeli ve Teke
yarımadaları önemli girinti ve çıkıntılarıdır. Taşeli
ve Teke Yarımadaları aynı zamanda plato görünümündedir.
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Tektonik oluşumlu Amik, Islahiye, Maraş,
Burdur ve Isparta ile karstik oluşumlu Elmalı,
Tefenli, Bozova, Korkuteli, Ketsel, Avlan Ovaları, bölgenin önemli düzlükleridir. Çukurova
ve Silifke Ovası da delta ovası grubuna girer.
Türkiye’de karstik şekiller en çok Akdeniz bölgesindedir.

düğü bölgedir. Kışları en ılık, yazları en uzun
geçen bölgedir. Toroslar, iç bölgelere ulaşımı
güçleştirir ve deniz etkisinin içerilere girmesini
engeller. Aynı zamanda kıyı kesimini İç Anadolu Bölgesinden gelen soğuk havalardan
korur. Türkiye’de Yıllık sıcaklık ortalaması en
fazla olan bölgedir. Yıllık Sıcaklık Ortalaması:
18.5 °C, En soğuk ay ortalaması: 10 °C, En
sıcak ay ortalaması: 28°C’dir

GÖL VE AKARSULARI

ÇUKUROVA

Seyhan, Ceyhan, Asi, Göksu, Manavgat
Çayı, Köprü Çay, Dalaman Çayı ve Aksu Akdeniz Bölgesinin önemli akarsu kaynaklarıdır.
Kovada, Eğirdir, Beyşehir, Suğla, Salda, Söğüt, Burdur ve Acıgöl ise önemli gölleridir.

Çukurova Bölgenin en hızlı sanayileşen
kesimi. Çukurova aynı zamanda Türkiye’nin
başlıca sanayi merkezlerinden. Adana’daki
çeşitli sanayi kolları, özellikle tekstilin yanı
sıra Akdeniz bölgesinin başlıca sanayi tesisleri bulunuyor. Bunlar arasında Mersin Petrol
Rafinerisi (ATAŞ), İskenderun Süperfosfat ve
Demir-Çelik fabrikaları, Antalya Ferrokrom ve
Seydişehir Alüminyum fabrikaları sayılıyor.

OVALARI

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan
Akdeniz İklim koşulları geçerlidir. İç kesimlerde ise karasal iklim görülür.
Akdeniz Bölgesi Kıyı kesiminde bitki örtüsü
makilik, iç kesimlerde ise bozkırlardan oluşur.

NÜFUSU
Çukurova, Antalya yöresi, Mersin ve İskenderun çevresinde nüfus yoğundur. Teke,
Taşeli yarımadası ile Göller Yöresi ve Toroslarda nüfus yoğunluğu daha azdır.

TARIM VE HAYVANCILIK
Akdeniz Bölgesinin kıyısında turunçgiller,
pamuk, muz, soya fasulyesi, susam, mısır ve
yerfıstığı yetiştirilir. İç kesimlerde ise, şeker
pancarı, tahıllar, haşhaş ve gül yetiştirilir. Dağlık kesimlerde hayvancılık faaliyeti gelişmiştir.
Özellikle kıl keçisi yetiştiriciliği önemlidir.
Orman bakımından %24,5 ile Türkiye
genelinde 2. sıradadır. Kıyı uzunluğu 1.577
km.’dir. Boyuna kıyı tipi görülür. Yer fıstığı
turunçgiller, muz, gül ve soya fasulyesi üretiminde 1. sıradadır. Türkiye’de Muz yalnız bu
bölgede yetişir. Karstik şekillerin en çok görül-

TURİZM
Akdeniz’de Turizm oldukça gelişmiş.
Özellikle bir yeryüzü cenneti olan Antalya
her yıl turist akınına uğruyor. Bunun yanında
Mersin, Hatay gibi iller de doğal güzellikleri
ve tarihi zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bölgenin en büyük şehri
olan Adana Akdeniz bölgesi sınırları içerisinde. Adana aynı zamanda Pamuk diyarı. Göller bölgesi Akdeniz’i bir başka güzelleştiriyor.
Göller bölgesinin ortasında yer alan Isparta
nefis gül bahçeleriyle tanınıyor. Burdur, Kahramanmaraş, Osmaniye Akdeniz Bölgesinin
görülmeye değer illeri..
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Kastamonu Sinop

Zonguldak

Karabük

Kocaeli

Çanakkale

Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri
Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Konya

Mersin
(İçel )

Elazığ

K. Maraş

Van

Diyarbakır
Adıyaman

Adana
Karaman

Muş
Bitlis

Niğde

Burdur
Antalya

Ağrı

Sivaş

Kırşehir

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Afyon
Uşak

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Batman Siirt
Hakkari

Osmaniye
Gaziantep
Gaziantep

Şırnak
Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Hatay
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ANTALYA’DAYIZ

Yüzölçümü : 20.723 km²
Nüfusu
: 2.426.356 (2018)
İl Trafik kodu : 07
Telefon Kodu : 242
İlçeleri:Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kale, Kemer, Kaş, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik.
Anadolu’nun en bereketli coğrafyasında
yer alan şehir. Antik Pamphylia, Pisidia ve
Lykia bölgelerinin kesiştiği bir nokta. Bereketli
coğrafyalara, renkli birçok kültürlere ev sahipliği yapan bir Kent. Tarih boyunca içinde hep
değişik kültürleri, değişik sanatları ve değişik
efsaneleri dorukta yaşatmış, doğal güzellikleri
denizi ve tarihiyle Akdeniz bölgesinin olduğu
gibi yurdumuzun turizm potansiyeli en yüksek
illerimizden birisi Antalya.
Antalya’nın doğusunda Mersin ve Karaman, Kuzeyinde Konya, Isparta ve Burdur.
Batısında Muğla, güneyinde Akdeniz bulunuyor.
Antalya, M.Ö 546 yılına kadar Lidya Kral-

lığı bu tarihten sonra da Pers hakimiyetine
girmiş. Ardından Büyük İskender, bölgedeki
bütün kentleri işgal etmiş. Büyük İskender
M.Ö. 323 yılında ölünce, generalleri arasında
uzun yıllar süren savaşlar başlar ve bu savaşlar M.Ö. 188 yılına kadar sürer. M.Ö. 2. yüzyılda Antalya’nın batı kesimi Bergama Kralı II.
Attalos’un eline geçer ve Kral Akdeniz’in batı
kıyısında kendi adı ile anılan “Attalia”yı; yani
bugünkü Antalya Şehrini kurar. Bu tarihten itibaren kent Attaleia adıyla anılır. Daha sonra
Adalia ve Adalya gibi isimler alarak günümüze
Antalya olarak ulaşır. Ve daha sonra Roma
dönemi.
M.S. 2. yüzyıldan itibaren bölgede Hristiyanlığın yayılmaya başladığını görüyoruz.
Bizans egemenliği sırasında, M.S. 5. ve 6.
yüzyıllara kadar Antalya’nın yeni bir gelişme
devri geçirdiği biliniyor.
1207 yılında Selçukluların kente hakimiyeti ile Antalya’da Türk-İslam Dönemi başladı.
Antalya’nın Osmanlı denetimine girişi I.Murat
zamanında oldu. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı yönetiminde kalan Antalya, Teke
Sancağı’na bağlı önemli bir liman kenti olarak
varlığını sürdürdü.
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ŞELALELER KENTİ
ANTALYA
Antalya ve çevresinde birçok
antik şehir yer alıyor. İşte Antalya
yolu üzerinde Aspendos, İşte Perge ve Side... Bu tarihi yerlerden
başka Antalya sahil ve plajlarıyla
da biliniyor. Konyaaltı, Karpuz
kaldıran ve Lara sahilleri ünlü.
Antalya ayrıca şelaleler şehri
olarak da ün yapmış. Düden,
Manavgat ve Kurşunlu Şelaleleri,
yerli ve yabancı binlerce turistin
uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Yayla ve kış sporlarının yapıldığı
Beydağları ve Saklı kent ise şehrin birer tabiat harikası.
Surlar, camiler, kiliseler,
medreseler, mescitler, hanlar ve
hamamlar... Hepsi burada. Ya
Kaleiçi surlarının çepeçevre sarıp
kucakladığı yat limanına ne demeli? Sabahı ayrı güzel, akşamı
ayrı...
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TARİHİ ESERLERLE
TABİAT BÜTÜNLEŞİYOR
Antalya’yı gezmeye tarihi kent merkezinden başlıyoruz. Antalya saat kulesi gülümseyip Akdeniz’e selam veriyor. Yivli Minare,
Kesik Minare, dar sokakları ve tarihi evleriyle
Antalya’nın gözbebeği Kaleiçi aynı zamanda
Antalya’nın sembolü. Antalya kale içinde en
güzel örneklerini görebileceğiniz geleneksel
Türk mimarisinin göze çarpan ilk özellikleri
tabiatla uyum içinde olmaları. Bu mekanların
tamamını yürüyerek dolaşabilirsiniz.
Antalya Antik Şehri, at nalı şeklindeki iki
kalın duvar tarafından korunmaya alınmış.
Görülmeye değer.
Yivli Minare ve Külliyesi, Kale kapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Yivli Minare,
Yivli Camii, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi,
Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran
Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi’nin yer aldığı
yapılardan oluşur. Yivli Minare Antalya’daki
ilk İslam yapılarından ve 13. yüzyıla ait bir
Selçuklu eseri. Yivli Minare karşısındaki Ulu
Cami Medresesi, 13. Yüzyılda Selçuklarından
kalma.

Kaleiçinde Saat kulesinin yakın komşusu
Tekeli Mehmet paşa camiine uğruyoruz, bir
fatihayla söyleştiğimiz Mehmet Paşa gelenleri ilginç bir atmosferle karşılıyor. Alara han ve
Alara kalesi henüz tam olarak çözemediğimiz
sırlarla dopdolu.
Kim bilir kaç garip bu handa gurbet türküleri söyledi, kaç asker su kalede nöbet tuttu
bekledi.
Şimdi bir Türk hamamında yıkanıp arınmaya ne dersiniz pazar hamamı en eskisi en
ünlüsü Antalya’da.
Antalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezilerinden biri. Turizm, il ve kent merkezi
ekonomisini belirliyor. Antalya aynı zamanda
büyük ölçekli göç alan illerimizden biri.
Torosların güneylerinden kaynaklanan
çok sayıda irili ufaklı akarsu, geçtikleri yerlerde ve denize dökülürken eşine ender rastlanır
güzellikte şelaleler oluşturuyorlar.
İl merkezinin yaklaşık 10 km. kuzeydoğusunda bulunan ve 20 metre yükseklikten
dökülen Düden Şelalesi, Antalya’nın simgeleşmiş tabiat güzelliklerindendir.
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Antalya’nın merkezi bizi sihirli güzellikleriyle bir türlü bırakmak istemiyor ama gönlümüz gezinmek arzusunda, gezmek görmek
daha çok güzelliklere tanık olmak geçmişten.
Bu hevesle Alanya’ya hareket ediyoruz.
Yol boyunca portakal bahçeleri bize eşlik
ediyor.
Şeyh Secahaddin ve Şeyh Sinan türbeleri büyüleyici havalarıyla bizi tefekküre sevk
ediyor. Akdeniz sıcağının belki de en hasmane haliyle hüküm sürdüğü Alanya, yakın
geçmişe dek bir narenciye ve muz cennetiydi.
Daha sonra gerçekleşen turizmle tanışma ise
Antalya’nın bu güzel ilçesinin çehresini tümüyle değiştirdi. Alanya kalesi Akdeniz’in sahibi benim der gibi haşmetli. Selçuklu yadigarı
bir camii bizlere gülümsüyor, adı Süleymaniye. Selçuklular zamanında kırmızı tuğlalarla
inşa edilmiş kızıl kule ise bir sanat abidesi.
Alanya’da, Alanya Müzesi ve Damlataş Mağarası, Kurşunlu Şelalesi görülecek diğer önemli
yerler arasında. Yemyeşil derin bir vadinin
içindeki Kurşunlu Şelalesi masal diyarından
çıkıp gelmiş gibidir.
Yaz, tatil, Antalya... Bu üç kelimeyi yan
yana getirince hepimizin aklına Kaş’tan
Alanya’ya kadar uzanan uçsuz bucaksız kumsallarda güneşin ve denizin tadını çıkarmak
gelir.
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FESTİVALER ŞEHRİ ANTALYA
Günümüzde Antalya bir festivaller şehri,
en önemli festivalden biri, her yıl Ekim’de yapılan Altın Portakal Film Festivalidir. Türkiye’de
en iyi korunmuş Roma anfi tiyatrosu olan ve
daha sonra 13. yy.da Selçuklu Sarayı olarak
kullanılan Aspendos Tiyatrosunun insan yapımı muhteşemliği ve yakın çevresinin doğal
güzelliği, bir müzik şöleni ile birleştirildi.
Antalya- Alanya karayolunun 17.
km.’sinde, Düden ve Aksu akarsuları arasında, Aksu İlçesi’nde bulunan Perge harabeleri,
Türkiye’nin iyi korunmuş harabe yerlerinden
birisi.
Antalya’yı anlatmak mümkün değil. Onu
yaşamak gerekiyor. Biz az da olsa anlatmaya
çalıştık. Şehirden ayrılmadan önce, Damlataş
ve Karain Mağarasını, Manavgat, Düden ve
Kurşunlu şelalelerini, Perge, Aspendos, Kaş
gibi yerleri mutlaka görmeli, portakal ve bergamut reçelinden yemeli, Yörük kilimleri ve
hediyelik eşyalardan satın almalısınız.
Şair ne güzel söylemiş:
“Dalgalanan deniz değil tarihtir
Eteğinde ormanın, dağın taşın kayanın
Hem zor görmeyene Antalya’yı anlatmak
Hem övgüye eyvallahı yok Antalya’nın.”

120

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Kastamonu Sinop

Zonguldak

Karabük

Kocaeli

Çanakkale

Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Tunceli
Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri
Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Konya

Karaman

Bitlis

Mersin

Van

Diyarbakır
Adıyaman

Adana

Antalya

Muş

Elazığ

K. Maraş

Niğde

Burdur
Muğla

Ağrı

Sivaş

Afyon
Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Batman Siirt
Hakkari

Osmaniye
Gaziantep
Gaziantep

Şırnak
Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Hatay

GÖLLER DİYARI

BURDUR
Yüzölçümü
Nüfusu
Alan kodu
İl plaka kodu

: 6.887km2
: 269.926
:248
:15

İLÇELERİ
Ağlasun, Altınyayla, Bucak,
Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar,
Karamanlı, Kemer, Tefenni ve
Yeşilova.
Göller Yöresi denildiğinde ilk
akla gelen il, Burdur İl’idir. İlde
bulunan Burdur, Salda, Karataş,
Yarışlı, Gölhisar ve Yazır Gölleri
başta olmak üzere irili ufaklı çok
sayıda göl bulunmaktadır

İlk insanların yaşadıkları bir yerleşim yeri,
antik kentleri ve Türk İslam eserleri ile önemli bir
turizm merkezi. İnsuyu Mağarası ve gölleriyle
ilgi odağı bir şehir Burdur..
Burdur, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve
Göller Yöresi adı verilen bölgede yer alıyor.
Güneyde Antalya, Batıda Denizli, Güneybatıda
Muğla, Doğu ve Kuzeyde Isparta ve Afyon illeri
ile çevrilidir.
Çeşitli kaynaklar ve arkeolojik bulgular, antik dönemde Pisidia olarak adlandırılan bölgede yer alan Burdur ilinde Paleolitik Çağdan bu
yana yaşanıldığını göstermektedir. Bölge, Frig,
Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamış. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hakim olmuşlar.
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte 1923 yılında
Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olmuş.
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İNSUYU MAĞARASI
BURDUR ADI NEREDEN GELİYOR
Burdur adı nereden geliyor diye soruyoruz. Bize değişik efsaneler anlatıyorlar. Anlatılan bir efsane de şöyle. Malazgirt Zaferi’nden
sonra Selçuklular Anadolu’yu fethedip
Konya’yı başkent yaptıkları sırada Selçuklu
hükümdarı bir rüya görmüş. Rüyasında yaşlı
bir dedenin ona “yarından tezi yok atını güneybatıya sür biz sana dur deyinceye kadar
ilerle” dediğini görmüş. Sabah olmuş sultan ve
adamları atlamışlar atlarına ve dağ tepe demeden yollar aşmışlar. Akşama doğru bir vadide ilerlerken bir ses onlara “burada dur” diye
haykırmış. O günden sonra bu vadide bir oba
kurulmuş ve adı “Burada Dur” olmuş. zamanla
bu isim değişip Burdur olmuş.
Burdur Anadolu’nun göller bölgesinde bir
göller topluluğu meydana getirir. İl sınırları
içinde göllerin sayısı 14’ü bulur. Bunların en
büyüğü Burdur Gölü. Burada göl manzarasına
doyum olmaz. Kuş cıvıltıları içinde bu güzel
manzarayı çay yudumlayarak izleyebilirsiniz.
Türkiye’nin önemli göllerinden olan Burdur
Gölü aynı zamanda su sporlarına da imkan
sağlıyor. Burdur’un bir başka önemli gölü Salda Gölü de Türkiye’nin en temiz ve derin gölü.
Suyunun temizliği ve berraklığı ile Burdur’un
en güzel mesire yerlerinden sayılıyor.

Burdur’un 13 km doğusunda İnsuyu adında doğal bir mağara var. Türkiye’de turizme
açılan ilk mağaralardan biri olan İnsuyu mağarası kayalardan sızarak burada toplanan
suyu ile bir şifa yurdu olmuş. Daha çok şeker
hastalarının faydalandığı ve şifa bulduğu bir
yer olarak şöhretini yapmış bu mekan buraya
gelenlerle dolup taşıyor.
Burdur Akdeniz bölgesinin şeker ambarı
konumunda. Şekerpancarı burada işlenen
şeker fabrikalarında şeker olur ve birçok ile
buradan dağılır. Güller şehre ayrı bir güzellik
katmış. Burdur’un gülyağı fabrikası da önemli
bir yere sahip.
Ulu Cami Şehir merkezinde Pazar mahallesinde tepe üzerinde şehri bir kartal gibi
süzüyor. Felekküddin Dündar Bey tarafından
1294 yılında yaptırılmış olan cami hala ayakta.. Şehirde sivil Osmanlı mimarisini yansıtan
Taşoda, Çelikbaş, Baki Bey ve Mısırlı konakları görülmeye değer güzellikte.
Ayrıca Burdur Müzesi ve Taşoda Etnoğrafya Müzesi içindeki tarihi eser zenginliğiyle
meraklılarına bir tarih ziyafeti sunuyor.
Akif ne güzel söylemiş.

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda”
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Evet vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. İşte Burdur şehitliği.
Birçok vatan evladı şehidimiz burada yatıyor.
Ruhları şad olsun.

sünüz. Bu antik kent ile ilçe önemli bir turizm
potansiyeline sahip oluyor. Burdur’un hemen
hemen bütün ilçeleri çok eski dönemlere ait
izler taşır.

Ağlasun ilçesi merkeze 32 km. uzaklıkta
“Sagalassos Antik Kenti” ile turizm çekiciliği
olan en önemli ilçelerinden biri. İlçede 2276
m. yüksekliğinde Akdağ heybetiyle büyülüyor.
Bucak ilçesi Burdur’a 45 km. uzaklıktadır. İlçede Roma Dönemine ait “Cremna Antik Kenti” bulunuyor. Susuz Kervansarayı İpek Yolu
üzerindeki 13. yy. Anadolu Selçuklu devri kervansarayı. İncirhan ise zamana karşı direnen
önemli bir eser. Hanın en dikkat çeken tarafı
oldukça büyük ve sade olan kitabeli giriş kapısı. Karacaören Barajı Aksu çayı üzerinde. Bölgenin enerji ve sulama ihtiyacını karşılamanın
ötesinde doğal güzellikleri ile mesire yeri olarak ilgi görüyor.

Burdur’a geldiğinizde mutlaka yapmanız
gereken şeyler var. Mesela İnsuyu mağarasını görüp, şifalı suyundan mutlaka içmelisiniz.
Sagalassos Antik Kentini görmeli, Burdur Müzesini ve il merkezindeki Osmanlı Dönemi sivil
mimari örneklerini ziyaret etmelisiniz. “ceviz
ezmesi”nin tadına bakmalı, Burdur’a has “Burdur şiş” ten ve Sagalassos Antik Kenti yolu
üzerinde yöreye has alabalık ve yoğurttan
yemelisiniz. Hediye satın almak istiyorsanız
Bakırcılar çarşısına da mutlaka uğramalısınız.

Gölhisar’a geldiğinizde Cibyra
Antik Kenti’ni görür-
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Güller diyarı

ISPARTA
Yüzölçümü
Nüfus
İl trafik Kodu
Telefon Kod

: 8.933 km2
: 441.412
: 32
u:246

İLÇELERİ
Aksu, Atabey, Eğirdir,
Gelendost, Gönen, Keçiborlu,
Senirkent, Sütçüler,
Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç
ve Yenişarbademli.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği Göller Bölgesi denilen noktada
yer alan önemli şehirlerimizden birisi. Eğirdir, Kovada ve Gölcük gölleriyle, Kovada ve
Kızıldağ’ı Milli Parkları ile zengin doğasıyla,
meşhur gülleriyle, el tezgahları halıları kilimleriyle Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi. Isparta.
Akdeniz bölgesi Göller yöresinde yer
alan Isparta’nın doğusunda Konya, batısında
Burdur, güneyinde Antalya ve kuzeyinde Afyon yer alıyor.
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ISPARTA ADININ KAYNAĞI
İlk adı Baris olan Isparta daha sonra Saporda şeklinde söylenmiş. Isparta ve çevresi
“gül memleketi” olarak bilinirmiş. Buradan
çıkarılan gül yağları ve gül suları Avrupa’ya
kadar gönderilirmiş. Bölge Frig, Lidya, Büyük
İskender, Roma, Bizans egemenliğine girmiş.
1204 yılında Isparta’yı Bizanslılardan alan
Selçuklu Sultanı 3. Kılıç Arslan şehre gül kokuları arasında girmiş. Atının ayaklarına sepet
sepet güller saçılmış. Selçuklulardan sonra
Osmanlılar ardından Cumhuriyetle birlikte il
olan Isparta günümüzde de bir gül şehri olmaya devam ediyor. Isparta Anadolu’nun Göller
Bölgesinde aslında ama aynı zamanda Güller
bölgesinde.
Isparta yalnız gülü ile değil el tezgâh dokumalarıyla, halıları kilimleri el işleriyle de tanınır. Anadolu’nun bu köklü sanatı Isparta ve
çevresinde bu gün süregelen bir sanat geleneği. Renkler çizgiler çiçekler sessiz konuşur,
bu sanatı anlayanın dilinden.
“Isparta’yı nakışınan konuştum
Dedi: “bin bir bakışınan konuştum
Gönül denen şol kuşunan konuştum
İçli birer hikâyedir her boyam
Elvan elvan nakle durmuş Isparta’m”
Isparta, Anadolu’nun göller bölgesinde
yeşil bir ovaya halı gibi serilmiş. Kuzey kesiminde bölgedeki göllerin en büyüğü Eğirdir
Gölü var. Eğirdir ilçesindeki bu göl tabiatın
eşsiz güzelliklerine apayrı bir renk katıyor. Eğridir, gölüyle ve tarihi değerleriyle gerçekten
alternatif bir turizm cenneti. Eğirdir Kervansarayı Eğirdir ilçesi yeni mahallede bulunuyor.
Aya Stetfanos Kilisesi de Eğirdir İlçesinde.
İnanç Turizminin merkezi Yalvaç ilçesi
Anadolu’nun kültür zenginliğini tüm ihtişamı ile
yansıtıyor. Kayak Merkezinin yer aldığı Davraz Dağı, doğa yürüyüşü ve nehir sporlarına
elverişli kanyonlar, mağaralar ve dağları ile
pek çok doğaseverin ilgisini çekiyor.
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Yalvaç İlçesine 25 km. uzaklıkta Gaziri
mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde Limenia
adası bulunuyor. Göl kenarına kadar bir asfalt
yolla ulaşıyoruz. Adanın etrafı surlarla çevrili.
İçerisinde Artemis adına inşa edilmiş bir tapınak ile diğer yapı kalıntıları bulunuyor. Adanın
ilk çağlardan beri iskân gördüğü anlaşılıyor.
İlçede St. Paul Kilisesi bulunuyor. Pisidia Antıocheia Antik kenti içerisinde yer alıyor. Bu
kilise kentin ilk büyük kilisesi.
Yaklaşık 1200 metre rakımında bulunan
Aksu İlçesi, eski adı olan Anamas ismini, ilçe
coğrafyasına hâkim 2388 m yüksekliğindeki
Anamas Dağından almış. Aksu ilçesinin yer
aldığı yörede yapılan kazılarda, ilk çağlardan
beri iskâna açık olduğu görülüyor.
Aksu ilçesi sınırları içindeki en önemli tarihi kalıntılar: Timbriada, Tynada, Eurymendon
Kutsal Alanı ve Roma Köprüsü. Yörede turistik önemi olan Sorgon ve Zindan Mağaraları
ile Sorgun yaylası Aksu İlçe sınırları içinde ve
mutlaka görülmesi gereken mekanlardan.
Atabey İlçesinin kuzeyini ve batısını Barla
Dağı ve uzantıları kaplıyor. Selçuklular döneminde bilinçli bir şekilde kervansaray ağıyla
donatılan Konya-Antalya güzergahındaki
yerleşmelerinden birisi olan Atabey, Ertokuş
tarafından 1224 yılında inşa ettirilen Ertokuş
medresesi dikkat çekiyor. Tarihi ve kültürel
varlıklarını koruyabilen Atabeyde, Küp Mezarlar, Sidera Bayat Harabeleri, Sinan Cami
önemli birçok turistin uğrak yeri.
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LİMAN ŞEHRİ

İÇEL (MERSİN)

D

Yüzölçümü
Nüfusu
İl Trafik kodu
Telefon kodu

: 15.853 km2
: 1.814.468
: 33
: 324

oğa ve tarihin kucaklaştığı yer.
İLÇELERİ
Akdeniz’in liman şehirlerinden biri.
321 km uzunluğundaki sahili, doğal
Akdeniz, Anamur, Aydıncık,
koyları ve plajları ile Ashab-ı Kehf, Cennet-ceBozyazı, Çamlıyayla, Erdemli,
hennem mağaralarıyla, Kız Kalesi’yle, lezzetli
Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke,
bir yemek olan tantunisiyle Türkiye’nin doğa,
Tarsus, Toroslar, Yenişehir.
tarih ve kültür zengini bir kenti. KKTC ile deniz
ulaşımının en iyi sağlandığı Mersin Silifke -Taşucu limanları burada. Burası Mersin...
çağlarından beri önemli bir yerleşim yeri olarak tarihte yerini alan İçel bu uzun dönemde
Mersin doğuda Adana, Batı ve kuzeyde
Hititler, Asurlar, Fenikeliler, Frikyalılar, YuKaraman illeri, güneyde Akdeniz ile çevrili, kıyı
nanlılar, Selefkoslar, Araplar, Selçuklular,
boyunca dar bir şerit biçiminde uzanan alüvyal
Karamanoğulları ve Osmanlılara yurt olmuşbir arazi üzerine kurulmuş.
tur. Malazgirt Zaferi’nden sonra yavaş yavaş
Çağlar boyu yerleşim merkezi olmuş İçel Türkleşmeye başlayan Mersin tam olarak
İli, bünyesinde birçok medeniyetin izlerini taşı- 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han tarafından topraklarımıza katılmış.
maktadır. Kalkolitik, İlk Tunç ve Orta Tunç
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Yakın tarihte Fransız işgaline uğramış
ve daha sonra 4 ocak 1922’de işgalden kurtulmuş. Bölgede başta portakal olmak üzere
turunçgiller, muz, turfanda sebze ve pamuk
yetiştiriliyor. Makine, çimento, bitkisel yağ fabrikaları ve petrol rafinerisi büyük önem taşıyor.
Mersin’de doğa ve tarih birbiriyle iç içe.
Palmiyeli sahil bulvarları, sevimli parkları, iş
hanları ve serbest bölgesiyle Akdeniz bölgesinin en modern kenti. Ayrıca büyük bir ticari
limana sahip. Akdeniz bölgesinin en önemli
sanayi tesislerinden biri olan ATAŞ Petrol rafinerisi bu şehirde yer alıyor. Mersin, doğal
güzelliklerinin yanında kültürel ve tarihi zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekiyor.

MANEVİ YAPISIYLA TARSUS
Torosların ve Akdeniz’in talihsiz çocuğu
Tarsus. Kuzeydoğu Akdeniz’in Adana ile Mersin arasında, Torosların eteklerinde kurulmuş;
sırtını Ashab-ı Kehf otağı Bencilüs Dağına
yaslamış Tarsus, dıştan bakılınca sade ve sığ
görünür, ama içten, derin ve engin bir dünya.
Onun derinliğinin bir buudunu Hz.Şit (a.s.) temsil eder. Hz. Şit, Suhuf sahibi ikinci peygamberdir. Mekke’de vefat ettiği bilinen Hz.Şit’in
makam yurdu Tarsustur. Tarsus’un ikinci Yücelikler makamı, Bilal-i Habeşi makamıdır.
Ezan-ı Muhammedi’nin serbülendi, tükenmez
sesi soluğu. Tarsus’un bolluk ve bereket kutbu,
rüya buudu Hz.Danıyal (A.S.) mezarı Hz. Ömer
zamanında Ebu Musa El-Eş’ari tarafından bulunarak bozulmayan cesedi, İslami usüllere göre
kefenlenip, Cenazesi Ebu Musa tarafından kıldırılıp bugünkü yerine defnedilmiş.
İnanç turizmi açısından Tarsus gerçekten
çok özel bir konuma sahip. St. Paul, bu şehirde
doğmuş Hıristiyanlarca büyük önem arz ediyor.
St. Paul Anıt Müzesi ve St. Paul Kuyusu Hıristiyanların çok sık ziyaret ettikleri yerlerden. Yine
Tarsus’ta bulunan Eshab-ı Kehf mağarası çok
önemli. Tarsus’a 14 km. uzaklıkta Ulaş köyü yakınındaki mağara bir sığınak. Yedi ülkü erinin,
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inanç kahramanlarının sığınağı. Dakyanus’un
inananlara yaptığı zulümden kaçan yedi gencin mucize yatağı. 309 yıl uyuyan daha sonra
da uyanan bu yedi gencin hikayesi Kuran-ı
Kerim’de Kehf suresinde de geçiyor. Öldükten
sonra dirilişin tartışıldığı günümüzde bu gençlerin 309 yıl sonra uyanışları ölümden sonra bir
hayatın varlığına kanıt oluyor.
Tarsus şelalesi doğal manzarasıyla ilgi çekici bir yer. Tarsus’un batısında Mersin yolu üzerindeki Kleopatra kapısı Tarsus Kalesi’nin dışarıya açılan üç kapısından biri. Tarsus’ta bulunan
Ulu cami, 1579 yılında Ramazanoğluları’ndan
Piri Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından St.
Pierre Kilisesi kalıntılarının üstüne yaptırılmış.
Caminin yanında tek şerefeli minaresine Osmanlı ve Selçuklu üslupları hakim.

TÜRKİYE’DE TEK MUZ
YETİŞTİRİLEN ŞEHRİ ANAMUR
Tarsus’tan Anamur’a uzanıyoruz. Anamur,
Doğu Akdeniz’deki dar sahil şeridini Anadolu
platosundan ayıran bir duvar gibi denize uzanan
Torosların hemen kıyısında uzanıyor. Türkiye’nin
en güney ucunda yer alan ilçenin sahilinden kuzeye doğru bakıldığında bir set gibi yükselen
Toros uzantıları hemen göze çarpıyor. Anamur,
Türkiye’nin muz yetiştirilen yegâne yeri olarak
biliniyor. Muzun dışında önemli ölçüde yerfıstığı
yetiştiriliyor. Anemurion antik kent kalıntıları ve
antik kentin deniz tarafındaki plajı, Anamurun 7
km. doğusunda bulunan Anamur kalesi, ise mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Anamur kalesi M.S. 3 ve 4. yy. da yapılmış Bizans, Haçlılar
ve Selçuklular Tarafından geliştirilmiş.
Silifke Anamur yolu üzerinde deniz kıyısında yükselen Mamure kalesi insanı büyülercesine bir duruşu var. Mamure Kalesi Günümüze
kadar Anadolu’daki en iyi korunmuş kalelerden
biri sayılıyor.
Ayaş’taki antik kent Elaiussa Sebaste’deyiz. Limon bahçelerinde gizlenen antik kent,
Anadolu’nun en iyi korunmuş nekropolü. Ulaşımı
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çok kolay olan kent, Antalya-Mersin karayolunun
iki yanında yer alıyor. Nekropolün anıt mezarları,
mezar odaları ve henüz tahrip edilmemiş lahitleri görülmesi gereken güzellikte. Ayaş bir başka
güzel. Ayaş’a 12 km uzaklıktaki Öküzlü, 11 km
uzaktaki İmirzile ve 7 km uzaktaki Çatıören gibi
antik kentler, hamam, tiyatro, duvar ve kaya kabartmaları ile hayranlık uyandırıyor. Bu geziler
sonrasında tertemiz ve ılık Akdeniz havasında
yürüyüş yapmanın zevkini yaşıyorsunuz.
Erdemli-Ayaş yakınlarında Türkiye’nin en
uzun ikinci gezi galerisine sahip Dilek mağarası,
yanıbaşında da cennet ve cehennem mağaraları var. Narlıkuyu’nun 4 km. kuzeyindeki Cennet çukurunun derinliği 90, genişliği 250 metre.
Mağaranın ağzında 12.yüzyıldan kalma bir kilise
harabesi vardır. Cehennem çukuru 120 metre
derinlikte içi kayaların sarkmasıyla korkunç bir
görünüme bürünmüş.
Narlıkuyu’da yer alan “Üç güzeller”, taban
mozaiğinin bulunduğu müze apayrı güzellikte.
Mersin kent çıkışından 12 km sonra Viranşehir antik kenti bulunuyor. Şehir, Rodoslu kolonistler tarafından M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuş. Sadece sütunlu caddenin bir kısmı ve liman kalmış.

TÜM İHTİŞAMIYLA KIZKALESİ
Kızkalesi, İçel’in Erdemli ilçesinde ve
Mersin’e 60 km. uzaklıkta. Corcyus antik kenti
ve kalıntılarının aşağısında ve Akdeniz’in içinde
bulunuyor. Kıyı ile bağlantısı zamanla kesilmiş,
bir ada halini almış. Kale, denizden gelecek saldırıları engellemek amacıyla yapılmış. İçinde bir
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kilise kalıntısı bulunuyor.
8x14 boyutlarındaki sütunlara sahip Korint nizamındaki Jüpiter tapınağı ile ilgi çeken
Uzuncaburç ile Mersin’in 83 km güneybatısında
yer alan Silifke kalesi görülmeye değer. Ayrıca
Silifke’deki Zeus tapınağı ve kilise insanı başka
dünyalara götürüyor.
Mersin’e 147 km uzaklıktaki Çukurova’nın
batı kapısı Mut kalesi, Mavga kalesi, Mersin’e
252 km uzaklıkta bulunan Anamuryum ve Mamuriye kaleleri ile Anamur’un 20 km doğusundaki Softa kalesi, görülmesi gereken tarihi kaleler.
Mut’ta bulunan görkemli yapı Alahan manastırı, Kız kalesi karşısından ulaşılan Adam kayalar, Silifke yakınlarındaki Kilikya Aphrodisias’ı,
Ayetekla manastırı ve Silifke müzesi tarihin derinliklerinden bize bize kendi hikayelerini anlatıyor.
Mersin müzesi Anadolu’nun en eski yerleşim
merkezlerinden çıkarılan Klasik, Grek, Roma,
Bizans ve İslâmi dönemlere ait bronz, gümüş,
altın sikkelerini içinde barındırıyor. Atatürk’ün
yöreye yaptığı ziyaretler sırasında konakladığı,
Atatürk evi müzesi, Mersin’in en önemli ve işlek
caddelerinden biri olan “Atatürk Caddesi” üzerinde kentin odak noktasında yer alıyor.
Mersin Mutfağının en temel özelliği yemeklerde bol baharatların kullanılması ve yemek
üstüne yenilen tatlılar. Cezerye, pakıza, kerebic,
samsıra, pekmez ve yoğurt helvası önemli tatlılardan, sac üzerinde yapılan börek, sıkma ve
mantı yörenin vazgeçilmezlerinden.
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GARİBAN YATAĞI, YİĞİT, CÖMERT

ADANA

Yüzölçümü
Nüfus
Plaka kodu
Telefon kodu

: 14.030
: 2.220.125
: 01
: 322

İLÇELERİ
Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke,
İmamoğlu, Karaisalı, Karataş,
Kozan, Pozantı, Saimbeyli,
Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve
Yumurtalık Yüreğir,
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Kastamonu Sinop

Zonguldak

Karabük

Kocaeli

Çanakkale

Samsun
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Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir
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Bitlis

Karaman

Mersin
(İçel )

Van

Diyarbakır
Adıyaman

Adana

Antalya

Muş

Elazığ

K. Maraş

Niğde

Burdur
Muğla

Bingöl

Kayseri

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivaş

Kırşehir

Aydın

Iğdır

Erzurum

Yozgat

Ankara

Kars

Bayburt

Afyon
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Batman Siirt
Hakkari

Osmaniye
Gaziantep
Gaziantep

Şırnak
Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Hatay

G

üney Anadolu’nun Çukurova’sı,
yiğitlerin harman olduğu yer.
Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi
halk şairlerini yetiştirmiş belde. Halk şairleri buradan seslenir, efsaneler burada dile
gelir, destanlar burada söylenir. Çukurova
bir kitapsa bu şehir önsözdür. Akdeniz
bölgesinin doğusunda uzanan dördüncü
büyük ilimiz. Başta pamuk olmak üzere
ülkemizin en çok gelişmiş tarım bölgesi.
Zengin kültürü, tarihi, doğal güzellikleri
ve meşhur kebabıyla Adana...
Adana’nın doğusunda Osmaniye,
Kahramanmaraş ve Hatay, kuzeyinde
Kayseri, batısında Niğde ve İçel, güneyinde Akdeniz bulunuyor.

GARİBAN YATAĞI ADANA
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin beslediği zengin
bir ovaya kurulup sırtını Toroslar’a dayayan Adana
yiğittir, sevdalıdır, cömerttir. Kibir ve gurur yoktur,
alçak gönüllüdür. Gariban yatağıdır. Toroslar’ın ve
Akdeniz’in kucakladığı bu topraklar bereket ve şefkat doludur. Bu güzel beldenin tarihi çok eskilere
dayanır. M.Ö. 1350 yıllarında Kizzuwatna Krallığının merkeziyken Hititlerin hâkimiyetine girer. Sonra
sırasıyla Kuliler, Asurlular ve İranlılar buraya hâkim
olurlar. M.Ö. 333’te Büyük İskender, ordusuyla
buradan geçer. M.Ö. birinci yüzyılda Roma’nın
hâkimiyetine girer. Meşhur hatip Çiçero buraya
eyalet valisi olarak atanır. Sasaniler, M.S. 260 yıllarında Adana’da hüküm sürmeye başlar. Daha
sonraları da burası, Bizanslılarla Emevi, Abbasi,
Selçuklular arasında el değiştirip durur.
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1350’de kurulan Ramazanoğulları Beyliği,
1517’ye kadar Adana’da hüküm sürer. Mısır
seferine çıkan Yavuz Sultan Selim 1517’de
Adana’yı Osmanlı mülküne katar.

mine kadar birçok eser sergileniyor. Bir de
Seyhan’da yer alan Adana Atatürk müzesi,
Misis Mozaik Müzesi buraya gelen turistlerin
dikkatini çekiyor.

1833’te Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın
işgaline uğrayan kent, 1840’ta Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı yönetimine girmiştir.
1867’de kurulan Adana vilayetinin merkezi
olan Adana, I. Dünya Savaşı’nın ardından
Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Fransızlar
5 Ocak 1922’de Adana İtilafnamesi hükümleri
uyarınca kenti boşaltmışlar.

Adana’nın otları şifalı, her derde deva.
Lokman Hekim ölüme çare bulmuş burada.
Ancak Misiste, işte şu Taşköprü üstünde elinde kitabı, ölüme çare ilacı yaparken, bir yel
gelir, ilacı defteri alır götürür, Ceyhan’a fırlatır.

Adana’da tarihe Taşköprü’den geçilir.
Adana müzesindeki M.S. 4. yüzyılda mimar
Auxentus tarafından yaptırıldığı yazılan bu
eserin bir eşi de Roma’da bulunuyor. Taşköprü nehrin iki yakasını buluşturmaya devam
ediyor.

Ceyhan Adana il merkezine 47 km uzaklıkta. Sirkeli Höyüğü Ceyhan’da. Anadolu’nun
en eski Hitit kabartması burada. Kurtkulağı
Kervansarayı eski Halep kervan yolu üzerinde
yörenin etnografik eserleri burada sergileniyor.

Adana’da tarihin kalbi “Ramazanoğlu Külliyesinde atar. Medresesi, konağı, hamamı ve
çarşısıyla hala ayakta duran Külliye Adanalılara hizmet veriyor.

Bu köprünün hemen ilerisinde bir depremle ölüveren eski Misis şehrinden kalan harabeler bulunur. 1542’de yaptırılan Havraniye
Kervansarayı. Bu da Lokman Hekim adına
yaptırılmış olduğu söylenen mescit.

Külliyenin kalbi Ulu Cami, Adana’nın tarihi
en büyük camiidir. Camii içi efsunkâr bir havayla sarıp kucaklar gelenleri. Camii bitişiğindeki Türbe, 1541’de Ramazanoğlu ailesi için
cami ile birlikte yaptırılmış.
Şehrin kalabalık caddelerinden geçici bir
süre kurtulup kendinizi bir huzur kucağına
atarsınız. Bu kucak Yağ Camii olabilir. Heybetli, büyük giriş kapısı sizi içeri alıyor. 1724
yıllarından kalma bir başka tarihi eser Yeni
Cami. Apartmanlar arasında kaybolup gitmiş.
Adana Tepe bağ mahallesinde 1751 yılından
kalma bir güzel mescit daha var. Kubbesini
örten kiremitlerin yeşil olması nedeniyle “yeşil
mescit” demişler. Sımsıkı sarılmış, gövdesine
sarmaşıklar.
Adana’da tarihi eserlerin sergilendiği
iki önemli müze var. Bunlardan bir Arkeoloji
Müzesi. Bir diğeri Adana Etnografya Müzesi.
Burada eski çağlardan Türk ve İslam döne-

Ovaya can veren Ceyhan, işte bu köprünün gözlerinden akar.

Ceyhan, Misis’te Taşköprü’nün gözlerinden akadursun, biz kalkıp Yılankale’ye gidelim. Adana’dan Ceyhan’a doğru giderken
yolun sağ tarafında, dik bir tepenin üzerinde
kurulup çevreye heybetle bakan bu kale işte
Yılanlı Kale’dir.
Kozan, Adana’ya 40 Km mesafede. Eski
Sis şehrinden günümüze gelebilen tek eser
Kozan kalesi. Bu kale, Çukurova’yı süsleyen dağ kaleleri zincirinin dördüncü halkası.
Kozan’ı arkada bırakıp Anavarza’ya doğru
yollara düşüyoruz. Yemyeşil ova, harabe bir
şehir ve kale. İşte Anavarza Kalesi bu şehrin
muhafızı olmuş. Daha Adana’da görülecek
çok şeyler var. İşte bir Han. 1711 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmış. Ceyhan’ın
Kurtkulağı Köyü’ndeki bu güzel hanın mimarı
Mehmet Ağa. Kurtkulağı Köyü’nün en eski tarih köşesi, Kurtkulağı Camii.
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ÇUKUROVA
Karacaoğlan’ın cennet yurdudur, Çukurova. Baharda bayramlıklar giyinir, süslenir.
Karacaoğlan’ın gönlünde burası şöyle dile gelir.
Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Karacaoğlan size bakar sevinir
Sevinirken kalbi yanar göyünür
Kımıldanır hep dertlerim devinir
Yas ile sevincim yıkışır dağlar
Pozantı coğrafi konumu nedeniyle önemli
bir nokta. Bir nevi yoldan geçenlerin dinlenme
yeri. Bir yolgeçen hanı Pozantı. Eski ve yeni
Anakşa kaleleri, Torosların en önemli geçidi olan
Gülek Boğazı’nın girişinde. Gülek boğazı ile Tekir yaylası arasındaki Kızıltabya ve Aktabya kaleleri ilçenin önemli turistik mekânlarından.
Adana’nın İncirle hiçbir ilgisi kalmamış, yalnızca adı kalmış bir semti var, Adana’nın; İncirlik.
Bir yabancılar yurdu. Bir başka kıtaya girer gibi
geçersiniz semte. İsimler, tabelalar bir değişimin, dönüşümün işaretleri. Armaları, plaketleri,
rütbeleri, hatta bayraklarıyla bir yabancılar kentinde gibisiniz.
Yumurtalık İl merkezine 81 km mesafede.
İlçenin en önemli eserleri Ayas ve Atlas kalesi,
Süleymaniye Kulesi ve Marko Polo İskelesi.
Akdeniz’de kıyısı bulunan ilçenin balıkçı barınağı da bulunuyor.
Tufanbeyli’de Hititlerin dini merkezi konumundaki “Şar” kenti bulunuyor.

ADANA KEBABI
YEMEDEN DÖNMEYİN
Adana denilince akla ilk gelen şey şüphesiz
kebabı. Adana Kebabını yemek, hele de aç olunca çok zevkli bir iş ama Kıyılan, şişlenen, ateşten geçen kebabı sonunda bir de süslemezler
mi? Hadi gel de yeme!

Bahçe ilçesindeki Haruniye Termal Turizm
Merkezi, Aladağ yakınlarındaki Acısu içmesi,
Ceyhan’daki Tahtalıköy, Kokarpınar içmesi ve
Kurttepe içmesi çeşitli hastalıkların tedavisinde
kullanılan şifalı sulardır.
Adana’ya yolunuz düşerse eski evlerini hiç
olmazsa dışından şöyle bir görüp geçmelisiniz.
Artık bu evlerin de soyu tükeniyor, Adana’da.
Yerlerini dev beton bloklar, apartman denilen
heyulalar istila ediyor. Adana’nın en eski evi Ramazanoğulları Konağı’ndayız. Ramazanoğulları
kışın burada kalıyordu. Yazın da yaylaya çıkıyordu, Kızıldağ Yaylası’na. Bu konak bizi yaylaya
gitmeye zorluyor. Yollar, gürül gürül akan sularla sarmaş dolaş. Kızıldağ yaylası, serin suları,
temiz havası, sessiz kucağıyla sükûnet sunan,
huzur bağışlayan, saadet yuvası.
Bir garip köprü. Suların altını oyup geçtiği
köprüleştirdiği bir zemin. Halk buraya Yerköprü
demiş. Köprüyü geçip girerseniz Hacılar Kırı Köyüne varırsınız.
Bir dağ köyü, Hacılar Kırı. Cana yakın insanlar karşılar, sizi. Yine sıcacık çaylarla hoş
geldiniz, diyor köylüler. Hacılar Kırında bir başka
köprü var üzerinden demiryolu geçiyor. Halkın
Varda köprüsü dediği bu yapı Uzuuun bir türkü
gibi.
Bu yol ovaya iner, şehre uğrar, bir istasyonda dinlenir. Trenler yolcu verir, yolcu alır. Yeniden yollara koyulur. Adana demir köprüsünden
geçer. Yatay, derin bir kuyu olur, köprü bazen.
Ve tirenler bu kuyuda kaybolur gider. Uzuuun bir
türkü gibi.
Kent Merkezindeki Bölge Arkeoloji Müzesini, Etnografya Müzesini, Atatürk Evini gezmeden, Merkezde Ulu Cami, Bebekli Kilise, Taş
köprü ve Tepebağ Eski Adana evlerini Anavarza, Şar ve Misis ören yerleri Akyatan ve Ağyatan Kuş Cennetlerini görmeden, Adana Kebabı
yemeden, Şalgam suyu, Karatepe kilimlerinden
almadan, Uzun yıllardan beri yapılan Altın Koza
Festivalini izlemeden şehirden ayrılmayın.
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BEREKETLİ TOPRAKLARI, CANA YAKIN İNSANLARIYLA

DADALOĞLU’NUN DİYARI OSMANİYE’DEYİZ

İ

lçe merkezi iken Adana’dan ayrılarak 1996
yılında il olan, bir zamanlar Anadolu’yu
Suriye’ye bağlayan ve tek Hac karayolunun
geçtiği şehir. Bereket dağlarının Bereketli kültürünü içine sindiren meşhur halk ozanı Dadaloğlu’nun
memleketi.

Yüzölçümü
Nüfusu
İl trafik kodu
Telefon kodu

Bodrumkale antik kentiyle, yaban çiçekleriyle
donatılmış yaylalarıyla, Haruniye kaplıcaları, Ala
camii, Ağcabey camileriyle, zengin doğası tarihi kültürü ve cana yakın insanlarıyla işte Osmaniye.

Merkez, Bahçe, Düziçi;
Kadirli, Hasanbeyli, Sumbas,
Toprakkale.

Osmaniye’nin doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana ve kuzeyinde Kahramanmaraş bulunuyor.

manlara sahip Osmaniye, Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alıyor. Batıdan
Kuzeye doğru Orta Toroslar, doğu ve
güneydoğu kesiminde Amanos dağları
şehri çevreliyor.

Çukurova’ya özgü verimli topraklar ve geniş or-

: 3.196 km2
: 534.415
: 80
: 328

İLÇELERİ :
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OSMANİYE’NİN İL OLUŞU
Tarihi ise çok eskilere dayanıyor
Osmaniye’nin. MÖ 1900’lü yıllarına ait burada yerleşim izlerine rastlanıyor. Yörede Hitit,
Geç Hitit, Kue Krallığı, Asur, Pers, Roma ve
Bizans gibi devletler hüküm sürmüş. Türklerin
Anadolu’yu fethiyle birlikte Ulaşlı Aşiretinin
yerleştiği Osmaniye ve çevresi Memluklerin
eline geçmiş. Osmanlı döneminde 15171697 yılları arasında Kınık nahiyesi olarak
Payas sancağına bağlanan yöre, daha sonra
sırasıyla Zülkadiriye, Halep ve Adana Eyalet
yönetimleri altına girmiş. Cumhuriyetin ilanı
ile il yapılan Osmaniye 1933 yılında yeniden
ilçe idari yapısına dönmüş ve nihayet 24 Ekim
1996 yılında il statüsüne kavuşmuş.

Gezimize Osmaniye’nin en büyük ilçelerinden olan Kadirli ile başlıyoruz. Kadirli bizi
şaşırtıyor. Karatepe-Aslantaş Açıkhava müzesi bizi tarihin derinliklerinde bir seyahate
çıkartıyor. Burası Anadolu medeniyet tarihinin
aydınlatılmasında büyük bir adım. Bölgedeki
Antik tiyatro görülmeye değer.
Osmaniye-Karatepe yolu üzerinde yer
alan bir başka antik kent Bodrumkale. Diğer
adı Kastabala olan antik kentin kalıntıları arasında en önemlileri sütunlu caddesi ve beş bin
seyirci kapasiteli tiyatrosu. Bodrum kale’de
Hitit Asur ve Roma dönemlerinden izlere rastlarsınız.
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HAMİTE KALESİ
Ceyhan nehri kıyısında Gökçedam köyü
yakınında bir tepe üzerine kurulu Hemite kalesi Roma döneminden kalma ve içinde Bizans
kaya kabartmaları kiliseler Roma tiyatrosu
tapınak ve kemer sistemleri kalıntıları görülebiliyor.
İlk çağlardan Çukurova’yı Suriye’ye bağlayan Amanos-Demirkapı geçidini kontrol altında tutmak için inşa edilen Toprakkale günümüze bu şekilde ulaşabilmiş. Savranda, Frenk
ve Babaoğlan kaleleri Osmaniye’nin görülmeye değer diğer önemli kaleleri.
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kişinin yararlanabileceği imkânlara sahip.
Kaplıca sularının romatizma, kadın hastalıkları, sinirsel hastalıklar ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.
Akdeniz ikliminin tüm özelliklerinin yaşandığı Osmaniye’nin yüzölçümünün %42’sini orman ve fundalıklar oluşturuyor. İldeki yaylalar
ise özellikle yaban çiçekleri açısından önemli
bir zenginliğe sahip. Zorkum yaylası, Maksutoğlu yaylası, Bağdaş yaylası ve Hasanbeyli
Alman pınarı yaylası bölgenin en bilinen yaylaları.

DADALOĞLU KİMDİR?

Berke baraj gölü, Düdül dağı, Aslantaş
milli parkı Osmaniye sınırları içerisinde yer
alıyor. Buralarda doğa yürüyüşleri yapabilir
tabiatın doyumsuz güzelliğinden örnekler görebilirsiniz.

Osmaniye’yi anlatırken bölgenin ünlü
Halk Ozanı Dadaloğlu’ndan söz açmamak olmaz. Dadaloğlu Toroslar da konargöçer olarak
yaşayan Türkmenlerin Afşar kolundan yürekli
bir ozan. Asıl adı Veli. Babası Âşık Musa adında kendisi gibi bir ozan.

Yöre mutfağının en önemli malzemesi
bulgur. İçli köfte, mercimek köftesi, çiğköfte
kısır sarma bulgur pilavı etli kömbe gibi yiyecekler elbette damak zevkinize hitap edecektir. Özellikle ramazan bayramlarında yapılan
kuru kömbe ve pekmezi yöreye has bir lezzet.

Dadaloğlu der ki göründü dağlar
Aşiret kavgasın görenler ağlar
Ben de öldüğüme kayırmam beyler
Zalim düşman üstümüze merdolur.
Dadaloğlu’nun bu mısralarını duya duya
kadirliye doğru gidiyoruz. Kadirli ilçe merkezinde bulunan Ala Camiinin bir başka adı
Bahçe Camii. Roma Bizans ve Türk mimari
özelliklerini içinde barındıran bu yapı yerli ve
yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
Başka bir camiye uzanıyoruz. Bahçe ilçe
merkezinde Atatürk meydanında bulunan Ağcabey Camii Dulkadiroğulları zamanında inşa
edilmiş. Selçuklu mimari özelliklerini taşıyan
minaresi ilk camiden kalma.
Düziçi’ne 22 km uzaklıkta Ceyhan nehri
kıyısında yer alan Haruniye kaplıcaları 4000

Osmaniye’ye gelmişken dünyaca ünlü
Kartepe kilimlerini unutmayın. Kızyusuflu köyünde dokunan kilimler özgün motif ve renkleriyle yurt içi ve yurt dışında büyük beğeni
topluyor.
Hammaddesi Toprakkale ilçesine bağlı
Tütsüz köyü dolayındaki volkanik cüruflardan
elde edilerek Çukurova Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulunda üretilen çeşitli seramik ürünleri dayanırlıkları ve motifleriyle Osmaniye’nin
simgelerinden biri olma yolunda.
Osmaniye, Akdeniz bölgesinin bereketli
topraklarında yer alan bir şehir. Doğası kültürü
ve tarihi birbiriyle iç içe. Her tarafta bir güzellik
görürsünüz. En güzeli de Osmaniye’nin sıcak
cana yakın insanları. Onlara Allah’a ısmarladık diyerek şehirden ayrılıyoruz.
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Kastamonu Sinop

Zonguldak

Karabük

Kocaeli

Çanakkale

Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Bursa

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri
Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Konya

Bitlis

Mersin
(İçel )

Van

Diyarbakır
Adıyaman

Adana
Karaman

Muş

Elazığ

K. Maraş

Niğde

Burdur
Antalya

Ağrı

Sivaş

Kırşehir

Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum

Afyon

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Batman Siirt
Hakkari

Osmaniye
Gaziantep
Gaziantep

Şırnak
Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Hatay

MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU KENT

HATAY

On bin yıl öncesine uzanan bir tarih... Beş anıtsal
kapı, surlar su kemerleri görkemli saraylar, kiliseler.
Verimli topraklarının yanı sıra Anadolu’yu Çukurova
yoluyla Suriye ve Filistin’e bağlayan bir şehir. Yolların kavşak noktasında bulunan, Mezopotamya’dan
Akdeniz’e çıkmak için kullanılabilecek en uygun limanları barındıran kentimiz. Ülkemizin güney ucunda uygun iklim koşullarıyla, deniziyle, Habib-i Neccar camii,
St. Pierre Kilisesi, antik kentleri ve yaylalarıyla, meşhur künefesiyle Akdeniz bölgesinin olduğu kadar Ülkemizin de büyük önem taşıyan illerinden birisi Hatay.
Şehir, kuzeyde Adana ve Gaziantep, batıda Akdeniz, doğu ve güneyde Suriye ile komşu.
Hatay, Suriye ve Lübnan dağları arasındaki El
Bekaa Vadisi’ni içine alan Gor Çukurluğu’ndan oluşan

Yüzölçümü
Nüfus
Trafik Kodu
Telefon Kodu

: 5.403 km2
:1.609.856
: 31
: 326

İLÇELERİ :
Altınözü, Antakya, Arsuz,
Belen, Defne, Dörtyol, Erzin,
Hassa, İskenderun, Kırıkhan,
Kumlu , Payas, Reyhanlı,
Samandağ ve Yayladağı.
bir sınır ilimiz. Kuzeyden Güneybatıya doğru uzanan Amanos ve Kel Dağ
ile Suriye platoları arasında kalan ilin
verimli topraklarına sahip Amik Ovası,
batıda şerit halinde uzanan bir kıyı
ovası. İlin başlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir.
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ANTAKYA TARİHİ
Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan
Antakya’da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000’e
kadar uzanıyor. Şehri İskender’in ölümünden
sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarından Seleukos kurmuş. Daha sonra Part,
Sasani, Bizans, Abbasi Tolunoğulları, Aksitler,
Hamdanogulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk
egemenliklerine girmiş. Şehir Yavuz Sultan
Selim’in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiş.1937’de bağımsız Hatay
Devleti kurulmuş,1939 yılında Hatay Türkiye
Cumhuriyeti’ne bağlanmış.
Hatay günümüzdeki renkli hayatını görkemli geçmişine borçlu. Gezimize şehir merkezinden başlıyoruz. Şehir merkezinin girişinde Dağa doğru uzanan bir yol var. O yolu takip
ettiğinizde Dünyanın en eski kiliselerinden
birine çıkıyorsunuz. İlk Katolik Kilisesi olan
Saint Pierre Kilisesi burada. Bu kiliseden başka St. Simon Stylite Manastırı , Yayladağı Barleam Manastırı ve Keldağı Barleam Manastırı
Hatay’ın önemli manastırlarından birkaçı.
Şehre dalıyoruz. Bizi ilk karşılayan Asi
nehri oluyor. Ardından Ulu camiye doğru yol
alıyoruz. Ulu cami Antakya’nın en eski cami.
Caminin Memluk eseri olduğu sanılıyor. Caminin hemen yanında künefe salonları bulunuyor. Antakya’nın meşhur künefesinden tatmak
isteyenler buralarda künefenin tadını çıkartabilir. Künefemizi yedikten sonra Habib-i Neccar camiine doğru gidiyoruz. Kentte yapılan ilk
camii olarak biline bu caminin içerisinde HZ.

İsa tarafından gönderilen resullere ilk inanan
ve onları korurken şehit olan Habib-i Neccar’ın
mezarı bulunuyor.
Antakya Müzesindeyiz. Asi Irmağı kenarında bulunan müze dünyanın en büyük mozaik koleksiyonuna sahip. Mozaikler 2. ve 5.
yüzyıllar arası Roma ve Bizans dönemlerine
ait.
Antakya’nın etrafı Seleukus döneminde
yüksek surlarla çevrili. Surlar üzerinde 360
nöbetçi kulesi ve Habib Neccar Dağı’nın en
yüksek ve sarp tepesinde halen kalıntıları olan
bir iç kale bulunuyor.
Belen Amanos Dağları üzerinde Akdeniz’i
Amik Ovası’na bağlayan en önemli geçitte kurulmuş. Belen 1550’li yıllarda Kanuni Sultan
Süleyman tarafından yaptırılan kervansaray,
cami ve hamam etrafında gelişmiş bir ilçe. Soğukoluk ve Atik, yaz aylarında büyük ilgi gören
yaylalar.
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KÜLTÜR TARİHİMİZDE HATAY’IN İLÇELERİ
Hatay iline bağlı İskenderun, kendi adıyla anılan körfezin kıyısında modern bir kent.
Kıyının hemen gerisinde bir duvar gibi yükselen Nur Dağlarına sırtını vermiş, yeşil ve dört
mevsim sıcak bir turizm mer6kezi, bunun yanı
sıra da işlek bir ticaret limanı. İskenderun’un
32 km güneyinde Arsuz yer alıyor. Burası Antik çağda Doğu Akdeniz’in en önemli liman
kentlerinden birisiydi. Bugün burası muhteşem sahilleriyle göz dolduruyor.
Antakya’nın en büyük ilçesi olan İskenderun aynı zamanda büyük bir sanayi ve ticaret
limanı. İskenderunda bulunan Demir-Çelik
fabrikaları Hatay ekonomisinin olduğu kadar
Türkiye ekonomisinin de can damarını oluşturuyor.
Dörtyol İskenderun Körfezi ile Nur Dağları
arasında kurulmuş bir ilçe. Dörtyol narenciye
üretimi, plajları ve Botaş Boru Hattı Tesisleri
ile tanınıyor. Kuzuculu’da bir orman içi dinlenme parkı var. Ayırca Dörtyol Erzin arasında İssos harabeleri yer alıyor. Su depoları kemerler
ve bir kale ile liman kalıntıları bulunuyor.
Erzin Adana, Osmaniye, Dörtyol ve İskenderun Körfezi ile çevrili. Erzin de narenciye
üretimi ve plajları ile tanınıyor. İlçe yakınında bir orman

içi parkı ve Başlamış Köyü’nde bir kaplıca ile
madensuyu kaynağı ve bu kaynağın bulunduğu yerde sağlık turizmine yönelik tesisler
bulunuyor.
Kırıkhan Amik Ovası’nda Nur Dağları ile
Suriye sınırı ve Hassa ile Kumlu İlçeleri arasında yer alıyor. Karasu, ilçe sınırları içinden
geçer. Hatay’ın tek doğal gölü olan Gölbaşı
Gölü, Kırıkhan sınırları içinde yer alıyor.
Şeyh Ahmet Kuseyri Cami ve Türbesi
Yayladağı yolu üzerinde Kuseyri köyünde bulunuyor. Burası çokça ziyaret edilen yerlerden
birisi.
Payas Sokullu Külliyesi 1574 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan killiye
cami medrese sıbyan mektebi çarşı han ve
tabhaneden oluşuyor. Mutlaka görmeniz gereken bir eser.
Demirkapı Hacıkürüş deresinden gelen
şiddetli selleri kontrol edebilmek için yapılmış
aynı zamanda şehrin giriş kapılarından biri
olarak kullanılan bir duvar. Günümüzde hala
ayakta.
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Demirköprü Antakya ile Reyhanlı arasında, Asi Nehri
üzerinde bulunuyor. Ortaçağ’da bölgenin en önemli geçitlerinden, Antakya savunmasında büyük rol oynayan bir köprü
konumundaydı. Bugün hala kullanılıyor. Dana Ahmetli Köprüsü ise Kırıkhan Ovası’nda, Karasu Nehri üzerinde 6 gözlü
bir taş köprü. 16. Yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapıldığı
sanılıyor.
Koz Kalesi’nin Antakya Prensliği zamanında yapıldığı sanılıyor. Kalenin büyük blok taşlarla yapılmış iki burcu halen
ayakta. Bakras Kalesi Antakya-İskenderun yolunda sarp bir
tepe üzerine çok katlı olarak kurulmuş ve birçok mekanı sağlam duruyor. Payas Kalesi de bir Osmanlı kalesi.
Darbısak Kalesi Kırıkhan ile Hassa arasında, bir tepe
üzerinde. Bu kale üzerinde Beyazid Bestami Hazretlerinin
Makamı bulunuyor. Her yıl binlerce kişi burayı ziyaret eder.
Antakya içerisinde hemen hepsi geçmiş yüzyıllarda vakıflar tarafından yaptırılmış olan birçok han ve hamam bulunuyor. Halen çalışan han ve hamamlar geçmişin kültürel özelliklerini, mimari yapısını bu güne taşımış. Cindi Hamamı, Saka
Hamamı, Meydan Hamamı, Yeni Hamam, Kurşunlu Han, Sokullu Hanı halen kullanılıyor.
Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları, Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde Kumlu İlçesi’nde bulunuyor. Yörenin en büyük
kaplıcası olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Erzin Başlamış Kaplıcaları ve Şifalı Suları, Reyhanlı Hamamı,
Kisecik Köyü Şifalı Suyu, Hatay’ın diğer önemli kaplıcalarından.

DAPHANE KENTİ
Harbiye Antakya il merkezine 7 km. mesafede her tarafı
yeşilliklerle bezeli güzel bir piknik yeri. Antik çağın ünlü Daphne kentidir. Seleukos Döneminde çağlayanlarıyla tanınan ve
dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olan Defne, çok sayıda köşkler,
tapınaklar, eğlence yerleri ile ünlüydü. Ancak şiddetli depremler bu şehri yerle bir etmiş, Harbiye, şimdilerde çok ilgi gören
mesire yeri, yayla olup aynı zamanda heykeller, turistik eşya
yönünden önemli bir belde.
Titus Kaya Tüneli, Çevlik’te. Samandağ’ın 5 Km. kuzeyinde denize hakim yamaçlarda M.Ö. 300 yıllarında kurulan Çevlik antik kentinin sınırları içinde yer alan Titus Kaya Tünelinin
uzunluğu 1380 metre.
Dor Mabedi Kapısuyu yöresinde. Mabedin sütun kalıntıları Çevlik bölgesine hakim bir tepede görülebiliyor.

HATAY MUTFAĞI
Hatay’da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatları, renkleri
mutfağa yansımış. Oldukça
zengin bir mutfağı var. Mesela Oruk, Öcce, Ekşili Börülce, Beyaz Kabak Boranisi,
Cevizli Biber Bakla Ezmesi,
Humus, Nazlı Et Yemeği ile
Peynirli Künefe ve Taş Kadayıf tatlıları damak zevkinizin
çeşitliliğini arttıracak.
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KURTULUŞ DESTANIN YAZILDIĞI YER

KAHRAMANMARAŞ
On bin yıl öncesine uzanan bir tarih... Beş anıtsal
kTarihte Aslanlar şehri olarak bilinen şehir.. Bir kurtuluş
destanının yazıldığı yer. Bu kurtuluşun ilk adımını atan,
analarımızın yaşmağına el uzattırmayan Sütçü İmam’ın
beldesi.. çok zengin bir tarihe zengin bir kültür birikimine
sahip dondurmasıyla, tarhanasıyla ünlü kahraman kentimiz Kahramanmaraş..

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 14.327
: 1.144.851
: 46
: 344

İLÇELERİ :
Afşin, Andırın, Çağlayancerit,
Dulkadiroğlu, Ekinözü,
Elbistan, Göksun, Nurhak,
Onikişubat,
Pazarcık, Türkoğlu.

Kahramanmaraş’ın kuzeyinde Sivas, doğusunda
Malatya ve Adıyaman, güneyinde Gaziantep ve Osmaniye, Batısında Adana ve Kayseri illeri bulunuyor.

Kırklareli
Bartın

bir sınır ilimiz. Kuzeyden Güneybatıya doğru uzanan Amanos ve Kel Dağ ile Suriye platoları arasında
kalan ilin verimli topraklarına sahip Amik Ovası, batıda
şerit halinde uzanan bir kıyı ovası. İlin başlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir.
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Kilis
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MARAŞ TARİHİ
Maraş’ı Hititlerin kurduğu söylenir. Daha sonra
Urartu ve Asurlulara bağlanır. M.Ö.333’te Makedonyalıların eline geçer. Daha sonra Persler, Romalılar buraya hakim olurlar. M.S. 648 yıllarında
Halid bin Velid komutasındaki İslam orduları buraları fetheder. Araplarla Bizanslılar arasında sık sık
el değiştiren Maraş 1079’da Urfa Haçlı Kontluğuna
bağlanır. 1103’te Selçukluların eline geçer. Danişmendliler, Haçlılar, Kilikyalılar ve Eyyübiler’den
sonra yeniden Selçuklular şehre hakim olurlar.
1507-1515 yılları arasında Dulkadiroğullarının
Elbistan’dan sonra başkenti olur, Maraş. 1515’te
Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı mülküne
katılan Maraş 1522-1866 yılları arasında Dulkadir
Eyaletinin merkezi olur. 1898’de Halep Vilayetine
bağlı bir sancak merkezi olan Maraş, 22 Şubat
1919’da İngiliz işgaline girer. 30 Ekim 1919’da
İngilizler şehri Fransızlara teslim eder. 12 Şubat
1920’de Maraş düşman işgalinden kurtulur. 7 Şubat 1973’te TBMM tarafından “Kahramanlık” ünvanı verilerek adına Kahramanmaraş denildi.
Sırtını Ahır dağının güney eteklerine yaslayan
şehir, Ceyhan Nehrinin kollarıyla sarılıp sulanan
zengin bir ovaya bakar. Maraş’ın en eski tarihi hatırası, yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuş kalesi.
Bu yüksek tepenin Hititlere ait bir höyük olduğu,
kalenin ise Romalılar tarafından yapıldığı söyleniyor. Kalenin bulunduğu tepenin eteklerinde Taş
medrese ve Ulu Camii görürsünüz. Dulkadiroğulları
Alaüddevle’nin kızı İklime hatun adına yapılan taş
medrese şirin bir tarih köşesi. Medresenin hemen
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yanı başındaki Ulu Cami, şehre ululuk bağışlayan
güzel bir eser.
Dulkadiroğullarından kalma bir başka tarihi
eser de Hatuniye Camii. Bu eser de Yavuz Sultan
Selim’in büyük annesi ve Dülkadiroğulları sultanı
Alaüddevle Bozkurt’un eşi Şemsi Sultan adına
yaptırılmış. Son cemaat yerinin solunda da Şemsi
Sultan Türbesi yer alır.
Kurtuluş Savaşından mermiler ve mermi izleri taşıyan camiler de var. İşte Şeyh Camii. O nazlı
minaresi bağrına saplanan mermiye aldırmayan
hala o kutsal çağrısına devam ediyor. Mermilerin
bağrında açtığı yaralarla hala dimdik ayakta duran Divanlı Camii minaresi. O da, o da çağırıyor,
inanmış her gönlü, ebedi şahitliğe çağırıyor. Tarihin
bu hüzün verici izleriyle Maraş’ın eski sokaklarına
dalarsınız, hüznünüz bir başka hal alır. Çıkmalı,
sıvaları dökülmüş, boyunları bükülmüş, apartman
sevdalarıyla terk edilmiş eski, garip evler. Buradan
Maraş müzesine geçerseniz, toplu bir tarih temaşası yaşarsınız.
Tarihi eserler sizi müze bahçesinde karşılar.
Mezar taşları, lahitler, sütun başlıkları, küpler, hayvan heykelleri. Bu tarihi yolculuk acıktırır, insanı.
Maraş tarhanası teklif edilince, hayır diyemezsiniz.
Maraş’ta tarhana bir başka olur.
Aydınlık bir sabahta çarşılara inilir. Dükkanlar
açılmış, tezgahlar işlemeye başlamıştır. Bakırcılar
çarşısında bir yandan gönül ateşi, bir yandan ocak
ateşi bakırı yumuşatır, Çekiçler, tahta tokmaklar bir
garip ritimle iner kalkar. Çeşitli bakır eşyalar, Sevimli ve güzel eyler. Çekmeceler, sandıklar.
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SÜTÇÜ İMAM
Maraş’ın en ünlü el sanatlarından biri de
sim-sırma işlemesi. Pahalı ve ince bir işçiliği var.
Maraşlı kadın süsü sever. Namusunu daha
çok sever. Çünkü o hayatın süsüdür. O gitti mi,
hayatın süsü de gider. Onu kaybetmemek için
Maraşlı destan yazar. O destanı da anıtlaştırıp
şehrin ortasına diker. İşte o, Sütçü İmam Anıtı’dır.
Sütçü İmam ki namus koruma kurmayı, Anayı,
vatanı, milleti korumayı namus bilen yiğitlerden
bir yiğit. O güzel yiğit işte burada, kanıyla, canıyla koruyup kurtardığı toprağının bağrında huzur
içinde yatıyor.
Maraş, Ahır dağının serinliğini soluklar sürekli. Onun güven verici bağrına yaslanır. Yazların sıcaklığını da, o dağlarda yayılan keçilerin
sütünden yaptığı dondurmalarla giderir.
O nefis dondurmanın serinliğini yalar hep.
Bu güzel dondurma serinliği içinde Maraş’tan
Adana yoluna doğru çıkarsanız, yol üzerinde
sürülerini otlatan, çadır kurmuş Yörüklerle karşılaşırsınız.
Devam edince yüksekçe bir tepenin üzerinde Maraşlıların mana sütunlarından biriyle
karşılaşırsınız. Bu Malik Ejder veya Malik Eşter
denilen yiğittir. Sahabeden olduğu söylenen bu
yiğidin Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla buraya geldiği ve burada vefat ettiği rivayet
edilir.
Kahramanmaraş’tan Elbistan istikametine
doğru çıkarsanız, bugün eski yolda kalan ve
Ceyhan nehrinin durgun ve berrak sularının aynasında kendi aksine dalıp giden, nazlı bir köprüyle karşılaşırsınız. Yüz elli altı metre boyunda,
altı gözlü bu güzel köprünün XVI. yy yapısı oyduğu söylenir.

YEDİ UYUYANLAR MAĞARASI
Kahramanmaraş’ın Döngel mağaraları insanların hayranlıkla gezdikleri yerlerden. Sır
Barajı Gölü de füsunkâr koyları, heybetli dağla-

rı, sonsuz boyalı ufuklarıyla gözlere doyulmaz
bir görüntü ziyafeti sunuyor. Kahramanmaraş’ın
Afşin ilçesinin 8 km. batısında yüksek bir yamaçta kurulmuş XII. yy’dan kalma bir külliye var.
Ashabü’l Kehf Külliyesi adıyla meşhur bu eseri,
Selçuklular zamanında XIII. yy’ın birinci yarısında Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey yaptırmış.
Halkın bir kısmının Yedi Uyurların kaldığı
mağara olduğuna inandığı yer, camiin hemen
bitişiğinde.
K.Maraş’ın önemli ilçelerinden biri de
Elbistan’dır. Ulu camii, Elbistan’ın sembolü olmuş. Tabiatını Ceyhan Nehri ve Şardağı, tarihini
de Ulu Cami ve Himmet Baba temsil eder.
Cami-i Atik denilen Çarşı Cami de eski bir
tarih mührü. Bu cami şehrin merkezi sayılır. Çarşı bu merkez etrafında toplanmış. Sakinleri ise
sade ve mütevekkil insanlardır.
Bir diğer tarihi eser de Kızılca obadadır.
Selçuklulardan kalma olduğu söylenen bu güzel
yapı da hala kucağına koşanları kucaklamaya
devam ediyor.
Ceyhan Nehrinin doğduğu yere Pınarbaşı
deniyor. Pınarbaşı güzel bir dinlenme yeri.
Maraş’tan ayrılmadan Maraş’a has dondurmanın lezzetine varmalı. Bunun yanında
Maraş’ın tarhana çorbasını da içmelisiniz. El
yapımı Çeşitli bakır eşyalardan, Çekmecelerden, sandıklardan, ünlü el sanatlarından simsırmalardan sevdiklerinize hediyeler almalı, tarihi
sokaklarında dolaşıp tarihi eserlerini görmelisiniz.
Maraş’ta Şehitlik abidesi ve sütçüm imam
anıt mezarını ziyaret ediyoruz. Huzur dolu bir
ortam. Şehitlerimizin ruhları şad olsun dualarıyla
bir Fatiha okuyoruz. Ve Maraş’tan ayrılıp başka
diyarlara uzanıyoruz. Başka şehirlere başka güzelliklere yol almak bir başka rüya olsa gerek.
Hoşça kal Maraş.
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TÜRKİYE’NİN CAN DAMARI

MARMARA BÖLGESİ
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Yalova

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Gümüşhane

Tokat
Balıkesir
Eskişehir

Erzincan

Afyon

Kırklareli

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adıyaman

Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Manisa
İzmir

Iğdır

Erzurum

Yozgat

Ankara

Kars

Bayburt

Kırıkkale

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Tekirdağ

İstanbul
Kocaeli

Edirne

Sakarya

Yalova

Bursa

Bilecik

Çanakkale
Balıkesir

BÖLÜMLERİ:

İLLERİ
İstanbul, Tekirdağ,
Çanakkale, Balıkesir,
Bursa, Yalova, Kocaeli.

NÜFUSU
Marmara Bölgesine bulunan illerin
2018 yılı için toplam
nüfusu 24 Milyon
816 Bin 23 kişi olarak hesaplanmıştır.
Bu illerini nüfusu,
Türkiye nüfusunun
%30,7’sini oluşturmaktadır.

B

oy boy tepeler, göz alabildiğine ayçiçeği tarlaları ve üzüm bağları...
Burası Türkiye’nin en önemli bölgelerinden birisi Marmara bölgesi.

Marmara Bölgesi, Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı
oluşturur. Avrupa ve Asya bu bölgede
birbirine bağlanır. Yaklaşık 67.000 km2lik
yüzölçümüyle Türkiye yüzölçümünün
%8,5’ini kaplar. Adını bütünüyle toprakları içinde kalan ve boğazlar aracılığıyla
Karadeniz ve Ege Denizi’ne açılan aynı
adlı iç denizden alır. Ege kıyıları açığında
yer alan Bozcaada ve Gökçeada (İmroz)
da Marmara Bölgesi alanına girmektedir.
Marmara Bölgesi doğuda Karadeniz
Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi, güneyde

Yıldız Dağları Bölümü
Ergene Bölümü
Çatalca Kocaeli Bölümü
Güney Marmara Bölümü

Ege Bölgesi, kuzeybatıda
da Yunanistan ve Bulgaristan ile çevrilidir. Diğer
bölgelerde olduğu gibi,
Marmara Bölgesi’nin sınırları da her yerde il sınırlarına uymaz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul,
Kocaeli ve Yalova illeri
bütünüyle bölge sınırları
içindedir. Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve
Çanakkale illerinin bazı
toprakları ise Ege ve Karadeniz Bölgelerinin sınırları
içinde yer alır.
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En üstte : Bursa Tarihi Çınar Ağacı
Üstte : Edirne Beyazıt Külliyesi Camii
Yanda : Kocaeli Gebze Tarihi Hünkar Çeşmesi
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BÖLGE HALKININ GEÇİMİ
Marmara Bölgesi’nin halkı geçimini
sanayi, ticaret, turizm ve tarımdan sağlar. Türkiye’nin başlıca sanayi bölgesidir.
Bölgedeki en gelişmiş sanayi alanı İstanbul-Bursa-İzmit eksenidir. İlkçağdan beri
önemli bir ticaret merkezi olan ve kıtalararası ulaşım yolları üzerinde bulunan İstanbul, bölgeye ülke çapında bir üstünlük
sağlar. Bölgenin diğer yörelerinde de yaygın sanayi faaliyetlerine rastlanır. Üretilen
başlıca sanayi malları arasında işlenmiş
gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya, gemi
ve yat sayılabilir.
Bölgede aynı zamanda tarım da
çeşitlenmiştir. Ekili alanların yaklaşık yarısı buğday tarlalarından oluşur. Buğday
üretimini, şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği
üretimi izler. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73’ünü, mısır üretiminin
yaklaşık %30’unu gerçekleştiren bölgenin sebze ve meyve üretimi de önemli bir
miktarı bulur. Mısır üretiminde Karadeniz
Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alan
bölge, zeytin üretiminde de Ege Bölgesini izler. Sofralık Gemlik zeytinleri ünlüdür.
Bağcılık konusunda da gelişmiş olan bölgede, Tekirdağ, Şarköy, Mürefte, Avşa ve
Bozcaada üzüm ve şaraplarıyla tanınır.
Avrupa’nın güneydoğusunda yer
alan Marmara Bölgesi, dünyanın en güzel
manzaralarına, önemli mimarlık ve sanat
eserlerine sahiptir. Marmara Denizi’ndeki
adalar, yarımadalar ve koylar, bölgedeki
dağlar ve ormanlar ile kentlerde tarih ve
doğa iç içedir. Birçok büyük uygarlığın
doğduğu ve gelişip kök saldığı bu bölge,
iki kıta arasında geçiş yapan kavimlerin
göç yollarını oluşturmuştur. Bu kavimlerin
ve bölgeye yerleşen ulusların bıraktıkları
izlere adım başında rastlamak mümkündür. Eşsiz doğal ve tarihi değerlere sahip
olan bölgede turizm de çok gelişmiştir. Her
yıl bölgeye önemli sayıda turist gelmektedir. Bölge Türk turizminin ülke genelinde
finans, yatırım, eğitim ve operasyon merkezidir.
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GENEL ÖZELLİKLERİ

DAĞLARI: Ortalama yükseltini az olduğu Marmara
Bölgesi’nin yer şekilleri engebeli bir yapıya sahip değildir.
Trakya’daki Işık, Koru ve Yıldız Dağları ile Anadolu Yarımadasındaki Samanlı ve Uludağ bölgenin en önemli yükseltileridir.
OVALARI: Marmara Bölgesinde ovalar fazladır. Başlıcaları; Balıkesir, Adapazarı, Bursa, Karacabey ve İnegöl
ovalarıdır.
AKARSULARI: Sakarya, Meriç, Ergene, Susurluk ve
onun kolları olan Nilüfer ve Kemalpaşa çaylarıdır.
GÖLLERİ: Göl bakımından oldukça zengin olan bir
bölgedir. Çatalca-Kocaeli bölümünde Küçük ve Büyükçekmece, Durusu ve Sapanca, Güney Marmara bölümünde ise Kuş, İznik ve Ulubat Gölleri bulunur.
İKLİMİ: Marmara Bölgesi, bulunduğu coğrafi konumundan dolayı, farklı iklimler arasında bir geçiş alanıdır.
Marmara bölgesinde Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş ikliminin özellikleri görülür. Bölgenin iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür.
BİTKİ ÖRTÜSÜ: Kuzey Marmara’da Karadeniz iklimi
etkili olduğundan bitki örtüsü orman, Güney Marmara’da
ise Akdeniz iklimi etkili olduğundan bitki örtüsü Maki ve
Ergene Havzasının bitki örtüsü Bozkırdır.
NÜFUS VE YERLEŞME: Türkiye genelinde olduğu
gibi Marmara Bölgesinde de nüfus bölge geneline dengeli
dağılmamıştır. Özellikle Çatalca-Kocaeli (İstanbul-İzmit)
bölümünde ve Bursa yöresinde nüfus çok kalabalıktır. Nüfusu en kalabalık bölgemizdir.
TARIM VE HAYVANCILIK: Marmara Bölgesi’nde
iklim çeşitliliğinden dolayı bitki ve tarım ürünü çeşitliliği
fazladır.
Bölgede ayçiçeği, zeytin, tütün, şeker pancarı, pirinç
ve mısır yetiştirilir. Bursa yöresinde ipekböcekçiliği, Yıldız dağları bölümünde besi ve ahır hayvancılığı, Güney
Marmara’da kümes hayvancılığı yaygındır.
YER ALTI KAYNAKLARI: Marmara Bölgesi maden bakımından zengindir. Bursa Uludağ’da; Volfram,
Balıkesir (Susurluk-Bigadiç’te) Bor minareli, Kırklareli
(Hamittabat’ta) doğalgaz çıkarılır. Ayrıca mermer, demir
ve linyit çıkarılır.
SANAYİ: Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir. Bölgede otomotiv, gemi yapımı, konfeksiyon, kağıt,
lastik, vagon, çimento, elektronik, ilaç, şişe-cam gibi sanayi tesisleri vardır.
TURİSTİK TESİSLER: Edirne Selimiye Cami, Kırkpınar, Kapıkule Gümrük Kapısı, Çanakkale Truva, Uludağ,
Kuş Gölü, Gelibolu Yarımadası Milli Parkı
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 11.043 km2
: 2.994.521 (2018)
:16
:224

TARİHİ, KÜLTÜRÜ, SANAYİSİ İLE
OSMANLI’NIN İLK BAŞKENTLERİNDEN

BURSA

İLÇELERİ :
Büyükorhan, Gemlik, Gürsu,
Harmancık, İnegöl, İznik,
Karacabey, Keles, Kestel,
Mudanya, M.Kemalpaşa,
Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi,
Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım.

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Mersin
Kilis

Hatay

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Osmanlı Devleti’nin kozasını ördüğü ilk şehir. Bir
Rüyalar Kenti. Hüdavendigar Şehri BURSA. Evliya
Çelebi’nin “İpek ve taht şehri” dediği. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın “içimizdeki aydınlığın aynası” diye
betimlediği Bursa.
Bursa’nın doğusunda Bilecik, Kuzeydoğusunda
Sakarya, Kuzeyinde Kocaeli, Yalova ve Marmara
Denizi, güneyinde Kütahya, güneybatısında Balıkesir
bulunuyor.
Bilinen tarihine göre adını Britanya Kralı I.
Prusias’tan alır Bursa. Zaman içinde, Prusya adı
Bursa’ya dönüşür ve günümüze kadar ulaşır. Roma
ve Bizans dönemlerinde, özellikle Çekirge’deki kaplıcaları nedeniyle tanınır. 1326 yılında Kent, Osmanlı
topraklarına katılır ve devletin başkenti olur. Yeniden
kurulurcasına imar edilir, büyütülür, bugünkü kimliğini
kazanır.
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OSMAN GAZİ’NİN RÜYASI
Bursa’ya gönül vermiş Osman
Gazi, onun fetih rüyalarını görür. Ama
o rüyayı gerçekleştirme işi oğlu Orhan
Gaziye nasip olur. Söğütte vefat ettiği
halde vasiyeti üzerine Gümüşlü Kümbete getirilip gömülür. Orhan Gazi’nin
Türbesi babası Osman Gazi’nin yanındadır. Türbede Orhan Gazi’nin hanımı Nilüfer Hatun ve çocuklarının lahitleri var. Gümüşlü kümbet bu gün
birçok ziyaretçinin akınına uğruyor.
Orhan Gazi’nin yaptırdığı ve külliyesine dâhil olan Çifte Hamam, Selçuklu hamamlarından Osmanlı hamamlarına bir geçiş oluşturuyor. Görülmesi gereken bir tarihi yapı.
Murat (Hüdavendigar) Camisi ve
Külliyesi Çekirge’de. Fatih’in babası
Sultan Murat burada.
Kentin doğu yönündeki Yıldırım
Beyazıt Külliyesi 1399’da tamamlandı. Bu Külliyeye bakarak Osmanlı mimarisinin Selçuklu tarzından kendi özgün kimliğini bulmaya yöneldiğini görüyoruz.
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ULUDAĞ
Osmanlı’daki adı “Keşiş Dağı” olan Uludağ’ın
eteğinde bir hilal şeklinde uzanan Bursa’nın en
önemli eseri hiç şüphesiz ki Ulu Camii’dir. Yıldırım
Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılan caminin yirmi kubbesi var.
Yolu Bursa’ya düşenin, önce başı döner.
Uludağ’ın görkeminden, külliyelerin, camilerin,
türbelerin güzelliğinden, özellikle de insanların konukseverliğinden...
Bursa’da akşamı karşılamak üzere “Yeşil”
denilen semte gidiyoruz. Çelebi Sultan Mehmet’in
yaptırdığı Yeşil Camii, süslemelerinde kullanılan firuze ve yeşil çinilerinden dolayı bu adı almış. Yeşil
Camii Sultan I. Mehmet tarafından yaptırılmış. Osmanlı sanatının bir şaheseri. Burada Osmanlı çini
sanatının erişilmez güzelliği ve ustalığı görülüyor.

MURADİYE
İşte türbeleri, imaretleri, mescitleri, tekkeleri,
çeşmeleri ve sebilleri ile ölüm ve fanilik durağı olarak seçilen şu ağaçlık, koruluk Muradiye bayırı. Bu
kümbetlerin, bu kubbelerin sakladığı kaçınılmaz
kederler, hazin akıbetler, çözülmemiş sırlar, cenk
hikâyeleri, zaferler, hezimetler ve koca bir tarihten
arta kalan macera kırıntıları. İşte ömrü boyunca
aralanmış zafer ve seferlerinin yükünü, bir ilim
ve sanat muhiti ile yumuşatmış olan İkinci Sultan
Murat’ın ziynetten, debdebeden, gösterişten uzak
türbesi.
Emir Sultan Camisi’nin avlu revaklarında görülen ahşap kaş kemerler, Bursa kemerinin en güzel örneklerinden. Emir Sultan Camii Bursa’da dini
bakımdan büyük önem taşıyor. Timurtaş Külliyesi
de görülmeye değer tarihi yapılardan biri.

Bursa’da yedi şehitlik var. İznik şehitliği, Orhangazi şehitliği, Mudanya Şükrü Çavuş Anıtı,
İnegöl Askeri Şehitliği, Pınarbaşı Şehitliği, Şehit
Yüzbaşı Cemalin Mezarı ve İstiklal Savaşı Anıtı.
Buradaki şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha okuyarak yolumuza devam ediyoruz. Ruhları şad olsun.
Bursa’ya gelmişken, elbette Büyük Kapalı çarşıyı gezip görmeli. Birçok han ve bedestenin birleşmesiyle oluşan bu çarşı hiç kuşkusuz Bursa’nın en
renkli yerlerinden biri.
Bursa denince, sözü edilmeden geçilir mi?
Geleneksel Türk gölge oyununun iki başkişisi Karagöz ile Hacivat’ın Bursa’da yaşadığı ileri sürülür.
Bugün mezarları bilinmese bile, anılarını yaşatmak
için dikilmiş bir anıt var Bursa’da.
Uludağ Bursa’nın sembolüdür. Bursa’nın 36
km güneyinde. Uludağ Karatepe’de 2543 metreye ulaşan doruğu ile Batı Anadolu’nun en yüksek
dağı. Olağanüstü doğal yapısı, Flora ve Faunasının zenginliği ile 1961 yılında Milli Park ilan edilmiş. Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizmi
merkezi. Kayak tesislerinin yeterliliği ve konaklama
olanaklarıyla Uludağ, çok cazip bir tatil yöresi.
Uludağ’da tatil bir başkadır. Burası Türkiye’nin
en önemli kış sporları merkezi. Güzel bir hafta
sonu tatilini burada geçirebilirsiniz. Sadece burası
değil Yalova da önemli şehirlerimizden ve büyük
turizm potansiyeline sahip illerimizden birisi.
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 833 km2
: 262.234
: 77
: 226

İLÇELERİ :
Altınova, Armutlu, Çınarcık,
Çiftlikköy, Termal.

T

ürkiye’nin Kuzeybatısında Marmara
Bölgesinin güneydoğu kesiminde
yer alan, Sermaye insan gücü ve
üretimin fazla olduğu, sebzecilik, meyvecilik,
balıkçılık ve hayvan ürünleri bakımından ilerleme kat eden bir şehrimiz. Kara ve deniz yolları kavşağı. Termal havuzlarıyla meşhur ilimiz
Yalova.
Yalova’nın kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde
Bursa ve Gemlik körfezi bulunuyor.
Her mevsim turizm faaliyetlerinin yaşanabildiği, termal turizmi, kıyı turizmi, spor amaçlı
doğa turizmi gibi etkinliklere sahip önemli bir
liman kenti Yalova. Özellikle dünyaca ünlü
Termal Kaplıcaları ve Armutlu Kaplıcaları,
Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun sağlık şifa ve dinlence merkezi haline gelmiş. Yalova’nın önemli
özelliklerinden biri de süs bitkileri üreticiliğinin
yaygın oluşu. Ülkede üretilen kesme çiçeklerin
%20’sinden fazlasını Yalova karşılamakta.
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TÜM İHTİŞAMI VE DOĞA
GÜZELLİKLERİYLE

YALOVA
YALOVA TARİHİ

Yalova’nın tarihi MÖ 3000 yıllarına dayanıyor.
Yöreye Kimmerler, Bithinyalılar, daha sonra Roma ve
Bizans ardından da Osmanlılar hakim olur.
Yalova, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde
Kara Yalovaç, Katip Çelebi’de ise Yalakabad ve Yalıova adlarını almaktadır. O dönemlerde Yalova isminin verildiği de görülmektedir. Bu isimler 19. yüzyılda,
yörede kırk gün kalıp tetkiklerde bulunan ünlü tarihçi
Hammer tarafından da doğrulanmaktadır.
Friglerden Bizanslılara kadar çeşitli milletlerin
yaşamış olduğu Yalova bölgesi, 1326 yılında Osmanlı
Devleti Komutanı Gazi Abdurrahman tarafından fethedilmiş ve ebedi Türk yurdu haline gelmiştir.
Yalova, 1867 yılında Bursa Merkez Sancağı’na
bağlı bir kaza iken, 1901’de bağımsız İzmit Sancağı’na
bağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan askeri
birliklerince işgal edilen Yalova, verdiği büyük mücadele ile 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden
kurtulmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrasında 19 Ağustos
1929 tarihinde ilk defa Yalova’ya gelen Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Termal’in yeniden inşaasını sağlamıştır. Atatürk, 22 Ocak 1938 tarihinde açılan Termal
Oteli’nin ilk konuğu olmuş ve 9 gün süreyle Yalova’da
kalmıştır.
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1929 yılında yapılan Millet Çiftliği’nin yapılışı
sırasında, ikinci kata gelindiğinde, batıda bulunan
ağacın kesileceğini gören Atatürk, yapının temelini
biraz doğuya alarak binayı kaydırmış ve ağacın kesilmesini engellemiştir. Bu nedenle köşk, Yürüyen
Köşk olarak anılmaktadır.
Atatürk’ün, Kurtuluşa öncü ve Benim Kentim
olarak bahsettiği Yalova, adeta yazlık başkent haline gelmiş ve yine Atatürk’ün isteği üzerine 1930
yılında İstanbul’un ilçeleri arasına katılmış.1995
yılında ise İstanbul ilinden ayrılarak il yapılmıştır.
Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Armutlu Beldesi
ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova
Beldesi ilçe yapılmak suretiyle il sınırları içerisine
alınmıştır.

YALOVA’DA GÖZÜMÜZE
TAKILANLAR
Yalova’da bir gezintiye çıktığımızda 1929
yılında yapılmış olan Atatürk Köşkü müzesi Cumhuriyet dönemi mimarlığın erken örneklerinden biri
olarak karşımıza çıkıyor. Çiftlikköy’ü ilçe merkezinde yer alan Kara Kilise ise Roma dönemine ait
bir su yapısı. Bunlar dışında şehri süsleyen başka
tarihi eserler Hersekzade Ahmet Paşa Camii, Kurşunlu Hamamı ve Valide hamamı.

Yalova’ya 12 km uzaklıktaki Termal Kaplıcaları antik çağlardan bu yana sağlık amaçlı olarak
kullanılıyor. Bu kaplıcalar sindirim sistemi ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Kaplıca çevresinde
antik uygarlıklardan izlere rastlıyorsunuz.

YALOVA İKLİMİ
Yalova ilinin iklimi, Makro-klima tipi olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Kimi dönemlerde de karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. İlde yazlar kurak ve sıcak,
kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 30 yıllık rasat bilgilerine
göre, Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık 14,6 C’dir.
En soğuk ay ortalama sıcaklığı 6,5 C, en sıcak
ay ortalama sıcaklığı 23,7 C, yıllık ortalama yağış
miktarı da 727,5 mm’dir. Kar yağışlı günlerin ortalama sayısı, 10,6, karla örtülü günlerin ortalama
sayısı da 5,2’dir.

SUDÜŞEN ŞELALESİ
Yalova’da bir doğa harikası olan Sudüşen Şelalesi buraya gelenlere eşsiz güzellikler sunuyor.
Şelaleye giden yol mükemmel bir doğa yürüyüşü
parkuru. Şelaleye çıkarken eşsiz bir baraj gölü,
Marmara denizi manzarası ve yeşillik ormanlarla
karşılaşırsınız. Burada tabiat bütün ihtişamıyla karşınızda.
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

TARİHİ, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE
TEPELER ŞEHRİ

BALIKESİR

A

nadolu Yarımadası’nın kuzeybatısında ve
önemli bir bölümü Marmara coğrafi bölgesinin,
Güney Marmara bölümünün Karesi yöresinde;
diğer küçük bir bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki
Asıl Ege bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alan
bir şehrimiz. Karesi beyi tarafından kurulmuş, Edremit
Körfezi ve Kaz dağlarıyla, termal merkezleriyle
tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle önemli bir kentimiz...
Balıkesir.
Doğuda Bursa, Kütahya, güneyde İzmir, Manisa;
batıda Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara
Denizi ile çevrili.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 14.292 km2
: 1226575
: 10
: 266

İLÇELERİ :
Altıeylül, Ayvalık, Balya,
Bandırma, Bigadiç, Burhaniye,
Dursunbey, Edremit, Erdek,
Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi,
Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara,
Savaştepe, Sındırgı, Susurluk.

TEPELER ŞEHRİ
Balıkesir genellikle tepelerin hâkim olduğu bir alan niteliği taşıyor. Burada 1800
metreyi bulan dağlar yer alıyor. İlin güneydoğusundaki Alaçam 1652 m, Ulus 1769 m, batısındaki Kaz dağlarının il sınırları içinde kalan
bölümündeki Karataş tepesi 1774 metre yükseklikte. Ovaları birer Çukurova niteliğinde.
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BALIKESİR TARİHİ
1303 yılında Karesi Bey tarafından kurulan
Balıkesir, Karesi Beyliği’ne başkentlik yapmış. Şehir 1354 yılında Osmanlı’nın eline geçmiş, daha
sonra Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak
haline gelmiş. TBMM’nin açılışından önce Yunan
taarruzuna karşı birleşmek amacıyla 26 Temmuz
1919’da burada Balıkesir Kongresi toplanmış. İki
yıl Yunan işgalinde kalan Balıkesir, 1923 yılında
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ili olmuş. 1930 yılında şehre ilk kez elektrik getirilmiş, iki yıl sonra da
Kütahya’ya demiryoluyla bağlanmış.
Balıkesir’de Edremit Körfezi’nin kuzeyinde
bulunan Kaz Dağları tabiat ve tarihi güzellikleri,
manzara seyri, bol su kaynakları ile büyük bir değere sahip. Burası aynı zamanda bir milli park. Kaz
Dağları’nda, Balıkesir merkezine uzaklığı 125 km
olan 30 km uzunluğundaki Şahinderesi Kanyonu
Jeep Safari veya Off-road için uygun mekânlar.
Balıkesir geniş ve önemli bir merkez.
Balıkesir’in Kuzeyinde, termal merkeziyle ünlü Gönen ve ticari bir liman olan Bandırma bulunuyor. Bu
liman İstanbul’dan sonra Marmara’nın en büyük limanı. Bandırma yakınlarındaki kıyılarda doğal Kuş
Cenneti Milli Parkı yer alıyor. Milli parkın yanı sıra
Marmara kıyılarında sayısız güzel plajlar ve tatil
merkezleri bulunuyor.
Deniz turizmi bakımından elverişli bir il olan
Balıkesir, Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerindeki uzun kumsalların yanı sıra Ali Bey adası ile
yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ayrıca burada
balık lokantaları var. Bunlardan birine geçebilir afiyetle bir balık ziyafeti çekebilirsiniz.
Balıkesir’de Çok sayıda kaplıca bulunuyor.
Pamukçu, Gönen kaplıcaları, Edremit-Güre kaplıcaları, Balya-Ilıca kaplıcası, Susurluk Kepekler
Kaplıcası, Manyas-Kızılköy kaplıcası gibi birçok
kaplıca buraya gelenlere hizmet veriyor.

TARİHİ ESERLERİ
Milli Mücadele çalışmalarına karargâhlık etmiş Eski Belediye Binası bu gün Kuvayi Milliye
Müzesi olarak hizmet veriyor. İki kattan oluşan
müzenin zemin katında; milli mücadele döneminde alınan yazılı kararlar, Atatürk’ün yanı sıra bazı
kahramanların zati eşyaları, fotoğrafları sergileni-

yor. İkinci katta ise, arkeolojik eserler ile yöresel
etnografik eserler bulunuyor.
Balıkesir’in önemli simgelerinden olan Balıkesir Saat Kulesi, 1843 yılında Silistre Valisi Girid-i
Zade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış görülmeye değer güzellikte. Antik mermer ocakları ile
ünlü Marmara Adası, çevre illerde yaşayanların
rağbet ettiği bir tatil merkezi. Marmara Adası, kıyıları ve tarihi eserleriyle dikkat çekiyor.
Zağanos paşa camii bölgenin önemli yapıtları
arasında yer alıyor. Bundan başka Yıldırım mahallesinde bulunan Yıldırım Camii, Paşa camiinin
arka tarafında yer alan Karesi Bey Türbesi, Ayazma Kilisesi, Agios Georgis Meryemana manastırı
ve Kirazlı manastırı önemli tarihi yapılar arasında.
Erdek’in 9 km uzağında bulunan kısmen ayakta kalmış olan Kzykos, Kapıdağı Yarımadası’nın
Anadolu sahiline birleştiği noktada yer alıyor. Bu
antik kent Helen-Roma dönemlerinde önemli bir
ticaret ve sanat merkezi olmuş.
Balıkesir’de bulunan Manyas Milli Parkı aynı
zamanda bir kuş cenneti. Manyas Gölü çevresi
yüzlerce çeşit kuşun havalandığı bir yer. Burada
yaklaşık 250 tür kuşa rastlamak mümkün.
Balıkesir’in mahalli yemekleri oldukça zengin.
Bu yemekler özellikle düğün, hayır gibi törenlerde
hazırlanıyor ve davetlilere sunuluyor. Bu yemekler
arasında tirit, börülce, sura, manav tarhanası, saçaklı mantı, keşkek, mafiş, güveç, peynirli patlıcan,
düğün çorbası, zerde gibi yemekler ile Balıkesir
Kaymaklısı, höşmerim, kalbura bastı gibi tatlılar
dikkati çekiyor. Leziz yemeklerden tatmalısınız.
Ayrıca meşhur Susurluk ayranını yudumlarken ferahlayacaksınız.
Ayvalık zeytinyağının merkezi. İtalyanların
zeytinyağı haritalarında, dünyanın en iyi yağları
diye yeşil hatla belirttikleri Edremit Körfezi, gerçekten de sızma zeytinyağında haklı bir şöhrete sahip.
Ayvalık dünyanın en iyi zeytinyağlarının üretildiği
bir yer.
Balıkesir’de 10 şehitlik var. Bunlar Yedi Asker
şehitliği, Balıkesir Garnizon şehitliği, Bandırma
şehitliği, Edremit Garnizon Şehitliği, Susurluk Şehitliği, Gönen Şehitliği, Erdek, Ayvalık, Edencik ve
Bandırma Hava Şehitlikleri. Bu şehitlikleri ziyaret
ederek Balıkesir gezimizi noktalıyoruz.
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ŞEHİTLER DİYARI

ÇANAKKALE

P

LEVNE’den sonra savunmasıyla ikinci bir
kahramanlık destanı yazan şehir. Çanakkale.
Yeryüzünde hiçbir şehir Çanakkale ve çevresi
kadar efsanelerle destanlarla yüklü değildir. Binlerce
yıl önce Homeros’un destanlarına konu olan bölge
Birinci dünya savaşı başlarında Mehmetçiğin
Çanakkale savunması ile en büyük destanını tarihe
yazdı. Çanakkale boğazı bütün bu tarihi olaylara
şahit oldu. 1915 yılı yüz binlerce insanımızın şehit
olduğu yıl. 1915 yılı Türkü tarih sahnesinden silmeye
kalkanlara karşı her evden bir kaç şehidin verildiği
ölüm kalım savaşının adı. Çanakkale bir kuruluş ve
kurtuluş destanıdır bir bakıma.
Çanakkale, Türkiye’nin Kuzeybatısında, Avrupa
ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını
taşıyan boğazın iki yakasında kurulmuş Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri.
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu

: 9.737 km2
: 540.662
:17

Telefon kodu

: 286

İLÇELERİ :
Ayvacık, Bayramiç, Biga,
Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine,
Gelibolu, Gökçeada, Lâpseki,
Yenice.

Kırklareli
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Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
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Düzce
Sakarya
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Çankırı

Bilecik
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Isparta

Denizli
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Kırşehir
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Bayburt
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Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin
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ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Doğusunda ve güneydoğusunda Balıkesir,
batısında Ege Denizi,
kuzeybatısında Edirne,
Kuzeyinde Tekirdağ ve
Marmara Denizi yer alıyor.
Stratejik bir önemi olan Çanakkale 20. asrın başında
büyük bir savaşa sahne
oldu. 1915’te Gelibolu
yarımadasında yaşananlar
ne bir masal ve ne de
mücerret bir toprak kavgasıdır. Çanakkale’de Harp
kopmuş” sözünü duyan
Anadolu anası kurban seçtiği yavrusunu, genç gelinler eşlerini, Gelibolu’ya
gönderdi. Erzurum’dan,
Trabzon’dan, Samsun’dan,
Diyarbakır’dan, Aydın’dan,
Yozgat’tan, Edirne’den. Tek
bir ağıt yükseliyordu.
Haydi Oğlum! Haydi Git!
Ya Gazi Ol! Ya Şehid!

4 Kasım 1914 günü Gelibolu Yarımadasını savunmak üzere
3. Kolordumuz, başında Esat Bülkat Paşa ile erler meydanında yerini alıyor. Cevat Paşa boğazda, Esat Paşa karada, gece gündüz savunma hazırlığı yapıyorlar. Savaş
başladığında eşine rastlanmaz bir
mücadeleye sahne oldu Çanakkale. Bu mücadele Mehmetçiğin azim
ve iradesiyle büyük bir zafere dönüştü. İman-Kuvvete, Türk askeriYedi düvele, Et ve Kemik-Çelik ve
Zırha, cesaret ve fedakârlık-ateşe
galip geldi.
Özellikle Anafartalar’daki savaş Mustafa Kemal Paşa’nın üstün
başarılarıyla 27 Ağustos’ta Türk’ün
zaferiyle sona erdi. İngiliz General
İan Hamilton, Gelibolu’da hezimete
uğradığı için görevinden uzaklaştırıldı. Büyük emellerle Gelibolu’ya
gelen Müttefik birlikler, 20 Aralık’ta
Anafartalar ve Arı Burnu’nu, 10 Ocak 1916 sabahı da Seddülbahir’i
terk edip gittiler.
Çanakkale Savaşı’nda Türk
Ordusu 253 bin şehit vermiştir. Çanakkale’yi geçmeye çalışan
müttefik kuvvetleri ise 284 bin askerini kaybetmiştir. Çanakkale toprakları kutsaldır. Bu toprakların her

karışı şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuştur.

Mustafa Kemal Paşa’nın komutanlığını yaptığı 19. tümenin
karargâh merkezi olan Atatürk
Müzesi’nin bulunduğu Bigalı Köy’ü
her bakımdan ilgi ve bakıma muhtaç. Şehit torunları dedelerini unutsa bile, Mehmet Akif minnet ve
şükran borçlu olduğumuz Aziz Çanakkale Şehitlerini unutmadı.
Çanakkale Boğazı, girintili çıkıntılı yapısı ve yemyeşil görüntüsüyle olağanüstü bir çekiciliğe sahip. Çanakkale’nin iki ilçesi var.
Bunlardan Gelibolu ilçesi, Çanakkale Boğazı’nın Marmara kıyısına
kurulmuş bir liman yerleşimi. Özellikle sardalye konserveciliği ile adını duyuran ilçede her zaman taze ve çeşitli balık bulunuyor. İlçede
Osmanlı döneminden bugüne gelebilen yapılar; Ulu Cami, Azaplar
Namazgâhı, Ahmet Bican Türbesi,
Kasapoğlu Ali Bey Hamamı ve Saruca Paşa Hamamı. Yarımadanın
güneyinde kalan ikinci ilçesi Eceabat, Trakya’dan Ege’ye inen anayolun geçiş bölgesinde yer alıyor.
Kaleleri ile ünlü olan ilçedeki Kilitbahir Kalesi Osmanlı yapı sanatının en iyi örneklerinden.
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HER MİLLETTEN ASKERLER KOYUN KOYUNA YATIYOR
Gelibolu’nun Güneyi 1973 yılında Milli Park
ilan edildi. Bugün 500 bin askerin can verdiği yerlerde Türk, İngiliz, Fransız, Anzaklara ait mezarlar,
şehitlikler ve anıtlar bulunuyor. İşte Akbaş Şehitliği.
İşte Çanakkale Şehitler Abidesi. Bu abide, Türk’ün
tükenmezliğinin simgesi, birlik ve bütünlüğümüzün
ispatıdır. İşte Soğanlı dere şehitliği. Burada dikilen
Fevzi Çakmak anıtı bakımsız, çoktan kaderine terk
edilmiş. Gelibolu’daki İngiliz, Fransız ve Anzak
askerlerine ait mezarlıklar Türk işçileri tarafından
birer çiçek bahçesi haline getirilmiş. Dedelerimizin
mezarlıkları ile karşılaştırdığımızda ise utanıp kahroluyoruz.
İşte Albayrak sırtındaki anıt. 25 Nisan 1915
günü yaralı bir düşman askerini kurtaran Mehmetçiğin yiğitliğini, merhametini gösteriyor.
57.Alayın şerefine yaraşır Şehitlik tüm ihtişamı ile bomba sırtını süslüyor. Burası da Bigalı
Mehmet Çavuş ve 22 arkadaşının lağım tünellerini
dinamitle patlatılıp şehit oldukları yer.

Hamidiye Tabyaları’nın bitiminde, asfalt yolun
sol tarafında Seyit Onbaşı’nın sahile ve boğazlara
bakan heykeli, savaşı bütün ihtişamıyla anlatır gibi.
Çanakkale Arkeolojik Müzesi ziyaretçilerin ilgi
odağı. Müzede etnografik eserler özgün Çanakkale Seramikleri ile Helenistik ve Roma dönemlerine
ait eserlerle, Paleolitik ve neolitik çağa ait eserler
sergileniyor.
Alçıtepe’deki özel Salim Mutlu müzesi de
Salim Amcanın tek başına oluşturduğu örnek alınacak ve takdir edilecek bir çalışma. Behramkale
yakınındaki Assos Edremit Körfezi ile midilli adasına bakan kıyılarda kurulmuş bir antik kent. Görülmeye değer. Bunun yanında Dalyan köyü, hisarlık,
Dardanos, Bayır köyü, Gülpınar gibi antik kentler
buraya gelenleri büyüler nitelikte. Acıktığınızda kefal sardalye zargana istavrit gibi balık türlerinden
yemeniz mümkün. Kaçamak oldurma, saray tatlısı,
basma helva, sahan mantısı gibi yöresel yemeklerin de tadına bakmadan şehirden ayrılmayın.
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA SINIR KAPISI,
SULTANLAR ŞEHRİ

EDİRNE

Serhatteki Payitaht Edirne
Edirne, Osmanlı’nın 2. Başkenti...
8’inci yüzyılda Avrupa’nın en büyük yedi şehrinden
biri olmuş.
Türkiye’nin Avrupa’daki sınır kapısı. Türkiye’yi
Orta Doğuya Avrupa’ya bağlayan kara ve demir yolları
Edirne’den geçer.
Tunca ve Meriç Nehirlerinin birleştiği yerde, kavak
ağaçlarıyla bezeli bereketli bir düzlükte yer alan bu
şehir İstanbul’a ve diğer doğu yörelerine geçenleri
selamlar.
Edirne’nin doğusunda Tekirdağ ve Kırklareli,
kuzeyinde ve Bulgaristan, batısında Bulgaristan ve
Yunanistan, güneyinde Çanakkale ve Ege denizi
bulunuyor.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu

: 6276 km2
: 411.528
: 22

Telefon kodu

: 284

İLÇELERİ :
Enez, Havsa, İpsala, Keşan,
Lalapaşa, Meriç, Süleoğlu,
Uzunköprü.

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Gaziantep
Kilis

Hatay

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Mersin

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum

Afyon

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin
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EDİRNE TARİHİ
Edirne, Hadrian tarafından M.S.125 yılında
Hadrianopolis adıyla korulan bir Roma şehri. Bu
şehir, Doğu ile Batı arasında adeta bir köprü ve
Balkanlarla Boğaziçi’nin ortasında yer alması
nedeniyle, tarihi açıdan önemli pek çok savaşa
sahne olmuş. Haçlı Seferi’nin başlamasıyla
birlikte, şehir tehlikeli ve zor dönemler yaşamış;
hepsinde de işgale uğramış. 1362’de Edirne’de
Türklerin egemenliğine girmiş. I. Murat
döneminde Edirne, Türkler için Rumeli’nin fethi
hareketlerinde çok önemli bir askeri üs olmuş.
Sultan II. Murat’la birlikte Edirne Bursa’dan
sonra ikinci başkent durumuna gelmiş; şehirde
ve çevresinde imar ve inşa faaliyetleri artırılmış.
Yunanlılar, Edirne’yi 1920 Temmuz’unda işgal
etmişler. Milli Mücadele sonunda kazanılan
“Büyük Zafer” sonrasında Edirne Türkiye
Cumhuriyeti’nin Batıya açılan kapısı haline
gelmiş.
Şehre
girerken
tarih
koktuğunu
hissedebiliyorsunuz. Şehrin girişinde, gözlerinizi
en uzak noktaya çevirdiğinizde Selimiye
Camii’ni mükemmelliğiyle karşılaşırsınız. Dört
minaresi iki minare halinde görünüyor. Edirne’ye
hangi yönden ve hangi yoldan girerseniz giriniz,
Edirne’nin tarihi sembolü Selimiye sizi karşılar.
İkinci Selim Hanın emriyle Mimar Sinan’ın
inşa ettiği bu harika eser Edirne’yi bir taç gibi
süslüyor.
1414’te Sultan Çelebi Mehmed
tarafından yaptırılan ve mimarî bakımdan
Anadolu camilerinin devamı şeklinde
olan Eski Cami, içerisindeki yazılarıyla
dikkat çeker.
Eski Cami İnşaatına 1403’de
Emir Süleyman Çelebi tarafından
başlandı, 1414’de Çelebi Sultan
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Mehmed tarafından tamamlandı. Eski Cami,
Osmanlılardan günümüze dek gelen ilk anıtsal
yapıdır.
1436’da Sultan II. Murad’ın yaptırdığı
Muradiye Camisi, yan mekânlı camiler
planının uygulandığı en güzel örneklerdendi.
Yapı, görkemli mihrabı ve minberiyle dikkati
çekmektedir.
Üç Şerefeli Camii, 1438-1447 tarihleri
arasında II. Murat tarafından yaptırılmış.
Mimarı belli değil. Mimari yönden devrine göre
beklenmeyen bir sanat eseridir. Tunca nehri
kıyısında yer alan II. Beyazıd Külliyesi, camii,
imaret, darüşşifa mutfak, tophane mumhane
gibi bölümlerden oluşmakta.
Külliyenin şifahanesindeyse akıl ve ruh
hastaları, Türk müziğinin çeşitli makamları ile
tedavi edilirlerdi.
Klasik Osmanlı mimarlığının ilginç
örneklerinden olan Rüstem Paşa kervansarayı,
Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü sadrazamı
Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a
yaptırıldı. Meşhur Ali Paşa Çarşısı’nı gezmeyi
de unutmayın. Kent gezisinin önemli durakları
arasına Türk İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji
ve Etnografya Müzeleri’ni de katmalısınız.
Sergilenen eserlerin zenginliği dikkatinizi
çekecek.
Yapımına Sultan I. Murad tarafından
başlana Edirne Sarayı, Sultan II. Murad
döneminde Tunca’nın batısında,
çok büyük bir alan üzerine
inşaatına
başlandı.
Fatih Sultan Mehmed
tarafından
yapı
tamamlatıldı.
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YAĞLI GÜREŞLER
Edirne renkli gelenek ve göreneklerinden
çoğunu korumuş. Her yaz Tunca Nehri’nin
bölündüğü yerde zümrüt yeşili bir alan
hazırlanarak burada Kırkpınar Yağlı Güreş
Karşılaşmaları gerçekleştirilir. Parlak, kaygan
vücutlar şampiyonu belirlemek üzere güreş
tutarlar.
Kırkpınar Güreşleri günümüzde Edirne’nin
Sarayiçi’nde ve haziran ayında yapılıyor. Bugün
de tıpkı eskiden olduğu gibi Türkiye’nin dört bir
yanındaki pehlivanlar yıl boyunca bu şenliğe
hazırlanır. Lokantaları, çayhaneleri ve eğlence
yerleri ile Kırkpınar Meydanı bir panayır yerine
dönüşür.
Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin geçtiği
Edirne’nin siluetinde köprüler önemli bir yer
tutuyor. Bunlardan en göze çarpanı Meriç
Köprüsü. Sarayiçi’nin doğu yönünde Kanuni
Sultan Süleyman Köprüsü, Sarayiçi’ne girişi
sağlayan Fatih Köprüsü. Yöre araba ile
gezildiğinde Bu köprülerden başka Tunca ve
Meriç Nehirlerini süsleyen birçok Osmanlı
köprüsü dikkat çeker.

Edirne dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçilerini yüzyıllardan süzülen bir
konukseverlikle karşılamaya hazır.
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Kırşehir

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

BEREKETLİ TOPRAKLARI, ZEYTİN
BAHÇELERİ VE YEŞİL BAĞLARIYLA

TEKİRDAĞ

G

üneyinde Marmara Denizi, doğusunda
İstanbul, kuzeyinde Kırklareli, batısında
Edirne bulunan, yüzyıllar boyu farklı
kültürleri ağırlayan Tekirdağ doğal güzellikleri,
tarihsel değerleri ve hem Marmara hem de
Karadeniz kıyılarındaki muhteşem plajlarıyla son
dönemde tatilcilerin gözdesi...
Mustafa Kemal Atatürk’ün harf inkılâbını
başlattığı, büyük vatan şairi Namık Kemal’in
doğduğu Tekirdağ, yüzyıllar boyu Anadolu ve
Yakın Doğu ile Avrupa arasındaki göç, istila, ticaret,
kültür alışverişi gibi ilişkilerin merkezinde bulundu.
Osmanlı Sarayı’nın mum ihtiyacını karşılayan kent,
gerek geçmişte gerekse günümüzde İstanbul’un
mandırası olma işlevini de üstlendi.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu

: 6.218 km2
: 1.029.927
: 59

Telefon kodu

: 282

İLÇELERİ :
Çerkezköy, Çorlu, Ergene,
Hayrabolu, Kapaklı, Malkara,
Marmara Ereğlisi, Muratlı,
Saray, Süleymanpaşa, Şarköy.

KENT ADINI NEREDEN ALIYOR
Kentin bilinen en eski adı “Bizanthe”dir.
Kentin ismi 14’üncü yüzyılda Osmanlı egemenliğine girdikten sonra “Rodosto”dan
“Rodosçuk”a dönüşür.18’inci yüzyıldan sonra ise Bizans tekfurları nedeniyle verildiği öne sürülen “Tekfurdağı” diye adlandırılan
kent, Cumhuriyet döneminde “Tekirdağ” ismini aldı.
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TEKİRDAĞ TARİHİ
Tekirdağ’da insan yerleşimi ile ilgili en eski
kalıntılara Karansıllı köyü dolaylarındaki Yatak,
Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki Balıtepe
adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Bunlar
Alt Paleolitik Çağ’a ait aletlerin bulunduğu
açık hava buluntu yerleridir. Tipolojik olarak
bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasına
tarihlenebilirler. Tekirdağ’ın hemen doğusunda
bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ’dan
Helenistik Dönem’e kadar yerleşilmiş bir
buluntu yeridir.
Osmanlılar tarafından 1357’de ele geçirilen
kent, bir süre sonra tekrar Bizans yönetimine
girer. Tekirdağ, kesin olarak 1453 yılında
İstanbul’un fethiyle Osmanlı topraklarına katıldı.
Marmara Denizi’nin Trakya’ya geniş bir
girintiyle sokulduğu kıyıda kurulu olan şehir,
bereketli topraklarıyla yüzyıllar boyunca
büyük bir yerleşim merkezi olmayı başardı.
Zengin doğal güzellikleri, zeytin bahçeleri ve
yeşil bağlarıyla Şarköy, bir doğa harikası olan
Uçmakdere, muhteşem sahilleri ve plajlarıyla
Kumbağ, Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve
doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen
Çamlıköy tam bir turizm cennetidir.

TEKİRDAĞ KÜLTÜRÜ
Oldukça renkli ve zengin bir kültüre sahip
olan Tekirdağ, hala özgünlüğünü koruyan
köyleriyle, köy yaşantısını özleyenlere de
hitap ediyor. Birbirinden leziz damak tatlarını
içeren Tekirdağ mutfağı ise yörenin kültürel
zenginliğinin güzel bir göstergesi.
Antik kaynaklarda “Tzolous” diye anılan
Çorlu, ortaçağda Bizans’ın İstanbul - Avrupa
arasındaki antik yollar üzerindeki kalelerinden
biriydi. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1521’de
Mimar Acem Ali’ye yaptırdığı Süleymaniye
Camisi’ni ağırlıyor. 1499 yılında yaptırılan
Güzelce Hasan Bey Cami ile çağının büyük
şairlerinden Ahmet-i Sarban’ın türbesinin
bulunduğu ilçe görülmeye değer. Eski adı
“Perinthos” olan Marmara Ereğlisi ise Antik bir
yerleşim merkezi aynı zamanda. İlçede bulunan

akropol, antik liman, kara ve deniz surları, çifte
tonozlar gibi tarihi mekânlar büyük ilgi görüyor.
Tekirdağ’ın diğer bir şirin ilçesi ise; Muratlı.
İlçenin adı Osmanlı Sultanı I. Murat’tan geliyor.
Üzümü dillere destan olan Şarköy, görülmeye
değer pek çok doğal güzelliğe ev sahipliği
yapıyor.
Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından
1830 yılında yaptırılan Eski Cami Ertuğrul
Mahallesi’nde bulunuyor. 1553 yılında yaptırılan
Rüstem Paşa Cami ise Mimar Sinan Caddesi
üzerinde yer alıyor. Bu cami Mimar Sinan’ın
eseridir. Mirliva Hüseyin Paşa Cami 1498
yılında Merkez ilçeye bağlı İnecik Köyü’nde.
Bunlardan başka Taşoğlu Cami de önemli
mimari eserler arasında yerini koruyor.
M.Ö. 4500 yılı buluntularından günümüze
kadar ulaşan kültür varlıklarının sergilendiği
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
büyük ilgi görüyor. Müzede Hellenistik, Roma
ve Bizans dönemlerine ait mimari eserler,
lahitler, mezar stelleri, sunak taşları, mil taşları
ile Osmanlı dönemine ait kitabeler, çeşme ve
mezar taşları sergileniyor.
Vatan şairi Namık Kemal’in 1840 yılında
doğduğu ev, yakın çevresindeki eski Tekirdağ
evleri örnek alınarak yapılmış. Burada Namık
Kemal ve onun hakkında yazılmış eserler de
teşhir ediliyor.
Rakoczy Müzesini de gezmenizi tavsiye
ederiz. Burası Erdel Prensi ve Macar Halk
Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczy’in anısına
Macar hükümetince müze olarak düzenlenerek
1982 yılında ziyarete açıldı.
Tekirdağ’a gelmişken yöresel yemeklerden
tatmadan ayrılmayın. Bulama, çeneçarpan
çorbası, höşmerim, papaz mancası, şaraşura
önemli yemekler arasında. Balık kebabının
tadına bakmayı da unutmayın.
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Yüzölçümü
Nüfusu
İl Trafik No

ULU ÇINARLARI VE
TARİH KOKAN SOKAKLARIYLA

BİLECİK

: 4.307 km2
: 223448
: 11

Telefon Kodu : 228

Kırklareli

İLÇELERİ :

Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat
Balıkesir

Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Karaman

Adıyaman

Batman Siirt

Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar,
Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt,
Yenipazar.

Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta
Burdur

Muğla

Ağrı

Tunceli

Uşak

Denizli

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Afyon
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

BİLECİK TARİHİ
Bilecik’in belgelere göre bilinen
tarihi milattan önce 1950’li yıllarda
yaşamış olan Trakya kavimlerinden
Osmaneli
Thynler’le baslar. Tarihte pek çok
uygarlıklara sahne olan yöre,
daha sonra Mısırlılar, Hititliler,
Gölpazarı
Frigler, Kimmerler, Lidyalılar,
Persler,
Makedonyalılar,
Yenipazarı
Bilecik
Bitinya Krallığı ve Roma
imparatorluğu’nun geçiş
dönemini yaşamıştır.
Doğu Roma Dönemi’nde
İnhisar
BELEKOMA adıyla bilinen şehir
Pekmezli
Söğüt
bir Tekfurluk idi. Tekfur denilen
beyler yönetiminde kentin çevresi
kaleyle korunurdu. Eski Bilecik
Vadisinde bulunan ünlü Belekoma
Kalesinin bugün ancak temelleri
Bozüyük
ayakta kalabilmiştir.
Bilecik, Kayı Boyu’nun Orta
Mısırlılar, Hititler, Kimmerler,
Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Asya’dan 400 çadırla gelip kök
saldığı, yurt edinip yerleştiği
Bitinya Krallığı, Roma
ve Söğüt’te Osmanlı Devleti’ni
İmparatorluğu ve son olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihine kurdukları yerdir. Yine büyük önder
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda
tanıklık eden bir şehir Bilecik.
“Siz orada yalnız düşmanı değil,
Osmanlı İmparatorluğu burada
doğdu. Buradan cihana dal budak Türk milletinin makûs talihini de
yendiniz” dediği yerdir Bilecik. Bu
saldı. 1921-1922 yılları arasında
özellikleri ile de kuruluş ve kurtuluş
Bilecik yunan işgalindeydi.
Yunanlılar burayı yakıp yıktı. 1923 anılarını ve izlerini taşır.
yılında işgalden kurtuldu ve il oldu.
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Ulu çınar ağaçlarının serin gölgesinde buz
gibi yayık ayranını yudumlamak, bozulmamış,
kirlenmemiş göletleriyle çamların kucaklaştığı
huzuru hissetmek; üzerinde rengârenk çiçekleri,
yüzlerce bitki türleri, berrak suları ve tertemiz
havasıyla yaylaların kekik kokusunu teneffüs
etmek, cıvıl cıvıl kuş seslerinin yankılandığı
dağlarda dolaşmak ister misiniz?
Mermeri, fayansı, ayvası, narı, kirazı, üzümü
ve hünerli ellerin islediği turistik el sanatı ürünleri
ile İşte BİLECİK !!!
Bilecik’in doğusunda Düzce ve Eskişehir,
kuzeyinde Sakarya, batısında Bursa, güneyinde
Kütahya illeri bulunuyor.
Bilecik’te sizi memnun edecek tarihi ve
doğal zenginlikleri fazlasıyla bulacaksınız. Kent
neredeyse tümüyle bir SİT alanı.
Osmanlı imparatorluğunun temellerinin
atıldığı ve bir süre de imparatorluğa başkent
olmuş Bilecik’te çok sayıda cami, türbe ve
kervansaray göreceksiniz.
İmparatorluğun kurucusu Osmangazi’nin
kayınpederi, Anadolu’daki ilk ahi şeyhlerinden
bir din büyüğü olan Şeyh Edebali’nin türbesi
Orhangazi Camiinden 50 metre uzakta, bir
kayanın üzerinde. Şeyh Edebali türbesine yakın
bir yerde de Osman gazinin eşi Malhatun Türbesi
yer alıyor. Osman gazi camii de görülmeye
değer camilerden biri. Bütün bu tarihi yapılar bizi
Osmanlının ilk dönemlerine götürüyor.
Bilecik’teki en eski cami, dik bir tepenin
yamacındaki Orhan Gazi camii. Bu caminin ilginç
yanı minaresinin ana binadan 30 metre uzaklıkta
küçük bir kayanın üzerine inşa edilmiş olması.
Kent merkezinde, tarihi ipek yolu kenarında 2.
Abdülhamit tarafından yaptırılan Tarihi Saat
Kulesi de görülmeğe değer.
Bilecik’te Hamsu Çayı kenarında kayalık
sivri bir tepe üzerinde Belikoma Kalesi bulunuyor.
Bu kalenin Bizans döneminden kaldığı sanılıyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa
Camii Cumhuriyet Meydanı’nda yer alıyor. Camii
1528 yılında Osmanlı komutanı Kasım Paşa
tarafından yaptırılmış.
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CİHAN DEVLETİ’NİN
DOĞDUĞU YER SÖĞÜT
Bilecik’e gelmişken, 28 km içerideki Söğüt
ilçesine kadar gitmekte yarar var. Söğüt, 796 ve
797 yıllarında Emevi Halifesi Harun Reşit döneminde Müslümanların eline geçmiştir. Söğüt’ün
tarih sahnesindeki en parlak dönemi 13 yy sonlarında başlar. Bu dönem doğudan gelen Oğuz
Türklerinin Kayı Boyu bu küçük kasabada sınırları Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan Osmanlı Cihan Devletinin ilk adımlarını oluşturacaklardır. Söğüt, Ertuğrul Gazi tarafından 1232
yılında Bizanslılardan alınmıştır. Selçuklu Sultanı Alaadin Keykubat, Ertuğrul Gazinin bu başarısı üzerine Söğüt’ü kendisine yurt, Domaniç’i ise yaylak olarak verdiği bilinmektedir. Söğüt Osmanlının ilk dönemlerinde beyliğin merkezi olmuştur. 1885 yılında Söğüt, Ertuğrul Livasının
bir kazasıydı. 1924 yılında ise Söğüt, ilçe statüsü kazanmıştır.
Söğüt, Ertuğrul Gazi’ye yurtluk olarak verilmişti. Ölümüne kadar burada yaşadı. Daha
sonra da Kayı beyi Osman Gazi’nin mülkü oldu.
Osman Gazi Bilecik’i de alarak Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını ilan etti. Söğüt’te görülebilecek en görkemli tarihi eser Ertuğrul Gazi Türbesi. 1281 tarihinde ölen Ertuğrul Gazi için Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan türbe heybetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Türbenin hemen dışında Ertuğrul gazinin eşi, oğulları ile
Osmangazi’nin geçici kabri ve silah arkadaşlarının mezarları bulunuyor. Türbenin yakınında ise
bugüne kadar kurulmuş Türk devletlerinin kurucularının büstlerinin yer aldığı platform görülebilir. Türbe yakınındaki Söğüt Müzesi’nde de Ertuğrul Gazi’ye ait belgeler ve çevreden toplanan
etnografik eserler sergileniyor.
Söğüt’te ayrıca Çelebi Mehmet Cami, Hamidiye Camii, Kütahya çinileriyle bezeli Kaymakam Çeşmesi ve Kilise görülebilir. İnönü Savaşları Zafer Anıtı ise Söğüt Metristepe’de bulunuyor.
Söğüt’ten Eskişehir yoluna doğru 14 km giderek sola dönüldüğünde, uzaktan göl olduğu
pek de belli olmayan bir piknik bölgesine geli-

yorsunuz. Hafta sonu aileler piknik için buraya
geliyor. Burası Gölcük Gölü. Burada rengârenk
açan çiçekler ve tertemiz bir hava var. Bir çeşit
kuş cenneti olan Gölcük Gölü’nde yaban ördeği
ve en çok da angut kuşu görülüyor.
Şimdi de Söğüt Gölcük’ten ayrılarak Pazaryeri ilçesine bağlı, Kınık Köyü’ne geliyoruz.
Çömlek atölyeleri dikkatimizi çekiyor. Bu atölyelerde vazolar, saksılar, küllükler, sürahi, ibrik, en
çok da kiremit adıyla anılan balık tavalar ve çeşitli dekoratif malzemeleri sabır ve özenle yapılıyor. Hediye almayı düşünüyorsanız buradan almalısınız.
Mermeri, fayansı, ayvası, narı, kirazı, üzümü ve hünerli ellerin işlediği turistik el sanatları ile ünlü Bilecik’teki Osmaneli ilçesi Sakarya nehrinin güney kıyısında kurulu ve mimari dokusuyla dikkat çekiyor. Rüstem Paşa Camii Osmaneli ilçesinde Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden
biri.
Bilecik’ten ayrılmadan önce Beşiktaş antik
kentine uğrayın. Hitit Frigya Roma dönemine ait bu kent dikkatinizi çekecektir. Ayrıca Çaltı ve
Selçuk Kaplıcaları gelenlere şifa dağıtıyor.
Bilecik yolu üzerinde manzaraya sahip gözleme çeşitleri ve ayranıyla ünlü, restoranlar uğrak yeriniz olabilir. Mevsimlik meyve ve sebzelerin bulunduğu tezgâhlara, yol boyunca sık rastlayacaksınız. Bilecik çevresindeki birbirinden
güzel yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıp göletler, şelaleler ve piknik alanlarında dinlenebilirsiniz. Tarihi evler ve eserler doğa fotoğrafçılarını
mutlu edecek özellikler sergilerken, çanak çömlek atölyelerinin dekoratif ürünleri aklınızı çelmeye yetecek güzellikler sunuyor.
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Yüzölçümü
Nüfus
İl Trafik No

TARİHİ, KÜLTÜRÜ İLE

KIRKLARELİ

: 6.550 km2
: 360.860
: 39

Telefon Kodu : 288
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

Aydın

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Kırşehir

Manisa
İzmir

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

İLÇELERİ :

Trabzon
Giresun

Tokat
Balıkesir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Şanlıurfa

Mardin

Babaeski, Demirköy, Kofçaz,
Lüleburgaz, Pehlivanköy,
Pınarhisar, Vize.

Mersin
Kilis

Hatay

T

rakya’nın Karadeniz’e kıyısı olan
illerinden, hızla gelişen ve büyüyen
bir sanayi kenti. Bulgaristan’a açılan
Dereköy sınır kapısıyla, yoğun karayolu
trafiğiyle, turizm potansiyelinin çeşitliliğiyle önemli
şehirlerimizden birisi. Kırklareli.
Kırklareli’nin doğusunda Karadeniz, Kuzeyinde
Bulgaristan, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ,
güneydoğusunda İstanbul ili bulunuyor.
Kırklareli hem Karadeniz ikliminin hem de Orta
Avrupa’ya özgü kara iklimini etkisi altında kalan
geçiş bölgesinde yer alıyor.

ADINI NEREDEN ALIYOR?
Şehrin ilk adı Kırk kilise. 14. yy’da
Türklerin eline geçen Kırklareli, bir rivayete
göre adını Demirtaş Paşa’nın Karanta
Kalesi kuşatması sırasında kalenin
alınmasını sağlayarak şehit olan kırk
askerden almış...
Şehrin Romalılar tarafından kurulmuş
olabileceği sanılıyor. Bizanslılar zamanında
önemli bir şehir olmuş, 1361 yılına 1. Murat
zm-zamanında Osmanlı topraklarına
katılmış. 1877 Türk Rus savaşında Ayaste-
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fanos Barışı’ndan 1878 Berlin Barışı’na kadar
Rus işgalinde kalmış. Balkan Şavaşı’nda Bulgar,
Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgalinde kalmış ve
1923 yılında il olmuş.
Son yıllarda hızla gelişen ve bir sanayi kenti kimliğine bürünen Kırklareli’nde antik dönem,
ortaçağ, Bizans ve Osmanlı kültürünü yansıtan
birçok eser bulunuyor. Kent kıyı turizmi, kültür,
karavan, kamping, su sporları turizmi, av ve
doğa turizmi gibi birçok turizm dalı için ideal bir
merkez konumunda.
Hatice Hatun mahallesindeki Beyazıt Camii,
Çarşı Meydanı’ndaki Büyük camii, 1577 yılında
kırklar eli kadısı Emin Ali Çelebi tarafından yaptırılan Kadı Camii Kırklareli’nin önemli tarihi yapılarından.
Babaeski ilçesinde Köprübaşında şehir girişindeki Cedit Ali Paşa Camii Mimar Sinan’ın bir
eseri ve hala ayakta kalmayı başarabilmiş. Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet paşa camii
Sokullu tarafından yaptırılmış. Mimar Sinan’ın
eşsiz örneklerinden birisi. Gazi Süleyman Paşa
Camii Vize ilçesi Kale Mahallesi’nde, görülmeye
değer ender camilerden.
Kırklareli’ndeki kaleler ziyaretçilerin uğradığı
tarihi yapılar arasında. Demirköy, Lüleburgaz,
Midye ve Pınarhisar’da bulunan Bizans dönemine ait kaleler ilgi çekiyor.
Kırklareli Müzesi 1994 yılında ziyarete açılmış. Bodrum hariç iki katlı betonarme olan yapının dört cephesinde kemerli pencereler yer
alıyor. Arkeoloji ve etnografik eserler üst katta
yer alıyor. Giriş katında ise kültür ve tabiat sergi
salonu bulunuyor.
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İğneada Ormanları zengin biyolojik çeşitliliğin yanı sıra yer yer çağlayanlar oluşturan dereleri ile çarpıcı. Ormanda doğa yürüyüşleri için
mükemmel parkurlar bulunuyor.
İlde bulunan Limanköy ve Demirköy yaylaları, Istıranca Dağları ile Karadeniz kıyı kuşağı
arasında ilin kuzey kısmında yer alıyor. İlin güney
kısmında Ergene Havzası’nın tabanı ile Istıranca
Dağları’nın yüksek kesimlerinde de yaylalar bulunuyor.
Kırklareli’nde et ve süt ürünlerinin yanı sıra
sebze ve meyve de beslenmede önemli bir yer
tutuyor. Kaşar peyniri ve ayçiçeği üretimi yaygın.
Kaliteli üzümler de burada yetişiyor. Keşkek, zerde, kaymakçına, plaska, sulu kaçamak, külür,
yöreye özgü yemeklerden.
Yörede dokumacılık, el işlemeleri, ağaç işçiliği ve boyamacılık ve süpürgecilik gibi el sanatları yaygın olarak yapılıyor.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kırklareli bölgesinden Balkan, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtında toplam
693 şehit verilmiş. Bu şehitlerin nereden olduğu
hangi bölgede şehit edildiği ve açık kimlikleri net
olarak ortadadır. Savaşlara gönüllü katılanlar esir
kamplarında tutsak olanlar ve kaybolanlar hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiştir. Bunlarda
dikkate alındığında şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade edilmekte. Şehitlerimizi minnet ve
şükranlar yad ediyoruz. Kırklareli’nde 9 şehitlik
bulunuyor. Bunlardan Kırklareli şehitliği, Kırk şehitler anıtı, Çanakkale Şehitler anıtı, Balkan Harbi şehitler anıtı ve Cevizköy Şehitliği en önemli
olanları. Ruhları şad olsun.
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Yalova
Çanakkale

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Antalya

Karaman

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adıyaman

Adana

Muğla

Muş
Bitlis

Niğde

Burdur

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

Aydın

Iğdır

Erzurum

Yozgat

Ankara

Kars

Bayburt

Kırşehir

İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Catalca
Sarıyer

Eyüp

Gaziosmanpaşa

Beykoz
Silivri
Küçükçekmece

Bayrampaşa

Esenler
Bağcılar

Büyükçekmece
Avcılar

Şişli
Kağıthane

Beyoğlu

Şile

Beşiktaş

Güngören Fatih
Eminönü
Bahçelievler
Zeytinburnu
Bakırköy

Ümraniye

Üsküdar
Kadıköy

Maltepe
Kartal

Sultanbeyli
Pendik

Tuzla

Adalar

MEDENİYETLER ŞEHRİ

İSTANBUL

K

entler vardır, ebedidir. Güzellikleri ve ihtişamlarıyla nesilleri büyülerler, isimleri sık
sık geçmeden insanlığın destanı yazılamaz. İşte böyle bir kente uzanıyoruz. Marmara ve
Karadeniz’e kıyısı olan önemli şehirlerimizden birisi.
Medeniyetler başkenti İstanbul’a...
Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Sultanbeyli, Şile
Camiler, kiliseler, sinagoglar, saraylar, surlar,
müzeler, yalılar...
Doyumsuz güzelliğiyle boğaz... Bir eşi olmayan
dünyanın en güzel doğal limanlarından altın boynuz
yani haliç, koylar, korular yemyeşil yamaçlar ve dünyanın bin bir güzelliği...
Birer gerdanlığı andıran boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri.
İki ayrı kıtanın sınırında doğu ve batının sentez
bir kenti. Hangi kentten bahsettiğimiz belli burası bir
dünya kenti İstanbul.
İstanbul’un Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda
Yalova ve Kocaeli, güneyinde Marmara Denizi, batısında Tekirdağ ve Kırklareli bulunuyor.

Yüzölçümü
Nüfusu
Alan kodu

: 5.220 km2
: 15.067.724
: 0212 (Avrupa)
0216 (Asya)

İl plaka kodu

: 34

İLÇELERİ :
Adalar, Arnavutköy,
Ataşehir, Avcılar, Bağcılar,
Bahçelievler, Bakırköy,
Başakşehir, Bayrampaşa,
Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü,
Beyoğlu, Büyükçekmece,
Çatalca, Çekmeköy, Esenler,
Eseryurt, Eyüpsultan, Fatih,
Gaziosmanpaşa, Güngören,
Kadıköy, Kâğıthane, Kartal,
Küçükçekmece, Maltepe,
Pendik, Sancaktepe, Sarıyer,
Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi,
Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye,
Üsküdar, Zeytinburnu.
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Bir İmparatorluk şehri olan İstanbul 1600 yıl
boyunca 2 büyük cihan devleti Bizans ve Osmanlıya başkentlik yapmış. Aynı zamanda dünyada adına en çok şiir yazılan şehirdir İstanbul.
İstanbul’un yerleşim merkezi olması binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bilinen tarih Kadıköy
ve Sarayburnu bölgelerine yerleşen Megaralılarla başlar. Şehrin ilk adı olan Bizantium, komutan Byzos’a izafeten verilmiş.
Şehir 9 yüzyıl boyunca çeşitli işgaller gördü.
M.S. 196’da Roma İmparatoru Severus şehri ele geçirdi. Gotlar, Romalıların eline geçti. 4.yüzyıl başlarında Büyük Constantinus tarafından imar edildi ve Constantino polis adıyla başkent
oldu. Daha sonra birçok kavim. Burayı ele geçirmek istedi. Hunlar, Avarlar, Sasaniler, Peçenekler ve Haçlılar...

Ebu Eyyup el Ensari de vardı. Ancak şehir fethedilemedi. Hz. Ebu Eyyüp de burada şehit oldu.
Selçuklu Türkleri, Yıldırım Beyazıt,
Yıldırım’ın oğlu Musa Çelebi, 2. Sultan Murat tarafından da kuşatıldı İstanbul ancak alınamadı.
Ve 1453’e gelindiğinde Fatih sultan Mehmet hayaliyle büyüdüğü İstanbul’u fethetmişti.
İstanbul için gözüne uyku girmemişti.
Tophane önündeki kıyıdan başlayıp
Kasımpaşa’ya kadar ulaşan bir güzergâh üzerine kızaklar yerleştirildi. Kızaklar yağlandı. 21-22
Nisan gecesi 67 parça gemi tekbir sesleri ve sevinç gösterileri ile karadan Haliç’e indirildi. Ulubatlı Hasan tekbirlerle Topkapı suruna çıktı sancağını dikti ve şehit oldu. İstanbul fethedilmişti. Orta çağ kapanmış aydınlanma dönemi başlamıştı. İstanbul artık bir müjdenin gerçekleşme
sevincini yaşıyordu...

VE İSTANBUL FETHOLUNUYOR

TARİHİ ESER KENTİ

İMPARATORLUK ŞEHRİ

İslam dininin zuhurundan sonra Müslümanların başlıca hedeflerinden biri oldu. Bunun nedeni şüphesiz Hz. Resulullah’ın hadisi şerifidir.
“İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden
kumandan ne şanlı komutan onu fetheden ordu
ne şanlı ordu.” İşte bu hadis-i şerife mazhar olmak isteyen birçok kumandan İstanbul surları önünde görüldü. İlk İslam ordusu 688 yılında Emevi halifesi Muaviye tarafından buralara sevk
edildi. Sahabeler bu kuşatmaya gönüllü katıldı.
Bunların arasında Peygamberimizin alemdarı

İstanbul deyince ilk akla gelen mimari eserler
arasında Ayasofya bulunuyor. İstanbul’un fethiyle camiye dönüştürülen Ayasofya 1934’de müze
haline getirildi. Bu gün Ayasofya gören gözlere,
hisseden gönüllere çok şeyler söylüyor...
İstanbul’un ilk selâtin camisinin yer aldığı, Fatih sultan Mehmet tarafından Atik Sinan’a
yaptırılan Fatih Külliyesi 1463 ile 1470 yılları arasında inşa edildi. Külliye o döneme kadar Türk
İslam mimarisince yapımı gerçekleştirilen en büyük bina kompleksi oldu.
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İSTANBUL’UN KALBİNİN ATTIĞI YER
İstanbul’un kalbi İstanbul’un manevi fatihi
Eyüp Sultan’da atar. Eyüp Sultan Camii, 668 yılında Emevilerce gerçekleştirilen İstanbul kuşatmasında şehit olan Ebu Eyyub el-Ensari adına
yaptırıldı. 1459’da Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan cami, medrese, imaret ve hamamı ile bir külliye. Eyüp Sultan dünyanın birçok
yerinden gelen ziyaretçi akını ile dolup taşıyor.
1472’de başlatılan Topkapı Sarayı inşaatı,
1478’de tamamlandı. Birçok eserin sergilendiği
Topkapı sarayı Dünyanın her yerinden gelen
turistlerin ilgi odağı. Özellikle hırka-i saadet bölümü görülmeye değer.
Bayezid Külliyesi Sultan II. Bayezid’in yaptırdığı önemli bir eser. Bu külliye Türk mimari
tarihinin önemli halkalarından birini
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan Mimar Sinan’ın “çıraklık işim” dediği Şehzade Camisi, hem Haliç’i hem Marmara’yı görecek
biçimde inşa edilmiş. Ve Sinan’ın 1543-1548
yılları arasında inşa ettiği ilk selâtin külliyesi.
Mimar Sinan’ın ruhunun aynası olan ve
kalfalık eserlerinden olan Süleymaniye, muhteşem bir tepe üstünde ufuklara uzanan kubbesiyle dünyanın en güzel eserlerinden biri olarak
İstanbul’u süslüyor.
14 yaşında tahta geçen dünyaca tanınmış
bir Osmanlı Sultanı I. Ahmet’in hayallerinin gerçekleşmesidir Sultan Ahmet Camii. Fetih’ten
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sonra Türk’ün sembolü olan Ayasofya’nın karşısında iki medeniyetin buluşmasıdır Sultan
Ahmet. Yerden göğe uzanan 7 katlı mimarisiyle
göklerin ihtişamını hatırlatır hala görmesini bilenlere.

GALATA KULESİ
1349’da yapılan Galata Kulesi Galata bölgesin sembolü adeta. Eski Ceneviz Surlarının
kuzeyini gösteriyordu. O zamanlar “İsa Kulesi”
adıyla anılıyordu. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin
buradan uçarak, karşı kıyıdaki Üsküdar’a konduğu anlatılır.
Mısır çarşısının hemen yanı başında bulunan Yeni Cami, Selâtin camileri arasında mimari
üslubuyla süslemeleriyle seçkin bir eser. Mısır
çarşısı ise buraya gelenlerle dolup taşıyor.
Sultan Abdülmecit tarafından inşa edilen
Dolmabahçe Beşiktaş’ta sahil kenarında boğazı
süslüyor. Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan
Beylerbeyi sarayı da Anadolu yakasında.
Denizin ortasında, gelen geçen gemilere
göz kırpan Kız Kulesi yanından geçenlere kendi
hikâyesini anlatır.
İstanbul kültür ve tarihi zenginliğini müzeleriyle ispatlayan önemli bir şehir. Arkeoloji müzesi, ziyaretçilerine birçok uygarlığa ait zengin ve
çok önemli, renkli eserler sunuyor. 1.Ahmet’in
yaptırdığı Yıldız Sarayı, Beşiktaş’ın Yıldız
Tepesi’nde. Türk Osmanlı Saray mimarisinin en
son örneğini teşkil ediyor. Ve bir ilgi odağı.
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İSTANBUL ŞEHİTLERİYLE DE ÖNDE
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre İstanbul’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan
harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 3177 şehit verilmiş. Savaşlara
gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak olanlar ve kaybolanlar hastalıktan ölenler kayıtlara
girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında şehit
sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor. Bu
gün İstanbul’da 11 şehitlik var. Bunlardan en
önemlileri, Edirnekapı şehitliği, Karaca Ahmet
Sultan Şehitliği, Gaziler Tepesi Şehitliği, Çatalca
Şehitliği, Hürriyeti Ebediye Şehitliği ve Hadımköy Şehitlikleri. Bütün şehitlerimizi hürmetle saygıyla yâd ediyoruz.

İLÇELERİNİN
ADI NEREDEN GELİYOR?
İstanbul’un her semti bir başka güzel. Her
semt kültür ve medeniyet tarihimizin şanlı sayfalarını yansıtıyor. Ve her semtin ayrı bir hikâyesi
var. Aksaray...İstanbul fethedildikten sonra
Aksaray’dan gelen Türkler buraya yerleşmiş ve
semte geldikleri yerin adını vermiş. Adını Osmanlıların son döneminde Ayan Meclisi üyelerinden Altuni zade İsmail Zühtü Paşa’nın burada
yaptığı camiden alan Altunizade bir başka güzel. Anadolu Hisarı Osmanlı hükümdarı Yıldırım
Beyazıt tarafından yaptırılmış kaleden dolayı bu
isimle anıldı. Bir zamanlar Türk basının kalbinin
attığı Babıâli, Osmanlı zamanında başbakanlığın bulunduğu mekândı. Babalı hükümet demekti. Bağdat Caddesi, Osmanlı döneminde
Üsküdar’dan Bağdat’a gidenler bu yoldan geçtiği için buraya bu isim verilmiş. Bağlarbaşı eski
çağlardan beri bağlarıyla ünlü bağların başlan-
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gıç yeri olmasından böyle anıldı.
Osmanlıda eski devirlerde kullanılan Makriköy ismi zamanla Bakırköy oldu. Baltalimanı
kemik hastanesiyle ünlü. Adını fatih döneminin
deniz kuvvetleri komutanı Balta oğlu Süleyman Bey’den aldı. Bayrampaşa adını dördüncü murat döneminde Sadrazam olan Bayram
Paşa’dan aldı. Bebek Fatih döneminde bölgenin
muhafazası için tayin edilen Bölükbaşı’nın lakabı semtin ismi oldu. Beşiktaş Barbaros Hayrettin
Paşa’nın türbesine konulan ve Bizans’tan kalma
diplokionion sütunlarının beşiğe benzemesinden dolayı bu ismi aldı.
Beykoz, Osmanlı döneminde Kocaeli
sancakbeyliğine bağlıydı. Sancakbeyleri burada oturur ve unvanları olan bey ile ceviz manasına gelen koz kelimeleri birleşerek bu ismi
oluşturdu. Beylerbeyi Osmanlı döneminde bir
süre İstavroz bahçesi olarak anıldı. 16. yüzyılda Rumeli beyleri olan Mehmet Paşa istavroza
bir yalı inşa ettiğinde semt, beylerbeyi ismiyle
tanındı. Fatih, 1461 yılında Trabzon’u fethettiği
zaman Pontus prenslerinden Aleksiyi buraya
yerleştirmişti. Prens daha sonra Müslüman oldu ve semte Beyoğlu adını verdi. Bostancı adı
semtteki köprüde saray muhafızı olan bostancılar kente kendi isimlerini verdi. Cağaloğlu 16 yy
sadrazamlarından Cağalzade Sinan Paşa’nın
ismini almış, zamanla Cağaloğlu’na dönüşmüş.
Cerrahpaşa 16. yy veziriazamlarından Cerrah
Mehmet Paşa’nın ismini almış.
Sultanahmet’ten - Sarıyer’e, Halkalı’danGebze’ye, Yalova’dan - Şile’ye kadar, 7 Tepeli
İstanbul’un sahilini bir gerdanlık gibi süsleyen
Adalar ve boğaz içine kadar her yeri görülmeli.
İstanbul’u tanıyarak yaşamaya bir ömür yetmez
gerçi ama gelin İstanbul’u yeniden keşfedelim.
İstanbul’u yaşayarak tanıyalım...
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TARİHİ,KÜLTÜR İLE SANAYİ KENTİ

H

KOCAELİ

em Marmara hem de Karadeniz’e kıyısı
olan ülkemizin önemli ticaret ve kültür
merkezlerinden birisi. Demiryolları üzerinde
yer alan şirin bir şehrimiz. İlk Türk donanması ve ilk
Tersanenin kurulduğu, Türk sanayisinin atar damarı
Kocaeli.
Şehrin doğusunda Sakarya, kuzeyinde Karadeniz, batısında İstanbul ve Marmara Denizi, güneybatısında Yalova, güneyinde Bursa bulunuyor. İlde,
Karadeniz ile Akdeniz ikliminin kesiştiği bir iklim tipi
egemendir.
Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonra yunan işgaline uğradı. 1921 yılının 28 Haziran sabahı
kenti ateşe veren Yunan askerleri şehri terk etti.
20 Nisan 1924 tarihinde Kocaeli il, İzmit ise il
merkezi oldu. İzmit Belediyesi ise 1993 yılının Eylül
ayında Bekirpaşa ve Saraybahçe alt kademe belediyelerini de içine alarak Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştu.
1999 yılında yaşanan Marmara depremi,

Yüzölçümü
Nüfusu
İl plaka kodu

: 3.505 km2
: 1.906.391
: 41

Telefon kodu

: 262

İLÇELERİ :
Başiskele, Çayırova, Darıca,
Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük,
İzmit, Kandıra, Körfez, Derince,
Gebze.
Kocaeli’nin tarihine büyük bir doğal afet
olarak geçti. Şehrin ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilendi. Ama yaşadığı büyük
depremlere rağmen Kocaeli insanı şehrine
sahip çıktı. Deprem, evleri iş yerlerini camileri yıkmıştı ama Kocaeli İnsanının içindeki
kuvveti umudu yıkamamıştı. Büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği yaşandı bu
felakette. Duyarlı Türk halkı kardeşlerinin
yarasını sarmak için elinden geleni yaptı.
Şehir yeniden inşa edildi. Yeniden yeniden.
Birçok can gitti. Birçok evlat yetim kaldı.
Birçok mal mülk yok oldu. Ama Kocaelili bu
felaketi atlattı.
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SANAYİ KENTİ KOCAELİ
Hendek’ten Şile’ye, İznik’ten Tuzla’ya kadar
sınırları geniş olan Kocaeli güçlenerek uluslararası sanayi ve ticaret merkezi haline geldi.
Kocaeli’nin ekonomik yapısını ve kalkınmasını sanayi sektörü şekillendiriyor. Genel
bütçe vergi gelirlerinin ortalama yüzde 15’ini
karşılayan Kocaeli, bir başka ifadeyle 59 ilin bütçeye yaptığı katkıyı tek başına gerçekleştiriyor.
Kocaeli’nin batısında kente 17 km uzaklıktaki
Körfez ilçesi, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları olan TÜPRAŞ, PETKİM ve İGDAŞ’ sınırları içinde barındırır.
Osman Hamdi Bey tarafından Eskihisar’da
kurulmuş olan aynı adı taşıyan müze yörenin
kültürel ve sanatsal yapısına önemli katkılar
sağlıyor. Saatçi Ali Efendi Konağı da Etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Bundan başka
Gayret Gemisi ve Gölcük Deniz Müzesi görülmeye değer başka müzeler.
İzmit’i ziyaret eden bütün gezginlerin kaydettikleri büyük sarnıç, kentin doğusunda, Cedit
mahallesinde, hastane bayırında yer alıyor.
İzmit’e hâkim bir tepede Orhan Camii bulunuyor. 13. yy’da Orhan Gazi zamanında inşa
edilen cami Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış. Pertev Paşa Külliyesi de İzmit’in önemli
mimari eserlerinden. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi de Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’nin vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından Gebze’de
yaptırılmış. Bu yapı kendinden sonra inşa edilen

külliyelere örnek teşkil etmiş.
Gebze’de TÜBİTAK arazisinin sınırlarında
bulunan Hannibal’ın anıtı birçok yerli ve yabancı turistin dikkatini çekiyor. Kurtuluş savaşı
sırasında Kocaeli bölgesinde Kuvayi Milliye hareketlerini örgütleyen Yahya Kaptan’ın Anıt mezarı Tavşancıl’da bulunuyor. Demirciler konağı
Osmanlı mimarisinin en başarılı örneklerinden.
Gebze’nin Demirciler köyünde bulunan konak
ziyaretçilerin ilgi odağı.
Kocaeli’ne 50 km uzaklıktaki Kerpe köyü
masmavi denizi ve hemen yanı başında başlayan çam ormanlarıyla oldukça güzel. Kocaeli’ndeki Kaplıcalar birçok hastalığa iyi geliyor.
Maşukiye Şifalı suyu, Yeniköy Yazlık Ilıcası,
Soğuksu Şifalı Suyu şifa eskiden olduğu gibi bu
gün de şifa dağıtmaya devam ediyor.
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Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan
sapanca gölü, bütünüyle tarım alanları meyve
bahçeleri ve büyük kavaklıklarla çevrili. Burada
tabiatın eşsiz güzelliklerine şahit olabilirsiniz. Ayrıca Beşkayalar Tabiat Parkı’nı da görmelisiniz.
Tarihi seyir içinde adı birkaç kez değişerek
Gelbize’den adını alan Gebze, Kocaeli’nin en
büyük içesi. Buraya bağlı Tavşanlı köyünde Tabiat parkı ve SİT alanı ilan edilen Ballıkayalar
Vadisi esrarengiz bir güzellik sunuyor. Bu günkü
Çayırova ismiyle anılan Hünkâr Çayırı’nda Fatih
Sultan Mehmet’in sefere çıkarken otağını kurduğu ve şehit edildiği yer birçok ziyaretçinin ilgisini
topluyor.
İzmit, aynı ismi taşıyan Körfez’in doğu ucuna yakın kıyılara kurulmuş. Ülkemiz ulaşımında
önemli bir konuma sahip. Kara, demir, deniz ve
hava yolu ulaşımları ile Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından birisi.
İzmit’in bir de Pişmaniyesi var. Şehrin adeta
simgesi olan pişmaniye Anadolu folklor geleneğinde önemli bir yer tutuyor.
Geçmişi milattan önce 2000 yıllarına kadar
uzanan Hereke bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden. Burası, ipekten halılarıyla dünyaca ünlü
bir dokumacılık merkezi.
Kocaeli pek çok kültürün yüzyıllardır birlikte
yaşadığı bir bölge olması nedeniyle oldukça zengin bir mutfağa sahip. Çizleme, kıvırma ve höşmerim yöre mutfağının vazgeçilmezleri arasında.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kocaeli’nde, Balkan Savaşı, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı ve
benzeri savaşlarda 1377 şehit verilmiş. Savaşlara gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak
olanlar, kaybolanlar ve hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında
şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor.
Bu gün Kocaeli’nde 9 şehitlik bir şeref nişanesi
olarak şehri süslüyor. Bunlardan Kocaeli Şehitliği, Terör Şehitleri Anıtı, Gebze Şehitliği, Şehit
Yahya Kaptan Anıt Mezarı ve İstiklal Harbi Şehitliği önemli şehitlikler. Şehitlerimizi ziyaret edip
ruhlarına bir Fatiha okuduktan sonra bir başka
şehre yol alıyoruz...
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 4.817 km2
: 1.010.700
: 54
: 264
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ZENGİN ORMANLARI, VADİLERİ,
KANYONLARI İLE

İLÇELERİ :
Adapazarı, Akyazı, Arifiye,
Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek,
Karapürçek, Karasu, Kaynarca,
Kocaali, Pamukova, Sapanca,
Serdivan, Söğütlü,Taraklı.

SAKARYA

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli
Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş
Bitlis

Niğde

Burdur

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Z

engin orman
ve yayları,
doğal güzelliklerinin yanı sıra yüksek iş potansiyeline sahip şehirlerimizden biri. Karadeniz’deki kıyısı boyunca uzanan geniş
plajları, gölleri, vadi ve kanyonlar, sıcak
su ve içme suyu kaynaklarıyla, Sapanca Gölü ile ülkemizin önemli kentlerinden birisi Sakarya...
Sakarya’nın doğusunda Düzce,
kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, güneyinde Bilecik illeri ile çevrili.
Karadeniz iklimi etkisinde kalan ilde kışlar ılık ve yağışlı yazlar ılık geçer.
İlin güneyinde ise karasal iklimin etkileri
görülür.

EŞSİZ GÜZELLİĞİ İLE SAKARAYA
Sakarya il alanının % 41’i ormanlarla kaplı. Zengin
orman ve yaylaları, gölleri, vadi ve kanyonları, sıcak su
ve içme suyu kaynaklarıyla Sakarya, Türkiye’nin eşsiz
güzellikteki illerinden biri. İl, Karayolu ağında Eskişehir
yönüne giden E-25 ile Ankara yönünde giden E-80 Karayollarını birbirine bağlayan önemli bir merkez. İstanbul-Ankara otoyoluyla Sakarya daha bir önem kazanmış. Sapanca, Taşkısığı, Poyrazlar, Akgöl, Gökçeören
ve Acarlar Sakarya’nın önemli gölleri. Sakarya nehri ile
Mudurnu Çayı önemli akarsularından.
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SAKARYA NEHRİ
Şehrin yakınından geçen Sakarya nehrinden adını alan Sakarya, Osmanlılar zamanında
14. yy’da bir köy olarak kurulmuş. Söğütlü’de
birleşen Sakarya’nın iki kolu Beşköprü ile Tavuklar köyü arasında geçerken ayırdığı ada üzerinde eskiden kurulan Pazaryerinden dolayı ilk adı
Adaköy idi. Sonraları Adapazarı’na çevrilmiş.
Sanat loncaları burada kurulmuş.
1692 yılında kadılık, 1701 yılında
Sapanca’ya bağlı köy1742 yılında bucak, 1837
yılında 1852 yılında da Kocaeli sancağına bağlı
bir ilçe olmuş. Üç ay süreyle yunan işgalinde kalan Sakarya, 1954 yılında il haline gelmiş.
Sakarya milli mücadelede önemli olaylara
sahne olmuş. Büyük direnişler göstermiş. Vatan
uğruna yüzlerce evladını şehit vermişti. Düşmanın önünde etten bir duvar örerek 21 Haziran
1921’de işgalden kurtulmuş.

DEPREMDEN SONRA SAKARYA
Sakarya, 1999 yılının Ağustos ayında
büyük bir deprem felaketi yaşadı. Tarihe 17
Ağustos depremi olarak geçen bu deprem birçok insanımızı aldı götürdü. Evler, iş yerleri ve
birçok yapı yıkılmış, Sakarya bir hüzün atmosferine bürünmüştü. Şehrin ekonomik ve sosyal
hayatı büyük bir darbe almıştı. Ama yaşadığı

büyük depreme rağmen Sakarya insanı şehrine
sahip çıktı. Halkımız Büyük bir yardımlaşma ve
dayanışma örneği sergileyerek yaraları sardı.
Birçok can gitti. Birçok evlat yetim kaldı. Birçok
mal mülk yok oldu. “yüz üstü çok süründü ama
Ayağa kalktı Sakarya.”
Semerciler mahallesi Milli egemenlik caddesinde bulunan Sakarya müze binası 19101915 yılları arasında Binbaşı Baha Bey tarafında yapılmış. 1922 yılında Mustafa Kemal beş
gün burada kalmış. 1993’te ziyarete açılmış
müzede Roma ve Bizans dönemine ait eserler bulunuyor. Ayrıca Atatürk’ün şahsi eşyaları,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait ateşli
ve kesici silahlar, bakır eşyaları mühürler ve el
işlemeleri yer alıyor.
Kuvayı Milliye Müzesi de Geyve ilçesinde.
Ali Fuat Paşa Kasabasında bulunuyor. Müzede
sergilenen belgeler, Mondros Mütarekesi’nin
imzalandığı 30 Ekim 1918 ile TBMM’nin açıldığı
1923 tarihleri arasında Kuvayı Milliye dönemini
kapsıyor.
İlde sağlık ve Termal turizmi gelişmiş. Saniyede 21 litre akan su 80 santigrat dereceye
varan sıcaklığı ile her türlü mide karaciğer şeker
böbrek romatizma üst solunum yolları, nörolojik
depresyon gibi hastalıklar üzerinde olumlu etkiler yaptığı biliniyor.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

15. yy’da Eyvan Bey tarafında yaptırılan Elvan Bey İmareti Geyve’de bulunuyor.
Sapanca’da Mimar Sinan’ın bir eseri olan 16.
yy’da yaptırılan Rüstem Paşa Cami Osmanlı
mimarisinin özgün örneklerinden. Kaynarca’daki Şeyh Müslihiddin Camii de önemli tarihi yapılar arasında.
Sakarya’daki Adliye Kalesi, Çoban Kalesi,
Harmantepe Kalesi, Paşalar ve Söğütlü Kaleleri
buraya gelenlerin dikkatini çekiyor. Bir de Kuzuluk ve Taraklı kaplıcaları mutlaka uğramanız
gereken yerler arasında.
Sapanca Gölü, tarım alanları meyve bahçeleri ve büyük kavaklıklarla çevrili eşsiz bir
görünüme sahip. Gölde yaşayan su kuşlarının
en çok görülen önemli türleri Macar ördeği, elmabaş patka ve sakarmeke kuşları.
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Yöre halkının etnik yapısını simgeleyen
çerkez tavuğu, tatar böreği, Bosnalı böreği gibi
yiyecekler hoşunuza gidecektir.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi kayıtlarına göre Sakarya’da Balkan Savaşı, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve
benzeri mücadelelerde 1465 şehit verilmiş.
Savaşlara gönüllü katılanlar esir kamplarında
tutsak olanlar ve kaybolanlar hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade
ediliyor. Bu gün Sakarya’da dört şehitlik bulunuyor. Bunlar Bosna-Hersek Şehitliği, Mahmut
bey ve Arkadaşları anıtı, Yanıkköy Şehitliği ve
Adapazarı Şehitliği. Bu şehitlikleri ziyaret ederek
Sakarya’dan ayrılıyoruz.
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DOĞAL GÜZELLİKLERİ, TARİHİ, KÜLTÜRÜ İLE

KARADENİZ BÖLGESİ
Bartın
Zonguldak

Kastamonu Sinop

KARADENİZ

Karabük

Düzce
Sakarya
Bolu

Samsun
Çankırı

Artvin
Rize

Ordu

Amasya

Trabzon
Giresun

Çorum

Gümüşhane

Tokat

Eskişehir

Bayburt

Kırıkkale
Yozgat

BÖLÜMLERİ:
Batı Karadeniz Bölümü
Orta Karadeniz Bölümü
Doğu Karadeniz Bölümü

Erzurum

Sivas

Erzincan

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat
Balıkesir

İLLERİ
Amasya, Artvin, Bolu,
Çorum, Giresun,
Gümüşhane,
Kastamonu, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Tokat,
Trabzon, Zonguldak,
Bayburt, Bartın,
Karabük ve Düzce.

NÜFUSU
Karadeniz Bölgesine bulunan illerin 2018 yılı için toplam nüfusu 7 Milyon
722 Bin 736 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye nüfusunun %9,5’ini oluşturmaktadır.
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İ

stanbul boğazı ile Marmara denizine, Çanakkale ile de Ege denizine dolayısıyla Akdeniz’e irtibatı olan Karadeniz, çevresindeki
ülkeler için büyük önem taşıyor.
Karadeniz’in güneyinde Türkiye,
Kuzeyinde Ukrayna, batısında
Romanya, doğusunda ise Rusya
Federasyonu ve Gürcistan yer alıyor.
Yüzeyi 424 bin km2 olan ve
doğudan batıya doğru genişleyen Karadeniz Ereğli ile Odessa
arasında 600 km’ye ulaşıyor.
Bir iç deniz olan Karadeniz’e
dökülen ırmakların başında Tuna, Prut, Dinyester, Dinyeper,
Don, Kızılırmak ve Sakarya ırmakları geliyor. Bu akarsula-

rın taşıdığı suların bolluğu
ve buharlaşma oranının düşük olması nedeniyle Karadeniz, Marmara ve Ege denizinden 50 cm daha yüksekte. Bu da
Karadeniz’den Marmara’ya doğru sürekli bir yüzey akıntısına sebep oluyor.
Karadeniz bölgesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Bölge
yaklaşık 141.000 km2’lik yüzölçümüyle ülke yüzeyinin % 18’ini
kapsıyor. Doğuda Gürcistan sınırı ile batıda Adapazarı ovasının
doğu kenarı arasında uzanıyor.
Bölge nüfusu 8.439.213. bölgedeki sanayi kuruluşları, tarım faaliyetler Türkiye ekonomisini olumlu etkiliyor.
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KARADENİZ TARİHÇESİ
Karadeniz bölgesi, Anadolu’nun en eski
yerleşim bölgelerinden biri. Antikçağdaki adı
Pontus Eukseinos. Bu adın Kökeni kesin olarak
bilinmiyor. Bazıları bu adın Eski Türk dillerindeki
“kuzey”den geldiğini bazıları da kuvvetli korkunç
anlamına gelen “kara” sıfatıyla ilgili olduğunu
söylerler. Ve birçok hikâye anlatılır. Yalnız adı üzerine değil tarihi üzerine de hikâyeler çok. Kuşkusuz bu hikâyeler efsaneler Karadeniz tarihinin
ne kadar dolu ve zengin olduğunu gösteriyor.
Çok eskilerde Milattan önce 7. yy sonlarında
Miletoslular adındaki topluluk Karadeniz’e açılıp
özellikle Sinop, Giresun Samsun Trabzon gibi
ticaret ve balıkçılık merkezlerini ele geçirdi. Tüm
Karadeniz ve çevresinde yaklaşık 90 koloni kurarak buralara yerleşti. Daha sonra Persler sahneye çıkarak Anadolu’daki tüm Yunan kentlerini
bu kolonilerle birlikte topraklarına kattı. Ancak
persler de hükümdar olamadılar Karadeniz’e.
Pers imparatorluğunun büyük İskender tarafından yıkılmasından sonra Kral Mithridates Güneydoğu Karadeniz kıyılarında Pontos Krallığını
ilan etti. Bu zamanda Karadeniz en şaşaalı dönemlerinden birini yaşadı. Zengin bir ülke, mutlu
bir halk ve göz alabildiğine yeşil ormanlar, dingin
vadiler, çağıldayan ırmaklar... Ancak Rüyalar
çabuk biter ya. Bu kez Romalılar girdi işin içine.
Karadeniz, Bithynia-Pontus eyaleti olarak Roma
imparatorluğuna bağlandı. Trakya ve Kuzey kıyılara kadar yayılan Romalılar uzun bir süre bu
bölgeye hâkim oldular. Ta ki Hunlar orta Asya
bozkırlarını bırakıp buraya gelene kadar. Bu kez
Hunların macerası başlayacaktı. Önce kuzey
Karadeniz kıyıları daha sonra da Karadeniz.
Ama Karadeniz’e hâkim olmak kolay değildi. Savaşlar, yıkımlar, akan kanlar, yiten canlar,
zaferler sonunda erişiliyordu Karadeniz’e. Bu
dönemde kanlı mücadeleler bu sahillere adını
yazdırdı. Yazdırmaya da devam etti.
Ve gün geldi Söğüt’ün bağrından çıkan
çınar büyüdü yeşerdi dal budak saldı. Önünde
birçok fırsat vardı. Hepsini iyi değerlendirmesini bildi Osmanlı. İstanbul’un fethinden sonra
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bir Ceneviz limanı olan Amasra alındı. Sinop
da, Trabzon da alınmıştı. Ama Karadeniz’de
hala Osmanlının olmayan yerler vardı. Ta ki
2.Beyazıt’ın 1484’teki seferine kadar. Kili ve
Akkerman da alınınca işte o zaman bütün Karadeniz Osmanlı’nındı. Bu dönemde Karadeniz
güzel günler yaşadı. Bir Türk gölü halinde geldi.
Ancak yüksek dağların başından duman eksik
olmaz derler ya, öyle bir gün geldi ki, kara bulutlar sardı ufkunu Osmanlın. Koca çınar hastalandı. Artık vadesini dolduruyordu.
Yüzyıllarca Karadeniz’de hâkimiyet kurmuş, deniz ticaretini canlandırmıştı ama sıcak
denizlere inmek için entrikalar düzenleyen Ruslara karşı savaşlar sürüyordu. Hem de uzun
savaşlar. Bu savaşlar sonunda kan kaybediyordu Osmanlı. Azak Rusların eline geçti. Küçük
kaynarca anlaşmasıyla Karadeniz, Rus ticaret
gemilerine açıldı. Kırım Rus topraklarına katıldı. Kırım hüzne boğuluyordu. Rusların fermanı
kırım sokaklarında yankılanıyordu. Ya Rusya’ya
sadakat yahut Türkiye’ye göç veya ölüm. 1.5
milyonluk Türk nüfusu Rus esaretindeydi. Yüz
binlerce Türk yollarda. Bir kısmı da açlık susuzluk, sefaletten can veriyordu. Kimisi de Ruslar
tarafından öldürülüyordu. Hayatta kalabilenler,
Osmanlı topraklarına, balkanlara, Anadolu’ya
ulaşmak için yollara düşmüştü.
Bir Türk yurdu olan Kırım, Katerina’nın haince oyununun kurbanı olmuştu. Ve Rusya’nındı
artık. Ardından Gürcistan.
Edirne anlaşmasıyla Kafkasya’yı da ele
geçiren Rusya Karadeniz’in Kuzey kıyılarına
tamamen hâkim oldu. 1856 yılındaki Paris Anlaşmasıyla Karadeniz, tüm Avrupa devletlerinin
ticaretine açıldı. Bu gün ise Karadeniz’in kuzeydoğu kıyıları Ukrayna, doğu kıyıları Gürcistan,
batı kıyıları Romanya ve Bulgaristan, Tüm güney kıyıları da Türkiye topraklarıyla çevrili.
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DOSTLUK GÖLÜ
Bir dostluk gölü haline gelmekte olan Karadeniz, Çevresinde bulunan Türkiye, Ukrayna,
Romanya, Rusya Federasyonu ve Gürcistan
gibi ülkeleri yeni oluşum ve stratejilerle mutlu bir
geleceğe taşıma yolunda. Özellikle son yıllarda
Türkiye ile Karadeniz’e komşu ülkeler arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesi, eğitim ve
kültür ilişkilerinin gelişmesi, ekonomik ve sosyal
faaliyetlerin hız kazanması bölgenin geleceği
için umut vaade ediyor. Hedef, bölge ülkelerinin insanlarını bizim insanımızla tanıştırmak ve
aralarındaki sosyal bağların kuvvetlenmesine
katkıda bulunmak, Karadeniz’e komşu ülkelerin
sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girmek Ülkemizin kültür hazinelerini, ticaret ve turizm potansiyelini bu ülkelerin insanlarına tanıtmak.
Evet, Karadeniz kısaca böyle. Bir de
Karadeniz’i gözümüzle görelim. Denizini şehirlerini sıcak sevecen insanlarını, kültürünü, izleyelim.Ne demişler çok okuyan değil çok gezen
bilir. Biz de gezerek öğrenmeye keşfetmeye
çalışalım Karadeniz’i.
Karadeniz’de yeşilin her tonunu görmeniz mümkün. Burası bir orman gibi hür ve bir
ağaç gibi tektir her zaman. Kıyılarında yer yer
genişleyip daralan sürekli bir orman şeridi var.
Ormanlar buranın dağlarına öyle güzel bir renk
katmış ki insan baktıkça dağların yeşil heybeti
karşısında şaşakalır. Burası Türkiye’nin orman
bakımından en zengin bölgesi. Kayın gürgen,
köknar, ladinden oluşan nemli ve çok katlı, sık
ormanlar dağları süsler.
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DOĞAL GÜZELLİĞİ, TARİHİ,
KÜLTÜRÜ İLE ŞİRİN
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nkara ve İstanbul’un ortasında Ankara’ya
240 km, İstanbul’a 190 km uzaklıkta bir
kent... Çevresi ormanlık dağlarla çevrili bir
ovaya kurulmuş, tarihi dokusuyla yeşillik alanlarıyla
ender şehirlerimizden biri. Karadeniz kıyısından 35
km içeride bulunan Düzce.

DÜZCE TARİHİ
İlk adının Dusae olduğu düşünülen Düzce’nin
Tarihi MÖ 12. yüzyıldan başlıyor ve burada birçok
medeniyetin izine rastlamak mümkün. 1323 yılında
Orhan Gazi’nin Komutanlarından Konuralp Bey ta-

rafından Osmanlı hakimiyetine katılmış.
Bu nedenle de yöreye Konuralp Üsküp’ü
denilmiş.
Batısında Adapazarı, güneyinde Bolu, doğusunda Karabük, kuzeydoğusunda
Zonguldak bulunuyor. Batı Karadeniz iklimi ile orta Anadolu iklimi arasında bir geçiş
bölgesi konumunda Düzce.
Gezimize Düzce şehir merkezinden
başlıyoruz. Burada önemli bir müze var.
Konuralp müzesi 1994 yılında düzenlenerek ziyarete açıldı. Müzede Neolitik
çağdan Osmanlı dönemine kadar tarihsel
süreci yansıtan eserler sergileniyor
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İl merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Prusias Hypium antik kenti de Küçük Melen ve Tabak
çaylarının kenarında zamana direniyor. Kentten
günümüze su kemeri ve antik tiyatro gibi yapılar
kalmış.
Bir de görülmeye değer bir kale var
Düzce’de. Akçakoca’nın 3 km batısında kurulu
olan Ceneviz Kalesi Moloz taşlarla inşa edilmiş.
Deniz yönündeki duvarından eser kalmayan
kalenin su sarnıcından bazı kalıntılar hala görülebilir.
Osman gazinin komutanlarından olan
Konuralp’in adına rastlıyoruz şehirde. Onun
adına bir belde var. Konuralp beldesi. Bu şirin
beldede 14. yüzyılda inşa edilen Konuralp camiinin bahçesinde yer alan türbede şehri Osmanlı
topraklarına kazandıran bu büyük komutanın
mezarı bulunuyor. Ayrıca onun adını taşıyan bir
hamam var. Görülmeye değer tarihi yapılardan.
Şehirdeki Akçakoca Camii modern mimarisiyle ilgi çekici bir görünüme sahip. Düzce’de
kıyı turizminin yanı sıra Kaplıcalar da önemli
yer tutuyor. Derdin Kaplıcası ve Efteni Kaplıcası
buraya gelen ziyaretçilere şifa dağıtıyor. Yolunuz buraya düşerse bu kaplıcalara uğramadan
geçmeyin.
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DEPREMİN VURDUĞU DÜZCE
17 Ağustos depreminden Düzce de nasibini
almıştı. Yıkılmış evler ağlayan analar babalar ve
çocuklar. Bir felaket Düzce’nin ufkunda kara bulutlar gibi dolaşıyordu. Acı dolu günler... Haftalar
aylar. Her şeye rağmen içindeki güç ve umutla
bu felaketi atlattı Düzce. Atlattı ama tarihe acı bir
sayfa eklendi.

DOĞAL GÜZELLİKLER
Düzce yaylaları doğa yürüyüşleri ve bisiklet
parkurları açısından oldukça elverişli. Tertemiz
havasıyla harika manzaralar sunar bu yaylalar.
Topuk, Kardüz, Kocayayla, Odayeri, Torkul, Pürenli gibi yaylalar önemli bir turizm potansiyeline
sahip.
Düzce sınırları içinde Kurul göl, Melen çayı,
Topuk Yaylası Göleti, Hasanlar Barajı ve Akçakoca kıyılarında oltayla balık tutma zevkine
erişebilirsiniz. Ayrıca Efteni gölü kuş cennetinde
yaklaşık 150 çeşit su kuşu türüne rastlarsınız.
Burada tabiatla baş başa geçireceğiniz her dakika size huzur ve mutluluk verecek.
Acıktınız mı yöresel yemekleri tadın. Arnavut böreği, şıl börek, göbete ve mantısı, Boşnak
böreği, höşmerim gibi önemli yöresel yemekler
damak zevkinize zevk katacaktır.
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YEŞİLİYLE, AŞÇILARI VE
YİĞİTLERİYLE KÖROĞLU’NUN

BOLU

Y

üksek dağları gür ormanları ve bol
akarsularıyla şirin bir Batı Karadeniz
kenti. Köroğlu’nun yurdu. Eşsiz doğal
manzarasıyla Abant gölünü içinde barındıran
şehrimiz. Yedigölleriyle, yemyeşil mesire yerleri ve
doğal güzellikleriyle tarihiyle kültürüyle Bolu. Yılın
dört mevsimi Bolu ve çevresini ayrı güzellikler
süslüyor.
Batısında Sakarya, güneybatısında Bilecik ve
Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı,
Kuzeyinde Zonguldak ve Karadeniz bulunuyor.
Kentin sulak toprakları, geniş otlakları ve gür
ormanları şehirde bir renk cümbüşü oluşturuyor.
Ayrıca efsane ve destanlarıyla bir başka güzeldir
bolu. Bir zamanlar Anadolu’daki Bitinya bölgesinin merkezi olan bolu Malazgirt zaferinden sonra
Türk akıncılarına kucak açtı. Ve Türklerin eline
geçti.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 8.458 km2.
: 311810
: 14
: 374

İLÇELERİ :
Dörtdivan, Gerede, Göynük,
Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu,
Seben ve Yeniçağa.

ANADOLU YİĞİTLERİNİN SİMGESİ
Bolu dağlarında kükrek bir ses dökülür,
gümbür gümbür Anadolu’ya. Bu yiğitçe kükreyiş Çamlıbel’in eteklerinden düz ovaya yaylım
yaylım iner. Ses verir çağlayanlarda.
Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir.
Köroğlu’nun sesi bu. Yıllardır Anadolu’da
yiğitliğin simgesi olan saza söze dökülen halk
ozanı Köroğlu’nun. Bolu dağlarında yaşamış
bu yiğit. Halkın sevgisini kazanmış. Her zaman haklının yanında haksıza karşı olmuş
ve adı dilden dile gönülden gönüle günümüze
kadar ulaşmış.
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Bolu yalnız ozanları, yiğitleriyle değil, tabii
güzellikleriyle de ender şehirlerden birisi. Şehrin
güney batısında Abant dağları üzerine oturmuş
Bir Abant gölü vardır ki güzelliği dillere destan.
Bolu’dan Karadeniz’e doğru alabildiğine uzanan
geniş ormanlar arasında Abant’ı gören göz başka güzellik görmez artık. Temiz suyuyla ormanların çam kokulu havasıyla, su kuşları ve diğer
hayvan türlerinin varlığıyla başlı başına bir cennet. Ve keşfedilmeye hazır.

YEDİ FARKLI RENKTEKİ GÖLLER
Yedi göller yedi renk, peri masallarını, efsaneleri süsler. Bilmediğiniz tanımadığınız maviler
yeşiller. Tatlı bir serinlik var burada. Bütün vücudunuzu kafanızı dinlendiriyor. Kayalardan köpüre köpüre seken küçük çağlayanların sesi. İşte
burası Bolu ormanlarında Yedi göller.
Yedi göller gerçekten görülmeye değer güzellikte. Ayrıca burası yurdumuzun en karışık ormanlarının bulunduğu bölge. 1965 yılında milli
park haline getirilen yedi göller dünyanın harikalarından. Bahar ve yaz aylarında her gölün çevresi çiçek ve ağaçlarla kaplanır. Mayıs aylarında
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bu milli parkta renk renk orman güllerini görürsünüz. Nilüfer yaz boyunca hiç eksik olmaz buradan. Ülkemizin ilk alabalık üretme istasyonu da
burada kurulmuş. Yedi göllerde alabalığın keyfine doyum olmaz doğrusu. Konaklama problemi
de yok. Yedi göller bu gün yüzlerce doğaseverin
ilgisini çekiyor.
Kışın Bolu, bir kayak merkezi haline gelerek
on binlerce kişiyi kendisine çeker. Buradaki Kartalkaya kayak merkezi ayrı bir canlılık kazandırmış Bolu’ya. Kentin güneyinde bulunan ve Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Karacasu
kaplıcaları da sularıyla şifa dağıtıyor gelenlere.
Bolunun güneybatısındaki Mudurnu ve Göynük
Türk kültür tarihinin önemli merkezleri arasında.
Burada eski Türk evlerinden harika örnekler görürsünüz. Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biri olan Akşemseddin Türbesi Göynükte.
Bir de Göynük’te aynı zamanda bir kitabe olan
Phryg kaya kabartması da dikkatinizi çekebilir.
Bolu birçok Osmanlı mimarisini içinde barındırır. Yıldırım Beyazıt Camii, imaret camii,
Süleyman paşa camii ve daha niceleri.
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AŞÇILARIYLA ÜNLÜ MENGEN
Mengen ilçesi yemekleriyle ve yetiştirdiği
ünlü aşçılarıyla buraya gelen ziyaretçilere Türk
mutfağından doyumsuz lezzetler sunuyor. Eğer
Mengen’e yolunuz düşerse yol kenarındaki lokantalardan gözünüze kestirdiğinize girin. Ve
buranın yemeklerinden dadın. Yemekler hoşunuza gidecektir.
Bolu müzesini unutmayın. Kent merkezinde Kültür merkezi binasında 1981 yılında açılan
müzede çok eski çağlardan Osmanlıya kadar
birçok tarihi eserle karşılaşırsınız. Burada bulunan Ören yerlerinden Romalılardan günümüze
ulaşan Bithynion kenti önemli antik kentlerden
birisi. Tarihin esrarengiz fısıltısını bu antik kentlerin sütunları arasında duyabilirsiniz
Bolu da 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminden nasibini aldı. Yıkılmış evler ağlayan
analar babalar ve çocuklar. Bir felaket Bolu’nun
ufkunu karartmıştı. Acı dolu günler... Haftalar aylar. Ama her şeye rağmen içindeki güç ve umutla bu felaketi atlattı Bolu...
Bolu ve çevresi flora yönünden oldukça
zengin. Türkiye’deki mevcut 7000 adet bitki
türünün yarıdan fazlası burada yetişiyor. Buna
bağlı olarak ormancılık hayli gelişmiş. Yöre halkı
ayrıca tarım ve hayvancılık da yapıyor.
Bolu ilinin insanları sevecen ve sıcak. Doğu ve güneydeki ilçeler kültürel açıdan bir birine
benzer. Ancak Akçakoca ve Düzce oldukça büyük kültürel farklılıklar gösterir. Çünkü Akçakoca nüfusunun yarıdan çoğunu doğu Karadeniz
göçmenleri oluşturuyor. 1877 de başlayan göç
yakın zamana dek sürmüş.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Bolu’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan
harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 3177 şehit verilmiş. Savaşlara
gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak olanlar ve kaybolanlar hastalıktan ölenler kayıtlara
girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında şehit
sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor. Bolu
merkezdeki şehitliği ve Gerede şehitliğine uğra-

yıp buraları ziyaret ediyoruz. Onların huzurunda
tüm şehitlerimize bir Fatiha okumayı da kendimize bir borç biliyoruz.
Sunuş: Bolu’dan Türkiye’nin maden kömürü
yatağı olan yemyeşil ormanlarla, doğal güzelliklerle Karadeniz kıyılarını süsleyen Zonguldak’a
geçiyoruz. Ee keşfedilmeyi bekleyen daha birçok yer var. Yolumuz uzun.
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Göynük Evleri

Abant
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

YEŞİLİ, SANAYİSİ VE
TAŞKÖMÜRÜ İLE

T

ZONGULDAK

ürkiye’nin Kömür Havzası. Bir sanayi ve
liman kenti. Ereğli Demir Çelik Fabrikasıyla,
Cehennem ağzı mağarasıyla, tarihi yapıları
ve doğal zenginlikleriyle Karadeniz’in en güzel
şehirlerinden biri. Zonguldak.

Zonguldak kuzeyden ve batıdan Karadeniz,
Doğudan Kastamonu, kuzeydoğudan Bartın, Güneyden Bolu ve Çankırı illeriyle çevrili.

ZONGULDAK TARİHİ
Zonguldak’ın Tarihi MÖ 8. yüzyıla uzanıyor.
Denizcilikle uğraşan ve birer Frig boyu olan Heterler ve Mariyeddinler buranın bilinen ilk halkı.
Daha sonra Kimmerler. Kimmerlerin hâkimiyeti
kısa sürmüş. Medler, Frigyalılar ve Lidyalıların
ardından bir süre Persler burada hüküm sürmüş.
Roma Bizans derken 1084 yılında Anadolu Selçukluların eline geçmiş. Sonra yine Bizans. 1335
yılında Candaroğulları Beyliği’nin eline geçen şe-

Yüzölçümü
Nüfusu
Alan kodu
Plaka kodu

: 3.481 km2,
: 599.698.
: 0372
: 67

İLÇELERİ :
Alaplı, Çaycuma, Devrek,
Ereğli, Gökçebey, Kilimli,
Kozlu.
hir, Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı
topraklarına katılmış. 1923’te ise Türkiye
Cumhuriyetine bağlı bir il olmuş.
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TAŞKÖMÜRÜNÜN MAZİSİ
İSTEDİĞİNİZ DESENDE BATON
BULUNUR
Türkiye’nin Kömür havzası olan
Zonguldak’ta ekonomik hayat madencilik ve
sanayiye dayanıyor. Aynı zamanda bir liman
kenti olan Zonguldak’ın çevresi doğal güzelliklerle çevrili. Kentin güneydoğusunda bulunan
Devrek birbirinden güzel işlemeli bastonlarıyla
tanınıyor. Türkiye’nin en güzel bastonları burada eğilip bükülüyor. Baston atölyelerinin sayıları azalmaya yüz tutmuş ama siz yine de bir
atölyeye girip bu mesleğin nasıl icra edildiğini
görebilir en güzellerinden bir baston satın alabilirsiniz.
Zonguldak’taki Ereğli bir sanayi limanı. Demir çelik fabrikalarının bulunduğu Ereğli ayrıca
çileği ile de ünlü. Ereğli’nin doğusunda yer alan
Cehennem ağzı mağarası birçok turistin uğrak
yerlerinden biri. Mitolojiye göre Herkül bu mağaranın içinde Kerberos köpeğini öldürmüş.

Zonguldak, maden kömürü bulunana
kadar bir köydü. Şehrin bulunduğu kesim
bataklık ve sazlı olduğu için gemici dilinde bu anlama gelen Zongalık diye anıldığı
anlatılır. Daha sonra bu kelime değişikliğe
uğrayarak bu günkü Zonguldak adını alır.
Zonguldak’ı Zonguldak yapan Uzun
Mehmet’in Niren Deresinde bulduğu kara
kara taşlar. Ereğli’nin kestaneci köyünden
bir deniz eri “Uzun Mehmet” Niren deresi
boyunca bir yürüyüş yaparken derenin taşıdığı molozlar arasında siyah taşlar gördü.
Topladığı bu kara taşlar ocakta yanınca çok
sevindi. Ve İstanbul’un yolunu tuttu. Padişaha gösterdi. Bunun karşılında avucuna
tam elli altın sayıldı. 1829’daki bu buluş
Türk kömür işletmeciliğinin başlangıcını
oluşturur.

186

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

ÇOBAN ÇEŞMESİ
Karadeniz Ereğli’sinin az ötesinde Denizin
kıyısında bir mesire yeri var. Bu mesire yerinde
bir de şiirlere ilham olan hakkında hikâyeler anlatılan Çoban çeşmesi. Halk çoğu zaman bayram
tatillerini burada geçirir. Burası tabii güzelliklerin
yanında gürül gürül akan buz gibi suyuyla da
meşhur. Çoban çeşmesinin hikâyesini herkes
bilir biz de anlatalım. Bir zamanlar Ereğli beyinin
oğlu ava çıkar. Ağustosun sıcağında saatlerce
at koşturur. Yorulur ve su içesi gelir. Bir koyun
sürüsü görür. Yaklaşır ve çobandan su ister.
Çoban orada bulunan bir kayaya elindeki çomağıyla vurur. Oradan su fışkırır. Delikanlı içer ama
hayretler içindedir. Çobana bunu nasıl yaptığını
sorar çoban da sen kan dökersin ben de gönül
yaparım cevabını verir. İşte işin sırrı bu der. O
günden sonra delikanlı avı bırakır ve gönül yapmak için yemin eder. İşte bu çeşme o günden bu
güne akıp durur. Gelenlerin de bağrını serinletir.
Buraya yolunuz düşerse bu sırlı çeşmeden kana
kana su için, suyu yudumlarken ayrı bir lezzet
alacak ve ferahlayacaksınız.
Zonguldak’taki Ereğli müzesi gerçekten
görülmeye değer. İlk defa 1988 yılında hizmete açılmış olan müzede Grek, Bizans, Roma
dönemlerine ait sütun başlıkları, cam kaplar,
takılar, çeşitli madeni eşyalar, araç gereçler sergileniyor. Ayrıca Abbasi, Emevi, Sasani, Artuklu,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma sikkeleri de bu müzede bulabilirsiniz. Bunun yanında silahlar mühürler tütünle ilgili eşyalar eski tespihler saat ölçü ve tartı aletleri ve buna benzer
birçok yöresel etnografik eser bu müzede.

Zonguldak’taki Herakleia Pontica, Acheron
Vadisi, Tion, Filyos gibi ören yerleri birçok yerli
ve yabancı turistin ilgi odağı. Ayrıca su tesisleri,
Çeştepe Fener Kulesi, Krispos Anıt Mezarı ve
Herkül Sarayı şehrin önemli tarihi kalıntıları arasında bulunuyor.
Bir de Bizans kilisesi Ayasofya Camiini görebilir Ereğli Kalesi’ne çıkıp şöyle bir şehri izleyebilirsiniz. Buradan şehrin görüntüsü harika.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi kayıtlarına göre Zonguldak’ta Balkan Savaşı, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve
benzeri mücadelelerde 2091 şehit verilmiş. Bu
gün Zonguldak merkezde bulunan Zonguldak
şehitliği Mehmetçiğimizi bağrında barındırıyor.
Şehirden ayrılmadan bu yöre mutfağının leziz yemeklerini tatmak gerek. Yemekler ağırlıklı
olarak unla yapılıyor burada. Yine de yemekler
çok lezzetli. Dünyanın en lezzetli kestanesi olan
Kuzu kestanesi de buradaki ormanlarda yetişiyor. Kuzu kestanesini yemeden Zonguldak’tan
ayrılmak olmaz doğrusu.
Sunuş: İnsan sürekli yeni yerler keşfetmek,
yeni coğrafyalarda yeni insanlarla tanışmak
ister. İçindeki merak duygusu onu uzun yolculuklara seyahatlere yöneltir. Bir tutkuya dönüşür
geziler. İşte biz de yollardayız. Yürüdükçe, Yeni
yüzler, yeni mekânlar gördükçe içimiz büyük bir
sevinçle doluyor. Anadolu halkının sıcaklığının
hissediyoruz. Ve uzaktan Karabük’ü görüyoruz.
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Kırklareli
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Tekirdağ

İstanbul
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Zonguldak
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Çankırı

Bilecik
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Karaman
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İzmir
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Eskişehir

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Gaziantep

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 4074 km2
: 248.014
: 78
: 370

İLÇELERİ :
Eflâni, Eskipazar, Ovacık,
Safranbolu, Yenice.

A

dını üzerinde yaşadığı coğrafi konumdan alan Karabük, Karaçalılık
yer anlamına geliyor. Küçük bir
yerleşim iken Cumhuriyet sonrası ağır
sanayinin gelişmesi ile önem kazanmış.
1941 yılında bucak, 1953 yılında Zonguldak iline bağlı bir ilçe ve nihayet 5 Haziran
1995 tarihinde il olmuş.
Karabük’ün doğusunda Kastamonu,
kuzeyinde Bartın, Batısında Zonguldak ve
Bolu, güneyinde Çankırı bulunuyor. Karadeniz ikliminin görüldüğü ilde kışlar ılık ve
yağışlı, yazlar ise sadece ılık geçer.

EVLERİYLE, SANAYİSİYLE
ŞİRİN KENT

KARABÜK

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SANAYİ
KENTLERİNDEN BİRİ
Karabük bir sanayi kenti. Burada bulunan demir
çelik fabrikası bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. 1939 yılında Atatürk’ün emriyle maden
kömürüne yakınlığı, demiryolu güzergâhı üzerinde oluşu ve bölgenin işçi yerleşimine uygunluğu nedeniyle
kurulan demir çelik fabrikasının üretime başlamasıyla Karabük’ün de bölgenin de kaderi değişti. Burası
bölgenin ve Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri oldu. Binlerce insanın da ekmek kapısı.
Yüksek fırınlar ve Sinter tesisleri, enerji tesisleri,
dökümhane, çelikhane, haddehaneler kok fabrikaları, makine ve çelik yapı fabrikaları bulunan Karabük
Türkiye’nin ilk ağır sanayi atılımının gerçekleştiği bir
yer.
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SAFRANBOLU
Karabük'te tarihi evleriyle bir açık hava
müzesini andıran Safranbolu, Türk mimarisinin
özgün eserlerini günümüze kadar taşıyor. Bu
adı da çevresinde yetişen safran bitkisinden
alan Safranbolu görülmeye değer. Ünü dünyaya
bahçesi var. Ve evlerin dış özellikleri dikkat çeker. Tümü beyaz, açık gri ve sarıya boyanmış.
Evlerin saçaklarına asılan geyik boynuzunun
uğur getirdiğine inanılır. Evlerin dış cephesinde
eski yazı sanatının örneklerine rastlarız. Kimi
evlerde de duvar üzerinde bitkisel desenli bezemeler var.
Karabük su kemerleri, Kaya mezarları gibi önemli tarihi eserlerin yanı sıra kanyonları,
mağaraları yaylalarıyla eşsiz doğa güzellikleri
barındırıyor.
Üçbölük Köyü Kaya Mezarları, Karain gibi
yörede çok sayıda kaya mezarları bulunuyor. Bu
da ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürüyor.
Karabük doğal oluşumları ve uzunluklarıyla
dikkat çeken mağaralara sahip. Mencilis Mağarası, 6,5 km ile ülkemizin en büyük mağaralarından biri.
Orman kaynakları bakımından önde gelen
illerimizden biri olan Karabük'te, Yenice ormanları ağaç çeşitliliği yönünden önemli. Sonbahar aylarında rengârenk bir görünüm kazanan
ormanlar bitki inceleme, doğa yürüyüşleri için
ideal.
Gözleme, kuyu kebabı, yayım makarnası,
su böreği ve ev baklavası bulunabilecek Karabük yöre yemeklerinden. Ayrıca Safranbolu lokumu da ünlü.
Karabük'e bir gün yolunuz düşerse
Safranbolu'yu gezmeden, Karabük Bulak Köyü
Mencilis Mağarası'na gitmeden, Ulu yayla ve
Sarıçiçek Yaylasını, Yenice Arberataum (Açık
Hava Orman Müzesi)'ni, Eskipazar Hadrianapolis antik kentini görmeden, Eflâni Göletlerinde
balık tutmadan, Safranbolu'da Kuyu Kebabı,
Zerde, Su Böreği ve gözleme yemeden, dönmeyin.
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Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

TARİH, KÜLTÜR VE SOSYAL
YAŞANTISIYLA

BARTIN

Bir batı Karadeniz kenti olan Zonguldak’ın
doğusundaki Bartın şehri, gür ormanları doğal
kumsalları, eski ahşap evleri ile karşılar misafirlerini.
Bartın Irmağı’nı oluşturan Koca ırmakla kocamaz çayının çevrelediği bir tepeciğe oturan Bartın
gerçekten Karadeniz’in Nazlı güzeli. Yıllar önce
şair Rıza Polat “Bartın Türküsüyle” bu güzele seslenmiş.
Görmedim gezdiğim yerlerde eşin
Bir başka koku var gülünde Bartın
Ant dağlarından doğar güneşin
Irmaklar kuşaktır belinde Bartın
Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde ve batısında Zonguldak, doğusunda Kastamonu bulunuyor.
Bartın’ın tarihi eski çağlara dayanıyor. Birçok medeniyet gelip geçmiş buradan. 8. yüzyıl-

: 2140 km2
: 198.999
: 74
: 378

İLÇELERİ :
Bartın, Amasra,
Kurucaşile, Ulus
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

da Müslüman Araplar İslamiyet’i yaymak için
buraya gelmişler. Osmanlı zamanında Fatih
sultan Mehmet Cenevizlerin elinden şehri almış ve burayı Amasra yapmış. “Çeşmi Cihan”
yani cihanın gözü unvanını layık görmüş koca
Fatih. Bundan sonra Amasra mutlu yıllarına
kavuşmuş içinde yaşayan halkını da mutlu
etmiş.
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AMASRA
Bartın’ın dik ve ormanlık yamaçlarını deniz
ile buluşturan 59 km’lik kıyı şeridinde pek çok
plaj bulunuyor. Deniz mevsiminin kısa olmasına
rağmen özellikle Amasra yoğun turist çekiyor.
Amasra barındırdığı tarihi eserler, ünlü kalesi
ve yat limanlarıyla mükemmel bir alternatif gezi
durağı.
Bartın’ın Amasra müzesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçaları, heykelleri, yazıt ve seramik eserleri görebilirsiniz. Ayrıca
müzede el sanatlarıyla birlikte çeşitli etnografik
eser sergileniyor.
Çarşıda Bosna valisi İbrahim Paşa tarafından yaptırılan İbrahim Paşa camiinin 150 yıllık
bir geçmişi var. Halil Bey Camii, Fatih camii,
İçkale mescidi görülmesi gereken diğer eserlerden.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre Bartın’da Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 798 şehit verilmiş. Şehitlerimizi
minnetle rahmetle anıyoruz.
Yağışlı ve ılıman iklimi, gür ormanları, dere
ve şelaleleri ile Bartın, doğa sporları açısından

büyük bir potansiyele sahip. Kurucaşile’deki
Göldere şelaleleri, yemyeşil bir coğrafyanın
içinde çağıldıyor. Burası güzelliğiyle gelenleri
büyüler.
Sunuş: Yeşil vadiler, ormanlar, çağıldayan
şelaleler, dereler, deniz ve tarih. Karadeniz’de
insan kendini bambaşka bir dünyada hisseder.
Tabiat o kadar göstermiş ki kendini etkilenmemek elde değil. Ve Kastamonu’ya doğru ilerliyoruz. Bakalım bu şehir bize neler anlatacak.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

191

DOĞAL, KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİYLE
VE EN GÜZEL SİVİL MİMARİSİYLE

KASTAMONU

Yüzölçümü: 13.108 km2
Nüfusu: 383.373
Plaka kodu:37
Telefon kodu:366

İLÇELERİ :
Abana, Ağlı, Araç, Azdavay,
Bozkurt, Cide, Çatalzeytin,
Daday, Devrekâni, Doğanyurt,
Hanönü, İhsangazi, İnebolu,
Küre, Pınarbaşı, Seydiler,
Şenpazar, Taşköprü, Tosya.

YUKARIDA ASILI DURAN
KASTAMONU KALESİ

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Afyon

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Karaman

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta
Burdur
Antalya

Ağrı

Tunceli
Nevşehir

Denizli

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Uşak

İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

K

Hatay

astamonu doğal ve kültürel bakımdan
zengin bir ilimiz. Ekonomisi büyük ölçüde
tarıma dayanıyor. Burası Türk sivil
mimarisinin en güzel örnekleri olan tarihi evleriyle
bir açık hava müzesi görünümünde. Çok sayıda
şifalı su kaynağının da bulunduğu kent, 135 km
kıyı şeridi ormanları havadar yaylalarıyla, dağ
sularıyla sanki bir yeryüzü cenneti.
Şehrin doğusunda Sinop, batısında Bartın ile
Zonguldak, güneyinde Çankırı, güneybatıda Çorum ve kuzeyinde Karadeniz yer alıyor.

Kastamonu kentine şehrin sarı ışıklarıyla birlikte girdiğiniz zaman sizi ilk karşılayan kendine
çeken evler ve sokaklar olur. Sonra kentin ortasında ince içli bir şekilde akan bir dere.

Yukarıda asılı duran kalenin farkına
varırsınız. Bu kale görünümüyle etkiler sizi. Kastamonu Kastamonu olmadan önce
atlamış bir Türk beyi atına. Özü özüne sözü
sözüne uygun kendisi gibi yiğitlerle gelmiş
Kastamonu kalesinin önüne. Sarp bir kayanın üzerinde gökyüzüne uzanan kale o gün
Bizanslılarınmış. Bizans tekfurunun kızı Moni
bu Türk beyinin kaleyi fethetmesine yardımcı
olmuş. Hikâye uzun tabi, sonunda Türk beyi
yiğitleriyle birlikte kaleyi fethetmiş fethetmesine ama onlara yardımcı olan hatta genç
yiğide gönlünü kaptıran Moni babası tarafından öldürülmüş. Türk beyi esir aldığı Bizans
tekfuruna sinirlenerek “kastın neydi Moni’ye”
diye haykırmış. O günden sonra şehre Kastımoniye denmeye başlanmış.
Kastamonu Kalesi’nin böyle de bir
hikâyesi var işte. Işıklar çoğaldıkça vadinin
iki yakasında uzayıp giden şehri iyice fark etmeye başlarsınız. Yollarda arabalar, faytonlar,
evler, dükkânlar... Gün aydınlandıkça kale güzelleşen edasıyla size hoş geldiniz der.
12. yüzyılda Bizanslılar tarafından kayalık bir tepe üzerine yaptırılan bu kale, şehrin
en görkemli anıtlarından biri. Farklı zamanlarda çeşitli onarımlar görerek günümüze ulaşabilmiş.
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Şehre hâkim bir tepede bulunan kale çıkılmaya değer doğrusu. Buradan Kastamonu’nun
görünümü bir başka. Her şey ayağınızın altında.
Sizi ilk etkileyen Kastamonu’nun eski evleri olacak. Eski mimarinin sıcaklığı var bu evlerde. Değişik özellikleriyle yıllar boyu yaşamını sürdüren
evler vadinin iki yakasında boy veriyor. Bunların
arasına yerleştirilmiş camiler, medreseler hanlar
hamamlar.
Hemen etekteki tek kubbeli yapı Eli güzel
camiidir. Sonra evlerin seyrekleştiği noktada
büyük bir yapı topluluğu belirir. Burası eski bir
halvet dergâhıdır. Şabanı veli adıyla anılır geleni
gideni boldur.
Kentin diğer ucunda yüce kayalar üzerine
oturmuş bir grup yapı daha vardır. Candaroğulları döneminden kalma İsmail Bey adına yaptırılmış camii, medresesi, hanı hamamı mektebi.
Tarihi yapılar şehrin dört bir yanına yayılmış.
Yılanlı Şifahanesi, Atabey, Ferhat Paşa Sarayı,
camileri, türbeler şadırvanlar çeşmeler. Bunlardan oluşmuş Kastamonu. Her dönemden benliğine bir şey katmış. Ortada kışın coşkun yazın
ölgün akan ırmak geçmiş zamanın şahidi.

MİLLİ MÜCADELEYE
BURADAN ÇAĞRILDI
Nasrullah Cami Kastamonu’yla adeta özdeşleşmiş. İstiklal marşının cemaate ilk okunduğu yer burası. Milli mücadeleye insanlar bu
camiden çağırdı. Nasrullah Camii bu gün ziyaretçilerine manevi atmosferiyle huzur veriyor.
Candaroğulları zamanından kalma İbni
Neccar Camii, dikdörtgen planlı ve tek kubbeli.
Sivri kemer içindeki kapısı ahşap oymacılığıyla
eşsiz bir eser.
Şehir merkezinde Milattan önce 7. yy dan
kaldığı sanılan Roma dönemine ait Evkaya
mezarları ev şeklinde olduğu için bu ismi almış.
Kastamonu endüstri meslek lisesi yakınında
bulunan sekiz metre yüksekliğindeki bu kaya
mezarı görülmeye değer.
Tarihi bir yapısı olan Kastamonu arkeoloji

müzesi, 1917 yılında mimar Kemalettin bey tarafından ittihat ve terakki cemiyeti binası olarak
yaptırılmış. İkinci istiklal binası olarak da kullanılmış. Atatürk 1925 yılında şapka ve kıyafet
inkılâbı ile ilgili tarihi nutkunu bu binada vermişti. Müzede tarih öncesi dönemlerden başlayıp,
Roma, Bizans, Candaroğulları beyliği, Osmanlı
dönemlerine ait kalıntılar sergileniyor. Şehirde
ayrıca Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi de
bulunuyor. Burada da Kastamonu el sanatları
ürünlerini yöresel giysileri, bakır mutfak eşyaları
ve dokuma örneklerini görmeniz mümkün.
Kastamonu’nun içinden geçerseniz bir kaide üzerinde yükselerek kıyafet ve şapka devrimini simgeleyen Cumhuriyet caddesini görürsünüz. Şehrin en işlek caddelerinden olan bu caddede şehir halkına karışabilir şehrin insanlarını
yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.
Pınarbaşı ilçe merkezine 36 km uzaklıktaki
Yamanlar Köyü’nde yer alan Ilgarini Mağarası
250 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık bir milyon yılda oluşmuş sarkıt ve dikitler bulunuyor.
Bu mağara 3. ve 4. zamanda oluşan dünyanın
dördüncü büyük mağarası. Mağaranın doğal
kemerli girişinde Bizans dönemine ait olduğu
sanılan yıkık harabe bir köyle karşılaşırsınız.
Mağaranın sağından devam ettiğinizde bir su
sarnıcı görürsünüz. Gerçekten esrarengiz bir
mağaraya.
Kastamonu denince herhalde akla ilk gelenlerden biri Ilgaz Dağı olsa gerek. Marşlara,
şarkılara konu olmuş Ilgaz, Anadolu’nun bir yüce dağı. Zaten Kastamonu dağlarla çevrili. Kuzeyindeki dağlara İsfendiyar yahut Küre Dağları
güneyindeki dağlara da Ilgaz Dağları deniliyor.
Buralarda milli parklar var.
Ilgaz Dağı Milli Parkı, dağın eteklerinden
doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam,
köknar ağaçlarından meydana geliyor. Ayrıca
burada dünyada nadir bulunan bitki ve çiçek
türlerinden sayılı olanlarını görmeniz mümkün.
Milli parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporlarına imkân sağlaması. Kayak sporu yapmayı
ve izlemeyi sevenler için Ankara Konağı diye
adlandırılan alan bir çekim noktası.
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Ankara merkezine en yakın bu kayak merkezi milli parkın içinde bulunuyor. Ayrıca park
alanında doğal yürüyüş, çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma, günübirlik etkinliklere katılma
imkânı da var. Milli park sınırları içindeki Karasu
Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve
avlanma göletleri hizmete açık. Ilgaz Kış sporları turizm merkezinde 800 metrelik kayak pistiyle
iki adet telesiyej ve teleski tesisi çalışıyor. Milli
park buraya gelen ziyaretçilerin yeme içme konaklama ihtiyacını da karşılıyor.

yıllara kadar hala kullanılan tekerlekli öküz arabalarıyla İstiklal Savaşı’nın mermilerini taşıdılar.
Şerife Bacı unutulmayacak bir isim İnebolu’dan
aldığı kanısını cepheye götürürken top mermisi, askeri cephaneyi Mehmetçiğine ıslanmadan
ulaştırmak için gösterdiği fedakârlıkla tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Bu gün Şerife Bacı
ismi Kastamonu’da dilden dile gönülden gönüle
dolaşır, anlatılır. Bu isim gerçekten Türk insanının vatanseverliğinin fedakârlığının en büyük
örneği.

Kastamonular Kurtuluş Savaşı’nda ve Milli
Mücadele’de kahramanlıklarıyla anılır. Bu gün
şehit ve gazi torunu olan Kastamonulular el birliği ile Kastamonu’yu geliştirmek için çalışıyor.
Yüzlerce Kastamonulu iş adamı ve sanayicinin
kurduğu Kastamonu Holding bu ilimizi dünyaya
tanıtmak için Ilgaz Dağlarına modern turistik
tesisler ve beş yıldızlı oteller yapmışlar. Zadece Kastamonu’yu değil Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapıyor. Doğa turizminin
yanı sıra kültür ve tarihi turizmini de canlandırarak Kastamonu’nun kültür ve medeniyet tarihini
ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kastamonu’ya
yatırımlar.

Evet Kastamonu Milli Mücadele’de ülkemizin en fazla şehit veren şehirlerinden. Milli
Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre
Kastamonu’da, Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı,
Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve benzeri
mücadelelerde 5160 şehit verilmiş. Savaşlara gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak
olanlar ve kaybolanlar hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında
şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor.
Kastamonu’nun Tosya şehitliği vatanları uğruna
canlarını feda etmiş erlerin subayların askerlerin
anısına yapılmış. Onları ziyaret ederek vefa borcumuzu yerine getiriyoruz.

İsterseniz buradan, pirinciyle, dokumalarıyla, el sanatlarıyla ünlü Tosya’ya gidebilir, Cide’de
sarı yazmaları görebilir festivallerine katılabilirsiniz. Cide’de eski gelenekler hala yaşıyor.
Bayramlarda her mahallenin ayrı bir günü var.
Kapılar açılıyor ve her eve girip bayram yemeğini yiyebiliyorsunuz. Hiç kimse neden geldiniz
demez ve herkes sizi ağırlamak için elinden geleni yapar.
Antep’in kahramanlık madalyasını herkes
biliyor. Oysa İnebolu’nun beyaz şeritli kahramanlık madalyasını çok az kişi bilir. Milli mücadelede istiklal madalyası almış İnebolu, İstiklal
Savaşı’nda Anadolu’ya silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı yer olmuş. O yüzden denizden topa tutmuş istilacılar İnebolu’yu. İnebolular
da ellerindeki tek topu Kel Süleyman tepesine
kurup karşılık vermişler. İnebolu Birinci Dünya
Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda erlerinin
tümünü yitirmiş. Geride kalan kadınlar da ellili

Kastamonu’nun Büryan kebabını yiyip buz
gibi suyunu içtikten sonra size şöyle derler:
Kastamonu’ya bir gelen bir daha gelir, sonra döner bir daha gelir.
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BİTMEZ TÜKENMEZ MAVİLİKLERİ,
YEŞİLLİKLERİ, TARİHİ, KÜLTÜRÜ İLE

SİNOP

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 5.862 km2
: 219.733
: 57
: 368

İLÇELERİ :
Ayancık, Boyabat, Dikmen,
Durağan, Erfelek, Gerze,
Saraydüzü, Türkeli.

T

ürkiye’nin Karadeniz’e uzanan en kuzey
ucu. Üç tarafı denizle çevrili Boztepe
burnu ve yarımadası üzerinde kurulmuş
bir şehir. Bitmez tükenmez mavilikler, yeşiller,
yollar, tarih, kültür ve insan... İşte Sinop.

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
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Çankırı

Bilecik
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Giresun

Tokat
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Karaman
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Adıyaman

Gaziantep
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Hatay

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Mersin

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Niğde

Burdur
Muğla

Bingöl

Kayseri

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Sivas

Afyon
Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Şanlıurfa

Mardin

Şehrin doğusunda Samsun, kuzeyinde
Karadeniz, batısında Kastamonu, güneyinde Çorum illeri bulunuyor.
Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir deniz gibi akıyor.
Baksam bir uzaklık var hangi yana
Ve hangi eşyaya baksam bir ayna
Varmak istediğim uzak limana
Gemiler beni almadan kalkıyor
Öyle demiş şair. Başınızı kaldırsanız dört
bir yana baksanız, gerçekten hep uzakları görürsünüz. Bitmez tükenmez mavilikler, yeşiller,
yollar. Bu limana gemiler uğramadan geçemiyor.
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Tarihin ilk çağlarından beri kim Karadeniz’e
el atıp yerleşmek istese Sinop’a uğramış sonra
Karadeniz’e yönelmiş.
İnsan dalgaların coşup kudurmadığı aylarda en güzel tabiat parçasını aramaya koyulsa
eninde sonunda geleceği yerlerden biri de Sinop şehri.
İç ve dış limanı yüzünden Karadeniz’e korkusuzca başkaldırmış olan bu kentin kuruluşuysa efsanelere kadar gidip dayanıyor.
Biri çıkar Karadeniz’de yeni ticaret yerleri
arayan Akalar burayı görmüş olmalı der onlara
bağlar. Biraz daha kesin konuşmayı sevenler
kalıntılara bakar eski gezginleri şahit gösterir ve
Miletoslular tarafından kurulduğunu iddia eder.
Bundan sonrası malumdur, Kimmerler, Lidyalılar, Atinalılar, bir süre bağımsız yaşamlar, daha
sonra Roma Bizans Selçuklu Candaroğulları
Osmanoğulları... Bu gün kentin dört bucağına
yayılmış yazıtlar gözümüze takılır. Üzerinde o
eski döneme ait yazılar.
Sinop’u 1215 yılında alan Sultanlar sultanı
İzzettin Keykavus, kentin dört bir yanını dönemin önde gelen kişilerine onartmış bazı bölümlerini de yeniden yaptırmış. Sultanlar sultanı
yüzyıllara dayansın, güçsüz kalmasın deyip
baştanbaşa onarttığı, iç kale ile burçlar eklettiği
bu kenti bu gün görse tanımaz.
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SİNOP KALESİ
Sinop kalesi çok eski dönemlerde şehri
koruma amaçlı yapılmış. Surlar çeşitli dönemlerde onarılmış. Tarihte birçok olaya sahne olan
Sinop kalesi bu gün hala yer yer ayakta duruyor. Kale Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde
cezaevi olarak kullanılmış.
Sinop’un sülüklü göl mevkiinde tarihi Sinop
tüneline rastlarsınız. Antik döneme ait burada
yapılan incelemede tünelin yaklaşık 230 metre
uzunluğunda olduğu saptanmış. Bu tünelin bir
su kanalı olabileceği düşünülüyor.

SİNOP’UN ADI NEREDEN GELİYOR?
Topraklarının büyük bir bölümü batı Karadeniz’de ufak bir bölümü de orta
Karadeniz’de olan Sinop ili, denize uzanan bir
yarım ada üzerine kurulmuş. Ilıman bir iklimin
hâkim olduğu ilde yağışların düzenli ve bol olması nedeniyle doğal bitki örtüsü çok zengin.
Çangal dağlarında Türkiye’nin en iyi ormanları
bulunuyor. Sinop ayrıca rüzgârlara kapalı doğal
koylarıyla Karadeniz’in en güzel tatil yerlerinden biri. Özellikle Hamsaroz ve Akliman koyları
Güney Ege koylarından farksız güzellikte. Adını
Amazon kraliçesi Sinope’den alan kent tarihte
ilk kez Miletli kolonister tarafından kurulmuş.
Gölge etme başka ihsan istemem sözüyle tanınan ünlü Filozof Diyojen yıllar önce burada
yaşamış.
Sinop Müzesi oldukça zengin parçaları
barındırıyor. 1987 yapılan son değerlendirmeler müzede 7349 eserin bulunduğunu ortaya
koymuş. Müzede bulunan “Geyiğe Saldıran
Aslanlar” adlı heykelin tarihi, İsa’dan önce 4.
yüzyılın tarihini taşıyor. Ayrıca Sinop limanı ve
çevresinde bulunan Amphoralar da müzenin
güzide eserleri arasında yerini alıyor.
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Bir de Sinop’ta Etnografya
müzesi var. 18. yy da inşa edildiği bilinen bu müze Osmanlı
dönemi sivil mimari örneklerinden biri. Bina ağırlıklı olarak
ahşaptan yapılmış. Mutlaka görülmesi gereken tarihi eserlerle
dolu.
Alâeddin Camii, Cezayirli
Ali paşa camii, Süleyman pervane medresesi, önemli Selçuklu eserlerinden. Ayrıca şehrin
Boyabat ilçesinde Osmanlı sivil
mimarisinin yoğun örneklerini
görmeniz mümkün. Yine yapıda
ahşap malzemeler ağırlıklı olarak kullanılmış.
Sinop’ta pek geniş olmayan
bir kıyı kesiminin ardından yükselen dağların üst kesimlerinde
yer yer ormanlarla çevrili yaylaları var. Çevre insanlarının çeşitli adlar verdiği bu yaylalar, yazın
serin sular, iklimi ve yeşil örtüsü
ile hayvancılık için uygun yerler.
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DİNLENMEK İSTEYENLERE İDEAL YERLER
Erfelek ilçesinin Tatlıca şelaleleri, ülkemizin sayılı doğal güzelliklerinden biri. 28 irili ufaklı şelaleden oluşan tatlıca şelaleleri
kafa dinlemek isteyenler için ideal bir yer.
Bir de Sinop’ta şehitler çeşmesi var ki size şehitleri anlatır.
Bu çeşme Osmanlı Rus savaşında şehit düşen Mehmetçiğin
cebinden çıkan paralarla yaptırılmış bir çeşme. Şehitler çeşmesinden bahsetmişken Sinop şehitliğini de unutmayalım. 1853
yılında Ruslarla yapılan savaşta şehit düşenler için anıt ve şehit
mezarları yapılmış. Tüm şehitlerimizin Ruhları şad olsun.

SAHİPLİ YERLER
Sinop’ta bir de halkın bir takım ilginç inanışları var. Bu yaygın inanışların başında ruhların gelmesi gelir. Ruhların daha
çok ahır, samanlık, viranelik, nehir kenarları, kayalık, çeşme,
gibi yerlerde görüldüğü söylenir. Bunların bulunduğu yere sahipli deniliyor. Ve en kuvvetli inanca göre bu ruhlar hiçbir zaman
iyilerin karşısına çıkmaz. Aman dikkat Sinop’a gidecekseniz iyi
olmanız şart.
Toplumsal değişimin en belirgin izleri yöre giyim kuşamında
görülüyor. Geleneksel giysiler eskiye nazaran kırsal alanlarda
bile azaldı. Ama yine de ayrı bir yeri var bu giysilerin.
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Geleneksel erkek giyimi başlıklarla çeşitlenir. Kafkas göçmenlerinin kullandığı papak, dağ
köylerinin kullandığı dolak yanında kaput bezinden arçin de yaygın olarak kullanılıyor.
Günlerin şifresi vardır Sinop’ta. Düğünler
genelde Çarşamba günü başlar. Genişçe bir
alanda davul zurna çalınarak güvey traş edilip
giydirilir. Gelin için kız sagusu denen ağıtlar yakılır. Akşam düğünde konuklara yemek çıkarılır.
Işıklar yakılır güreş tutulur. Eğlenceler düzenlenir. Anlayacağınız düğünleri de eğlencelidir
Sinop’un.

DOKUMACILIK
Dokumacılık Sinop’un en köklü el sanatlarından. Sedef kakmalı tavlaları, yakma süs
eşyası ve ağaçtan yapılmış küçük yelkenlileri
buraya gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Eğer sevdiklerinize Sinop’tan bir hediye almayı düşünürseniz böyle hediyeler işinizi görebilir.
Sinop’ta köyler dağınık yerleşmeler biçimindedir. Çoğu iki katlı olan ahşap yapıların
yer katı ahır, üstü ise ev sakinlerinin kaldığı yer.
Çatı örtüsü olarak da kiremit kaygantaşı ve saz
kullanılıyor. Bir zamanlar burada köklü bir âşıklık
geleneği vardı. Mani söyleme geleneği günümü-

ze kadar ulaşmış. Yöre insanının duyguları, doğanın güzellikleri, geçim kaynakları da manilere
yansımış. Yaşı amcalarla konuştuğunuz zaman
atasözleri ve deyimlerle tecrübelerini özlü sözlerle ifade ederler.
Milli Savunma Bakanlığının resmi kayıtlarına göre Kastamonu’da, Balkan Savaşı, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve
benzeri mücadelelerde 5160 şehit verilmiş. Bu
gün Sinop’ta iki şehitlik var. Sinop Garnizon Şehitliği ve Sinop Şehitliği. Tüm Şehitlerimizin ruhu
şad olsun.
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YEŞİL IRMAK’IN İKİYE BÖLDÜĞÜ
ŞEHZADELER ŞEHRİ

AMASYA

Antik çağın coğrafya bilgini Strabon’un memleketi. Ferhat’ın Şirin için dağı deldiği, Kurtuluş
Savaşı’nda önemli kararların alındığı yer Amasya.
Kente girer girmez bu daracık yerleşim alanında
hemen göze çarpan tarih şaşırtır sizi. Sarp kayalıklarla çevrili ve Yeşilırmak’ın ikiye böldüğü bir
düzlük üzerine kurulmuş olan kent, aynı
zamanda elmasıyla meşhur.

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 5.520 km2
: 337508
: 05
: 358

İLÇELERİ :
Göynücek, Gümüşhacıköy,
Hamamözü, Merzifon,
Suluova, Taşova.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Afyon
Nevşehir

Orta Karadeniz bölümünde yer
alan Amasya ilinin tarihi Hititlere uzanıyor. Özellikle Osmanlılar zamanında
büyük önem kazanan kent, 15 ve 16.
yy da birçok şehzadenin ve ilim adamının yetiştiği Anadolu’nun beş büyük kültür merkezinden
biri olmuş. Avrupalılar burayı Anadolu’nun Oxford’u
olarak nitelemiş. 2. Murat ve Yavuz Sultan Selim
burada doğmuş. Amasya Türk Kurtuluş savaşında
da önemli bir yere sahip. 19 Mayıs 1919 da samsuna ayak basan Mustafa kemal 12 Haziranda
Amasya’ya gelmiş ve kentte kurtuluş savaşının
planları hazırlanmış. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına burada karar verilmiş. 22 Haziran
1919 da yayımlanan Amasya genelgesiyle milletin
istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı ilan edilmiş.

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Karaman

Adıyaman

Gaziantep
Kilis

Hatay

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Mersin

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Iğdır
Ağrı

Tunceli

Uşak

Aydın

Kars
Erzurum

Erzincan
Sivas

Kırşehir

Manisa
İzmir

Gümüşhane
Bayburt

Yozgat

Ankara

Kütahya

Ardahan

Trabzon
Giresun

Tokat
Kırıkkale

Eskişehir

Burdur

Şehrin kuzeyinde Samsun, güneyinde Yozgat, doğusunda Tokat, batısında Çorum yer alıyor.

Artvin
Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin
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CUMBALI EVLER ARASINDA
YÜRÜMEK
Amasya’da, cumbaları Yeşilırmak’a uzanan
tarihi Amasya evlerinin arasından taş yollar ve
daracık sokaklarda yürümek çok keyifli.
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Şehirde gezerken Yeşilırmak’ın böldüğü iki
yakayı bir birine bağlayan Maydanoz, Helkıs,
kuş köprülerinden geçeceksiniz. Bu arada acıkırsanız, cevizli ve haşhaşlı Amasya çöreği ile
açlığınızı bastırabilirsiniz.

AMASYA KALESİ

13. yy dan kalma Burmalı minare, 7. yy da
kilise olarak inşa edilen sonradan camiye dönüştürülen Fethiye camii, Kızlar sarayı, 1485’te
yapımına başlanan ve içinde cami medrese
şadırvan ve çeşme barındıran İkinci Beyazıt
Külliyesi, Çelebi Mehmet Camii, Saat Kulesi,
Selçuklulardan kalma Gök Medrese Camii ve
Kapı Ağası Medresesi gibi birçok tarihi yapı dikkat çeker.

Sıra kaleye tırmanmaya geldi. Biraz yorucu
olacak ama doğrusu değer. Çünkü kalede bulunan Cilanbolu kuyusuna taş atacak, boydan
boya Amasya’yı, Cumbaları, koca tarihe ait yapıları, köprüleri, kenti saran sarp kayalıkları ve
kente yayılmış asırlık çınarları buradan görme
şansınız olacak. Sonra bir dehlizden geçerek
inecek ve 18 kaya mezarını göreceksiniz.

Amasya müzesi görülmeye değer. İki katlı
yeni binada yer alan ve zengin arkeolojik, etnografik eserlerin bulunduğu müzede en çok ilgi
çeken İlhanlılar döneminden kalma mumyalar.

Roma Bizans ve Osmanlı dönemlerinde
onarılan Amasya Kalesi Timur’dan kaçan Osmanlı şehzadesi Mehmet Çelebi’nin sığınağı
olmuş aynı zamanda.

ŞEHZADELER ŞEHRİ
1071 yılında Türklerin eline geçen kent, Danişment gazi tarafından başkent olarak seçilmiş.
Amasya Fatih sultan Mehmet ve 2. Beyazıt’ın
valilik yaptıkları yerdir aynı zamanda. Yavuz sultan selim ve 2. Muratta burada doğdu. Belki bu
yüzden Amasya bir şehzadeler şehri olarak da
biliniyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hep
önemli bir merkezdi burası.

HAZERANLAR KONAĞI
Eski Amasya’da Yeşilırmak vadisinin güney
yamacı boyunca irili ufaklı evler tatlı bir meyille
yayılıyormuş. Ama ne yazık ki günümüzde modernleşmenin kurbanı olarak yıkılmış, kıyıda köşede tek tük kalan tarihi evler ise zamana karşı
yaşam mücadelesi veriyor. Ancak şehrin en eski
yerleşim birimi Hatuniye Mahallesi ve Helkıs
Mahallesi, biraz direnebilmiş. Hatuniye mahallesinde Hazeranlar konağı restore edilmiş. Bu yapı geçmişi günümüze taşıyan önemli bir örnek.
Özellikle mimariye ilgisi olanlar için Hazeranlar
konağı büyük bir değer taşıyor.

Amasya anlatılır da Meşhur Ferhat ile
Şirin’in hikâyesini anlamamak olur mu? Bu şehir
iki aşığın aşklarına tanıklık etmiş. Birçok farklı
hikâye anlatılır ama biz halktan dinlediğimizi anlatalım. Ferhat’ın da bir yüreği vardır bu yürek
Amasya beyinin kızı şirin için atmaktadır. Gel
gör ki beyin bir şartı var. Kimseler yerine getiremez. Bey dağın ötesindeki suyu şehre akıtacak
yiğide verecektir kızını. Tek başına koca bir dağ
yarılır mı? Ama Ferhat gibi âşık olan yarar bu
dağı. Almış eline balyozu çıkmış Şahinkaya’ya.
Vurdukça ferahlamış. Taşlar bileklerinde erimiş
bir bir. Vur kazmayı Ferhat çoğu gitti azı kaldı.
Kocaman kayalar küçülmüş. Yeşilırmak akmış,
kaynar havuz akmış, Amasya’ya sular Ferhat’ın
alın teri gibi akmış. Ama gel gör ki suların şehre doğru çağladığı gün bir oyun oynamışlar
Ferhat’a. Şirin öldü demişler. Artık Ferhat ne
yapsın atmış havaya elindeki kırk okkalık demir külüngü, düşmüş başı üzerinde. Ve ölmüş.
Hikâye hüzünlü. Bu acıklı olay hiç unutulmamış.
Amasyalılar bu dağa Ferhat Dağı demişler. Onun dağ gibi derdiyle dertlenmiş yıllarca.
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AMAZONLARIN KENTİ
Amasya Yeşilırmak’ın iki kıyısında sırtını iki
dik dağa dayamış durur. Hem de milattan önce
4000 yılında bu güne kadar. Şehrin adı ile ilgili
söylenenler Amazonlardan Amasis’in bu şehri kurmuş olduğu ve bu yüzden Amesia adını
aldığı. Hitit ve Asur dönemlerinden Pontus dönemine geçen şehir 200 yıl süre ile bir başkent
olmanın keyfini çıkarmış.
Amasya geleneksel kültürünün içinde halk
edebiyatının özgün bir yeri var. Âşık Veli, Âşık
Sabri gibi eski ozanların yanı sıra Cumhuriyet
dönemindeki ozanlar da halk müziği kültürünü
beslemiş. Âşık geleneğinden gelen deyişler
günlük hayata da yansımış. Burada Köroğlu,
Âşık Kerem, Pir sultan Abdal, Nesimi gibi halk ozanlarından deyişler çalınıp söylenir. Amasya’da
çalgı aleti olarak bağlama ve tambura ağırlıkta.
Ayrıca kemençe, davul, zurna, tef, kaşık, zil, çöğür ve cura da önemli çalgılar arasında.
Evliya Çelebi seyahat yazılarında
Amasya’dan bahsederken buranın insanlarının
cana yakın, zevk sahibi olduklarını, burada bilgi sahibi insanların, güzel konuşanların, sözü
sohbeti dinlenir kişilerin çokça olduğunu yazar.
Ayrıca Amasya kalesinden bahseden Evliya
çelebi Amasya dağlarında gümüş madeninin de
bulunduğunu notları arsına düşer.
Amasya’da Toplumsal yaşam tarımsal üretim biçimiyle belirleniyor. Tarımın yanı sıra hem
ilde hem de ilçelerde ticaret ve küçük el sanatları da kendilerini gösteriyor. Uzun zamandır
burada bahçecilik tarımı var. Tarım kesiminde
aileler yaz aylarında bağ ve bahçelerde yaşar.
Kışın ise kent merkezine dönerler. Burada yetişen Amasya elması sadece Amasya’da değil
tüm Türkiye’de meşhur.
Milletimiz vatan bildiği topraklar üzerinde
tarih boyunca bir bayrak altında hür bir şekilde
yaşamasını şehitlerimize borçludur. Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre
Amasya’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi,
Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore
ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri müca-

delelerde 751 şehit verilmiş. Şehitlikler, Amasya
Garnizon şehitliği, kara şehitliği, Merzifon hava
şehitliği ve Gümüşhacıköy şehitliği. Şehitlerimizi
saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

MERZİFON
Amasya’dan ayrılmadan önce birçok tarihi
şahsiyeti yetiştiren Merzifon ilçesine de uğramadan edemiyoruz. Tarihte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile anılan bu ilçe Osmanlı döneminden
bu güne kıyaslanamayacak kadar büyük bir
gelişme göstermiş. 1634 yılında Merzifon’da doğan Kara Mustafa Paşa Osmanlının ünlü sadrazamlarından. Viyana kuşatmasının başarısızlığa uğramasıyla öldürülmüş. Tarihçiler sadrazamın öldürülmesiyle Avrupa’daki fetih döneminin
sona erdiğini yazar.

MERZİFONLU
KARA MUSTAFA PAŞA
Merzifonlu kara Mustafa paşa, zeki iradesi sağlam azim sahibi işten anlayan değerli bir
devlet adamıydı. Merzifon’da suyolu yaptırarak
Tavşan dağından ilçeye su getirmiş, ayıca ilçede
otuz kadar çeşme yaptırmış.
İlçede Merzifonlu kara Mustafa Paşa tarafından yapılan onlarca eser günümüze ulaşmış.
Paşa camii onun yaptırdığı ve Merzifon’un bu
güne kadar ki en büyük camiidir. Cami avlusundaki iki tarihi çınar da zamana meydan okur gibi
dimdik ayakta. Kara Mustafa Paşa ayrıca Marınca Köyü’nde annesi Abide Hatun adına bir camii
yaptırmış. Ve daha bu döneme ait ve önceki dönemlerden kalan birçok eseri Merzifon’da görebilirsiniz.
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İLİM VE İRFAN YURDU,
ŞAİR VE EDİPLER OTAĞI

A

TOKAT

nadolu’nun kuzeyine doğru, Köse dağlarından
kaynağını alan Yeşilırmak Tokat’a geldi mi bir
düğüm yapar ama burada da durmaz köpüre
çağlaya gider Karadeniz’e dökülür. Yeşilırmak ak
köpüklü yeşil sularını Karadeniz’e döke dursun biz
Tokat’ta duralım. Karadeniz bölgesinin iç kısmında
yer alan Tokat’ı söyleşelim.
Tokat’ın Doğusunda Sivas ve Ordu, batısında
Amasya, Çorum, güneyinde Sivas ve Yozgat, Kuzeyinde Samsun ve Ordu illeri yer alıyor.
Tokat Karadeniz iklimiyle Orta Anadolu’nun
kara iklimi arasında bir geçiş kuşağında yer alıyor.
İl genelinde çoğunlukla ılıman bir iklim hüküm sürüyor yani burada daha çok karedeniz iklimi etkisini
gösteriyor.

ŞEHRİN ADI
Bazı Tarihçiler, Tokat isminin, şehri ilk kuran
Togayitlerden geldiğini söylerler. Bazıları da surlu
kent anlamına gelen Toh Kat’tan kaynaklandığını
yazar. Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk akıncıları

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 9.958 km2
: 612.646
: 60
: 356

İLÇELERİ :
Almus, Artova, Başçiftlik,
Erbaa, Niksar, Pazar,
Reşadiye, Sulusaray, Turhal,
Yeşilyurt, Zile.
Anadolu’ya yayılınca Melik Danişment
Gazi gelip Tokat’ı almış. Şehir Danişmentlilerin elinde kısa sürede gelişmiş büyümüş
ve Tokat olmuş.
Tokat Osmanlılar döneminde bir ilim
ve irfan yurdu haline geldi. Pek çok bilgin
şair ve edip bu bölgede yetişti. 16. yy’ın
büyük bilginlerinden İbn-i Kemal Molla,
Lütfi Molla Hüsrev, tanınmış bir tıp bilgini
Hekim Mustafa ve Plevne kahramanı Gazi
Osman Paşa hep Tokat’ın yetiştirdiği büyüklerden.
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Aynı zamanda Âşık Cafer Dertli de burada
yetişmiş ozanlardan.
Onun şu mısralarını kim unutur.
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste aheste
Yakma kimsenin canını
Yanan ateşte ateşte
Fakirleri hakir görme,
Öksüzün boynunu eğme
Garibin hakkına değme
Düşen büyük dertten derde.
Ayrıca Tokat’ın yetiştirdiği Abdurrahman
Efendi ve Mustafa Kuddusi buranın ruh mimarlarından ve evliyalardan.
Birçok âlim şair hattat ve devlet adamı
yetiştiren Tokat’a belki de bu yüzden Âlimler
Konağı, Fazıllar Yurdu, Şairler yatağı, denmiş.
Gerçekten de öyle.
Tokat’ın kendine özgü el sanatları arasında
yazmalardan nasıl söz etmeyiz, Anadolu’nun
ilk çağlarından beri bilinen yazmacılık sanatı,
giderek Tokatta düğümlenmiş. Tokatta geliş-
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miş. Yapıla gelen yazmalar bir çiçek bahçesi,
bir bakıma gönül şenliği. Evliya çelebi bile gezi
yazılarında bu yazmalardan bahsetmiş. Tokatta
yazma bir kara sevdadır. Şiirdir manidir.
Öldürür üzmesiylen
Hele göz süzmesiylen
Tokatlı bir yar sevdim
Başında yazmasıylan

EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE TOKAT
Evliya çelebi Tokat’ı anlatırken, bu havası hoş şehrin dört yanında akarsular vardır ki
cennet gibi bahçelere bostanlara su verir. Cami
saray ve imarethaneleri o kadar sağlam ve güzeldir ki insan buralara girince hayran kalır.
Amasya’nın doğusunda bulunan ve Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerini bünyesinde taşıyan Tokat ili tarih ve kültür varlıkları
açısından da zengin. Kentte bakırcılık dericilik
ve dokumacılık çok gelişmiş. Bereketli topraklara sahip Tokat’ın ovaları sulak. Çevrede geniş
bir alana yayılmış meyve bahçeleri ve bağlar
görürsünüz.
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Türk kültür ve sanatının sokaklarına burama buram yansıdığı Tokat, eşsiz güzellikteki
Türk mimari eserlerinin yoğun olarak bulunduğu
bir il.

Bu ve buna benzer birçok caminin yanında
türbeler medreseler, sulu han, Paşahan, Taşhan
gibi birçok hanlar hamamlar bedestenler bulunuyor şehirde.

Şehirdeki Tokat müzesi başka bir adıyla
Gök medrese Selçuklular tarafından yaptırılmış,
uzun yıllar medrese olarak kullanılmış daha
sonra darüşşifa olarak hizmet vermiş, Anadolu
Selçukluların en güzel medrese örneklerinden
biri. Müzede prehistorik dönemden Osmanlıya
kadar birçok eser sergileniyor.

Yeşilırmak köprüsü de diğer adıyla Hıdırlık
Köprüsü, tipik bir Selçuklu Köprüsü.

Şehirdeki Artova yeraltı şehri, Sulu saray
antik kenti, önemli ören yerlerinden bazıları.

Sebastopolis antik kenti içerisindeki Nicepolis harabeleri arasında kaynayan Sulusaray
Kaplıcaları, Raşidiye Kaplıcası şifa dağıtıyor
şehir halkına. Romatizma felç kireçlenme gibi
hastalıkları tedavi edebilen bu kaplıcalar, son
derece modern tesislere sahip ve güzel hizmet
veriyor.

TOKAT KALESİ GELEN
MİSAFİRLERİ SELAMLIYOR

Niksar’daki ayvaz kaynak suyu da safra kesesi ve böbrek taşına yüksek tansiyon ve damar
sertliği hastalıklarına iyi geliyor.

Tokat’ın kuzey batısında bütün yöreye
hâkim yüksek bir tepede bulunan Tokat kalesi
dik ve sarp kayalar üzerinde şehre gelen misafirleri selamlar. Selçuklu ve Osmanlı döneminde
onarım görmüş çeşitli savunma ve gözetleme
yerleri eklenmiş bu kalenin duvarları incelendiğinde, Bizans Selçuklu ve Osmanlıya ait izleri
görmek mümkün.
Tokat’ın en eski ve ilginç camilerinden biri
Ulu Camii. Bu cami Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Melik gazi camii olarak geçer. Bu
gün de aynı isimle tanınıyor. Danişmentliler tarafından inşa edilen camii estetik bir değer taşıyor.
Sultan İkinci Beyazıt’ın, Annesi Gülbahar
Hatun adına yaptırdığı Hatuniye Cami’ne bugün
burada meydan camii diyorlar. Bu camii tokattaki en güzel Osmanlı mimari örneklerinden biri.
Tokat’ta Behzat çarşısı diye bir çarşı var.
Onun yanında Behzat çayı akar. Burada, Fakih Şirvan oğlu Hoca Behzat tarafından 1535
yılında yaptırılan Behzat Camii yakınında Hoca Behzat’a ait bir mezar bulunuyor. Pazarcık
mahallesinde şehrin en eski camii olan Garipler
Camii Danişmentoğulları tarafından 1074 yılında yaptırılmış. 11. yy Türk tuğla işçiliğinin eşsiz
örneklerinden.

Milli Savunma Bakanlığının resmi kayıtlarına göre Tokat’ta, Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı,
Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve benzeri
mücadelelerde 1224 şehit verilmiş. Tokat’ta üç
şehitlik var. Tokat Şehitliği, Erbaa Şehitliği ve
Hava Şehitliği. Burada Anadolu anasının yetiştirdiği ve vatan uğrunda hizmete gönderdiği şehit Mehmetçikler yatıyor. Ruhları şad olsun.
Söz biter ama Karadeniz bitmez. Yeşilin
her tonuyla, sıcacık insanlarıyla, geçmişiyle bir
orman gibi hür ve bir ağaç gibi tektir Karadeniz. Doğası tarihi, kültürü ve efsaneleriyle eşi
bulunmaz olan Karadeniz vefalı ziyaretçilerini
bekliyor.
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Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Afyon
Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Tunceli

Uşak

İzmir

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

MAVİ SULARDA GÜMÜŞ
HAMSİSİYLE, FINDIK KENTİ

ORDU

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

: 6.001 km2
: 771.932
: 52
: 452

KİLOMETRELERCE FINDIK BAHÇESİ

İLÇELERİ :

Geçtik yeşilden girdik fındık bahçelerine. Kilometrelerce uzanan fındık bahçeleri bu şehrin süsü
adeta. Aynı zamanda ekmek teknesi. Fındık ki kemençeden dökülür nağme nağme. Söz olur türkülerde konuşulur.

Akkuş, Altınordu, Aybastı,
Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı,
Fatsa, Gölköy, Gülyalı,
Gürgentepe, İkizce, Kabadüz,
Kabataş, Korgan, Kumru,
Mesudiye, Perşembe, Ulubey,
Ünye.

Dalda fındık tekleme
Derdime dert ekleme
Ben Ordu’dan gidersem
Yar sen beni bekleme
Ordu’nun fındığı bu. Satan değil alan kazançlıdır derler. Can var ordunun fındığında canan can
katar derler.

HAYATIN TÜREDİĞİ AĞAÇ
Aslına bakarsanız ilk kez Asya Türkleri yetiştirmiş fındığı. Hayat ve bereket kaynağı saymışlar,
hatta Türk efsanelerinde gökten inen altın ışıktan
bahsedilirken bu ilahi nurun kayın ağacı ile fındık
ağacına indiği hayatın bu ağaçlardan türediği söylenir.

Türkiye’nin en önemli fındık üretim
merkezi Ordu, çok sayıda gölü, yaylası ve
orman içi dinlenme tesisiyle, doğaseverlere
de kucak açıyor. Bu doğal güzellikler arasında Perşembe’deki Hoynat Adası, Karaoluk Şelalesi, Ulubey’deki Oktamış Şelalesi,
Mesudiye’deki Keyfelan Yaylası, Ulugöl,
İtençi Mesire Yeri, Argın Yaylası, Yason
Burnu Yarımadası, Çambaşı Yaylası, Melet
Vadisi, Gaga Gölü ve Fatsa’daki Bolaman
Vadisi yer alıyor
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ŞEHRİN KURULUŞU
Tarihçilere göre ordu, ilkçağlarda bugün
şehrin 5 km batısında Bozukkale denen yerde
kurulmuş. O zaman şehre Kotyora diyorlarmış.
On binlerin gerilemesi olayında On binler ordusu
burada 45 gün kalmış. O dönemlerde Perslerin
kiraladığı Yunan askerlerinin buradan kayıklara
binip Karadeniz Ereğlisi’ne gittiği söylenir. Daha
sonra Ordu, Pontus, Roma, Selçuklu ve Trabzon
Rum imparatorluklarının yönetimine girer. 1462
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı
topraklarına katılır. 1816 yılında Giresun’a bağlı
bucak olan Ordu, 1866 yılında Trabzon’a bağlı
bir ilçe olur. 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin bir
ili haline gelir.
Türkülere de konu olmuş, kent merkezine
6 kilometre uzaklıktaki Boztepe, denizden 564
metre yüksekliğiyle bölgenin seyir terası konumunda bulunuyor. Ünye’den Gülyalı’ya uzanan
sahilleri, Bolaman-Perşembe arasındaki eşsiz
güzellikteki koyları ve sualtı mağaralarıyla ziyaretçileri karşılıyor.

ORDULU HAMSİSİZ YAPAMAZ
Ordu Karadeniz’in ne olduğunu bilir. Çok
sever denizi. Onsuz edemez. Hele çipil çipil
hamsisinden asla vazgeçmez. Hamsi balığı
Ordu halkının yaşamına öyle bir girmiştir ki sadece Ordu’da değil Tüm Karadeniz’de bir hamsi
kültüründen bahsetmek mümkün. Hamsi temel
besinlerden biri. Yöre insanı hamsi ile pilavdan
tutun buğulamasına tavasına hatta tatlısına kadar aklınıza gelebilecek tüm yemekleri yapıyorlar. Hamsinin turşusunu bile yapıyorlar desek
herhalde yanlış söylemiş sayılmayız.

ORDU MUTFAĞI
Balığın yanı sıra mısır ve karalâhana beslenmede önemli bir yer tutuyor. Gerçi denizden
uzaklaştıkça iç kesimlere geldikçe balık ve mısırın yerini hamurlu yiyecekler alıyor. Sakarca,
ısırgan otu, tirmit denen mantar gibi bitkiler
yöre mutfağının özgün çeşitlerini oluşturuyor.
Ordu’nun en leziz ve meşhur tatlısı çalmaç. Mısır unu ve dövülmüş fındık içiyle yapılıyor. Buraya gelirseniz mutlaka çalmaçın tadına bakın. Bir
de yiyecek olarak Pohmul denen yemeğini de
tadabilirsiniz. Daha çok Ünye’de rastlayacağımız bu yemek, mısır unundan koyu bir bulamaç
hazırlanarak yapılıyor. Ortasına kıyma, soğan,
fındık içi, sarımsak ve biber konarak pişiriliyor.
Kim bilir belki hoşunuza gidecek.
Ordu’yu ana hatlarıyla görmek için 485 metre yükseklikteki Boztepeye çıkmak gerek. Buradan yamaç paraşütü de yapılıyor. Boztepe’ye
çıktığınızda koca bir Karadeniz ve Ordu şehrinin
ayaklarınız altında olduğunu görüşeceksiniz.
Buradan manzara harika. Eğer zamanınız varsa
Boztepe eteklerindeki eski mahalleleri dolaşabilirsiniz. Karadeniz’e özgü ahşap evler dikkatinizi
çekecektir.
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TARİHİ ESERLERİ
Birde tarihi kentte şöyle bir gezelim.
Ordu’nun tarihi yerlerinden bazıları ise Bayadı Köyü’ndeki MÖ 4. yüzyılda yerleşildiği tahmin edilen Kurul Kayalıkları, mitolojideki “Altın
Post Efsanesi”nin geçtiği Yason Kilisesi, Ünye
Kalesi ve Taşbaşı Kilisesi.
Önce Aziziye ve Osman paşa camiinden
başlıyoruz. Daha sonra Rum kilisesi. Bu kilise restore ediliyor ancak eski görünümünden
çok şey yitirmiş. Çarşıdan Boztepeye çıkan
Erkoçak sokağının köşesinde Paşa Oğlu Etnografya müzesini göreceksiniz.1896 yılında
paşa oğlu Hüseyin Bey tarafından yaptırılmış
olan Konak, 1987’de müze olarak hizmete
girmiş. Selimiye mahallesinde bulunan bu
müzede yöresel kadın ve erkek giysileri, silahlar takılar el yazması kuranlar ve eski yazı
takımları gibi eserler sergileniyor.
Ayrıca şehirde bulunan Kurul Kayası Antik kenti il merkezine 20 km uzaklıkta. Birçok
yerli ve yabancı turistin uğrak yeri. Bu antik
kent sivri bir kaya üzerine kurulmuş bir yerleşim alanı ve Karadeniz’de pek sık rastlanmayan bir örnek teşkil ediyor. Burası yeraltı
galerisiyle de dikkat çekiyor.
Denize uzanan küçük bir yarım ada biçimindeki Yason Burnu arkeolojik ve doğal sit
alanı Perşembe ilçesi Çaytepe Köyü sınırlarında bulunuyor. Bu doğal sit alanında bir kilise var. Mesudiye ilçesinin Konacık Köyü’ndeki kaya mezarları da görülmeye değer.

Orduda zaman zaman başlık parası, görücülük gibi gelenekler sürüyor. Ancak gençler büyük
bir oranda birbirlerini severek evleniyor. Erkeklerin askerden önce evlenmelerine pek sık rastlanmıyor. Görücülüğün ardından söz kesiliyor, kına
gecesi ve düğün yapılıyor. Düğünler davul zurna
maniler eşliğinde yapılıyor.
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ORDU SAHİLLERİ
Ordu sahilleri bütün Karadenizlilerin dikkatini çeker. Uzun sahil boyunca özellikle yaz
geceleri bütün Ordulular buralara akın ederler.
Sahillerdeki tatil beldeleri Karadeniz dışından
gelen birçok turistinde uğradığı yerler arasında.
Dağlarında yaylalar yemyeşil Ordu’nun.
Kentin doğusundaki Ünye, Fatsa, Bolaman, Yalıköy ve Perşembe, doğal güzellikleri ve plajlarıyla ünlü tatil merkezlerinde birkaçı. Kentte her
sene sonbaharda Altın Fındık festivali düzenleniyor.
Ordu insanı çok sıcak ve cana yakın. Herkes birbiriyle selamlaşıyor. Bu yüzden eğer tanımadığınız birileri size selam verirse sakın şaşırmayın. Bu Orduluların ne kadar sevecen ve hal
hatır soran insanlar olduklarının bir göstergesi.
Ordu zengin folkloru yetiştirdiği ozanları
sanatçıları ile Karadeniz kıyılarında bir kültür
merkezi olarak yaşamış. Yüzlerce şair ordunun
doğal güzelliklerini şiirlerinde dile getirmiş. Gerçekten de Kumbaşı, Güzelyazı Plajları, Çambaşı, Perşembe Yaylaları, Çınarsuyu Mesire Yeri,
Asarkaya Kent Ormanı doyumsuz havasıyla,
suyuyla birer ilham kaynağı. Burada insan şair
olmasın da ne yapsın. Şair Fıtnatların, İsmail
Zühtülerin, Tıflilerin ünleri Ordu’dan da öteye
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tüm Anadolu’ya yayılmış. Ünye’de doğan ve
İstanbul’da vefat eden tanınmış hattatlarımızdan Mustafa Rakım Efendi yazılarındaki ahengi
Ordunun sihirli güzelliklerinden almış. Ordu’da
herkes kemençenin telindedir. Bu tel seslenmeye başladı mı ordu ya oyunda ya da türküdedir.
Türkü demişken ordunun meşhur türküsünü kim
unutur.
Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere ordu başıma yıkılsa
Sürmelim amman.....

ORDU’DA ŞEHİTLER
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre Ordu’da, Balkan Savaşı, Birinci Cihan
Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı,
Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 1233 şehit verilmiş. Bu şehitlerimizin anısına Fatsa’da bir şehitlik bulunuyor.
Ruhları şad olsun.
Orduda Tarihle tabiat iç içe. Bir tarafta camiler kaleler, kiliseler antik kentler, bir tarafta bütün
ihtişamıyla tabiat. Yaylalar, dereler, kaplıcalar,
plajlar. Gerçekten de Ordu, diğer Karadeniz şehirleri gibi doğa ve tarih zengini bir ilimiz. Mutlaka görmelisiniz.
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FINDIĞIN BAŞKENTİ, KİRAZ DİYARI

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

GİRESUN

: 6.934 km2
: 453.912
: 28
: 0454

İLÇELERİ :
Alucra, Bulancak, Çamoluk,
Çanakçı, Dereli, Doğankent,
Espiye, Eynesil, Görele, Güce,
Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar,
Tirebolu, Yağlıdere.
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Afyon
Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Tunceli

Uşak

Muğla

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Aydın

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

ADI NEREDEN GELİYOR

Y

eşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz’in
inci kentlerinden birisi olan Giresun,
sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi
değerler açısından önemli bir şehir. Şehrin Çok
eski çağlara dayanan bir tarihi var. Milattan
önce 8. yy’da Akdeniz ve Marmara’dan gelen
Miletoslular Karadeniz kıyısında birçok kent
kurdular. Bunların arasında Giresun da vardı.
Daha sonra Sinop Pontus’lular tarafından alınca
Giresun da Pontus’luların elindeydi. Giresun’a
Orta Asya’dan göç eden Türk oymaklarından
Kalipler ve Tiberenler yerleşti. Kalipler özellikle
madencilikle uğraştılar. Yunanlılar ilk çağda çeliği
bu Türk oymağından öğrendiler. 1097 yılındaki
birinci haçlı seferi sonucunda Karadeniz bölgesi
Bizanslıların eline geçti. 1380 yılında Giresun
Hacı Emir Bey tarafından alındı.
Doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu ve Sivas, kuzeyinde Karadeniz,
güneyinde Sivas ve Erzincan bulunuyor.

Şehrin eski adı kiraz anlamına gelen Kerasus ya da kiraz şehri anlamında Kerasios. Türkler buraya Kiresin demişler daha sonra bu ad
değişerek bu günkü Giresun’a dönüşmüş.
Birinci dünya savaşında Giresun büyük
bir kahramanlık örneği sergiledi. Ruslara karşı
Bayburt hattında dövüşen Topal Osman Ağanın
bulunduğu bir birlik çetin savaşlar vererek Harşit
Irmağı’na kadar çekilmiş burada sayısını arttırarak 14 Şubat 1918 de Rus saldırısının durdurulmasında başarılı hizmetleri oldu. Afyon ve Dumlupınar muharebelerine katıldı bu birlik. Giresun
Gençleri Kafkas Cephesine de gittiler. Ama gidiş
o gidiş. Bir daha geri dönmediler...
Giresun’da uçsuz bucaksız kiraz ormanları
varmış. Bu bölge kiraz ağacının ve fındığın vatanı sayılıyormuş. İlk çağlarda Karadeniz cevizi
olarak bilinen fındık bu yörede yetişirmiş. Giresun fındığı bu gün bile en çok aranan ve beğenilen bir yemiş.
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GİRESUN KALESİ
Kenti ikiye bölen yarımadanın ucundaki tepede gökyüzüyle kucaklaşmak isteyen bir kale
karşınıza çıkar. Bu kale Giresun kalesi. Buradan
kenti kuşbakışı seyredebilir, buradaki restorantta
yemek yiyebilirsiniz. Bunun yanında Giresun’a
37 km uzaklıkta Espiye ilçesindeki Andoz kalesi
hem denize hem vadiye hâkim, tabii bir sivri tepe
üzerine kurulu. Eşsiz bir manzaraya sahip Andoz Kalesi yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki
en önemli uğrak yerlerinden biri. Buradan deniz,
vadi boyunca uzanan yeşillikler ve şehrin manzarasına doyum olmaz.
Tarihi Giresun evleri kalenin hemen altındaki
zeytinlik mahallesinde. Bu evler arasında dolaşarak geçmişe bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu gün
koruma altına alınan evler şehre ayrı bir güzellik
katıyor.
Giresun müzesinde Eski tunç çağı, Hitit
Helenistik dönem, Roma Bizans Selçuklu ve
Osmanlı’dan örnekler görürsünüz. Giresun müzesi 18. yy dan kalma bir yapı. Ortodoks kilisesi olarak yapılmış. Ve 1923 yılına kadar kilise
olarak hizmet vermiş. Daha sonra bir süre boş
kalmış ardından cezaevi olarak kullanılan bu yapı 1988 yılında müzeye dönüştürülmüş. Bu müzede Giresun’un tarihi ve eski medeniyetlerle ile
ilgili fikir edinebilirsiniz.
Kentin doğusunda 200 metre yüksekliğinde
bir kartal başını andıran tepedeki gedik kaya mesire yeri harika panoramasıyla ilgi çektiği gibi biraz kafa dinlemek için gelinecek yerler arasında.
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YAYLALARI
Karadeniz ne kadar deniz demekse bir
o kadar da yayla demek. Giresun dağları
üzerinde 1600 metre yükseklikteki Kümbet
yaylası harika bir yer. Burada konaklayabileceğiniz motel ve yayla evleri var. Yaylada
bulunan bir kasaptan kekik kokan etleri alıp
odun ateşinde pişirerek burada güzel bir
yemek yiyebilirsiniz. Burası her yıl temmuz
ayının üçüncü Pazarı gelen insanlarla dolup taşar.
Bir başka güzel yayla da özellikle kış
sporları için elverişli olan 2100 metre yükseklikteki Bektaş yaylası. Burada pırıl pırıl
bir hava, yemyeşil bir doğa karşılar sizi.
Burada da konaklama yeme içme imkânı
var buz gibi suları da hoşunuza gidecek içinizi serinletecek. Buna benzer birçok yayla
Giresun’u süslemiş buraya gelenlere ayrı
güzellikler sunuyor.
Sayısız dere ve vadilerin bulunduğu
Giresun’da çağlayanlar ve coşkun dereleri
aşmak için eski dönemlerden beri kullanılan kemer köprüler büyüleyici bir manzara
oluşturuyor.
Giresun doğal maden sularıyla da ünlü. İnişdibi Madensuyu, Çaldağ Maden Suyu, Batlama Deresi üzerinde şişelenmesi
yapılarak pazarlanan maden suları böbrek
taşlarına iyi geliyor ve hazmı kolaylaştırıyor.
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DESTANLAR ŞEHRİ
Giresun’da sahil boyu ilçelerdeki kalelerin
her birinde bir fetih destanı yatar. Bu destanların tümünde Karadeniz’in coşkun ve hareketli dalgaları gibi bir kükreme bir yiğitlik var.
Giresun’un tanınmış oyunu Horona benzer. Horon Giresun’un yiğit çocuklarının müzikle coşan
asil kükreyişleridir.
Bir yanda yeşil bir koy
Kalesi öte yanda
Giresun sesleniyor
Destan destan horonda

TİREBOLU
ŞEBİNKARAHİSAR
Giresun dağlarının güney eteklerinde 1500
metre yükseklikteki Şebinkarahisar Giresun’un
en büyük ilçesi. Buraya gelirken size eşlik edecek manzara son derece etkileyici. Keşfedilmemiş büyük şelaleler karşınıza çıkacak. Yeşillikler
içinde yol alacaksınız. Şebinkarahisar’a doğru.
Bizans ve Osmanlı döneminde önemli bir merkez olan Şebinkarahisar. Cumhuriyet döneminde kısa bir süre il olmuş. Hititlilere kadar uzanan görkemli bir tarihe sahip kalesinin kulelerle
desteklenen surları sarp kayalara oturmuş. Bir
zamanlar Bizans tekfuru bu kale için “Bu kaleyi
fethedecek yiğit daha anasının karnından doğmadı” demiş. Ama Selçuklu komutanlarından
Kara boğa burayı fethetmişti.
İlçede Meryem Ana manastırı var. Çok büyük bir kaya kütlesinin tepesine inşa edilmiş.
Meryem Ana manastırı Doğu Karadeniz bölgesindeki en önemli iki manastırdan biri. Buraya
çıkmak zor olsa da görmeye değer doğrusu

Tirebolu’nun Gümüş sahilleri yamaca öylece yaslanmış. Gözü Karadeniz’in köpüklü dalgalarında. Rahmetli şair Behçet Kemal Çağlar
şiiriyle bunu ne güzel anlatıyor.
Bu gece bu koy yine erimiş ayla dolu
Bir dalıp çıksa gümüş olacak Tirebolu
Geçici süsler görüp oyalanmaz ki gamım
Ben zamanın dışına taşmış olan adamım.
Giresun’un Çınarlar Mahallesi’nde 18 yy
dan kalma kilise, Seyyit Vakkas Türbesi, Şeyh
Kerameddin Camii gezilip görülecek yerler arasında. Bunun yanında şehir merkezinde bulunan Hacı Hüseyin Camii, Kale Camii, Şebinkarahisar’daki Fahrettin Behram Camii, Kurşunlu
Camii, Taşmescit, Yağlıdere ilçesindeki Yavuz
Sultan Selim’in annesine yaptırdığı Sarı Halife
Türbesi önemli tarihi yapılardan.
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KARADENİZ’İN TEK ADASI
Kıyıdan bir mil kadar açıkta olan Giresun
adası Karadeniz’in tek adası sayılır.40.000 metrekare alana sahiptir. Adada özellikle Akdeniz
defnesi ve Yalancı Akasya başta olmak üzere
71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü bulunmaktadır. Sonradan 10 adet ağaç türü daha ilave
edilmiştir. Karadeniz’de Karabatak ve martıların
doğal olarak ürediği Ada aynı zamanda göçmen
kuşların uğrak ve dinlenme yeridir. Hakkında
birçok efsaneler anlatılan, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı Ada’da mitolojik çağlara ait
birçok kalıntıların bulunmaktadır. İkinci derece
sit alanıdır. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı olan Ada günübirlik olarak
ziyaret edilerek piknik yapılmaktadır. Ayrıca halk
arasında Mayıs 7 si şenlikleri olarak bilinen 20
Mayıs Uluslararası Aksu Festivalinde Ada etrafı
da küçük ve orta boy teknelerle özel turlar düzenlenmektedir. Halk arasında bu adanın kentin güney doğusunda yer alan ve görünümü bir
kartal gagasını andıran yedi kayadan kopan bir
parçanın denize yerleşmesiyle oluşmuş olduğu

inancı hâkim. Buraya özellikle yaz aylarında birçok yerden ziyaretçi akın eder.

GİRESUN MUTFAĞI
Her yörenin kendine özgü mutfağı olduğu gibi Giresun mutfağı da çok değişik lezzetli
yemeklerle dolu. Yörenin önemli sebzesi olan
karalâhanadan çeşitli yemekler yapılıyor. Mısır
unundan ve Karadeniz denince hemen aklımıza
gelen hamsiden de yemekler yapılıyor. Hamsi
böreği, karalâhana çorbası ve dolması, ısırgan
püresi, pezik mıhlaması önemli yemek çeşitlerinden. Ee Giresun’a gelir de bu yemeklerden
yemezseniz gezinizin bir anlamı olmaz herhalde.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Giresun’da, Balkan Savaşı, Birinci cihan
harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 1076 şehit verilmiş. Şehirde bir
şehitlik var. Görele şehitliği. Burada 18 şehit yatıyor. Ruhları şad olsun.
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ÖRÜMCEK ORMANLARIYLA,
GÜMÜŞÜN ŞEHRİ BAKİR

Yüzölçümü
Nüfusu
Plaka kodu
Telefon kodu

GÜMÜŞHANE

: 6.575 km2
: 162.748
: 29
: 0456

İLÇELERİ :
Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran,
Torul.

Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat
Balıkesir

Afyon
Nevşehir

Konya

Kayseri

Bitlis

Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Niğde

Burdur
Muğla

Bingöl

Aksaray

Isparta

Denizli

Ağrı

Tunceli

Uşak

Aydın

Iğdır

Erzurum
Erzincan
Sivas

Kırşehir

Manisa
İzmir

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

B

ir gümüş şehri. Taşı toprağı gümüşten. Binlerce
yıl bu gümüşler hazineleri
doldurmuş. Gümüş için burayı insanlar yurt edinmişler. Hem öylesine
bir gümüş ki dünyada eşi yok.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “burada olan gümüş madeni
hiçbir diyarda bulunmaz. Yetmiş
maden ocağı vardır gümüş işler”
der. Kâtip Çelebi de Cihannüma adlı
eserinde gümüş madeni işletenlerin
burada şehir kurduklarını adına da
Gümüşhane dediklerini çoğu zaman
da sikkelerin burada kesildiğini kaydeder. Evet, burası doğasıyla tarihiyle gümüşüyle Gümüşhane.
Şehrin doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon,
güneyinde Erzincan bulunuyor.

GÜMÜŞHANE TARİHİ
Romalılar döneminde şehrin adı Arjinepolis yani gümüş şehri. O devirde Gümüşhane ve çevresindeki dağlar
ışıl ışıl gümüş madenleriyle yüklüymüş. Madenciler yüzlerce yıl gümüş eritmiş para basmışlar.
Pers Roma Bizans ve Araplar bir zaman buraya hakim olurlar. Ardından Selçuklular Anadolu’yu fethettiğinde Gümüşhane Saltıkoğulları’nın eline geçer. Roma ve
Bizans’tan kalma maden ocakları bu devirde de işletilir.
Ortaçağ Anadolu’sunun en zengin şehirlerinden biri olan
Bayburt Osmanlıların eline geçince Gümüşhane de kendiliğinden Osmanlı topraklarına girer. Bu dönemde Kanuni
Sultan Süleyman Gümüşhane madenlerini yeniden ele alır.
Hatta bir rivayete göre de Kanuni İran’a savaşa giderken
burada gümüş madeni olduğunu öğrenir. Burada bir şehir kurulsun ve adı da Gümüşhane olsun der. Bu nedenle Gümüşhane’nin kurucusu Kanuni Sultan Süleyman’dır
derler. Gümüşhane’nin Süleymaniye mahallesinde madenciler için elli evle birlikte kendi adını taşıyan bir de cami
yaptırdı Koca Süleyman. Sonra Gümüşhane büyüdü. Zenginleşti. Bir Pazar yeri oldu. Tarihinde acı tatlı günler gördükten sonra Cumhuriyetle birlikte il merkezi haline geldi.
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ÖZLEM ÇEKİLEN ŞEHİR
Gümüşhane’de tabiat bir başka güzel. Buradan ayrılanlar dayanamaz, bu güzelliğin özlemini çeker, türkülere şiirlere içlerini dökerler.
Gümüşhaneli Şair Vasfi Kocatürk de bu özlemi
çekenlerden biri.
Güzel yurdum dağlarını
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir
Gözümde tüter damların
Sakız kokulu çamların
Türkü söyler akşamların
Bana kendi sesim gelir.
Başka bir ozan da türkü söyler Gümüşhane
için. Yüreğinden kopan bir türkü, bir selam.
Aşıkları her diyardan
Bağrına çeker götürür
Eski bir söz atalardan
Gümüş mutluluk getirir
Gümüş şehir Gümüşhane’ye
Selam olsun selam olsun

DAĞLARIN DÜNYADAN
SAKLADIĞI KENT
Gümüşhane, dağların avucuna alıp kıskançlıkla dünyadan gizlediği bir kent. Harşit
Vadisi boyunca 12 km’lik zümrüt bir kuşağa yerleşmiş. Yamaçlarına tırmanan mahalleleri, dik
yokuşlu merdivenli sokakları, olağanüstü evleriyle harika bir şehir. Gümüşhane’yi çevresindeki dağlardan ve eski Gümüşhane’nin bulunduğu
yerden kuşbakışı seyretmek mümkün.

ESKİ GÜMÜŞHANE EVLERİ
Gümüşhane evleri özgün bir mimariye sahip. Eski Gümüşhane ve yeni şehirde sayıları
elliyi bulan eski evler şehrin süsü adeta. Evler
genelde iki katlı ve geniş bir meyve bahçesi içinde yer alıyor. Gümüşhane evlerinin diğer özelliği
de değişik süslemelere sahip olması. Evlerin kapı tokmakları dikkat çekiyor. Ahşap oyma süslemeler, kapı kanatları üzerindeki bitkisel ve geometrik motifler de evlere ayrı bir güzellik katıyor.
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KARACA MAĞARASI
Karaca mahallesinde bir karaca mağarası
var ki damlataşı şekilleri, sarkıt ve dikitleriyle
görülmeye değer. Mağara başta astım olmak
üzere birçok hastalığa da iyi geliyor. Mağarada
traverten havuzları, gölcükler görürsünüz. Eğer
yanınızda fotoğraf makinanız varsa çok güzel
fotoğrafları burada çekebilirsiniz. Karaca mağarasına benzer Akkale ve Akçakale mağaraları
da birer doğa harikası.
Eski Gümüşhane Harşit Irmağı’na dökülen
Musalla Deresi’nin yamaçlarında ve bu günkü
kent merkezinin 4 km güneybatısında yer alıyor.
Burada yaklaşık 35 kale kalıntısı var. Bunların
Roma ya da Bizans dönemlerinden kaldığı sanılıyor.

KİLİSELER VE MANASTIRLAR
DİYARI
Yörede tarihi yapıların tabiatla bütünleşmesi kente ayrı bir hava veriyor. Aynı zamanda burası bir kiliseler ve manastırlar diyarı. Her köyde,
Zigana’nın ulaşılması zor yerlerinde bile kalıntılar görmek mümkün. Bunlardan biri de Santana
harabeleri. Santana harabeleri dokuz mahalle
ve üç yüzü aşkın yapıdan oluşuyor. Santana’daki kiliselerden en büyüğü ve en sağlam kalanı
Piştovlu Kilisesi.
Kelkit ilçesinin güneydoğusunda Satala Antik Kenti bulunuyor. Bizans Tarihçisi Prokopius
kentin tepelerle çevrili bir ovada kurulduğunu
kaydediyor. Burada kale su kemerleri tiyatro
agora ve diğer yapı kalıntılarını görmeniz mümkün.

GÜMÜŞLERİ KORUMAK İÇİN
KALELER
Eski Gümüşhane yerleşim yerinde Süleymaniye Cami’nin arkasında bahçeler içinde
küçük cami yer alıyor. Danişmentliler tarafından
yapıldığı sanılan cami kare planlı ve tek kubbeli.
Şehirde, vadiden geçen ticaret yolunu ve
gümüş madenlerini korumak için dağların doruklarına ya da kayalara pek çok kale inşa edilmiş. Gümüşhane’ye tepeden bakan Bağlarbaşı
semtindeki Akçakale küçük bir istihkâm kalesi.
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Akçakale’den başka Keçi kalesi, Torul kalesi,
Gümüşkaya kalesi gibi kalelerde buranın tepelerini süslüyor.
Tarihi önemi dışında doğal güzellikleri ile
de dikkat çeken Gümüşhane’nin çam ormanları
arasında yemyeşil çayırların uzandığı Eriklibeli
ve Çıkrıkdüzü yaylaları çok güzel.

GÜMÜŞHANE’DE KAYAK
Kayak tutkunlarının ilgi gösterdiği Zigana
dağı Gümüş kayak merkezi Gümüşhane ve
Trabzon illerinin ortasında. Çevresi ormanlarla
kaplı olan kayak merkezinde kış, eğlenceli geçer. Burası uygun pistleri, konaklama tesisleri ile
kış turizminin gözde mekanlarından. Ayrıca burası dağcılığa da elverişli dağları yaylaları kanyon ve vadileriyle çarpıcı bir coğrafyaya sahip.
Ortasından Kelkit çayının aktığı doğal güzellikleriyle ünlü Kelkit vadisi kentin en güzel yerleri
arasında. Doğa yürüyüşleri için de buralar ideal.

GÜMÜŞHANE MUTFAĞI
Gümüşhane yemeklerini de tatmamak
olmaz. Tarhana bulgur yarma ve erişte kış
mevsiminde evlerden eksik olmayan yiyecekleri. Şiran ve Kelkit yöresinde Tulum peyniri, il
merkezi ve Torul yöresinde çil peyniri yaygın.
Gümüşhane’nin yöresel yemeklerinden bazıları,
dut şırasından yapılan pestil ve pekmez, yufkadan yapılan siron, süt kaymağında yapılan tuğala. Bu kadar değil tabi, köme, talanga, haşıl gibi
birçok yiyeceği burada tadabilirsiniz. Buranın
meyvesi de meşhur hele misket elmasının tadına doyum olmaz. Hatta burada her yıl geleneksel elma bayramı bile var. Halk bu kutlamalara
büyük ilgi gösteriyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre Gümüşhane’de, Balkan Savaşı, Birinci
Cihan Harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda
ve benzeri mücadelelerde 329 şehit verilmiş.
Gümüşhane’ye gelmişken her zaman yaptığımız gibi şehitliğe uğruyoruz. Gümüşhane şehitliği Boğalı köyü mevkiinde. Burayı ziyaret ederken duygulanıyoruz. Osmanlı Rus Savaşı’nda
şehit düşen Mehmetçikler burada yatıyor. Ruhları şad olsun.
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DEDE KORKUT’UN MEKÂNI ŞİRİN

BAYBURT

Yüzölçümü : 3.793 km2
Nüfusu
: 97.358
Plaka kodu : 69
Telefon kodu : 0458

İLÇELERİ :

Aydıntepe

Bayburt, Aydıntepe, Demirözü
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Kırşehir

Aydın

Iğdır

Erzurum
Erzincan

Afyon

Bayburt

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Manisa
İzmir

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Kütahya

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

Demirözü

ZENGİN KENT
Erzincan

D

oğu Anadolu’yu Karadeniz’e
bağlayan Erzurum-Trabzon tarihi ipek yolu üzerindedir.

Çoruh nehrinin kıyısında bir şehir. Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan eski bir yerleşim yeri Bayburt. Bu şirin Kent
Zengin bir tarihi geçmişe ve kültürel mirasa
sahip. Urartular, Kimmerler, İskitler Medler
ve Persleri bağrında yaşatmış bir bilim ve
kültür merkezi burası. İpek yolu üzerinde
önemli bir konaklama yeri olduğu için başta
Marco Polo ve Evliya Çelebi olmak üzere
birçok batılı ve doğulu seyyahın eserlerine
konu olmuş. Seyyahlar buraya uğramadan
edemezlermiş. Doğal güzelliklerinin yanı
sıra kalesi bedesteni camileri hamamları,
el oyması mezar taşları ve coşkun akan
Çoruh nehriyle Bayburt dikkatleri üzerinde
toplar. Bir de Orta Asya’dan Anadolu’ya
göç eden erenlerden biri olan meşhur Dede
Korkutun mezarına da ev sahipliği yapıyor
Bayburt.
Bayburt’un doğusunda Erzurum, kuzeyinde Trabzon, batısında Gümüşhane,
güneyinde Erzincan bulunuyor.

Kentin tarihi milattan önce 3000 yıllarına uzanıyor. Bayburt adı da zengin anlamına gelen bay ile
yurt anlamına gelen burt kelimelerinin birleşmesiyle
oluşuyor. Kentin kuzeyinde yer alan kalenin yüksekliği 1500 metre. Kaleye çıkmak zor olsa da değer
doğrusu. Kaleye çıktınız mı Bayburt şehri boydan
boya karşınızda. Buradan şehre Çoruh nehrine çevredeki dağlara bakmak ayrı bir zevk veriyor insana.
Selçuklulardan sonra Bayburt ve Gümüşhane
bir ara Akkoyunluların daha sonra da Safevilerin eline geçti. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Trabzon valisi iken Gümüşhane’nin zenginliğine gönlünü
kaptırmış bunun için de Bayburt’un fethini aklına
koymuş. Zira Bayburt’u fetheden Gümüşhane’yi fethetmiş sayılıyordu. Gümüşhane kaderini Bayburt’a
bağlıyordu.

ZENGİN FOLKLÖRİK KÜLTÜRE SAHİP
Tarihte acı tatlı günler yaşayan Bayburt zengin
folkloru yetiştirdiği şairleriyle ün yapmış. Bayburt’un
sözlü folklorunda efsane ve destanlarında masallarında Dede Korkut hikâyelerini her zaman bulmak
mümkün. Bu yüzden burası folklorcular için bulunmaz gür bir kaynak. Bayburt’ta Anadolu’nun sesi ve
gönül şenliği bir ozanımız var. Bayburtlu Zihni yurt
sevgisi ve gurbet acısıyla buram buram Anadolu
tüter. 19. yy da yaşamış olan ozanımızın türküleri
dillere destan.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

Biçare Zihniyim Bayburt’ta doğdum
Yıllarca gurbette bağrımı dövdüm
Kahı bulut oldum semaya ağdım
Kahı yağmur oldum aktım sel gibi

BAYBURT KALESİ
Zigana ve kop dağlarından aşılarak ulaşılan
Bayburt kalesi aynı zamanda Karadeniz’i Basra
körfezine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yolu izleyen her seyyahın uğradığı
kalenin adı, önemi, ihtişamı ve günlük yaşamıyla ilgili pek çok bilgi mevcuttur.
Şehrin kuzeyinde yalçın kayalar üzerinde
inşa edilmiş olan kalenin kimler tarafından yapıldığı kesinlikle yapıldığı bilinmemektedir.
Ayrıca bu kaleye “Çinimaçin” kalesi de denilmektedir. Kaleye bu ismin verilmesine sebep
olan çini süslemelerdir. Bunların dış yüzeylerinde tezyinat olarak mor ve yeşil renkli firuze
çiniler kullanılmıştır. Gerek savaşlar, gerekse
tahribat yüzünden bu gün bu çinilerden eser
kalmamıştır.
Bayburt Kalesi, Dede Korkut hikayelerinden
“Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan
Eder” adını taşıyan hikayede Beyrek (Bey Böyrek veya Bamsı Böyrek)’in fethedip ün kazan-
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mak için yola çıktığı kaledir.
Bayburt tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle insanı büyüler. Ancak kentin kenar mahallelerinde bulunan yöresel mimarinin özgün örnekleri
bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkılmaya yüz tutmuş.
Zafer meydanındaki saat kulesi ilginç bir
görünüme sahip. Bayburt taşından yine Bayburtlu ustalar tarafından yapılan bu saat kulesi
21 metre yüksekliğinde ve 41 basamağı var.
1924 yılında Cumhuriyet bayramında açıldı.
Kent merkezindeki Ulu Camii Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden biri sayılıyor. Bu
cami Sivas’taki ulu camiye o kadar benziyor ki.
Caminin minarelerinde bulunan çini süslemeler
göz alıcı güzellikte. Bayburt’a gelirseniz ulu camine uğrayın ve bu güzel Selçuklu eserini görün. Bunun yanında şehirde bulunan Pulur Camii ve medresesi, Kutluğ Bey Camii, Hınzevrek
Camii, Zahit efendi camileri de görülmeye değer
eserlerden bazıları.
Şehit Osman tepesindeki türbeler Saltukoğulları komutanlarından Mengücek gazinin
erkek kardeşi Osman gazi ve kız kardeşine ait.
Yüksek bir tepede dimdik ayakta duran türbeler
bu gün ziyaretçilerin uğrak yerlerinden. Bundan
başka Kutluğ Bey Türbesi Abdulvahap Gazi Türbesi ve Ahmeti Zencani Kümbeti Bayburt’ta.
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TARİHİ HAMAMLARI
Bayburt’ta bir de tarihi hamamlar var.
Paşaoğlu hamamı Meydan hamamı bunlardan bir kaçı. Eğer eski hamamlara meraklıysanız buralara gelebilir hatta bu hamamların
birinde yıkanabilir güzelce terinizi atabilirsiniz.
Çoruh nehri kıyısındaki lokantada söğüt
ağaçlarının altında yemek yemek ayrı bir
lezzet veriyor. Ayrıca nehir debi bakımından ülkemizin en önemli nehirlerinden biri.
Bu özelliği nedeniyle de burası su sporları
açısından oldukça elverişli. Dikmetaş köyünden başlayarak Çoruh nehrinin il sınırlarını
terk ettiği Aslandede köyüne kadar kano ve
rafting yapılabiliyor. Kop dağında da kayak
yapmak isteyenler için uygun alanlar var.

Şehit Osman Türbesi

YERALTI KENTİ
Bayburt’un kuzeybatısında dağlık yöredeki bucak merkezi Aydıntepe’de bir yeraltı
kenti var. Günümüzde kazı çalışmaları süren kentle ilgili olarak Romalılar tarafından
kovulan ilk Hıristiyanların buraya geldikleri
ve sığındıkları, buranın da erken Hıristiyanlık
dönemine ait olabileceği söyleniyor. Yeraltı
şehri 2,5 metre derinde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Bayburt’ta, Balkan Savaşı,
Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve Kıbrıs barış
harekâtında ve benzeri mücadelelerde 249
şehit verilmiş. Bayburt Erzurum yolunun
yaklaşık 40. km’sinde kop şehitleri abidesi
bulunuyor. 1916 yılında kop geçidinde Çoruh havzasında düşmana direnen ve şehit
düşen askerlerimizin anısına 1963 yılında
kop dağının zirvesine yapılmış bu abide.
Görülmeye değer.
Bayburt’tan ayrılmadan buranın da yemeklerini tatmanızı tavsiye ederiz. Yemekler
gerçekten de harika. Mesela bir galaçoş veya ekşi lahana yahut lor dolması ardından tel
helvası sizin için iyi bir ziyafet olabilir.

Kop Şehitliği

Kop Şehitliği
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ŞEHZADELER ŞEHRİ,
KARADENİZ’İN BAŞKENTİ

Yüzölçümü : 4.685 km2
Nüfusu
: 807.903
Telefon Kodu: 0462
Plaka Kodu : 61

TRABZON

Y

eşil ve mavinin bir biri ile kucaklaşıp sarmaş
dolaş olduğu Karadeniz gezimiz sürüyor. Bu
sefer Trabzon’’a yöneliyoruz. Ünlü gezgin
Evliya Çelebi’ye göre Trabzonlular Temiz giysiler
giyerler ve kültürlü eğitimli insanlardır. Trabzon
Çarşılarında dünyaca ünlü mücevheratçılar var.
Ayrıca Dağlarından yaylalarından yeşilinden
bahseder meşhur seyyah. Evet, eskiden olduğu
gibi Trabzon bu gün de güzelliğinden hiçbir şey
kaybetmedi aksine daha da güzelleşti.

İLÇELERİ :
Akçaabat, Araklı, Arsin,
Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara,
Dernekpazarı, Düzköy,
Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of,
Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı,
Tonya, Vakfıkebir, Yomra...
Kırklareli
Bartın
Tekirdağ

İstanbul

Edirne

Zonguldak
Kocaeli

Yalova
Çanakkale

Bursa

Kastamonu Sinop
Karabük
Samsun

Düzce
Sakarya
Bolu

Çankırı

Bilecik

Artvin
Trabzon
Giresun

Tokat

‘İREM BAĞI GİBİ SÜSLÜ BİR ŞEHİR’
Karadeniz’in doğu kıyılarını zümrütten bir taç
gibi süsleyen Trabzon eski güzelliğinden hiçbir şey
yitirmedi. Meşhur Seyyahımız Evliya Çelebi burayı
da gezmiş görmüş ve şehirle ilgili notlarında şunları söylemiş: “Buraya küçük İstanbul dense yeridir.
Burası İrem bağı gibi süslü bir şehirdir”
Trabzon, Batıdan Giresun, güneyden Gümüşhane, doğudan Rize’yle çevrili.

Erzincan

Tunceli

Uşak

Nevşehir

Aydın

Bingöl

Kayseri

Konya

Bitlis
Niğde

Burdur
Karaman

Adıyaman

Batman Siirt
Hakkari
Şırnak

Osmaniye

Gaziantep

Van

Diyarbakır

K.Maraş
Adana

Antalya

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Muğla

Ağrı

Sivas

Afyon
İzmir

Iğdır

Erzurum

Kırşehir

Manisa

Kars

Bayburt
Yozgat

Ankara

Kütahya

Gümüşhane

Kırıkkale

Eskişehir

Ardahan

Rize

Ordu

Amasya
Çorum

Balıkesir

Şanlıurfa

Mardin

Mersin
Kilis

Hatay

TARİHİ SEYİR İÇİNDE TRABZON

Trabzon Karadeniz sahillerinin en önemli ve
en büyük Tarihi bir liman kenti. İran transit
yolunun başlangıç noktası ve aynı zamanda
Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerin
limanlarıyla doğrudan bağlantılı bir şehir.
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TRABZON ADININ KAYNAĞI
Trabzon adı nereden geliyor diye sorarsanız bu adla ilgili birçok hikâye var. Kimisi Tuğra
Bozan adında güçlü ve namı duyulmuş bir Nalbandın adının bu şehre verildiğini söyler. Daha
sonra Tuğrabozan değişerek Trabzon olur. Kimisi der ki Trabzon kalesi sofraya benzediğinden
buraya sofra anlamına gelen Trabeze demişler.
Buna benzer birçok söylentiyi buranın halkından
duymanız mümkün.

TRABZON’UN TARİHİ
Şehir Miletli kolonisiler tarafından kurulmuş.
Roma imparatorluğu ikiye ayrıldığında Bizans
sınırları içinde kalan Trabzon ipek yoluyla kurulan bağlantı sonucunda 6. yy dan sonra önemli
bir ticaret merkezi oldu. Anadolu Malazgirt savaşıyla kapılarını Türklere açtığında Trabzon
Türklerin eline geçti. Daha sonra Pontus Rum
Krallığı kuruldu şehirde. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına
katıldı. Trabzon, Yavuz sultan selimin yönettiği,
Kanuninin doğduğu kent. Osmanlı Tarihi boyunca Kazak saldırılarına sahne olan Trabzon 1916
yılında Ruslar tarafından işgal edildi. İki yıl sonra
1918 yılında işgalden kurtuldu.

TRABZON’UN TABİİ GÜZELLİKLERİ

Trabzon Tarihi ve doğal güzellikleriyle dört
mevsim gezip görülebilecek bir turizm kenti.
Şerirdeki mimari eserlerin çoğu ya Bizans yahut
Osmanlı dönemine ait. Buradaki Ayasofya
kilisesi Geç Bizans kiliselerinin güzel bir
örneği. Trabzon İmparatorluğu krallarında 1.
Kommenos tarafından inşa edilen bu yapı Fatih
Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden sonra
camiye dönüştürülmüş. Günümüzde müze
olarak hizmet veriyor.
Trabzon merkezinde bulunan Trabzon
müzesi başka bir deyişle Kostaki konağı 2001
yılında müze olarak hizmete açılmış. Daha önce depo hastane cami olarak kullanılmış. Bu
müzede önemli arkeolojik ve etnografik eserleri
görmeniz mümkün. Eğer müzelere merakınız
varsa Merkeze bağlı Soğuksu köyündeki Atatürk müzesini de görebilirsiniz. Burada Atatürk’e
ait eşyalar sergileniyor. 1924 yılında Atatürk
Trabzon’u Ziyaret ettiğinde bu köşk ona tahsis
edilmiş.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

TRABZON’UN TARİHİ ESERLERİ
Kıyıdan başlayarak Kuzgun dere ve imaret
dere arasındaki sırta dek uzanan Trabzon kalesi
eski heybetini koruyor. Trabzon’a 18 km uzaklıkta bir tepe üzerinde yer alan Akça kale de 13. yy
dan kalan önemli bir başka tarihi yapılardan biri.
16. yy da inşa edilen Gülbahar hatun camii
ise kentin en güzel camii. Atapark semtinde yer
alan ve Yavuz Sultan Selimin, Annesi Gülbahar
Hatun adına yaptırdığı bu camii Osmanlı sanatının olağan üstü güzelliklerini yansıtıyor.
İskender Paşa Camii, Semerciler Camii ve
Çarşı Camii görülmesi gereken diğer camiler. Bir
de Fatih Camii, Yeni Cuma Camii, Molla Nakip
Camii, Kudrettin Camii gibi camiler var ki bunlar
daha önce kilise olup sonradan camiye dönüştürülen önemli tarihi yapılar.
Trabzon’un eski sokakları şehre ayrı bir
güzellik katıyor. Ara sokaklardaki tarihi evler görülmeye değer. Boztepe’nin güney yamacında
şehre hâkim geniş bir alana kurulu olan Kızlar
Manastırı ve Fatih Kulesi olarak da bilinen irene
kulesi turistlerin uğramadan geçemedikleri yerlerden bazıları.
Çaykara sınırları içinde yer alan Uzungöl Tabiat Parkı bir cennet kadar güzel. Bunun yanında
Altındere Milli Parkı Trabzon’un güneyinde Maçka yakınlarında. Burada bir vadi var. Vadi Zengin
bitki örtüsüyle yemyeşil doyumsuz güzellik sunuyor. Buraya gelen ziyaretçiler doğa yürüyüşü,
piknik yapabilir, yörenin el sanatlarını tanımak
için antikacı dükkânlarına uğrayabilirler. Milli Parkın içinde neredeyse bulutların bile üzerinde yer
alan Meşhur Sümela Manastırı’nı görürsünüz.
270 metre yükseklikteki bir uçurum fasadında
bulunan manastır, en görkemli konuma Kommene Kralı 3. Aleksis döneminde gelmiş. Taç
giyme töreni burada yapılırmış. Manastırın içinde
kütüphane, kilise, rahip, odaları, şapel, ayazma
ve mutfak bölümleri bulunuyor. Buraya zikzaklar
çizerek zorlu bir tırmanıştan sonra ulaşabiliyorsunuz. Bölgenin ilk Hıristiyan tapınağı sayılan
Sümela manastırı heybetiyle buraya gelenleri
büyüler.
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ZİGANA DAĞI VE HAMSİ KÖYÜ
Ziganaların yamacındaki bir kayaya
oyulmuş gibi duran manastırın yüzü vadinin eşsiz güzelliklerine bakıyor. Aşağıdan
Değirmendere’nin aktığını görürüsünüz. Yamaçlarda yemyeşil ormanlar. Eğer Trabzon
gelirseniz buradaki Sümela Manastırı ve yeşilliklerle dolu vadiyi, dereyi mutlaka görmelisiniz.
Trabzon’un çevresi birbirinden güzel yaylalarla kaplı. Yazları çıkılan yaylalar bir tören
havası taşıyor. Erikbeli, Hıdırnebi, Şolma, Kirazlı ve Kadırga Trabzon’un önemli yaylalarından. Bahar aylarında Kadırga’da ünlü Kadırga
Şenlikleri yapılıyor. Bu şenliklere on binlerce
kişi katılıyor. Halk oyunları gösterileri, yarışmalar, davullu zurnalı eğlencelere sahne olan
kadırga yaylası şenlikler sırasında bir panayıra
dönüşüyor.
Trabzon’un güneyinde bir dağ köyü olan
Hamsiköy doğal güzelliklerinin yanı sıra leziz
yemekleriyle de tanınıyor. Hamsiköy’e yakın
bir yerde Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli
olan Zigana Tüneli’ni görürsünüz. Tünelin üst
kesimlerinde Zigana Kayak Merkezi modern
tesisleriyle kayak sevenlerin ilgisini çekiyor.
Kentteki gümüş çarşısı meşhur.
Trabzon’un hasır görünümündeki meşhur altın
ve gümüş bilezikleri ve çeşitli takılar burada
satılıyor.
Trabzon’da kıyı şeridi hayatın yoğun olarak yaşandığı yerler. Akçaabat, Of, Sürmene,
Vakfıkebir gibi. Trabzon’un bir başka özelliği
erkeklerin başka diyarlara gitmesi, bütün işin
kadın veya çocukların omzuna yüklenmesi.
Ekilecek yerlerin azlığı, onları hayvancılığa
yönlendirmiş. Kıyılarda sanayi ağırlıkta. Eğlence uğraş ve yerleşim biçimlerinde gelenekler
ön planda. Geleneksel elbiseler giymiş insanlar, geleneksel düğünler, geleneksel evler ve
daha neler.
Trabzon’un bir de futbolu var. Neredeyse
futbol aşk gibi yaşanır burada. Bu tutku kentte
çoğu şeyin önüne geçer. Kısa tarihine rağmen
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Trabzon’u dünya çapında üne kavuşturan
Trabzon spor 1967’de kuruldu. Bu Anadolu
takımı kısa sürede Türkiye ligindeki gücünü gösterdi. Avrupa maçlarına da katılarak
Avrupa’ya da ismini duyurdu. Ve hala Trabzon
Spor Türkiye’nin büyük takımlarından biri olma
heyecanını kaybetmedi.
Trabzon’a gelinir de Hamsi yememek olur
mu? Hamsi sadece Trabzon’un değil bütün
Karadeniz’in en önemli balıklarından. Hamsi olmadan olmaz Trabzon’da. Hamsi tava,
hamsi pilavı hatta hamsi tatlısına bile burada
rastlayabilirsiniz.
Trabzon’dur yerümüz
Ahça tutmaz elümüz
Hamsi paluk olmasa
Nicolurdu halumuz.

TRABZON KAÇ ŞEHİT VERDİ?
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Trabzon’da, Balkan Savaşı, Birinci
cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
savaşı, Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve
benzeri mücadelelerde 1230 şehit verilmiş. Bu
gün şehirde dört şehitlik var. Harmantepe, Sultan murat Şehitliği, Askeri Şehitlik ve Çataltepe
şehitliği. Ruhları şad olsun.
Evet, Trabzon, camileri, Türbeleri, hanları,
hamamları, dağları, Manastırları, kaleleriyle,
zengin doğasıyla yeşiliyle yaylasıyla gelenek
görenekleriyle gezilip görülmesi gereken bir
yer.
Harmantepe, Sultan Murat, Çataltepe şehitliklerini ve Askeri şehitliği de unutmayalım.
Burada birinci dünya savaşında ve çeşitli zamanlarda görev esnasında şehit düşen Mehmetçiklerimiz yatıyor. Burayı da ziyaret ederek
Trabzon gezimizi tamamlıyoruz.
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Yüzölçümü : 3.920 km2
Nüfusu
: 348608
Plaka kodu : 53
Telefon kodu : 464

İLÇELERİ :

ÇAYIN BAŞKENTİ
KEMENÇENİN ANAYURDU

Ardeşen, Çamlıhemşin,
Çayeli, Derepazarı, Fındıklı,
Güneysu, Hemşin, İkizdere,
İyidere, Kalkandere, Pazar.

Dik yamaçlı vadileri, doruklarına ulaşılabilir dağları buzul gölleri zümrüt yeşili yaylaları tarihi kemer köprüleri ve kaleleri coşkun akan dereleriyle, çayıyla, çok
özel bir şehir burası. Türkiye’nin en güzel kentlerinden
biri Rize. Şehrin doğusunda Artvin, Kuzeyinde Karadeniz, Batısında Trabzon, güneyinde Gümüşhane ve
Bayburt illeri bulunuyor.

ve Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olmuş.

RİZE

RİZE TARİHİ
Tarihi Miletlilere kadar uzanır. Daha sonra Kimmerler, Medler, Persler buraya akın etmiş. Bir süre
sonra Romalıların egemenliğine giren kent, bir zaman Sasani ve Bizans arasında sürekli el değiştirip
durmuş. Malazgirt Zaferi’nden sonra da Türklerin
eline geçmiş. 1509 da Osmanlı topraklarına katılmış

RİZE’DE YAŞAM
Karadeniz’in kıyılarında yoğunlaşan
hareketlilik Rize’yi de etkilemiş. Gurbetçilik denen şey her eve damgasını vurmuş.
Çoğu aile büyük şehirlere göç vermiş.
Bu yüzden birçok büyük şehirde Rizelilere rastlamak mümkün. Çay toplumsal
hayatta yerini alana kadar deniz geçim
kaynağıymış buranın. Balıkçılık taşımacılık ulaşım Karadeniz erkeğini dışarıda bir
yaşama şekline yöneltmiş. Evden uzak
denizin kucağında...
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EKONOMİK HAYAT
İlin ekonomik hayatında tarım birinci sırada.
Tarım deyince de akla hemen Rize’nin simgesi
olan çay geliyor. Çevrede setler üzerinde yetiştirilen çay bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri. Çay fabrikalarının sıkça bulunduğu
sahilde hava buram buram çay kokar. Yaz aylarında Rize’de düzenlenen çay festivali bünyesinde “en iyi çayı yetiştiren” yarışması yapılır.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ
Kentin batısındaki ziraat parkında Rize’nin
tüm güzellikleri panoramik bir şekilde gözler
önüne seriliyor. Rize’nin güneyindeki Kaçkar
dağları milli parkı ve bu parkın kuzeye bakan
yamaçları birer doğal güzellikler cenneti. Buzul
gölleri, fırtına gibi akan dereleri yaylaları güler
yüzlü insanların yaşadığı dağ köyleriyle harika
bir kentimiz. Yöre dağcılık sporları ve trekking
severler için ideal bir yer. Kampçılar temiz hava ve güzel manzarası nedeniyle burayı sıklıkla
tercih ederler. Kaçkarlar milli parkında ise kamp
ve karavan turizmi için özel imkânlar bulunuyor.
Burası hemen her mevsim devasa bir çiçek bahçesine bürünür.
Kaçkar dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesinden oluşan
Fırtına deresi Karadeniz’e dökülür. Çay bahçe-

lerinin içinden geçen derenin üzerindeki kemerli
köprüler tabiatla uyumlu görüntüleriyle huzur
verici bir manzara sunuyor.

RİZELİLER GÜNEŞ DUASINA ÇIKAR
Rize ülkemizin en çok yağış alan bölgesi.
Hemen hemen her mevsim yağışlı ve bulutlu burası. Rizeliler güneşi çok az görür hatta
Anadolu halkının yağmur duasına çıktığı gibi
Rizeliler, Güneş duasına çıkarlar. Güneş duası
yüzyıllar boyunca Rize’de süregelen köklü bir
gelenek.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

RİZE KALESİ
Rize kalesi bir tepenin üzerinde kartal yuvasını andırır. 480 metrekarelik bir alanı kapsayan
bu kaleye güneydeki kapıdan doğruca girmek
mümkün. 14. yy da yapıldığı sanılan kale bu gün
birçok ziyaretçinin uğrak yeri. Ayrıca Rize’nin
Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kalesi de ortaçağın
sonlarına doğr u yapılmış. Ve dikkat çeken bir
diğer yapı.

RİZE BEZİ
Rize bezi artık yalnızca Karadeniz’de değil
bütün dünyada biliniyor. Her renk ve modelde
üretilen Rize bezini başta giysi olmak üzere her
türlü dekorasyonda kullanmak mümkün. Ayrıca
Rize bakırcılar çarşısından bu güne dek görmediğiniz model ve büyüklükte tencere tava ve değişik mutfak eşyalarına sahip olabilirsiniz.
Bütün Karadeniz’in genel beslenme özellikleri Rize için de geçerli. Mısır, Karalâhana, fasulye ve hamsi il mutfağının temel öğeleri. Yöre
iklimi meyvecilik içinde elverişli. Mandalina, portakal gibi turunçgiller yanında elma, armut, dut
gibi meyvelerin hemen her türü burada yetişiyor.

KEMENÇE
Rize dendi mi akla kemençe gelir. Kemençe Rize’nin sesi nefesidir. Sadece Rizelilerin
değil, tüm Karadenizlilerin vazgeçilmez çalgı a-
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letlerinden birisi kemençe. Buranın insanları kemençeyle bütünleşmiştir adeta. Bir de kemençenin efsanesi var ki anlamaya değer. Rize’de
yaşayan iki aileden birinin oğlu diğerinin kızına
sevdalanır. Ama aileleri düşmandır. Beraberce
ormana kaçarlar. Aileleri peşlerini bırakmaz.
Kurtulamayacaklarını anlayan gençler açar ellerini dua ederler. Allah’ım dal olup bölüşelim saz
olup söyleşelim. Dilekleri gerçek olur. Kız limon
delikanlı da servi ağacı olur. Bir süre sonra limon
ağacından kemençe servi ağacından da yay yapılır. Bir araya gelince de yay ve kemençe saz
olup söyleşir söz olup sevdalarını dile getirirler.
Böylece sonsuza dek kavuşmuş olurlar.
Tabi bu efsane. Doğrusu kemençenin
Karadeniz’e has bir Anadolu sazı oluşu. Her eğlencede her düğünde kemençenin o sevda dolu
heyecan dolu sesini duymanız mümkün.
Rize’de Atatürk evi müzesi ve Rize müzesi olmak üzere iki müze var. Bu müzelerde
Atatürk’ün eşyalarının yanı sıra etnografik eserler sergileniyor.
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Rize’de, Balkan Savaşı, Birinci cihan
harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı,
Kore ve Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri
mücadelelerde 383 şehit verilmiş. Ruhları şad
olsun.
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Rizey gelip de Kaçkar Dağları ve Ayder’e
gitmemek olur mu? Biz de Rize’den yola çıkıp
sahildeki inci gibi bir birinden güzel ilçe, kasaba ve köyleri geçerek Çamlıhemşin yoluna
giriyoruz. Fırtına deresi vadisindeki Çamlıhemşin yolundaki çay fabrikaları, çay toplayan
Rizeliler ve tipik Karadeniz evlerine el sallayıp
Çamlıhemşin’e gideceğiz.
Ayder Yaylası’na ulaşmak için Rize’den
çıkıp Artvin istikametine doğru devam ediyorsunuz, Çayeli’ni geçiyor, Ardeşen’e ulaşmadan
Fırtına Vadisi boyunca güneye doğru yönelip
tırmanmaya başlıyoruz. Milli park statüsündeki Fırtına Vadisi Dünya’nın öncelikli korunması
gereken 200 ekolojik bölgesinden birisi. Fırtına
deresi bir zamanlar baraj yapımı ile gündeme
gelmişti. Fakat doğal yapının bozulmasına neden olacağı için uzun bir yargı sürecinden sonra
proje iptal edildi. Dereyi solumuza alıp ağır ağır
yolda ilerlerken, yeşilin bin bir tonunu görünce
bunun nedenini anlamakta zorlanmıyoruz.

Kaçkar Dağları Milli
Parkını gezdiniz mi?
Çamlıhemşini geride bırakıp Fırtına deresi
vadisinde ayrılıp Ayder ve Kaçkar Dağları’ndan
gelen dere vadisine giripi Kaçkar Milli Parkına
geliyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı 51.550
Hektar Alanı kapsamaktadır. Milli Parkın Büyük
bir bölümü Rize İli Çamlıhemşin İlçesi ve bir kısmı da Artvin İli Yusufeli İlçesi sınırları dahilinde
kalmaktadır. Kaçkar Dağları Milli Park sahasında 11 Köy ve 44 Yayla bulunmaktadır. Bu köy
ve yaylalara dolmuşlarla ile ulaşım Rize İli Pazar
İlçesi ve Artvin İli Yusufeli İlçelerinden sağlanmaktadır.

Fırtına Vadisinin gerçekten muhteşem bir
doğası var. İnsanı kendinden geçirecek bir güzelliğe sahip. Dar ve derin bir vadi içinde akan
bir dere, her yandan ona ulaşan küçük su kaynakları, bin bir çeşit ağaç ve rengarenk çiçeklerden oluşan manzara. Zaman zaman bu dere
üzerine kurulmuş kemer köprülere ve yamaçlardan dökülen küçük şelalelere rastlanıyor. Tepelerin yamaçlarında Karadeniz’e özgü değişik mimari tarzda evleri ve ilkel görünümlü teleferikleri
unutmamak lazım.

Çamlıhemşin ve Ayder
Yaylası’nın Muhteşem Manzarası
Karadeniz kıyısıyla Ayder arasındaki tek
yerleşim yeri Çamlıhemşin. Çamlıhemşin yolu gayet bakımlı. İlçe ortasından akan derenin
iki kenarındaki dik yamaçlara kurulmuş. Ahşap
ve eski evler ile kadınların yöresel kıyafetleri
hemen dikkatimizi çekiyor. Çamlıhemşin Rize
arası toplam 35 km iken ilçenin güney-doğusunda yer alan Ayder 19 km’dir. Çamlıhemşin’i arkamıza alıp yola devam edince 20 dakika kadar
sonra Ayder Yaylasına ulaştık.
1 358 m. yükseklikteki Ayder Yaylası Karadeniz yaylalarının en meşhurlarından biridir. Bu
yayla Milli Park Sahası içinde olmakla birlikte
Turizm Merkezi ve Belediye Mücavir alanı kapsamındadır. Yeni gelişmekte olan bir yerleşim
birimidir. Bu yaylada yaklaşık küçük büyük 25
adet otel ve pansiyon bulunmaktadır. Bunların
çoğunluğu aile işletmeciliği şeklinde çalışmaktadır. Alt yapı hizmeti tamamlanmış olan yayla
daha çok bir kasabayı hatırlatmaktadır. Ayder
Yayla evleri
Ayder’in en bilinen ve en meşhur görüntüsü
yamaçtaki çimenlikler arasında yer alan ahşap
ve eski evler. Ayder’de bulunmak bile kendinizi
iyi hissetmenizi sağladı. İlk yaptığımız iş çeşmeden akan buz gibi sudan içmek oldu. Yaylanın
her tarafından mutlaka bir pınar ya da çeşmeye
rastlamak mümkün. Galiba Türkiye’ye su zengini diyenler Ayder Yaylası’nı ziyaret etmişler.
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Doğayla bütünleşmiş yayla evlerine, oteller
ve pansiyonlar eşlik ediyor. Bir de kamp yapmak
için burada olanların çadırları ve karavanları.
Ayder’de beton bina yapmak yasak, yapılacak
binalar mutlaka ahşap olmalı. Yayla bölgenin
diğer kesimlerine göre kalabalık. Ağırlıklı olarak
turistler var, dünyanın her yerinden insana rastlayabiliyorsunuz.
Ayder’i şifa yaylası olarak tanımlanmasını
sağlayan özellikleri; Havası ve suyu, kaplıcası,
Balı’dır.

Ayder şelalelerinin manzarası
Ayder adeta muhteşem bir tablo misali. Su,
dağ, yeşil, çiçek, evler, insan ve özetle her şeyin
bir biri ile uyum içinde olan Ayder’den başka bir
yer yoktur. Ayder’de kendimizden geçip fotograf
makinalarımız ve kameramızla muhteşem manzara görüntülerinin belgeselini çekiyoruz. Dağların zirvesinden çağlayarak akan suların sesi
ve ahengi insanı etkiliyor. Çiçek çeşitleri ve tipik
Ayder evleri bizleri heyecanlandırdı.
Ayder bölgesindeki Hemşinli kadın ve kızların başlarına bağladıkları başörtüsü ve elbiseleri
görenleri etkiliyor. Buralarda yaşayanlar hayatlarından memnun. Bazı işletme sahipleri İsrail
ve Rum turistlerin hareket ve tavırlarından endişeli. Yem yeşil çam ormanları içindeki bir tesiste yemek yiyip yorgunluğumuzu atarak Kaçrar
dağlarına tırmanmak üzere hazırlık yapıyoruz.
Kaçkar dağları ve Ayder yaylasında gezimize devam ediyoruz. Kış ayları sessizliğe
bürünen Ayder’e yaz aylarında yerli ve yabancı
turistler akın ediyor. Kaçkar dağları ve Ayder
Yaylasının havasının astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor.
Ayder Yaylasında ülkemizin sayılı kaplıcalarından olan Ayder Kaplıcası bulunmaktadır.
Kaplıca olarak ise büyük bir tesis var ve gün
boyu ziyaretçi akınına uğruyor. 260 metre derinlikten çıkan, 50 derecelik kaplıca sularının
başta romatizma, kireçlenme olmak üzere pek
çok hastalığa iyi geldiğini biliniyor. Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada,
kaplıca sularının romatizmal eklem hastalıkları,
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sinir, sindirim, dolaşım sistemi hastalıklarıyla
idrar yolları ve üreme organı hastalıklarına iyi
geldiğini belirtiliyor. Kaplıca suları ayrıca, egzama ve sedef, ergenlik sivilceleri gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Kaplıca
sularından fayda görmek için havuza girmek,
özel banyo almak ya da içmek mümkün. Tabii
ki, kaplıcaya girmeyi sakıncalı kılacak durumlar
da var. Örneğin kanamalı rahatsızlıklar, yüksek
tansiyon ve kalp rahatsızlıkları başta geliyor. Bu
nedenle kaplıcaya girmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmak şart. Kaplıca Ayder
Kooperatifi tarafından işletiliyor. Yayla’da tam bir
düzen ve nizam hakim. Fiat istikrarı sağlanmış.

Kaçkar Dağları ve Ayder Balı
Ayder Yaylası’nda, orman gülünden (Rhodedendron) elde bal turistik eşya satan küçüklü
büyüklü dükkan ve tezgahlar dikkat çekiyor. Bal
satıcıları bunu şifalı bal olarak sunuyorlar. Ayder
balının en önemli özelliği tamamen doğal olması. Ayder balını elde etmek için yöre halkı, tahta
kovanları iplerle yüksek çam ağaçlarının tepesine çekiyor ve orada bırakıyorlar. Kafkas orman
güllerinden polen alan arılar da işte, burada tamamen doğal ortamlarında meşhur Ayder balını
yapıyorlar.
Balı, ilk bakışta diğer ballardan ayıran özelliği rengi. Klasik bal renginden daha açık üstelik
de berrak değil mum gibi bulanık bir rengi var.
Bu balın balmumu, ağızda hemen eriyecek
kadar yumuşak. Ayder kooperatifinde bal toplu
satılıyor.

Gerçek Anzer Balı
Ayder yolunda Balcı Macit’den bal satın
alıyoruz. 3000 metre yüksekliğindeki karlı Kaçkar dağlarındaki bal bembeyaz tamamı arı sütü
karışık polen. Daha aşağıdaki ballar biraz daha
ucuz. Anzer balı ile ilgili Balcı Macit gerçek Anzer Balı’nın toplam 60 Kg olduğunu noter nezaretinde üretilen Anzer Balı’nın ilaç sanayinde
kullanmak üzere Bayer fabrikası tarafından Kgr.
600 dolara satın alındığını söylüyor. Bir başka
önemli bilgiye ulaşıyoruz. Anzer balının çiçeğinin İsrailli turistler tarafından İsrail’e kaçırıldığını
öğreniyoruz.
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Ayder Yaylası yerleşim alanı yakınında günübirlik kullanıma yönelik hizmet sunan düzenlenmiş saha mevcuttur. Milli park ayrıca doğa
yürüyüş sporuna uygun topografyası ile dağcılık
faaliyetlerine olanak sağlamaktadır. Ayder’e gelenlerin pek çoğu trekking yapmak için geliyor.
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yorum. Kaçkar’da çayın tadı bir başka. Yukarı
Kavran yaylasını geziyorum. Tipik evler ve sıcak
insanlar en önemlisi çocuklar bizlere rehberlik
ediyor. Yaşlı Kaçkarlılarla yaylada sohbet edip
belgesel çekimleri yapıyoruz.

Türkiye’nin birçok bölgesinden Ayder ve
Kaçkar’a gelenler günlerce burada kalıyor. Çadırlar kuranlar ve dağ yürüyüşü yapanlar yorulmak bilmiyor. Ayder’de yaz akşamları kemençe
ve tulum eşliğinde horunlar oynanıyor yeni dostluk köprüleri kuruluyor.

Kaçkar dağları adeta canlı bir tabiat ve bitki
müzesi gibi. Fauna açısından da zengin olan
Kaçkar Dağlarında çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, ayı, domuz, tilki, vaşak, geyik, sansar,
çakal, kuşlardan sülün, kartal, doğan, atmaca,
şahin, yaban tavuğu vb. yaban hayvanları bulunmaktadır.

Ayder şelalelerinin sesi bize
ninni gibi geliyor

Kaçkar Dağları ve Ayder’den
Ayrılırken

Gece Ayder’de kalmak için otel arıyoruz.
Yeşil dağların karşısında bir pansiyonda kalıyoruz. Pansiyonumuzun penceresinden dağların
zirvesinden çağlayarak akan şelalelerin sesi
bize ninni gibi geliyor. Penceresinden süzülen
ay ışığı, su sesi ile şelaleleri seyrederek uyuyorum. Sabah erkenden kalkarak Yukarı Ayder
yaylasında yeni sağılmış inek sütü satın alarak
Ayder çiçekleri içinde mükemmel bir kahvaltı
yapıyorum.

Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında
Karadeniz’den ayrılarak Hemşin, Fırtına ve
çağlayan dereleri boyunca sadece yumurta bırakmak için seyahat eden denizanalarının derelerdeki üreme faaliyetlerini görmek ve izlemek
dikkate değer bir olaydır. Her yıl yumurtalarını
söz konusu derelerin aynı yerlerine bırakan denizanaları Ağustos ve Eylül aylarında tekrar denize dönmektedirler. Kaçkar Dağlarında (3932
m) oldukça fazla buzul gölleri bulunmaktadır.
Kaçkar Dağları’nda yükseltinin kısa mesafelerde artması yaylacılık etkinliklerine bağlı bir
takım geçici yerleşmelerin de kurulmasına doğrudan etkili olmuştur. Ülkemizin önemli zirvelerinden birisine sahip olan Kaçkar Dağları’nda
aktüel buzullaşmanın ve diğer doğal değerlerin
zenginliği dağcıları, turistleri ve bilim çevrelerini
buraya çekmiştir. Kaçkar dağları, Ayder yaylası,
Fırtına vadisi, Hemşin’i geride bırakıp Rize üzerinden Trabzon’a doğru yola çıkıyorum. Muhteşem belgesel görüntüler çekmeme rağmen aklım Ayder yaylası ve Kaçkar dağlarında kalıyor.
Kendi kendime sitem ederek neden daha önce
Ayder ve Kaçkar’a gitmedim. Keşke daha önce
buralara gelseydim diyorum.

Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere; bitki çeşitliliği ve zenginliği ile fauna
çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir. Ağaçların yüksekliği 30-40
metreye ulaşmaktadır. Dağ çayırları arasında
çok sayıda kır çiçekleri ve frambuazlar bulunmaktadır.

Kaçkar Dağlarında Belgesel
çekmek
Ayder’den Kaçkar dağlarına çıkmaya karar
veriyoruz. Dik yamaçlardan geçerek Aşağı ve
yukarı Kavarn’a geliyoruz. Kavran sisler altında.
Karlı Kaçkar’ın zirvelerini göremiyoruz. Kaçkar
dağlarının karlı zirvesinden çağlayarak akan
dere kenarına kurulan kafede oturup yorgunluk
atıyoruz. Ben Çayımı alarak dere kenarına gidip
ağaç köprü Üstünden manzara seyrederek içi-
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Yüzölçümü : 7.436 km2
Nüfusu
: 174.010
Plaka kodu : 08
Telefon kodu : 466

İLÇELERİ :

DOĞAL GÜZELLİĞİ, YUMUŞAK
HAVASI VE YAYLALARIYLA

R

Ardanuç, Arhavi, Borçka,
Hopa, Kemalpaşa, Murgul,
Şavşat, Yusufeli.

ARTVİN

us işgalinden sonra Çar ailesinin dinlenme
mekânıdır Artvin. Kaçkar Dağı eteklerinde
Çarlardan kaçaklara, kimleri konuk etmedi ki
uzun ve sert tarihinde. Dik yamaç üzerinde uzanan
Artvin’in adının Gürcü ya da Ermeni lehçesinden
geldiği sanılıyor. Ama kurulduğu tarih için net bir şey
yok. Bizans, Gürcü, Ermeni, Selçuklu, Saltuk, Moğol,
Karakoyunlu, Timur, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı
dönemlerini yaşadı. 17. yy da sancak merkezi oldu.
93 Harbi’nde bir süre Rus işgalinde kaldı. Daha
sonra Osmanlıya geri verildi. Mondros Anlaşmasıyla
İngilizlerin eline geçti. 43 yıllık bir ayrılıktan sonra
Türkiye topraklarına katılan Artvin önce liva olarak
il, sonra Rize’ye bağlı ilçe, 1956 yılında ise Artvin ili
olarak tarihe yazıldı.

Artvin’in kuzeydoğusunda Gürcistan, güneydoğusunda Kars, Güneyinde Erzurum, batısında Rize,
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kuzeybatısında Karadeniz bulunuyor.
Artvin, ili ikiye bölen Çoruh Nehri, dik
yamaçlı uzun vadileri, 3900 metreye kadar
yükselen birbiri ardına sıralanmış yüksek
dağları, balta girmemiş doğal ormanları,
yüksek dağların doruklarında Krater gölleri, Karagölleri, yeşil yaylaları, fauna ve
flora zenginliği, tarihi kilise, kale ve kemer
köprüleri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik şehirlerimizdendir.
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Türkiye’nin Kafkasya sınırında olan Artvin
doğal güzellikleri ve yumuşak havasıyla bilinir.
Türkiye’nin en güzel yaylaları Artvin çevresinde
yer alır. Yöre halkı yaz başlangıcında hayvancılık için yaylaya göç hazırlığına başlar. Geleneksel bir töre olan göç, adeta bir şenlik havasında
gerçekleşir. Bilbilan, Yaylalar, Meşeli, Meydancık, Çamlık ve Yarlık ünlü yaylaları.

ÇORUH ARTVİN’DE
BİR BAŞKA AKAR
Artvin’den Çoruh bir başka akar.
Erzurum’dan çıkıp Artvin sınırına girdi mi bir
köpürür bir çağlar kol kol olur sonunda gider
Karadeniz’e dökülür. Çoruh aşağıda aka dursun
ince ince köpükleriyle. Biz Artvin’in en yüksek
tepesine çıkalım.

ARTVİN KALESİ
Sivri bir tepe üzerinde Artvin’in kartal yuvasına benzer kalesi buraya çıkanlara doyumsuz
bir manzara sunuyor. Şehir büsbütün ayaklarınızın altında. Kuş uçmaz kervan geçmez bu kaleyi
Selçuklular Malazgirt zaferinden önce fethetmişler. Böylece Anadolu’nun kuzeydoğusundaki kilit
noktalardan birini açmışlar. Artvin kalesi dışında
sarp kayalara kurulmuş olan başka kaleler de
var. Bunlardan Ardanuç ve Şavşat kaleleri en
görkemlileri.

Şavşat’ın 6 km kuzeydoğusundaki İşham,
Rabat, Yusufeli, Tekkale ve Cevizli kiliseleri halen ayakta. Arhavi’deki Çifte köprü önemli tarihi
yapılardan birisi.

EL DEĞİŞTİRMEMİŞ TABİAT
GÜZELLİKİLERİYLE ARTVİN
Artvin el değmemiş tabiat güzellikleri içinde
barındıran bir şehir. Özellikle son dönemlerde
yayla turizmi ve rafting burada yaygınlaşıyor.
Şavşat’taki Karagöl, Borçka’daki Karagöl, Şavşat yaylaları ildeki doğal güzelliklerden yalnızca
bir kaçı.
Borçka-Hopa yolu üzerindeki Çifte köprüler
bölgesi geniş ormanlık alanda derelerin birleştiği
bir nokta. Burada konaklamak için otel ve güzel
yemeklerden tatmanız için restoran var. Aynı
zamanda alabalık tesisleri bol miktarda alabalık
üretiyor. Bir balık ziyafeti için burası hiç de fena
olmaz doğrusu.
Süt ve süt ürünlerinden yapılan yiyecekler
arasında kaymak, taze peynir ve yağda yapılan
Peynir yumağı başta gelirken yemeklerde en
çok fasulye lahana soğan ve bakla kullanılıyor.
Bir de Artvin’de ünlü cağ kebabını yediniz mi
keyfinize diyecek yok.
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CEHENNEM DERESİ
Artvin Ardanuç arasındaki Cehennem deresi kanyonu Colorado’daki büyük kanyondan sonra bilinen en
büyük ikinci kanyon. Tabi buraları gezmek istiyorsanız yöreyi iyi bilen birilerinin yanınızda olması gerekiyor.
Murgul ilçesi Artvin’e 48 km
uzaklıkta. İlçenin toprakları genellikle
dağlık. İlçede bulunan bakır yatakları
burayı Türkiye’de ve dünyada önemli
bir konuma getiriyor.
Karadeniz fıkralarını bilmeyen
yoktur her halde. Herkes mutlaka bir
Karadeniz fıkrası duymuş ve gülmekten kendini tutamamıştır. Karadeniz’in
sıcak sevecen güleç insanları kendilerini fıkralarına da yansıtmışlar. Ee biz
de bir fıkra anlatalım o zaman.

BİR FIKRA
Temel Londra’da kendini son derece yalnız hissetmekte. Gezerken
birden önünden laza benzeyen birini
görür. Sevinçle yaklaşır kolundan tutar
“ula kardeşum sen laz misun” adam
soğuk soğuk bakar ve yanıt vermez.
Ama temel yılmayıp dört beş sefer
aynı soruyu heyecan içinde tekrarlar.
Bunun üzerine adam yukardan bakan
bir ifadeyle Temele dönüp “inciluzum”
der.

ARTVİNLİ ŞEHİTLER
Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Artvin’de, Balkan
Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış,
Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore ve
Kıbrıs barış harekâtında ve benzeri mücadelelerde 211 şehit verilmiş.
Artvin’de dört şehitlik var Küre şehitliği, Borçka şehitliği, Sarp şehitliği ve
Sarıbudak şehitlikleri. Şehitliklerimizi
ziyaret ederek onların ruhuna birer
Fatiha okuyoruz. Ruhları şad olsun...
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KARADENİZ

BİR DESTANIN İLK ADIMINI ATILDIĞI,
TARİHİ, KÜLTÜRÜ İLE

D

Yüzölçümü : 9.363 km2
Nüfusu
: 1.203.681
Plaka kodu : 55
Telefon kodu : 362

SAMSUN

oğu Karadeniz’in önemli bir limanı. Doğal
güzelliklerinin yanı sıra aynı zamanda bir sanayi
şehri. Kurtuluş savaşına ilk adımın atıldığı yer.
Atatürk, büyük nutkuna “1919 yılı Mayısının 19. günü
Samsuna çıktım” diye başlar. İşte burası Samsun.
Yalnız büyük nutkun başlangıcı değil. Savaşlardan
yenik çıkmış yorgun umutsuz bir milletin taze bir güç
ve imanla yeniden kendine gelişinin, imanla istiklal
mücadelesine azimle sarılmasının da bir başlangıcı.
Samsun, bir milletin milli kurtuluşunda ilk adım ilk
atılım. Bir destanın önsözü ve başı.

Şehrin doğusunda Ordu, batısında Sinop, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde tokat ve Amasya yer
alıyor.

ATATÜRK SAMSUN’DA
16 Mayıs 1919 da İstanbul boğazından
Karadeniz’e açılır Bandırma dedikleri küçük eski bir
vapur. Karadeniz o gün puslu, Karadeniz’in dalgaları
o gün azgın. Tekne zayıf ne çıkar. Teknenin kaptanı Dursun Kaptan, yiğit bir adam. Bandırma vapuru
hırçın dalgalarla dövüşe dövüşe Karadeniz’e açılıyor.
Dursun kaptan, dokuzuncu kolordu kıtaları müfettişi

İLÇELERİ :
Alaçam Asarcık Ayvacık Bafra
Çarşamba Havza Kavak Lâdik,
19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy,
Terme, Vezirköprü, Yakakent.
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Mustafa kemal ve on sekiz arkadaşını
Samsuna götürüyor. İnebolu, Sinop ve sonunda Samsun limanı. 19 Mayıs pazartesi
sabahı güneş doğarken Samsun kurtuluş
savaşındaki iradesini gösterecek. Buradaki her bir vatan evladı milletin makûs
talihini değiştirmek için canla başla vatan
topraklarını savunmak için kendinde güç
bulacak.
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BİR KURTULUŞ DESTANI BAŞLADI
Türk milletinin kurtuluş destanı o gün
Samsun’da yazılmaya başladı. Daha sonra Amasya Erzurum, Sivas ve bütün bir Anadolu’ya
yayıldı. Milli direniş Kuvayi Milliye’ye dönüştü.
Bütün bir millet baş koydu kurtuluş için. Ve sonunda Samsunda ateşlenen milli heyecan yankısını buldu ve milli irade kendisini gösterdi.
19 Mayıs 1919 dan çok öncelere en azından beş bin yıl geriye dönersek Samsunu bu
günkü yerinden üç kilometre güney doğuda mert
ırmağı kıyısında küçük bir şehir olarak görürüz.
İlk kurucularının Gasgaslar olduğu söyleniyor.
Hititlerin Anadolu’da egemen olduğu yıllarda
Samsun bu devletin kuzey sınırlarında daha çok
denizci kavimlerin bulunduğu önemli bir liman.
Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun fethi
yıllarında bu bölge Danişment gazinin payına
düştü. 12. yy’da Anadolu Selçukluların idaresine
giren Samsun daha sonra Yıldırım Beyazıt’ın
eliyle Osmanlı topraklarına katıldı. Cumhuriyetin
ilan edilmesinden sonra 1925’te il oldu. Günümüzde en güzel şehirlerimizden biridir Samsun.

GÖZ ALABİLDİĞİNCE
TÜTÜN TARLALARI
Samsun’da tütün önemli bir yere sahip.
Burada göz alabildiğine uzanan tütün tarlalarını
görmeniz mümkün. Hatta Samsun tütünün anavatanı sayılıyor. Üretilen tütünler buradan yurt
geneline dağılıyor.
Samsun için ne söylenirse söylensin söz
döner dolaşır yine 19 Mayıs’a gelir. Samsunda
Atatürk’ün şahlanan heykelinde bu mutlu günün
anlamı yaşıyor. Hükümet konağı yanındaki şehir
parkında bulunan bu şahlanan at heykeli ken-

tin en görsel anıtlarından biri. Bu anıtın önünde
fotoğraf çektiren birilerine mutlaka rastlarsınız.
Hatta fotoğraf makineniz varsa hiç durmayın bir
fotoğraf da siz çektirin. Bu anıt karşısında çektirdiğiniz her bir hatıra fotoğrafı sizin buraya geldiğinizi kanıtlamak için yeterli bir vesika olabilir.

ATATÜRK MÜZELERİ
Bu gün Samsun’da iki Atatürk müzesi var.
Biri Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı
gün konakladığı, eski adıyla Mıntıka palasta.
Diğeri Samsun fuarında. Mıntıka palasta kurulan Atatürk müzesinde Atatürk’ün yattığı çalıştığı toplantı yaptığı oda ve salonlar var. Onun
eşyaları, Belgeler ve fotoğraflar da burada sergileniyor. Samsun fuarındaki modern Atatürk
müzesinde ise Atatürk’ün kullandığı eşyalarla
hatıraları var.
Samsun Arkeolojik müzesi 1933 yılında
kurulmuş. Müzede Helenistik, Roma, Pontus,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait
çanak çömlek yazıt sütun heykel miğfer zırh
silahlar ile bazı etnografik eserler sergileniyor.
Ayrıca Dündar tepesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan, Kalkolitik ve bakır çağına ait
eserler de burada sergileniyor.
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SAMSUN YEMEKLERİ
Yöreye özgü yemeklerden, mısır ve undan yapılan kaçamak, tavuktan yapılan lepsi
Samsun’un belli başlı yemeklerinden. Bunun
yanı sıra kaz yufkası, yazı pancarı, mısır çorbası, yoğurtlu çorba, keşkek, karalâhana çorbası,
hamsili ekmek hamsili pilav yörenin diğer yemeklerinden. Eğer fırsat bulursanız mutlaka bu
yemeklerden tadın.
Daha çok kırsal kesimlerde dolaştığınız zaman halkın giydiği geleneksel giysileri dikkatiniz
çekebilir. Her ne kadar eskisi gibi olmasa da yine yöresel giysiler giyiliyor. Kadınlar, Karadeniz
kadınının vazgeçilmez örtülerinden olan Peştamal, kefiye, çatma adındaki giysileri giymeye
devam ediyor. Erkeklerin ayaklarında da çapula
ve yemeni dedikleri ayakkabı türlerini görebilirsiniz.

KAPLICALAR
Bir de samsun kaplıcaları var. Samsun-Hafza Kaplıcası, iki bin yıldan beri hizmet veriyor.
Bu tarihi sağlık tesisi havza ilçe merkezinde bulunuyor. Bir tepenin eteğinde bulunan merkezde
beş kaplıca var. Bu kaplıcalardan üçü eski tarihlerde yapılmış, diğer ikisi de 1986 yılından sonra
yapılmış. Konaklama yeri de var. Termal hotel
ve moteller bulunuyor. Kaplıca suları romatizmal
hastalıklar, kadın hastalıkları, sinirsel hastalıklar
ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi geliyor. Ayrıca
samsuna 60 km uzaklıkta Lâdik’te yer alan Hamamayağı Kaplıcası da son derece rağbet gören bir yer. Burası vadi boyunca uzanan kavak
söğüt ağaçlarıyla akan deresiyle yazın çadırlık
kamp için de ideal bir yer.

Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde
Samsun’un dağlarla çevrili alçak bir yerde kurulduğunu, yıkık bir kalesinin bulunduğunu anlatır.
Evliya Çelebi ise meşhur seyahatnamesinde,
Samsuna uğradığını limanının açık bulunduğunu, her tarafta bağ ve bahçelerin bulunduğunu,
burada armut turşusunun meşhur olduğunu
yazar. Aynı zamanda burada kendir ipinin de
meşhur olduğunu, halkınsa gemici ve halatçı
olduğunu ifade eder. Halı dokumacılığı özellikle
Lâdik’te hayli gelişmiş. Lâdik ilçesi seccadeleriyle de ünlü.
Samsun doğal kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, deniz kara hava ve demiryolu ulaşım
imkânlarına sahip olmasıyla Türkiye’nin turizm
potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerden biri.
Bafra ilçesinde bulunan ve Hititlere ait olduğu
sanılan ikiz tepe ören yeri turist çeken bir antik
yerleşim yeri. Kavak ilçesindeki Kaledoruğu höyüğü ve Havza ilçesindeki Lerdüge Tümülüsleri
de birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden sadece bir kaçı.
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TARİHİN İLK YAZILI ANTLAŞMASININ
YAPILDIĞI, DÜNYACA ÜNLÜ LEBLEBİSİYLE

ÇORUM

235

Yüzölçümü : 12,820 km2
Nüfus
: 536483
Alan kodu : 364
İl plaka kodu : 19

İLÇELERİ :
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çuklu ve Osmanlı Dönemine ait; cami köprü ve kalelerle süslü,Çorum,
yaylaları ve İncesu kanyonu gibi
doğal güzellikleriylede görülmeye
değer bir şehrimiz. Günümüzden 7 bin
yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan
Çorum’da, ilk organize devletikuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır.
orum’a yerleşen Türkmen boylarının en
önemli işlevlerinden birisi 1. ve 2.haçlı
seferlerine karşı koymaları ve haçlı
ordularını hırpalamış olmalarıdır.

Ç

Çorum ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğuda Amasya, güneyde Yozgat,
batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale ile çevrilidir.
Çorum İli, Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz
bir konuma sahiptir.Doğu-Batı arasında kültürel etkileşim açısından bir köprü görevi gören Çorum İli , Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısıdır. Hitit
uygarlığının yansıra, her biri sanat şaheseri olan Sel-

Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden
biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı
kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş
Antlaşması metin tabletleri Boğazköy’de
bulunmuştur. Ayrıca; Hattuşa’nın en büyük ve etkileyici kutsal mekanı, şehrin dışında yer alan, yüksek kayalar arasında
saklanmış Yazılıkaya Kaya tapınağıdır.
Tapınak’ta doksandan fazla tanrı, tanrıça,
hayvan ve hayal ürünü yaratık kaya yüzeyine işlenmiştir.
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TARİHTE İLK YAZILI ANTLAŞMA
Tarihte ilk yazılı antlaşma olarak bilinen;
M.Ö. 1274 tarihinde Hitit Kralı II. Muvattali ile
II.Ramses arasında yapılan bu antlaşmanın gümüş levhalara kazınmış olan asıl metinleri kayıptır. Mısırda tapınakların duvarlarına kazınan
antlaşmanın bir nüshası da Çorum İlinin Boğazkale ilçesi kazılarında kil tablet olarak bulunmuştur.
Yine Hititlerin önemli bir kült (dini) merkezlerinden sayılan arkeolojide Arinna olarak bilinen
Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı, Hatti
Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük
Atatürk’ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arz
eder. Ortaköy İlçemizdeki Şapinuva ören yeri de
büyük bir Hitit kenti olup bol miktarda yazılı belge vermektedir. Kazı ve düzenleme çalışmaları
hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Ayrıca, uluslararası düzeyde 3 yılda bir ülkemizde düzenlenen Hititoloji Kongresi 6 yılda
bir de Çorum’da düzenlenmektedir. Bu kongreye dünyanın birçok yerinden bilim adamları
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katılmaktadır. Yine her biri sanat şaheseri olan
Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait; Cami, köprü
ve kaleler Çorum’un her yanını süslemektedir.
Cumhuriyet Döneminde ise Çorum geniş caddeleri, parkları, sanatsal etkinlikleri ve temizliği
ile örnek bir şehir haline gelmiştir. Çorum tarihi
zenginlikleri yanında; yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de görülmeye değer
bir yerdir. Şehri saran kavrulmuş leblebi kokuları
da Çorum’a ayrı bir güzellik katar. Osmancık ve
Kargı’da üretilen pirinçler kaliteleri ve farklı lezzetleriyle birçok yerden talep görür.
Bölgede bu uygarlık kalıntıları bitişik veya
üst üste bulunmaktadır. Bir Hitit höyüğü yanında
bir Frig, Roma, Bizans devri mezarı veya taban
mozaikleri, diğer yanda Selçuklu Kervansarayına ait yıkıntı yerleri ve onun yanında Osmanlı
eserlerine rastlamak mümkündür. Çok sayıda
tarih öncesi devrin en belirgin özelliğini taşıyan
tabii ve yapma mağaralar mevcuttur. Yazılı tarih
öncesi ve sonrası uygarlıkların kalıntıları, yapılan kazılarla gün ışığına çıkmakta ve Çorum
bölgesinin uygarlık tarihinde eski bir medeniyet
merkezi olduğunu göstermektedir.
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ÇORUM ADININ KAYNAĞI
Çorum adının bugünkü konuma geçişinin
öyküsü çeşitlidir. Önceleri kent büyük bir zelzele
ve sel felaketine uğramış, yer ila yeksan olmuştur. Bundan sonra kent halkı Müslüman dinini
kabul etmiş, ancak Danişmend Ahmet Gazi’nin
kuşatması sırasında Bizans valisi Nestor ile anlaşan yerli halk bu kez Hıristiyan dinini kabullenerek, Ahmet Gazi’ye oyun oynamışlardır. Sel
ve zelzele felaketinin gelişiyle ilgili bir yakıştırma
yapılarak yerli halka CÜRÜMLÜ adı verilmiştir.
Daha sonra isim ÇORUMLU olarak değiştirilmiştir.
Bir başka öykü ise, Danişment Ahmet
Gazi’nin fetihten sonra Çorum ve havalesine
Türkmenlerin Alayuntlu neslinden oymağını reisleri İlyas bey’le yerleştirdiği ve Çorum’lu adının
daha sonra Çorum olarak değişmesi sonucu ilin
isimin kalmış olmasıdır.
Evliya Çelebiye göre ise kentin adınını Çorum ve Çevri-Rum deyişlerinin değişmesi sonucudur. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi sonrası,
Türkmen boylarının Çorum ve yöresini otlak ve
yayla olarak kullanması yerli halkın (genelde
hıristiyan’dır) göçe zorlanmış olması Evliya Çelebiyi bir bakıma haklı çıkarır gibi olmaktadır.

ÇORUM’DA YEMEK KÜLTÜRÜ
Yeşil mercimek, yarma (kırık) ve soğan ile
yapılan Çatalaşı, adının türkülere konu olduğu
madımak; Orta Anadolu’nun bilinen en eski yemeklerindendir. İskilip Dolması, Çorum Mantısı,
Tel Tel, Çorum Baklavası (Lüle Baklava-Sıkma
Baklava-Sıyırma) ve gül burma tatmaya değer
çorum yemekleridir

ÇORUM LEBLEBİSİ
Kuruyemişlerin hemen hepsi, yaş sebze
veya meyvelerin kurutulması; bazılarının da bir
kere kavrulması ile yenebilecek kıvama geliyor.
Çorum’un meşhur sarı leblebisinde ise durum
biraz farklı. Leblebi, zaten kuru olan nohuttan
yapılıyor. Nohutun leblebiye dönüşmesi, yaklaşık bir buçuk ayı bulan işlemler zincirini gerektiriyor.

Çorum’da her köşe başında bir leblebici
dükkanı bulmanız mümkün. Öteden beri bu
yörede yetişen nohutun iriliği ve leblebiye dönüşüm sırasındaki kavurma işlemleri, haklı bir
üne kavuşturmuş Çorum leblebisini... Altmışlı
yıllardan sonra artık bölgede yetiştirilen nohut,
leblebi üretimine yetmemeye başlamış ve başka bölgelerden nohut getirilmiş. Buna rağmen
Çorum leblebisi ününden hiçbir şey kaybetmemiş. Senelerdir liderliğinden taviz vermemesinin
nedeni de kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne
ulaşan kavurma işlemlerindeki beceri olsa gerek. Nohuta ayrı bir lezzet ve altın sarısı rengini
kazandıran geleneksel leblebi üretimi bir yandan devam ederken, odunun yerini tüp gazın
aldığı daha modern yöntemler de kullanılmaya
başlanmış.
Leblebi yapmak için öncelikle ateş tuğlası,
kerpiç, tava ve karıştırıcıdan oluşan bir kavurma
ocağı gerekiyor. Karıştırıcı ve tava dışında, ocağı genellikle her imalatçı kendisi yapıyor. Ocakta
yakıt olarak kullanılan odunların is yapmayan
cinsten olması gerekiyor; aksi taktirde leblebinin
tadı etkileniyor.
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TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır
Batman

Adıyaman
Şahlıurfa
Gaziantep

Mardin

Siirt

Şırnak

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Kilis

BÖLÜMLERİ:

NÜFUSU

Dicle Bölümü
Orta Fırat Bölümü

İç Anadolu Bölgesine bulunan illerin
2018 yılı için toplam
nüfusu12 Milyon 895
Bin 988 kişi olarak
hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye
nüfusunun %15,9’unu
oluşturmaktadır.

İLLERİ
Gaziantep, Kilis,
Adıyaman, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin,
Batman, Siirt, Şırnak

KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:
Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus
ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu
Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle komşudur.
Gerçek Yüzölçümü 59.176 km2’dir. Alan bakımından ülkemizin % 7,5’ini kaplar en küçük bölgemizdir.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Dağları ve Düzlükleri: Bölgenin
yüzey şekilleri sadedir. Genellikle platolarla ve ovalarla kaplıdır. Yer şekilleri
tarıma elverişlidir. Batıdan doğuya gidildikçe yükseklik artar. İki bölümün ortasında Karacadağ Sönmüş Volkan dağı
bulunur. Bu bölgenin tek ve en yüksek
dağıdır. Dicle Bölümünde Gaziantep ve
Şanlıurfa Platoları vardır. Orta Fırat Bölümünde Diyarbakır Havzası ve Mardin
Eşliği (Yüksek bir düzlüktür.) vardır.
Akarsuları Ve Gölleri: Fırat ve kolları Göksu ve Nizip, Dicle ve kolları Botan, Garzan ve Batman kolları başlıca
akarsularıdır.
Bölgede doğal göl yoktur. Akarsularının hidroelektrik gücü fazladır. Bu
nedenle bir çok baraj gölü vardır. Fırat
Nehri’nin üzerinde Atatürk, Karakaya,
Hancağız Baraj Gölleri, Dicle nehri üzerinde Kıralkızı, Ilısu, Cizre Baraj Gölleri.
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İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:

TARIM VE HAYVANCILIK:

Bölgenin batısında Akdeniz ikliminin etkileri
hissedilir. Yazları sıcak ve kurak geçer. Fakat kışları
Akdeniz Bölgesine göre daha serindir. Bu bölümde
don ve karada rastlanır. Yağışların çoğu kışın düşer.
Yıllık yağış 500-600 mm’dir. Yağışın az olmamasına
rağmen sıcaklık ve güneyden esen çöl rüzgarları
yüzünden buharlaşma meydana gelir ve bu da kuraklığa sebep olur. Ülkemizin en yüksek sıcaklıkları
bu bölgede ölçülür. Tarımda sulama ihtiyacı çok olur.
Bölgenin doğusuna gidildikçe deniz etkilerinden
uzaklaşılır ve yükseklik artar, sıcaklıklar düşer. Kar
ve don olayları daha çok görülmeye başlar.

Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır.
Ülke ekonomisine katkısı da bu alandadır.
Tarıma elverişli tarım alanları ve düzlüklere
sahip olmasına rağmen yaz kuraklığı ve sulama ihtiyacı nedeniyle tarım zorlaşır. GAP
Projesinin yapılması ile birlikte artan sulama imkanları bölgenin tarımını artırmaya
başlamıştır.

Bölgenin alçak kesimlerinde ve batısında bozkır görülür. Dağ yamaçları, yüksek yerler ve akarsu
kenarlarında orman ve çalılık ağaçlara da rastlanır.

YER ALTI KAYNAKLARI:
Fosfat: Mardin-Mazıdağı,
Doğalgaz: Mardin-Çamurlu
Petrol: Batman-Beşiri ve Batman, Siirt-Kurtalan-Baykan ve Barzan, Adıyaman-Kahta ve
Diyarbakır.
Linyit: Adıyaman-Gölbaşı,
Manganez: Kilis

NÜFUS VE YERLEŞME:
İç Anadolu Bölgesine bulunan illerin 2018
yılı için toplam nüfusu12 Milyon 895 Bin 988 kişi
olarak hesaplanmıştır. Bu illerini nüfusu, Türkiye
nüfusunun %15,9’unu oluşturmaktadır.
Bölgede toplu yerleşme ve kerpiç evler
yaygındır. Nüfus batı kesiminde, dağ etekleri ve
akarsu boylarında yoğunlaşmıştır.

TURİZM:
Adıyaman-Nemrut Dağı, Şanlıurfa- Balıklı
Göl ve Tarihi Eserler.

Bölgenin tarıma karasal iklim ürünlerine daha çok elverişlidir. En çok yetiştirilen
ürünler şunlardır.
Mercimek Türkiye üretiminde ilk sırada yer alır.
Buğday, Keten, Pamuk, Çeltik (Pirinç),
Nohut ve Susam yetiştirilen bazı ürünlerdir.
Gaziantep Platosunda Antepfıstığı,
Zeytin ve üzüm yaygıdır.
Siirt’te Antepfıstığı üretimi başlamıştır.
Akarsu kenarlarındaki sulanabilen ovalarda sebze ve meyvede (Başta Karpuz olmak üzere) yetiştirilmektedir.
Bölgede platolar ve bozkırlar çok görüldüğü için küçükbaş hayvancılık (koyun,
keçi) çok yapılır. Keçi daha çok yüksek
alanlarda yaygındır. Bu sayede bölgede
hayvansal ürünlerin ticareti de yapılmaktadır.

TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI:
Türkiye Petrolünün 1/7’si bu bölgeden
sağlanır. Geri kalanı dış ülkelerden ithal edilir. Batman’da Petrol Rafinerisi vardır. GAP
Projesinin bitirilmesi ile tarımdaki su ihtiyacı karşılanacak ve bölge ekonomisi daha
zenginleşecektir. Bunun ülke ekonomisine
büyük katkısı olacaktır.
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ANADOLU TARİHİNİN TAŞLARA
YAZILDIĞI KENT, SURLAR KENTİ

DİYARBAKIR

I

sının 40-50 dereceye vardığı yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklarından korunmak
için gelişen düz damlı evleri ile
tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaşatıldığı Diyarbakır,
Karpuzu, Malabadi Köprüsü
ve kalesiyle meşhur Güneydoğu
Anadolu’da yer alan bir ilimiz.
Doğuda Batman, kuzeydoğuda Muş, kuzeyde Bingöl ve
Elazığ, batıda Malatya ve Adıyaman, güneyde Şanlıurfa ve
Mardin illeriyle çevrilidir. 37°30’
ve 38°43’ kuzey enlemleri ile
40°37’ ve 41°20’ doğu boylamları arasında yer alır. Güneydoğu Anadolu’nun Gaziantep’ten
sonra ikinci gelişmiş şehridir.

Yüzölçümü :15.355 km
Nüfus
: 1.732.396 (2018)
Plaka kodu :21
Telefon kodu
: 412

İLÇELERİ :
Bağlar, Bismil, Çermik,
Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil,
Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar,
Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan,
Sur, Yenişehir

ADI NEREDEN GELİR?
Diyarbakır bölgesinin en eski ismi
Asur kaynaklarında Amid olarak geçmektedir. Diyarbekir ismi ise, Arabistan’dan
göç eden bir kabîleden ortaya çıkmıştır.
Arabistan’dan gelen Bekr Kabilesi Dicle
civarına yerleştiler. Bölgeye “Bekrlerin
Diyârı” mânâsına gelen Diyâr-ı Bekr ismi
verildi. Zamanla bu isim Diyarbekir olarak
söylenmeye başlandı.1937 senesinde
Bakanlar Kurulu karârıyla Diyarbakır olarak değiştirildi.
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DİYARBAKIR TARİHİ
En eski medeniyetlerin kurulduğu “Mezopotamya” ile “Anadolu” medeniyetlerinin
geçiş bölgesinde olan Diyarbakır’ın târihi çok
eski devirlere uzanır. Çayönü Tepesi kazılarında, dünyanın en eski köyü bulunmuştur. Hitit
İmparatorluğu’nun bir parçasıyken Hurri-Mitanni Krallığına dâhil olmuş, zaman zaman
Babil ve Asuriler arasında (M.Ö.1400) el değiştirmiştir.
Asurlular devrinde bölge valilik merkeziydi. Daha sonra bölgeye Medler ve peşinden de
Persler hâkim oldular. M.Ö. 4. asırda İskender,
bu bölgeyi ve İran’ı Makedonya Krallığına kattı.
İskender’in ölümünden sonra kısa bir müddet
Selevkoslar paratorluğunun hâkimiyetinde
kaldı. Tekrar târih sahnesine çıkan Partlar, bölgeyi ele geçirdiler.
Mîlâttan sonra bir ve ikinci asırlarda bu
bölge için Romalılar ve Partlar arasında çok
kanlı savaşlar oldu. Romalılar bölgeye hâkim
oldular. M.S. 395 senesinde Roma İmparatorluğu parçalanınca, Anadolu gibi bu bölge de
Doğru Roma (Bizans) payına düştü. Partların halefi olan Sâsânîler, bölgede, hâkimiyet
mücâdelesini devâm ettirdiler.
Hazret-i Ömer’in halifeliği zamanında
İran (Acem-Sasani) İmparatorluğuna son verildi. 639 senesinde hazret-i Ömer’in emri ile
İyaz ibni Ganem kumandasındaki İslâm ordusu Diyarbakır (Amid)ı ve çevresini fethetti.
Bu İslâm ordusunun kumandanlarından olan
Hâlid bin Velid, Amid’e (Diyarbakır’a) ilk giren komutandı. Muhâsarada oğlu Süleymân
ile sahâbelerden hazret-i Sâsaa şehid oldular.
Diyarbakır bir eyâlet olarak İslâm devletine bağlandı. 869 senesinde Emir Îsâ, Abbâsî
halîfelerinin umûmî vâlisi olarak tâyin edildi.
Fakat Emir Îsâ, halîfeye bağlı olarak bağımsızlık ilan etti. 869-899 arasında 30 sene Şeyhiler
Hanedanı olarak Emir İsa, Emir Ahmed ve E-
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mir Muhammed bölgede hüküm sürdüler.
Halîfe Mütazıd, Amid’e gelip Şeyhiler
Hânedânını ortadan kaldırdı. Bir müddet bu
bölgeye Hamdânîler hâkim oldularsa da, 990
senesinde bölgeye hâkim olan Mervânîler,
1096 senesine kadar saltanat sürdü. Alparslan 1071 Malazgirt Zaferinden bir sene önce
Diyarbakır’a geldi. Mervânîler, Selçuklulara tâbi oldu. Sultan Melikşah’ın ölümünden
sonra bölge, Suriye Selçuklularına kaldı. Bir
süre sonra da Diyarbakır ve havalisine İnaloğulları hâkim oldular. 1138’den sonra Vezir
Emir Nisan idareyi ele geçirdi. Selahaddin
Eyyûbî,1183’te Diyarbakır’ı aldı ve Hısn Keyfa
Emiri Artuklu Nûreddîn’e verdi. Artuklular 1232
senesine kadar hüküm sürdüler. 1232’de
Eyyûbî Sultânı Melik Kâmil Diyarbakır’ı ele
geçirerek Artukoğullarına son verdi. 1240’ta
Anadolu Selçukluları Diyarbakır’ı aldılar.
Eyyûbî Emiri Melik Kâmil, 1258’de
Diyarbakır’ı Selçuklulardan geri aldı. 1259’da
şehir, İlhanlılara geçti. İlhanlılar, bölgeyi Artukoğullarına bıraktılar. 1401’de Timur Han,
Diyarbakır’ı Akkoyunlu Karayülük Osman Beye verdi. Karayülük Osman Bey Akkoyunlu
Devleti başşehrini Diyarbakır yaptı. Uzun Hasan, başkenti Tebriz’e götürdü. İran Safevî
Sultanı Şah İsmâil, 1507’de Akkoyunlu Devletini ortadan kaldırarak Diyarbakır’ı ele geçirdi.
1507-1515 arasında Türk-MemlûkMısır-Suriye-İran-Safevî arasında bu bölge
için mücâdele devâm etti. Fakat halkın çoğunluğunu Türkler teşkil ediyordu. Osmanlı
hükümdarı Yavuz Sultan Selim Han, 1515’te
Diyarbakır’ı ve bütün Güneydoğu Anadolu’yu
Osmanlı Devleti topraklarına kattı. O târihten
bu yana hiç istilâ görmedi.Osmanlı devrinde
Diyarbakır eyalet (beylerbeylik) idi. Kendisine bağlı 24 sancağı (vilâyeti) bulunuyordu. Bu
eyâletin kapladığı alanda bugün Diyarbakır, Elazığ, Siirt (Kığı hâriç), Bingöl, Mardin, Tunceli
ve (Birecik hariç) Şanlıurfa bulunmaktadır.
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DİYARBAKIR KALESİ
5.500 metre uzunluğundaki surları ile Dünyada Çin Seddi’nden sonraki en uzun ve en
korunmuş şehir surlarına sahip Diyarbakır Kalesi ortaçağ havası yaşatmaktadır. Diyarbakır
Surları, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine
alınmıştır.
Kalenin ilk bölümlerinin Hurriler döneminde
yapıldığı kabul edilmektedir. 349 yılında Roma
İmp. II. Constantinus döneminde kentin çevresi
surlarla çevrilmiş, kale güçlendirilmiştir. Kesme
bazalt taşından yapılmıştır. Artuklu, Akkoyunlu,
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde
defalarca onarılmıştır. Dış kale ve iç kale olmak
üzere iki bölümdür. 82 burçlu dış kale surlarının
uzunluğu 5 km.’yi bulur. Dört kapısı vardır. Dört
kapılı iç kale ise Kanun Sultan Süleyman döneminde surla çevrilmiştir.

ULU CAMİİ
Anadolu ‘nun en eski camisidir. 639 yılında
Diyarbakır’a egemen olan Müslüman Araplar
tarafından şehrin merkezindeki en büyük mabedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle
oluşturulmuştur. Daha sonra 1091 yılında Büyük
Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın buyruğu ile büyük bir onarım gördüğünü, değişik dönemlerde
birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. Erken
islam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin
(benzerliklerden dolayı) Anadolu’ya yansıması

olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam
aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
Ortadaki büyük avlunun doğu ve batısında
yer alan maksureleri, güneyinde Hanifiler Camii,
kuzeyindeki Şafiiler Camii ve Mesudiye Medresesi ve Caminin batı girişinin hemen yakınındaki
Zinciriye Medresesi ile dinsel ve kültürel yapıları
biraraya getiren bir yapılar grubu niteliğindedir.
Ulu Cami’nin avlu cephelerinde farklı dönemlere ait Mimari bezekler, kabartma ve yazıtlar
büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmişlerdir. Ki
bu da bize sanatın birbiri üzerine eklenerek geliştiği bu yapıda inançların ve hoşgörününde uyum
içerisinde geliştiğini ve gelişebileceğini kanıtlar
gibidir.
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DİCLE KÖPRÜSÜ
(SİLVAN KÖPRÜSÜ)

On Gözlü Köprü olarak da
bilinir. Diyarbakır’ın eski Silvan
yolu üzerinde, Kırklar Dağı’nın eteğindedir. Kentin kuruluşu ve
gelişmesiyle ilgili olabilecek bir
geçmişi bulunan köprü bugünde
aynı hizmeti yapmaktadır.
Köprü, yazıtından anlaşılacağı
üzere Mervanoğlu devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle
Nasr tarafından H.457 (M. 1065)
tarihinde yaptırılmıştır.
Dicle Nehri Diyarbakırlılar için kutsal sayılır ve “Allah’a giden
yol” olduğuna inanılır. Bu inançtaki Diyarbakır’lı kadın ve genç kızlar
her yıl Kurban Bayramı akşamı
Dicle Köprüsü üzerinde toplanır
daha önceden hazırladıkları yazılı dilekçelerini dualar okuyarak
nehire atarlar. Böylece dileklerinin
kabul olacağına inanırlar.

DİYARBAKIR MALABADİ
(BATMANSU) KÖPRÜSÜ
Diyarbakır İli, Silvan İlçesi sınırları içindedir. Seyahatnamede “Bu köprünün, Abbasiler dönemine ait olduğu, Abbasi
hanedanına mensup zengin bir tüccar tarafından yaptırıldığı
anlatılır. Ancak, Artuk Oğulları Beyliği dönemine ait olduğu ve
Artuk’un torunlarından İlgazi oğlu Timurtaş tarafından 1147 yılında yaptırıldığı da söylenmektedir. Mostar köprüsünün ikizi
olarak kabul edilir. Tek kemerli olan bu köprünün içine iki yoldan girilir. İçinde insanların dinlenmesi, yatması ve dış tehlikelerden korunması için odalar yapılmıştır.
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SİLVAN EVLERİ
Bunların yanında Diyarbakırla yaşıt bir geçmişe sahip olan Silvan ilçesinde de sivil mimarinin güzel örnekleri dikkat çekmektedir.Bunlar
Sadık bey Kasrı, Azizoğlu Konağı, Bedri bey
konağı, Gazi İlk Okulu binası, Silvan Müzesi, Hasan Bey Konağı ve Ali Ağa Köşküdür.Silvan evlerindeki mimari tarz, Midyat ve Mardin mimarisine
yakın olup aynı renk taş kullanılmıştır. Atatürk
Silvan’da kaldığı dönemde Sadık bey kasrı ve
silvan müzesinde kalmıştır. Türk İslam mimarisinin özelliklerini taşıyan Diyarbakır Sokakları ve
Evleri, son 20-30 yılda sur içindeki düzensiz yapılaşma sonucu yıkılmaya ve kaybolmaya başlamıştır. Ancak son yıllarda artan koruma bilinci ve
çabaları ile tipik evler yaşatılabilmektedir.
DİYARBAKIR EVLERİ

Diyarbakır sokaklarının ve de evlerinin şekillenmesinde surlar önemli bir rol oynar. Kentin genişlemesini sınırladığı için sur içinde yoğunlaşma
artmış, evler birbirine bitişmiş, sokaklar daralmıştır. Bu da gölgelik alanların çoğalmasını, serinliğin artmasını sağlamıştır. Bu tür bir sıkışıklık sokakların şekillenmesinde bazı durumlar yaratmış
ve mahremiyeti sağlamak için evler sokaklardan
yüksek duvarlarla ayrılmıştır. Bazen parke taş
döşeli eski Diyarbakır sokaklarında sürekli akan
çeşmeler, sokaklara temizlik ve canlılık katardı.

dı verilen beyaz renkli bezemelerle, pencere ve
eyvan boşlukları ile hafifler ve zengin, zarif motifli
pencere ve gezmek parmaklıkları ile tamamlanır.
Diyarbakır ev planının şekillenmesinde en
önemli etken iklim olduğu için evlerde yazlık, kışlık ve mevsimlik bölümlerle karşılaşırız. Bütün bu
bölümler evin merkezini oluşturan avlunun dört
etrafını çevreler. Harem ve Selamlık olmak üzere
iki bölümden oluşan Diyarbakır evlerine en güzel
örnek olarak Cemil Paşa Konağı, İskender Paşa
Konağı, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ziya Gökalp Evi,
Esma Ocak Evini verebiliriz.

KÜLTÜRÜ
Elbiseler çok renklidir. Atlas, canfes ve diba
gibi kumaşlardan yapılır. Entari üstüne işlemeli
hırka giyilir. Başlıklarda kullanılan gümüş tepelikler köyden köye değişir. Erkekler entari, şalvar,
kuşak, şal, işlik ve yelek giyerler. Başa külah giyilir veya puşu sarılır.
Mahallî yemekler: Meftune, çiğ köfte, duvaklı pilav, lebeni ve nariye tatlısıdır. Yemekler bol
etli, çok yağlı, baharatlı ve acı olur. Diyarbakır’ın
masal ve efsâneleri, mânileri, halk edebiyatı, ağıtları, türkü ve uzun havaları ve halk oyunları
çok zengindir. Ünlü halk şâirleri yetişmiştir. Meşhur oyunları: Keşev, delile, halay, harrani, meyremo, poppori, tehayat, dunik, çaçan ve çapiktir.

Diyarbakır’ın geleneksel kültür mirası en az
beş bin yıllık geçmişe sahip olan Diyarbakır’ın
evleri de binlerce yıllık bir tecrübe sonucu gelişerek şehrin tarihi kimliğine ve iklim şartlarına en
uygun duruma gelmiş, malzemenin de etkisiyle
kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir
mimari doğmuştur.
Dışa kapalı olan evlere hep aynı örnekte yapılmış mütevazı bir kapıdan girilir. Bu kapıyla genellikle küçük bir holden geç ilerek avluya girilir.
Avlu evin harimi durumundadır. Bu nedenle dışarıdan avlu, avludan dışarısı gözükmez. Rengarenk gül vesaire çiçekleri, havuz ve şadırvanlarıyla Diyarbakır evlerinin avluları hayatiyet duludur. Kara renkli bazalt örgülü duvarları “Cıs” a-

İrilikleri itibariyle dünyaca meşhur olan Diyarbakır Karpuzları yuvarlak-oval şekilli, alacalı
karpuzlar sınıfına girmektedir. Diyarbakır Karpuzu coğrafi işaretlidir
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ZENGİN TARİHİ GEÇMİŞİ İLE
TÜRKİYE’NİN PETROL YATAĞI

BATMAN
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Yüzölçümü : 4.654 (km2)
Nüfus
: 599.103
Plaka kodu : 72
Telefon kodu : 488

İLÇELERİ :
Kozluk, Sason, Beşiri, Gercüş,
Hasankeyf

B

atman Türkiye’nin petrol yatağı olarak
bilinen bir ilimiz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin Dicle bölümünde Bitlis,
Muş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt illeri arasında
yer alır.Türkiye’nin petrol yatağı olarak bilinen
bir ilimiz, Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf, bini aşkın mağaralarıyla, tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır.
Dicle Nehri ve onun yan kolları olan Batman ve Garzan çayları arasındaki havzada kurulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Orta doğuya bağlayan karayolunun kenarında iskâna açılmıştır. Orta Çağda bu bölgede dolaşan Evliya Çelebi, Şerefhan Bidlisi ve
Moltke gibi Müslüman ve Ecnebi Gezginlerin tümü, yazdıkları gezi notlarında ve yayınladıkları eserlerinde, Batman isminden sıkça bahsetmektedirler. Batman Nehri kenarındaki Batman
Köyü, Batman Eyaleti veya Batman Beyliği gibi
meskûn yerleşim birimlerinden bahisle, Maiferkeyn (Silvan) ve Hezo (Kozluk) Beyleri ile olan
çatışmalarından, talan ve ganimetlerinden söz
etmektedirler. Bilimsel bir kanıt olan bu örneklerde görüldüğü gibi, Batman ismi Orta Çağdan
beri kullanıla gelmiş ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır.
Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasina karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh Tepesi’nin
bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin
bulunduğu, ancak bataklık bir arazi uzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yer altına göçtüğü düşünülmektedir.
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BATMAN ADININ KÖKENİ

PETROL SERÜVENİ

İlin ilk adı Ela Khan idi. Bu isim zamanla
telaffuz değişikliğine uğrayarak İluh şeklini almıştır. Daha sonra yakınından geçen Batman
Çayı ismi buraya verilmiştir. Diğer bir rivayette
burada yapılan petrol araştırmaları sırasında,
kurulan ambar yerin çökmesi ile batmış, daha
sonra İluh köyünü de içine alan bölgeye Batman ismi verilmiştir.Batman’ın adını “batmak”
teriminden bu nedenle almış olabileceği düşünülmektedir.

Batman’ın yerleşim yeri olarak Türkiye’nin
en zengin petrol yataklarına sahip oluşu, şehrin
derinliklerinde bazı boşlukların çıkarılan petrol
nedeniyle oluştuğu ileri sürülüp bunun Batman’a
felaket getireceği yöre halkında revaç bulan bir
teoremdir. 90’lı yıllarda Atatürk Parkı çevresinde
aniden ortaya çıkan, derinliği 150 metreye varan bir çukur ancak binlerce kamyon molozla
doldurulabilmiştir. Bu olay bu felaket teorisyenlerine bunun bir gün gerçekleşeceği hakkındaki
inançlarını güçlendirmiştir. Ayrıca toptancılar
sitesine sızan petrolden kaynaklanan patlama
da bölge halkını hayli tedirgin etmiştir. Kuzey
Mezopotamya’nın merkezi olarak kabul edilen
Cizre ve civarına yakınlığı Batman’a tarihsel bir
kültür kimliği kazandırmış, 1940 yılında bulunan
petrol ile Batman civarından yöreye akın olmuştur. Batman binlerce yıldır bu topraklarda aşiret
kültürüyle yaşamakta olan yöredeki Kürt halkına
yeni bir yaşam ve rüya şehri gibi gelmiş, şehir
çok kısa zaman zarfında aşiretlerden kopan binlerce insana bireyci özgür bir hayat vaadetmistir.
Ancak bu geleneksel kimlik ikinci nesilde yerine
yarı feodal kimlikle modern kimlik çatışması getirmis, nesiller arası uçurum meydana gelmiştir. Batman kısa zaman
içerisinde Güneydoğu insanına
ekonomik tesirin yanısıra düşünce
hayatına da etki etmeye başlamıştır.

BATMAN TARİHİ
Batman’ın bilinen tarihi milattan önce beşinci asırda yaşayan Medlerle başlamaktadır.
Bölgeye yerleşen Medler, Buraya Ela Khan
ismini vererek uzun süre bağımsız olarak yaşadılar. Önce Büyük İskender’in istilasına uğrayan bölge, daha sonra sırasıyla Selepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizans’ın
hakimiyeti altında kaldı. 650’den sonra İslam
mücahitleri bölgede görünmeye başladı. 1071
Malazgirt Zaferine kadar İslam orduları ile Bizans arasında el değiştiren bölge, bu zaferden
sonra Türk hakimiyeti altına girdi. Artukluların
merkezi olan bölge daha sonra Moğol,İlhanlı,
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevilerin eline
geçti. Bilahare Yavuz Sultan Selim Han, Safevileri yenerek Batman havalisini Osmanlı
topraklarına kattı.
1515’te Dördüncü Murad Han, Bağdat
seferi sırasında büyük yararlılık gösteren Turhanoğlu Mahmud Paşaya bölgeyi timar olarak
verdi.
İstiklal savaşı sırasında işgale uğramayan bölgede, 1950’den sonra petrolün çıkarılıp değerlendirilmesi ile büyük bir gelişme
sağlandı ve Batman 1957’de ilçe merkezi oldu. 16.5.1990 tarihine kadar Siirt iline bağlı bir
ilçe olarak kalan Batman, bu tarihten sonra il
merkezi haline getiril
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FARKLI RENKLER
BİR ARADA
On bin yıllık bir kültür birikimine sahip Batman da kurulu bulunan petrol sanayii ve tesislerine paralel olarak artan yatırımlar, “Altına Hücum” gibi insanların buraya göç etmesine neden
olmuştur. Batman’a yapılan bu göç, beraberinde
farklı bir kültürü de getirmiştir. Bu sosyal ve kültürel doku ile folklorik yaşam tarzı, bir laboratuarda birbiriyle karıştırılmış gibi Batman’da kendini
göstermektedir. Her alanda kendini gösteren bu
zengin kültürel potansiyelin varlığı, Batman için
bir şans olarak kabul edilmesi gerekir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tipik bir kenti olan B
Değişik yörelere mensup alt kültürler
Batman’da birleşerek bir üst kimliğe dönüşmüştür. Bu nedenle Batman’da Kürtlerin yanısıra Arap Türk kültürlerinin uzlaşısını da görmek
mümkündur.
Batman doğuda talihin değişebileceğinin
adıdır. Ama Batman gençliğinde, son yıllarda yaşanan yüksek işsizlik ile nesiller arası çatışma ,
çok yuksek sayıda intiharları getirmiştir.
Batman’ın umudun öbür adı olduğunu ve
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kendine has yapısını anlamayan bir çok zevat
televizyon programı, konuyu sadece töre baskısı
olarak ifade edip geçmiştir. Batman yöneticiler
tarafından anlaşıldığı takdirde geleceğin güneydoğusunun prototipidir.

BATMAN EKONOMİSİ
Batman’ın ekonomisi, Raman Dağında çıkarılan petrole dayanmaktadır. Türkiye’nin petrol
ihtiyacının % 20’si bu bölgeden karşılanır. Petrolün bir kısmı Batman-İskenderun boru hattı
ile Yumurtalık bölgesine gönderilmektedir. İlde
petrol rafinerisinden başka büyük sanayi fabrikası yoktur. Tuğla fabrikaları, yem fabrikaları,
mercimek işleme fabrikaları, çırçır fabrikaları,
bisküvi fabrikaları özel sektöre ait olup, küçük
işletmelerdir.
Tarım, Batman ve Beşiri ovalarında yapılmaktadır. Batman Ovası, ülkemizin sayılı verimli
ovalarından biridir. Sulama yapılan alanlarda
pamuk, tütün, tahıl, baklagiller ve meyve-sebze
yetiştirilir. GAP bu bölgede de tarımın gelişmesinde büyük rol oynayacaktır. Dağlık bölgelerde
büyükbaş hayvancılığı gelişmiştir
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Nüfus ve
Sosyal Hayat
Nüfus bakımından Türkiye’nin
en hızlı gelişen bölgesidir. 1950’de
nüfusu 915’ken, 1990 sayımında il
merkezinin nüfusu 148.121 olmuştur. 1990 sayımına göre toplam
nüfusu 345.070 olup, 194.458’i ilçe
merkezlerinde, 150.612’si köylerde
yaşamaktadır.
Örf ve adetleri: Batman bölgesinde tarih boyunca çeşitli milletler
ve kültürler yaşamıştır. Malazgirt
Zaferinden sonra buraya hakim
olan Artuklular, bölgeyi Türkleştirmişlerdir. Bölge zamanla Türk İslam
kültürü ile yoğrulmuş, diğer kültür
ve milletlerin izi kaybolmuştur. Türk
aşiretlerinin örf ve adetlerine bağlı
hayat tarzları, birçok yerde halen
devam etmektedir.
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HASANKEYF
Dicle nehri üzerinde yapılması düşünülen İlisu Barajı yapımı gerçekleştirilirse bu doğayla birleşmiş antik Ortaçağ kenti
sular altına kalacak.Dicle Nehri’nin kıyısında yer alan Hasankeyf’in hangi dönemde kurulduğu bilinmiyor. Eldeki bilgiler,
veriler şehrin ne zaman kurulduğu konusunu açığa çıkarmak
için yeterli değildir. Yukarı Mezopotamya’nın bu antik şehirde ve
civarında bulunan binlerce mağara, çağlar öncesinden insanların buraya yerleştiğini gösteriyor. Ayrıca M.Ö. hangi kavimlerin yaşadığı, hangi devletlerin hükmettiği de bilinemiyor. Yazılı
belgelerin olmayışı, bu amaca yönelik arkeolojik çalışmaların
tamamlanmamış olması fikir yürütmemize imkan vermiyor.
Ortaçağ İslam tarihçileri tarafından ‘’HISN KEYFA” adıyla
bilinen şehrin birçok isminin daha olduğu tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. En kuvvetli ihtimal ile tabii kayalardan oluşan müstahkem kalesi ve korunmaya çok e1verişli coğrafi yapısı nedeni
ile bu isimi almıştır. İslâm coğrafyacısı Yakut el-Hamevi, buraya Hısn Keybâ da dendiğini ve bunun Ermenice’den geldiğini
zannettiğini söyler. Roma tarihçileri buraya Kipas, Cehpa veya
Ciphas isimlerini vermişlerdir. Süryanice’de kaya taş manasına
gelen “kifa” kelimesine nispetle bu ismin verildiği de söylenmektedir. Müslümanların eline geçmesini anlatan kaynağa göre
burası “Hısn Luğûb” adıyla biliniyordu. Osmanlı kayıtlarında ise
“Hısnkeyf” olarak geçmektedir.
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ŞEHİR
Kale dışında da geniş bir alanın iskan yeri
olarak kullanıldığı bu günkü kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kaleyi doğudan baştan başa çevreleyen büyük yarık (Şa’bülkebir) Hasankeyf’ in
en yoğun iskan yerlerinden olduğu hem tarihi
kayıtlardan; hem de bol sayıdaki mağaralardan
anlaşılıyor.
Küçük sarayın doğudaki penceresinden bakıldığında güneydoğu istikametine uzanan küçük yankın (Şa’büssağir) iki taraflı meskenlerle
doludur. Yukarı doğru gittikçe yarık daralmakta
bir noktada mağara evler sona ermektedir. Şehrin güneyinde yer alan kaya kütlesinin şehre
bakan cephesi de ev olarak kullanılan yüzlerce
mağara ile doludur. Bu mağaralar silsilesi Salihiyye üzerindeki şelale mevkiinden güneye doğru kıvrılarak uzanmaktadır. Burada da yüzlerce
mağara ve terkedilmiş onlarca su değirmeni kalıntıları vardır.
Salihiye Bahçelerinin en doğusundaki kaya
kütlesi zirvesinde iki kattan oluşan bir kaç odadan ibaret kral kızı sarayı vardır. Burasının zamanında seyir amacı ile kullanıldığı anlatılmaktadır. Salihiye bahçelerinin doğusunda yüzlerce
mağara yapıları mevcuttur. Bunların arasında
sosyal amaçlı kullanılan (han gibi) mağaralara
da rastlanıyor.
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Dicle’nin karşı kıyısında, Kure köyünün bitişiğindeki bölgede iki üç katlı oldukları tespit edilen yapılar mevcuttur.
Ayrıca kalenin batı ve güneyini çevreleyen
yarıklarda da yoğun olmasa da mesken amaçlı
bir çok mağaraya rastlanıyor. Şehrin iskan edilen
yerleri şüphesiz bu kayalara oyulmuş evlerden
(mağaralar) ibaret değildir. Şimdiki mevcut şehrin tümü orta çağda da iskan yeri olarak kullanılıyordu. Hatta şehir merkezinden bir iki Km doğusuna kadar, oradan nehre ininceye kadar geniş
bir alanın mesken olarak kullanıldığı bu günkü
izlerden anlaşılıyor.
Kaleye su çıkaran Artuklu ve Eyyubiler
şehre de kanallar vasıtası ile su getirmişlerdir .
Şehre gelen su kanallardan biri ‘’Ziha’’ vadisinden geliyordu. Muhtemelen şimdi Salihiye bahçelerini sulayan membadan ve bu gün kullanılan
kanallarla şehre su taşınıyordu. Diğeri ise Akyar
(Mervani) Köyü yakınlarından başlayarak Üçyol
köyü boğazı batı yakasından döşenen künkler
vasıtası ile şehre su getirilmiştir.
Şehrin böylesine geniş bir alana sahip olmasına karşılık şehri koruyan surların iç kısımda
kaldığı görülüyor. Bu gün Salihiye bahçelerinin
batı köşesi hizasından aşağıya doğru uzanan
sur kalıntıları görülüyor .
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Bu surların 150 m. kadar aşağı doğru uzadıktan sonra bahçelerin altından doğuya doğru
kıvrılarak bu günkü belediye lojmanları hizasında nehre doğru yeniden kırılarak Dicle’ye kadar
indikleri yer yer mevcut olan kalıntılardan anlaşılıyor.
Surların bu günkü kalınlığına bakılırsa şehri korumada zayıf kaldıkları söylenebilir. Ayrıca
surların içindekiler kadar dışında da iskan alanı
olması Hasankeyf’in orta çağda devamlı büyüdüğünü ve geliştiğini göstermektedir. Şüphesiz
bu kadar geniş alana kurulu bir şehrin, belki de
yüz binlere ulaşan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılarının da olması gerekiyordu.
Bunların dışında bir çok cami, mescit, medrese, külliye, hanlar ve çarşılar vardı. 14. ve 15.
asırlarda Hasankeyf’teki çarşıların ticari mallarla
dolu olduğu o dönemin seyyahların ifadelerinden
anlaşılıyor. Gayrimüslimlere ait bazı yapıların da
(kilise kalıntılarının) mevcudiyeti Hasankeyf’te
Müslümanlarla Hıristiyanların iç içe yaşadıklarını
gösteriyor.
El Rızk Camii’nin 100 m
kadar doğusunda evlerin arasında bulunan kilise kalıntısı
bunlardan bir tanesidir. Ayrıca
Sultan Süleyman Camii’nden
küçük yarığa ulaşınca solda
gayrimüslimlere ait kaya mezarları da vardır .
Dicle kenarındaki El
Rızk Camii yanından Sultan
Süleyman Camii civarına
oradan da doğuya doğru
uzanan bir yer altı tüneli oldu söyleniyor. Ancak bu tünelin ağzı tamamen kapalı
olduğundan buraya girmek

mümkün olmamıştır .
Hasankeyf, Bağdat’a kadar akıp giden Dicle nehrinin kenarında olması şehre ticari açıdan
önemli bir avantaj sağlamıştır.Ticari maIlar nehir
yolu ile güneye ulaştırılarak satılıyor karşılığında
a1ınan mallar Hasankeyf’e getiriliyordu.
Hasankeyf, geniş iskan alanı, yoğun nüfusu
ve korunaklı kalesi ile ortaçağın önemli şehirlerinden biri idi. 1524’ de tamamen Osmanlıların
eline geçtiğinde hâlâ böyle büyük olduğundan,
sancak merkezi yapılmıştır. O zaman Hasankeyf
sancağına Siirt, Erzen, Beşiri, Tûr (Midyat) bağlanmıştır.
19. asrın ortalarında ise Diyarbakır
Sancağı’na bağlı bir kazaya dönüştürülmüş,
Osmanlının son dönemlerinde de Midyat kazasına bağlı bir kasaba haline gelmiştir. Bu da
Hasankeyf’in Osmanlılar döneminde gittikçe
önemini kaybettiğini göstermektedir.
Hasankeyf’teki mağara evleri çok farklı
özellikler arz etmektedir. Çoğunluğu sade ve biriki odalıdır .Özellikle yüksek yamaçlardaki mağaraların bazılarının iki katlı (dubleks) hatta üç katlı
(tripleks) olanlarına rastlanıyor.
Hasankeyf’in dışında da tarihi özellik arz
eden mevkiler ve eserler vardır. Karaköy Köyü eski yaya yolu üzerindeki ‘’Ziha’’ vadisinde Hasankeyf’e 2-3 km uzaklıkta 12 mihraplı
Mescid-i Ali diye bilinen bir mağara vardır. İbadet
mekanının ön cephesinde büyükçe bir mihrabın
sağında ve solunda küçük mihrapçıklar vardır.
Bu mihraplarda Şii inancında büyük yer tutan on
iki imamın adı yazılmıştır
Dıfne Köyü (Üçyol) Bane Mahar mevkiinde
bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Köyün aşağısında da, derenin karşı kıyısında kayalara oyulmuş ibadet amacı ile yapıldığı söylenen mağaralar bulunmaktadır.
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HASANKEYF’TEKİ TARİHİ ESERLER
KÖPRÜ
Köprünün üzerinde herhangi bir kitabe
olmadığından kesin yapılış tarihi bilinemiyor.
Sadece Ortaçağ tarihçilerinden İbn Havkal
köprünün 1116 yılında Artuklu Fahrettin Karaaslan tarafından yapıldığını söylüyor; ancak bu
tarih, Karaaslan’ın babası Davut’un saltanat
yıllarına denk geliyor. Bu tarihi çelişkiyi bir yana
bırakan araştırmacılar, köprünün üzerindeki
taşçı işaretleri ve figürlerden hareket ederek,
eserin Artuklular’a ait olabileceğini söylüyorlar.
Hasankeyf’in Müslümanların eline geçmesini anlatan kaynakta burada açılıp kapanan bir köprüden bahsedilmektedir. Bu yüzden köprünün antik dönemlere ait olabileceği, veya antik temeller
üzerine Artuklular tarafından yapılmış olabileceği
ihtimali akla geliyor. Hasankeyf Köprüsü’nün,
Batman (Malabadi) köprüsüyle benzer olması,
Artuklular tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor .
Kemer açıklığı itibarıyla Ortaçağ’da yapılan
köprülerinin en büyüğüdür. Ortadaki büyük kemeri taşıyan iki orta ayağın arasındaki açıklık 40
metredir.
Ayaklar, akıntı tarafında üçgen, diğer tarafta
da dairevi şekilde yapılmıştır. Ayakların dış cephesi kesme taştan yapılmış, bu kesme taşlar tek
tek birbirine madenî kramplarla kenetlenmiştir.
Muhtemelen köprünün kemerleri de kesme taşlardandı. Şu anda yıkılmamış olan doğudaki kemer, hayret verici büyüklükteki kesme taşlardan
örülmüştür. Batıdaki yıkılmayan kemer ise; kırılma noktasına kadar kesme taştan, ondan sonrası da yassı geniş tuğladan örülmüştür. Araştırmalara göre köprünün en büyük kemerinin orta
kısmı ahşaptandı.
Düşman şehre saldırdığı zaman bu ahşap
kısım yerinden kaldırılır, düşmanın şehre girişi
engellenirdi. Bu özellik şehrin savunması açısından bir avantaj ise de köprünün dayanaklığı
açısından dezavantaj olmuştur. Köprünün bir
diğer ilginç özelliği de orta ayakları üzerindeki
figürlerdir. Tahrip oldukları için bu figürlerin ne

anlam ifade ettikleri tam bilinemiyor.
Eyyubiler döneminde 1349 tarihinde köprü
Melik Adil tarafından tamir edilmiştir. Ayrıca 15.
asrın sonlarında Akkoyunlular zamanında da tamir gördüğü tarihî kayıtlarda anlaşılmaktadır. Ne
zaman yıkıldı ise bilinmiyor.

BÜYÜK SARAY
Kalenin kuzeyinde Ulu Camii’nin altında yer
almaktadır. Büyük ölçüde yıkılmış ve göçükler
altında kalmıştır. Kuzeye, nehre bakan cephesi
yuvarlak payandalarla desteklenmiştir. Sarayın
girişi bu cephenin ortasında yer alıyordu. Kuvvetli ihtimalle alt katı dükkan ve depolardan, üst
katı ise meskenlerden oluşuyordu.
Yapının en önemli özelliği binadan bağımsız, giriş kapısının karşısında dikdörtgen bir kulenin yükseliyor olmasıdır. Burası kesme taşlardan
örülmüş, köprü ayaklarında olduğu gibi taşlar
madeni kramplarla kenetlenmiştir. Bu özelliğinden dolayı dibindeki kasıtlı tahribata rağmen kule
yıkılmamıştır. Burası ya bir gözetleme kulesi; ya
da yıldırımlık görevi yapıyordu. Sarayın üzerinde
hiç kitabe olmamakla beraber, yapıdaki taşçı işaretleri köprüdeki işaretlerle benzerlik arz ettiğinden Artuklular tarafından yapıldığı söylenebilir.

KALEDEKİ ULU CAMİ
Eser 1325 yılında Eyyubi Muciruddin Muhammed tarafından yapıldı.Tarihi kayıtlardan
buranın bir kilise kalıntısı üzerinde inşa edildiği
anlaşılıyor. Giriş kapısının üzerindeki kitabeden,
birbirine eklenerek yapılan mekanlardan eserin
birçok değişikliğe uğradığı anlaşılıyor. Halen Hasankeyf Kazıevi’nde koruma altında olan minberin yan ahşap parçalarının üzerinde ‘’798 (1396)
senesinde yaptı’’ ibaresi yer almaktadır. 500 yıl
önce yapılan bu ahşap süslemelere ve güzel kitabeye hayran olmamak mümkün değildir .
Minaresi ise cami gibi kısmen harap durumdadır. Moloz taşlar ile yapılan minarenin
kuzey cephesinde alçı süsleme ve alçıdan yazılmış kitabe mevcuttur. Bu kitabeden minarenin
927/1520 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor.
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EL-RIZK CAMİİ
Dicle Nehrinin doğusunda köprü ayağına
yakın bir mevkide yer almaktadır. Portal girişindeki kitabeden eserin Eyyubi Sultanı Süleyman
tarafından 811/409 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabenin orta kısanında bitkisel
süslemelerin içine Allah’ın doksan dokuz ismi
yazılmıştır.
Bu gün caminin asli yapımdan, sağlam olarak sadece minare kalrnıştır. Minarenin üzerindeki süsler, Arapça Kufi yazılar hayranlık verecek kadar güzeldir. Minarenin en önemli özelliği
de çift merdivenli olmasıdır.
Bugün avlunun güneyinde kalan duvar kalıntısı ise; caminin asıl ibadet mekanının giriş kapısını, sağda ve solda iki tane daha kapıyı içine
almaktadır. Bu kapıların üstü çok güzel ayet yazıları ile süslenmiş; ancak bu yazılar büyük ölçüde
harap olmuştur. Özellikle ortadaki kapının süslemeleri bitkisel motiflerle oyulmuş, taşları dikkate
değerdir; ancak süslü taşların çoğu düştüğünden
eserin bütünündeki güzellik kaybolmuştur.

SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
Cami minaresi kaidesinin doğu cephesinde
yer alan kitabeye göre eserin 809/1407 yılında
Eyyubi Sultan Süleyman tarafından yapılmış.
Minare; bitişiğindeki avlu giriş kapısı, kapının
güneyindeki çeşme özenle kesme taşlardan yapılmış ve süslenmiştir. Çeşme üzerindeki kitabeye göre burası yine Sultan Süleyman tarafından
818/1416 tarihinde yaptırılmıştır.
Yapının en dikkate değer bölümü minaresidir. Dikdörtgen olan minare kaidesinin her
cephesinde birer Arapça kufi yazı yer almaktadır. Kaidenin üzerinde yükselen silindirik gövde
şerefeye kadar dört kuşaktan oluşur. Her kuşak
farklı şekilde süslenmiştir. Şerefeden yukarısı
ise yıkılmıştır. Ne zaman ve nasıl yıkıldığı pek
bilinmiyor. Şu anda minare gövdesinde yıkılma
tehlikesi arz eden çatlaklar oluşmuştur.
Sultan Süleyman’ın mezarı, ibadet mekanına girerken eyvanın doğusunda yer alan odacıkta bulunmaktadır. Eser büsbütün harap ve sahip-

siz olduğu için, bugün mezar olduğu nerede ise
belli değildir. Caminin kubbesi ve kubbenin taçlandırdığı ibadet mekanının etrafı alçılarla dikkat
çekici şekilde süslenmiştir.

KOÇ CAMİİ
Sultan Süleyman Camii güneyinde yer alır.
Genel özelliklerinden ve alçı süslemelerinden
Eyyubilere ait olduğu tahmin ediliyor. Yer yer
sökülmesine rağmen; Hasankeyf’te en canlı alçı
süslemelere sahip eserdir. Etrafındaki yapılardan bir külliye içinde yer aldığı anlaşılıyor. Kitabesi olmadığından kesin olarak hangi tarihte ve
kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor .

KIZLAR CAMİİ
Koç Camii’nin hemen doğusunda yer alır.
Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bu gün cami olarak
kullanılan eserin aslında bir anıt mezar olduğu
araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.
Cami girişinin sağındaki köşede bulunan anıt
mezarın kubbesi ve mezar kalıntıları halen mevcut diğer üç köşedeki mezar odaları ise tadile
uğramıştır.
Yapının kuzey cephesi duvarı kısmen korunmuştur. Gerek cami girişi; gerekse pencere
etrafındaki motifler, süslemeler aslî yapının ne
kadar güzel olduğu konusunda insana fikir veriyor. Bu kuzey cephenin köşelerinde bulunan türbelerin duvarlarında bitkisel süslerle beslenmiş
kufi yazı ile zarif bir şekilde besmele yazılmıştır.
Yapının genel özelliklerinden Eyyubilere ait olduğu tahmin ediliyor .

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ
Betonarme köprünün batı yakasındaki tepecikte yer almaktadır. Bazı rivayetlerden; buranın
Hz. Peygamberin amcası Cafer-i Tayyar’ın torunlarından İmam Abdullah’a ait olduğu anlaşılıyor.
Sultanı Takyeddin Abdullah (1249-1294) zamanında bir hizmetçi, rüyasında İmam Abdullah’ın
bu civarda şehit düştüğünü görüyor. Sultanın
izin vermesi ile yapılan araştırmada merhumun
naaşı tespit edilerek defnediliyor. Eserin ayakta
kalan tek bölümü kubbeli mezar kısmıdır. Kubbenin etrafındaki külliye bölümleri tamamen harabe
olmuş, kubbenin bitişiğindeki kule biçimindeki
minare de kısmen harap olmuştur. Kubbenin
girişinde yer alan kitabede yapının 878/14 78
tarihinde Akkoyunlular tarafından tamir edildiği
ifade ediliyor. Halen Diyarbakır müzesinde koruma altında bulunan göz kamaştıran oyma ahşap
kapı, orijinal hali ile günümüze ulaşan birkaç ahşap parçadan biridir.

KALE KAPISI
Doğudan kaleye çıkan merdivenli yolun başlarında yer alır. Üzerindeki kitabeden 820/1416
Eyyubi Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı
anlaşılıyor. 580 yıldır ayakta kalabilen kapıda,
dayandığı kayaların çökmesi nedeni ile tehlikeli
çatlaklar oluşmuştur. Yıkılmaması için acilen tedbir alınması gerekir. Kapının ön cephesi kesme
taşlardandır. Buna karşılık arka cephesi eklentilerle beraber molozlardan yapılmıştır. .Muhtemelen arka cephede muhafızlar için yerler vardı.
İkinci kapı olarak bilinen bu kapının hemen altında 8-10 yıl öncesine kadar bir kapı daha vardı.
Bu kapının iki kenarında iki aslan kabartması
oyulmuş süslü taşlar mevcuttu. Yıkılan bu kapının bazı taşları Hasankeyf Kazıevi’nde koruma
altındadır.
Doğudan kaleye çıkılan yolun üst taraflarında da üçüncü bir kapı daha yer almaktadır. Kapı
üstten harap olmuştur. Gerek ön cephesinde gerekse yan cephesinde dikdörtgen levhalar içinde yazılar yer almaktadır. Alınlığın üstünde bir
kitabe olduğu anlaşılıyorsa da; tahrip olmuştur.
Bazı özelliklerinden dolayı Eyyubilere ait olduğu
tahmin ediliyor.
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KÜÇÜK SARAY
Kalenin Kuzey-Doğu ucunda bulunmaktadır. Kayalar aşağıdan itibaren saraya uygun bir
şekilde yontulduğu için dev bir kule görünümünü
arz etmektedir. Tarihi kaynaklardan 1328 yılında
Eyyubi Muciruddin Muhammed tarafından yapıldığı anlaşılıyor.
Hasankeyf’teki birçok kubbe ve tonoz yapılarda olduğu gibi, bu sarayın tonozu da; bol
harcın içine gömülmüş çanak-çömleklerden yapılmıştır.
Kuzeye bakan cephedeki pencerenin üstünde iki aslan kabartması, bu kabartmaların
ortasında da kufî levhalar yer almaktadır. Tarihi
kayıtlardan sarayın duvarlarının göz alıcı bir şekilde süslendiği, altın harflerle yazılar yazıldığı
anlaşılıyor. Ancak; bu yazılar tamamen silinmiş
veya sökülmüştür .
Gerek Artuklular; gerekse Eyyubiler döneminde Hasankeyf’in tarihî önemi göz önüne
alındığında yapıların yukarıda saydıklarımızdan
daha fazla olduğu söylenebilir.

254

AKKOYUNLU ESERİ
ZEYNEL BEY TÜRBESİ
Daha önce ifade edildiği gibi, Akkoyunlular
1462-1482 yıllarında Hasankeyf’e tam hakim
olmuşlardır. Bu dönem içinde Hasankeyf’te bıraktıkları tek eser Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ın oğlu Zeynel Bey Türbesi’dir. Dicle’nin
kuzey yakasında yer alan bu eserin giriş kapısı
üzerindeki kitabede, buranın Zeynel Bey’e ait olduğu ifade ediliyor.
Eser dıştan silindirik, içten ise sekizgen bir
özellik arz eder. Türbenin silindirik gövdesi üzerinde turkuvaz ve lacivert, sırlı tuğla ile dört kuşak
oluşturulmuştur. Birinci kuşakta ‘’ALLAH’’ , ikinci
ve üçüncü kuşaklarda baş kısmında “AHMET’’
devamında ise ‘’MUHAMMED’’ dipteki son kuşakta ise “ALİ’’ isimleri hayranlık verici bir şekilde
yazılmıştır.
Hem kapı hem de güneydeki pencere aynı
renkteki sırlı tuğlalar kullanılarak süslenmiştir.
Yapının birçok yerinde, bu sırlı tuğlaların söküldüğü, kasıtlı bir tahribatın yapıldığı göze çarpıyor
Hasankeyf ilçesinde inşa edilen Ilısu
Barajı’nın tamamlanmasıyla su altında kalacak
yaklaşık 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’na taşındı.
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KÜÇÜK KALE
Halk arasında küçük kale olarak bilinen
ve kalenin doğusunda yer alan kaya kütleri bir
zamanlar darphane olarak kullanılıyordu. Artukulular ve Eyyubiler döneminde burada paralar
basılmıştır. Bu paraların örnekleri özellikle Mardin müzesinde mevcuttur. Moğol harabiyetinden sonra Eyyubiler bir müddet burayı mesken
olarak da kullanmışlardır. Buraya kale kapısı
karşısındaki bir merdivenle çıkılıyordu.Merdiveni taşıyan kaya kütlesinin kısmen çökmesi ile
bugün merdivenle darphaneye çıkmak mümkün değildir. Darphanenin güneyi, sekiz metre
genişliğinde, 10-12 metre derinliğinde oyulduğu
için darphaneye çıkmak mümkün olmamaktadır.
Orada yaptığımız incelemede mesken olarak
kullanılan evlere, su havuzuna, su kanallarına,
sarnıçlara ve değişik amaçlarla kullanılan mağaralara rastladık. Ayrıca küçük kaleyi çevreleyen
burç kalıntılarına da yer yer rastlanıyor. Özellikle
kale zaman zaman da darphane, define arayıcılarının tahribatına uğramış.
Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Ilısu Barajı
Gölü suyu altında kalacak olan tarihi eserler yeni
yerine taşındı. Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesini ve Hasankeyf
kalesinin 600 yıllık tarih orta kapısı taşındı. Su
altında kalacak olan diğer tarihi eserlerin taşınması planlanıyor.
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HASANKEYF KALESİ
Kalenin iskan yeri olarak kullanılması, milattan önceki binlerce yıla dayandığı söylenebilir.
Bu konuda kesin bir tarih tespit edecek hiçbir
bilgi ve bulguya sahip değiliz. Kale haline dönüştürülmesi M.S. 363 yılında olmuştur. Bu tarihte
Bizanslılar; Sasanilere karşı Hasankeyf’e bir kale
yapmış ve sınırlarını koruma altına almıştır.
Kale bütünü ile tabii kayalardan oluşmuştur.
Biri doğuda biri batıda olmak üzere iki merdivenli
yol ile buraya ulaşılmaktadır. Doğudaki yol hayli
geniş, moloz taşlarla döşenmiş ve aralıklarla yapılan kapılarla tutulmuştur. Bu kapılardan biraz
önce söz etmiştik. Hatta Artuklular döneminde
bu yolun üzerinde yedi tane kapının yer aldığı
tarihler de geçmektedir.
Kalenin kuzeyinde kayalara oyulmuş, tamamen gizli ama şimdi tabii yıkılmalar sonucu
kısmen ortaya çıkmış iki merdivenli yol bulunmaktadır. Normal yollarla kaleye su çıkarılamadığı dönemlerde kale sakinleri bu merdivenli
yollarla Dicle’den su ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Bu merdivenlerdeki tabii yıkılmalara bakılırsa
antik dönemlere ait olabileceği ihtimali akla geliyor.
Kaleden daha yüksek mevkilerde yer
alan membalardan zaman zaman yerlere toprak
künkler yerleştirilerek; zaman zaman da kayalar
oyularak su, kaleye ulaştırılmıştır. Kalenin dikkat
çeken bir özelliği de; buraya gerek Eyyubiler, gerekse Artuklular döneminde kaynak suyu çıkarılmış olmasıdır.
Uzundere Köyü’ne gidilirken kalenin bir km.
ilerisinde yolun sağındaki kayalarda oyulan su
yollarının izleri açık bir şekilde görülmektedir.
Yıkılmayan yerler incelendiğinde; kayalardaki bu
su yollarının tamamen gizli olduğu anlaşılmaktadır. Sular cazibe ile kalenin kuzeyinde yer alan
büyük havuza (depoya); oradan da açılan kanallarla kalenin her tarafına ulaştırılmıştır.
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Artuklular döneminde hangi hükümdarın
kaleye su çıkardığını bilemiyoruz. Buna karşılık
Eyyubilerden Küçük Sarayı yapan Muciruddin
Muhammed’in 1328 yılında kaleye su çıkardığını kaynaklardan öğreniyoruz. Hatta kalede bu
tarihten sonra ağaçların ve ekinlerin ekildiğinden
bahsedilmektedir. Kaledeki Ulu Cami güneyinde, 100 metre ilerde hamama benzeyen yapılar
mevcuttur. Bu da kaleye bol miktarda suyun çıktığını göstermektedir. Hamamın bu günkü halinden daha sonraları kumaş dokuma atölyelerine
dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Kalede yapılacak bir araştırmada, buna benzer bir çok kumaş
dokuma atölyesi olduğu görülecektir.
Ulu Cami güneyinde geniş bir meydan vardır. Meydanın doğusu Büyük Saray kalıntılarına
kadar mezarlığa dönüştürülmüştür. Kaynaklardan bu mezarlıkların yerinde, kale kapısına bakan noktada Eyyubiler döneminde bir büyükçe
Eyvan yapıldığı anlaşılıyor. Gerçekte bu mevkide
büyük taşlarla yapılmış duvar kalıntılarına rastlanmaktadır. Kale, tabii kayalardan oluşmasına
rağmen, her tarafında burç izine rastlanmaktadır.
Şüphesiz bunların amacı, kaleyi düşman saldırılarından korumak değildir. Herhalde kale sakinlerini düşme tehlikesinden korumak için bu burçlar
yapılmıştır.
Tarihlerde buranın silah zoru ile ele geçtiği yazılmıyor. Yalnız; Moğollar döneminde şehir
gibi, kale de harap edilmiştir. Kuzeyi Dicle ile
çevrili kalenin, diğer taraflarında derin yarıklar
vardır. Kuzeyden geniş olan kale, güneye gittikçe
daralmaktadır. Kaledeki evlerin çoğu, oyulmuş
mağaralardan oluşuyor. Genellikle bir-iki odadan ibarettir. Bir kaç odadan ibaret geniş olanları
da vardır. Büyük Saraya doğru giderken sağda
bulunan Cami’u-l Harap’ta, sonradan oraya konduğu anlaşılan bir kitabe parçası vardır. Kısmen
aşındığı için okunmuyor.
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ZAMANIN DURDUĞU
İZLENİMİNİ VEREN ŞİİRSEL KENT

MARDİN

M. Ö. 3000 yıldan başlayarak yerleşim yeri olarak kullanılan Mardin; Artuklu, Akkoyunlu, Osmanlı
dönemine ilişkin birçok yapının yanında Süryani Manastır ve Kiliseleri de bünyesinde barındıran önemli
bir açık hava müzesi.
Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve
görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren
Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biri aynı zamanda. Mardin’de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler,
kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler mevcut.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Mezopotamya havzasında bulunan Mardin, güneyinde Suriye, doğusunda Şırnak ve Siirt, kuzeyinde Diyarbakır
ve Batman, Batısı Şanlıurfa ile çevrilidir.

Yüzölçümü : 8.891
Nüfus
: 829.195
Plaka kodu : 47
Telefon kodu: 482

İLÇELERİ :
Artuklu, Dargeçit, Derik,
Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat,
Nusaybin, Ömerli, Savur ve
Yeşilli’dir.

MARDİN TARİHİ
Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde, tarih boyunca
pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biridir.
Bölgede yapılan kazılarda M.Ö.
4500’den başlayarak klasik anlamda yerleşim gören Mardin; Subari, Hurri, Sümer,
Akad, Mitani, Hitit, Asur, İskit, Babil, Pers,
Abgar, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemine ilişkin birçok
yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir Güneydoğu kenti.
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MARDİN ADININ KAYRAĞI
Mardin “Merdo”dan gelme Süryanice kökenli bir kelimedir. “Kale” anlamına gelmekle
birlikte çeşitli rivâyetler vardır. Bu rivayetleren
biriside Mardin’in bulunduğu bölgeye yerleştirilen “Marde” kavminden geldiği, bu bölgeye
hükmeden bir kralın Mardin isminde oğlunun
hastalanıp havası ve suyu iyi olan Batı Kalesine
gönderildiği, burada iyileşmesi üzerine Kale’nin
bulunduğu yerde Mardin isimli şehrin kurulduğu, Süryânice mukaddes “Mara” kelimesinden
geldiği, Sâsânî komutanlarından Mardius bu
şehri îmâr ettiği için şehrin eski ismi yerine bu
komutanın isminin verildiği gibi çeşitli rivâyetler
vardır. Selçuklu Türkleri bu şehri fethedince, Bizanslıların “Mardie” Arapların “Maridin” ismi
yerine kendi lisanlarına uygun olarak “Mardin”
demişlerdi
Burası bölgedeki birçok diğer şehir ve yerleşim gibi Süryaniler’in yoğun olarak yaşayageldiği
bir mekandır. Mardin ve Tur Abdin bölgesinde
hala Süryaniler yaşamaktadır. Bölgede meşhur
birkaç Süryani Manastırı ve Kilisesi vardır. Deyrulzafaran, Mor Gabriel, Salah’taki Mor Yakub ve
Hah’daki Tanrı Annesi Meryemana Kilisesi gibi.
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MARDİN MİMARİSİ
Uzaktan bakınca, altın rengi taşlardan yapılmış Mardin evlerini, kentin üzerinde kurulduğu
tepelerin kayalığı ile iç içe görürsünüz. Dikkatli bir
incelemeyle, oyma taşlar, evlerin ve kamu binalarının dekorasyonu kentin, mimari bakımdan bir
hazine kutusu olduğunu ortaya koyar.
Birbirine paralel uzayıp giden daracık sokakların abbaralarla (geçit) birbirine bağlandığı
Mardin’de, her evin çatısı, bir yukarıdaki eve teras
vazifesi de görüyor. Abbaralar ise bir başka mimarlık harikası... Tüm kentin çevresini dolaşmak
yerine, pratik bir yöntemle bir üst sokağı çıkma
olanağı sağlayan abbaraların kent kültüründe
ayrı bir yerleri var. Mardinlilerin hepsinin mutlaka
bir “abbara anısı” mevcut. Ya abbaralar sevdalılar arasındaki mektuplaşmalara sahne olmuş, ya
bıçkın delikanlıların hesaplaşmalarına... Öyle ki
Mardin’de “Erkeksen Abbaraya gel!” sözü bir
atasözü olarak yerleşmiş kulaklara... Fakat Mardin İli (özellikle il merkezi) son yıllarda yoğun bir
şekilde betonlaşmanın etkisi altında kalmış, şehir
merkezinin bulunduğu tepenin hemen biraz altındaki alan yeni şehir olarak imara açılmıştır.
Yeni binalar yapılmış (yapılıyor) olmasına
karşın bu betonlaşma tarihi taş binaları da es
geçmemiş, maalesef taş binaların üstüne yarım
yamalak beton katlar çıkılmasına kadar varmıştır.
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Düşük bir nüfusa sahip olmasına karşın bu
denli yapılaşmasının başlıca nedeni ekonomidir.
Eski büyük evlerde bugünkü ekonomik koşullarda ve yeni neslin farklılaşan istekleriyle birlikte
yaşamak zordur ve daha birçok sosyo- ekonomik nedeni de vardır bu durumun ancak tüm bu
nedenler şehre verilen zararı yine de haklı çıkarmamaktadır. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığı
olmak üzere resmi ve sivil kuruluşlar bu konuya
kısa sürede eğilmezlerse aslında dünya çapında
bir açık hava muzesi olabilecek değerdeki Mardin, gidip görmeye değer tüm özelliklerini kısa
zamanda yitirecektir.
Mimarisi kurulduğu günden bugüne en az
bozulan illerden olan Mardin’de, yerleşik ahali;
yüzyıllar boyu oturacakları evleri yaparken acele etmemiş, iklim koşullarını dikkate alarak, göz
zevkine hitap edecek tarzda inşaa etmişlerdir. Bu
yapılara yerleşen kuşaklar yerlerini bir sonraki
kuşaklara devrederek mekanlarındaki ikametleri
süreklilik kazanmıştır. Bu sürekliliğin bir sonucu
olarak aileler birer lakap kullanarak birbirlerinden
ayrıdedilme yolunu seçmişlerdir.Mardin yerlisi
olan tüm ailelerin istisnasız birer lakabı vardı.
Mardin’de kültür, çağlar boyu yerleşik olan
uygarlığın izlerini taşır. Mardin ili önemli tarihsel
ve kültürel mimari zenginliklere sahiptir. Bu zenginliğin turizm alanında en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde ilin kalkınmasına ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.
Tarihin en eski Hristiyan topluluğu Süryanilerin köklü kültürü ve çeşitli uygarlıkların izleriyle
bezenen Mardin’de engin hoşgörü şehrin ötesine ulaşmaktadır. Ezanların çanlarla kardeşçe
ve birlikte yankılandığı bu medeniyetler şehrini
görmek istemez misiniz?
Son yıllarda sadece ülkemizin değil tüm
dünyanın ilgisini çekmeye başlayan Mardin, tarihi ve kültür yapısı ile Unesco’nun “Dünya Mirası Kenti Listesine” girmeye adaydır. Kültür
Varlıklarının belgelenmesi korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir. İlimiz
merkez ve İlçelerinde Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Bölge Müdürlüğünce tescil edilmiş 665
adet bina mevcuttur.
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MARDİN EVLERİ
Mardin, Anadolu ev mimarisinde, Orta
Anadolu’nun Niğde, Kayseri şehirlerinde
daha yaygın olarak da Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde örneklenen, “Kuzey Suriye ile benzeşen” diye tanımlanan taş mimarinin görüldüğü
önemli şehirlerden biridir. Gerçekten de bölgede
çok sayıda ocağı olan sarı kalker taşı, yapı üretimine egemen olmuş, ahşaba, kapı, pencere,
asma kat gibi zorunlu kullanımları dışında yer
verilmemiştir. Böylece taş, süslemeden, taşıyıcı
sisteme kadar her yapı elemanını belirlemiştir.
Bu mimarinin biçimlenmesindeki etkenlerden bir
diğeri bölgenin iklimidir. Ayrıca mimaride önemli
bir yere sahip eyvan, revak gibi yarı açık mekanlar, özellikle batı güneşine karşı gölgede kalabilecek biçimde yönlendirilmiştir.
Güleç yüzlü sıcak kanlı insanların diyarı
Mardin. Nefesi çay kokan, mırra kokan insanların diyarı. Güneş ışığının rengi, taşlarımda hayat
bulur.

HOŞGÖRÜ MERKEZİ
Mardin’de inanç, bir medeniyetteki hoşgörüyü ortaya koyuyor. Müslümanıyla, Hristiyanıyla,
Süryanisiyle, arabıyla Türkü, Kürdü ile tam hoşgörünün merkezi.
Ulu Camii; Şehrin merkezindeki Mardin’in en
eski camisi olan Ulu Camii, 1176 yılında Artuklular
zamanında yapılmış. Özellikle minaresi çok dikkat
çekici, O yıllarda çarşıya bir tek bu caminin yanından girilirmiş.
Zinciriye Medresesi; Şehrin en üstünde kalenin hemen altındaki Zinciriye Medresesi 1385 yılında yapılmış. İki katlı medresenin giriş kapısının
ihtişamı ve süslemeleri görülmeye değer. Buradan
Mardin’i izlemek büyük keyif. Çünkü şehrin tamamı ve devamındaki düzlükte yer alan Mezopotamya buradan izlenebiliyor.
Kırklar Kilisesi; Şehrin merkezinde bulunan,
5.yüzyılda yapılan Kırklar Kilisesi ince taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. 400 yıllık ahşap
kapılan, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri,
geniş avlusu çok etkileyici. Bugün Mardin Metropolit Kilisesi özelliğindedir.
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Deyrulzafaran Manastırı; Süryanilerin tarihi ve dini değerleri arasında bugüne kadar ayakta kalabilmiş nadir bir manastır olan Deyrulzafaran, 639 yıl boyunca dünya Süryanilerinin patriklik merkezliğini yapmış. 1600 yıllık manastır, Süryaniler için bugün bile büyük önem ve anlam taşıyor.
Mardin Kalesi; Diğer adı “Kartal Yuvası”
olan Mardin Kalesi çok sayıda uygarlığı yaşamış
çok önemli bir kale. M.S.330 yılında ateşe ibadet
eden ve güneşe tapan Şad Buhari isminde bir
kral gelip Mardin Kalesi’nde kalmış. Hasta olan
kral kalede iyileşince, kendisine bir kasır yaptırıp
12 yıl burada yaşamış. Daha sonra kendi memleketi Pers ve Babil’den birçok asker ve sivil getirip bölgeye yerleştirmiş. Getirilen halk sayesinde
kent zenginleşmiş, gelişmiş. M.S.442’deki bir veba salgını kale halkının sonu olmuş. M.S.542’ye
kadar Mardin Kalesi boş kalmış. Kalenin ovadan
yüksekliği bin metre kadar..

Mardin çarşıları...
Mardin’de yan yana veya aşağı yukarı birbiri
sıra devam eden birçok çarşı var. En popüler olanı
kuyumcular çarşısıdır diyebiliriz. Mardin’deki kuyumcular çok özel. Çünkü altın ve gümüş takılar
“telkari” diye adlandırılan Mardin’e özel bir işle-
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mecilik sanatıyla yapılıyor. Tamamen Süryani ustaların yaptığı telkari takılar ve hediyelik eşyalardaki işleme sanatı çok etkileyici... Yurdumuzdaki
en önemli telkari merkezi Mardin’in Midyat ilçesidir. Midyat işleri son derece zarif ve kıymetli.
Bakırcılar Çarşısı, eskiden 150’ye yakın bakırcısıyla en canlı mekanlardan biriymiş. Şimdi sadece 5 dükkan kalmış. Bu çarşıda daha çok hediyelik eşya yapılıp satılıyor. Bakır kaplar, testiler,
mırra cezveleri... Ve antikacılarda eski Mardin’e
has el işi güzel kaplar...
Mardin Çarşısı’ndan sonra Marangozlar Kahvehanesine uğramalısınız. Mardin’in en otantik
mekanlarından biri. Mardin’de mutlaka kahve kültürünü yaşamak ve mırra adı verilen yöreye has
kahveyi içmek gerek.
Dünyada Venedik’ten sonra yapı dokusu bozulmamış ikinci şehir konumunda olan Mardin, tarihi ve kültür yapısı ile UNESCO ‘nun “Dünya Mirası Kenti Listesi“ne giren bir ilimizdir. 2000 yılı
itibariyle dünya tarafından keşfedilmeye başlanan
Mardin ‘e gelen turist sayısı giderek artıyor. Turizm
geliştikçe, buraya gelip bu sevdaya düşenlerin sayısı da çığ gibi büyüyor. Ve Mardin’i arkamızda bırakarak güzelülkemizin başka bir güzel şehrine yol
alıyoruz.
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PEYGAMBERLER ŞEHRİ

ŞANLIURFA
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şanlıurfa, doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeybatıda
Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeriyle çevrilidir. İl’in güneyinde 789 km’lik Türkiye-Suriye sınırı
uzanır.
Şanlıurfa tarihte dünya kültür ve medeniyetinin
merkezi kabul edilen ve arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölge üzerinde yer
almaktadır.
Arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular,
şehir merkezindeki Balıklıgöl civarının günümüzden
11.000 yıl önce Neolitik Çağ insanları tarafından iskan edildiğini kanıtlamıştır. Bu çağ, Anadolu’da mimarlık sanatının başlangıcı sayılmaktadır.
Mimarlık tarihi bu kadar eskilere dayanan Şanlıurfa, günümüzde de mimari eserlerinin zenginliği
bakımından Anadolu’nun önde gelen illeri arasında
yer almakta ve bu özelliğinden dolayı “Müze Şehir”
adıyla tanınmaktadır.

Yüzölçümü : 18,584 (km2)
Nüfus
: 2.035.809
Plaka kodu : 63
Telefon kodu: 414

İLÇELERİ :
Akçakale, Birecik, Bozova,
Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti,
Haliliye, Harran, Hilvan,
Karaköprü, Siverek, Suruç,
Viranşehir.
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DİNLER MERKEZİ
Şanlıurfa, dinler tarihi ve inanç turizmi yönüyle de dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. İl
merkezi yakınındaki Göbekli Tepe’de yapılan arkeolojik kazılarda, ilkel dinlere ait olan ve günümüzden 11.000 yıl öncesine tarihlenen dünyanın
en eski tapınakları bulunmuş ve Şanlıurfa’nın inanan insanların dünyadaki en eski merkezi olduğu
anlaşılmıştır.
İlkel dinlerin dünyada bilinen en eski merkezi Şanlıurfa, çok tanrılı (politeist) dinler ile tek tanrılı (monoteist) dinlerin de önemli merkezlerinden
biridir.
Assur ve Babil dönemlerinde; Ay, güneş ve
gezegenlerin kutsal sayıldığı politeist bir din olan
Paganizm’in baştanrısı “Sin”in mabedi Harran’da
bulunuyor ve Soğmatar bu dinin önemli bir merkezi şehri sayılıyordu.
Musevi, Hıristiyan ve İslâm dinleri peygamlerlerinin atası olan Hz. İbrahim (A.S.) Şanlıurfa’da
doğmuş, Nemrut ve Halkının taptığı putlarla
mücâdele ettiği için burada ateşe atılmıştır. Lut
Peygamber, amcası Hz. İbrahim’in ateşe atılmasını görmüş ve daha sonra Şanlıurfa’dan
Sodom’a doğru yola çıkmıştır. İbrahim Peygamber’in torunu ve İsrailoğullarının atası Yakub Peygamber Harran’da evlenmiş, Eyyub Peygamber Şanlıurfa’da hastalık çekmiş ve Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Hz.
Eyyub’u arayan Elyasa Peygamber
O’nun yaşadığı Eyyub Nebi Köyü’ne
kadar gelmiş, ancak kendisini göremeden orada vefat etmiştir. Şuayb
Peygamber, Harran’a 37 km. mesafedeki Şuayb Şehri’nde yaşamış, Musa Peygamber, Şuayb Şehri yakınındaki Soğmatar’da Şuayb Peygamberle buluşmuştur. Bu nedenle Urfa’nın
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bir adı da “Peygamberler Şehri”dir. İsa Peygamber, Şanlıurfa’yı kutsadığına dair bir mektubunu
ve yüzünü sildiği mendile çıkan mûcizevi portresini Şanlıurfa Kralı Abgar Ukkama’ya göndermiş,
Hıristiyanlık devlet dini olarak dünyada ilk defa bu
dönemde Şanlıurfa’da kabul görmüştür.
Bütün bunlardan, Şanlıurfa’nın dinler tarihi ve
inanç turizmi yönünden Mekke ve Kudüs’ten sonra dünyanın önemli inanç merkezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.
M.Ö. 130’dan MS 242’ye dek Urfa, Osrhoene
Krallığının başkenti olarak Kuzey Suriye’ye egemen olmuştur. Osrhoene kralı Abgar rivayete göre
İsa’yla mektuplaşmış ve Hıristiyanlığı kabul etmiştir. M.S. 3. yüzyılda kentte kurulan Urfa Akademisi, Yeni-Eflatuncu felsefe alanında Antik dünyanın
en önemli eğitim kurumlarından biri olmuş, daha
sonra İslamiyet bünyesinde gelişecek olan medrese kurumunun ilk modelini oluşturmuştur. Bölgede bu devirde konuşulan dil, bir Sami dili olan
Aramice’dir. Aramice’nin Urfa lehçesi, Urfa Akademisi sayesinde geniş bir yaygınlığa kavuşarak
Süryanice adını almıştır.

URFA’DA DİLLER
Bugün Urfa şehri güneydeki Arapça ve
kuzeydeki Kürtçe dil alanları arasındaki sınırın
üzerinde bulunur. Kent nüfusunun yaklaşık yarısı Arapça, diğer yarısı Kürtçe konuşur. Ortak ve
resmi dil Türkçe’dir.
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Neden “Şanlı” Adı Verildi?*
Birinci Dünya Savaşının bitiminden sonra bir
süre bir İngiliz garnizonu barındıran Urfa, 30-31
Ekim 1919 tarihinde Fransızlar tarafından işgal
edilir. İşgal kuvveti 100 kadar Fransız, ve daha
çok sayıda Müslüman sömürge askerinden oluşmuştur.
İşgalden sonra şehirde Müdafaayı Hukuk
Cemiyeti örgütlenir ve ayaklanma hazırlığına
girişir. 29 Aralık’ta Urfa’ya atanan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Saip Bey Siverek’e giderek
buradaki aşiretlerin desteğini sağlar. Aşiret kuvvetlerinden oluşan bir birliğin başında 7 Şubat
1920’de Urfa yakınlarındaki Karaköprü köyüne
gelir. Fransızlara şehri 24 saat içinde boşaltmaları için gönderilen ültimatom kabul edilmeyince
Müdafaayı Hukuk Cemiyeti milisleri ile birlikte
şehri işgal eder ve Fransızları yerleştikleri binalarda kuşatır. Suruç ve Akçakale’nin aşiretlerinin
de katılmasıyla düşman kuvvetlerinin çok üzerinde bir kuvvet oluşmasına rağmen, savaşanların
düzenli birlik disiplininden uzak olmaları nedeniyle kuşatma uzar ve çok kayıp verilir.
Kuşatmanın uzaması her iki tarafı da yıpratır
ve karamsarlığa düşmelerine yol açar. Urfalılar
sık sık resmi kuruluşlardan düzenli askeri birlik
gönderilmesini ister, ancak düzenli birlik göndermenin Fransa’ya savaş ilanı anlamına geleceğini düşünen [Ankara] hükümet[i] buna yanaşmaz.
Erzaklarını tüketen ve artık katırlarını kesip yemeye başlamış olan Fransızlar bekledikleri yardım da gelmeyince Urfa’dan şerefle ayrılmanın
yollarını aramaya başlarlar. Arabuluculuk için şehirdeki Ermenilerden yardım isterlerse de Ermeniler bu konuda aracı olmayı reddederler. Bunun
üzerine Fransızlar Amerikan yetimevi yöneticisi
Miss Holmes’le bağlantı kurarlar. Müdafaayı Hukuk Cemiyeti ile yapılan görüşmelerden sonra
birtakım şartlara bağlı olarak şehri terketmeyi kabul ederler. Buna göre şehirdeki Ermenilerin can
güvenliği sağlanacak, Urfa’da ölen Fransızların
mezarlarına saygı gösterilecek, ağırlıkların taşınması için yük arabaları ve deve verilecek, esirler
iade edilecek ve Urfa eşrafından 10 kişi gidecekleri yere kadar Fransızlara eşlik edecektir.
11 Nisan günü Fransızlar eşraftan on kişi

yerine bir teğmen komutasındaki on jandarma
eri eşliğinde Suruç yolundan Carablus’a doğru
hareket eder. Ancak Fransızların şehri terketmesi Müdafaayı Hukuk Cemiyeti içinde tartışmalara yol açar. Ali Saip Bey önderliğinde bir kesim,
Fransızların şartlarının kabulünü içlerine sindirememiştir. Fransızların geçeceği yol üzerinde
Şebeke Boğazında pusu kuran milis ve aşiret
kuvvetleri geceleyin Fransızlara saldırır. Üç saat
süren çatışma sonunda Fransızlar 296 ölü ve 67
yaralı verir. 140 kadar Fransız da esir edilerek
Urfa’ya getirilir. Urfa’nın kaderini belirleyen bu
çatışma nedeniyle yıllar sonra TBMM kararıyla
Urfa’ya “Şanlı” unvanı verilmiştir.
Şanlıurfa, çok tanrılı inançların yanı sıra birçok peygamberi bağrından çıkarmış, birçok peygamberin uğrak yeri olmuş ve bu yüce insanlara
ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Hz. İbrahim’in
doğduğu ve ateşe atıldığı, Hz. Lût, Hz. İshâk,
Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyûb, Hz. Elyesâ’,
Hz. Şu’ayb, Hz. Mûsâ’nın bu bölgede yaşaması,
Hz. İsâ (a.s.)’nın bu şehri kutsaması ve peygamberlerin makamları, bu târihî şehrin “Peygamberler Şehri” veya “Peygamberler Diyarı”
adıyla anılmasını sağlamıştır.
Tarihsel birikimi ile birçok medeniyete beşiklik eden bu şehir din, dil, ırk, kültür ve medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, bir hoş görü şehri;
dantel dantel işlenen Urfa taşı ile yapılmış han,
hamam, konak ve evleriyle, geleneksel el sanatları, mutfak zenginliği ve damak lezzeti, dünyaya
nam salmış musiki ustaları, yaşanan ve yaşatılan otantik ve mistik yapısıyla kültür ve folklor
Şehri, Atatürk Barajı, Uluslararası Hava Limanı
ve verimli toprağı ile Tarım ve Sanayi Şehridir…
Peygamberler şehri bu peygamberlere ait
makam ve türbeler ile İnanç ve Kültür Turizmi;
Karacadağ Kayak Merkezi ile Kış Turizmi, Karaali Kaplıcaları ile Termal Turizmi, Karacadağ
ve Tek Tek Dağları’ndaki bitki örtüsü, hayvanları
ile Yayla ve Av Turizmi, Atatürk Barajı ve Halfeti
İlçesi ile Su Sporları Turizmi, Ceylan, At, Kelaynak, Keklik ve güvercinleri ile Ornitoloji Turizmi
ile önemli bir şehirdir.
*(1988 tarihli Urfa İl Yıllığından kısaltılarak alınmıştır.
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MİMARİ DOKUSUYLA ŞANLIURFA
Şanlıurfa’nın şehir dokusunu süsleyen
çarşılar, evler, konaklar, çeşmeler, hamamlar,
su kemerleri, köprüler, camiler, türbeler kale ve
surlar kentin tarihi ve toplumsal silüetini yansıtır
durumdadır.
Osmanlı Döneminin ticaret mekanlarını günümüzde yaşatan Gümrük Hanı, Kazzaz Pazarı
(Bedesten), Sipahi Pazarı, Kürkçü Pazarı, Keçeci Pazarı, Attar Pazarı, Oturakçı Pazarı, Kasap
Pazarı gibi tarihi çarşılar kentin ticaret yaşamına
canlılık kazandırmaktadır.
Haremlik ve selamlık bölümleri ile, dışarıya
bağlantıyı sağlayan zarif çardak (köşk)larıyla,
sıcağın evdeki yaşamı etkilememesi için oluşturulmuş eyvanlarıyla “Şanlıurfa Evleri”, Anadolu
konut mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Hacı Bekir Pabuççu Evi, Kürkçüzade Halil Hafız
Efendi Evi, Mahmut Nedim Efendi Konağı, Küçük Hacı Mustafa Hacıkamiloğlu Konağı günümüze ulaşan örneklerdir.
Veli Bey, Sultan, Vezir, Cıncıklı, Eski Arasa,
Serçe ve Şaban Hamamları ile Hekim Dede,Firuz
Bey, Şeyh Saffet Çeşmeleri; Karakoyun Su Kemeri, Hacı Kamil, Ali Saib Bey ve Hızmalı Köprü
“su mimarisinin” yaşayan eserleridir.
Cami ve türbelerde Şanlıurfa’nın “Peygamberler Şehri” olarak anılmasını destekler niteliktedir. Ulu Cami, Halil-Ür Rahman, Eski Ömeriye,
Nimetullah, Kadıoğlu,Hasan Padişah, Rızvaniye
camiileri ile Şeyh Mesud, Çift Kubbe, Seyyid
Maksud Türbeleri “dini mimari” örneklerinden
birkaçıdır. Şanlıurfa’yı çevreleyen kale ve surlar
da kenti süsleyen askeri yapılar arasındadır.

TARİHİ ESERLER
Şanlıurfa ilinde korunmasına karar verilmiş
başta 329 tarihi ev, 39 cami, 12 han, 15 köprü olmak üzere birçok tarihi eser bulunmaktadır. İldeki
tescilli eserlerin toplam sayısı 1100 civarındadır.
Şanlıurfa Kalesi, Şanlıurfa Ulu Cami, Mevlid-i Halil (Dergah), Balıklıgöl, Hz. Eyyüp Mağarası,
Gümrük Hanı, Kapalı Çarşılar, Karakoyun Deresi
Su Bendi, Hızmalı Köprü, Millet Köprüsü, Tarihi
Kışla (Millet) Hanı, Reji Kilisesi, Selahattin Eyyubi
Camii, Mahmutoğlu Kulesi, Nemrut Tahtı (Der Yakup), Harran ve Harran Kalesi, Harran Ulu Cami,
Harran Höyük, Şeyh Yahya Hayat el-Harrani Türbesi, Geleneksel Harran Evleri, İmam Bakır ve
Cabir el-Ensar Türbeleri, Han El-Ba’rür Kervansarayı, Bazda Mağaraları, Şuayb Şehri, Soğmatar
Harabeleri, Çimdinli Kale, Birecik Kalesi, Çarmelik
Kervansarayı; Sultantepe Höyüğü, Titris Höyüğü,
Nevaliçori Höyüğü, Şaşkan Höyüğü, Lidar Höyüğü,
Söğüt Höyüğü, Hasek Höyüğü, Kurban Höyüğü,
Göbeklitepe-Gürcütepe Höyüğü, TilmusaTilbaş Höyüğü
gibi eserler
sıralanabilir.
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ŞANLIURFA KALESİ:

ŞANLIURFA ULU CAMİİ:

İç Kale: Kale’nin Roma İmparatorluğu zamanında M.Ö. IV.yy’da Şanlıurfa’da hüküm süren Abgarlar (Osrhoene) döneminde inşa edildiği tahmin
edilmektedir. Kentin kuzeyine düşen Damlacık
Dağı’nın kuzey eteğindeki yüksek bir düzlük üzerinde yer alan yuvarlak planlı bir yapıdır. Düzgün
kesilmiş kalker taşından yapılmış olan kalenin
doğu-batı ve güney tarafları kayadan oyma derin
hendeklerle çevrili olup, kuzey tarafı sarp kayalıktır. Kale içine batıya açılan kapıdan girilmektedir.
Dağın içinden kayaya oyulmuş basamaklı kaleye
çıkan yol son yıllarda bulunmuş ve temizlenerek
hizmete açılmıştır.
Kale içinde bugün sadece iki sütun ayakta kalmıştır. Kale üzerindeki korint başlıklı bu iki
sütundan doğuda olanının kente bakan kuzey
cephesindeki Süryanice olan kitabede, “Ben Eftuhayım, güneşin oğluyum. Bu sütunlar ve üzerindeki heykeli Kral Mano’nun kızı Shalmet için yaptırdım.” yazılıdır. Kitabede belirtilen heykel bugün
yerinde bulunmamaktadır.
Kalede Roma devrinden başlamak üzere Bizans ve İslami devirlere ait temel halinde çok sayıda yapı kalıntısı bulunmaktadır. Burada yapılacak
Arkeolojik kazı çalışmaları kalenin tarihi geçmişini
aydınlatma bakımından yarar sağlayacaktır. Kalede bir kıl çadırda günübirlik tesis oluşturulmuştur.
Dış Kale (Surlar): Kale’nin dış surları dörtgen
şeklinde olup çevresi 4 km. kadardır. Surların M.S.
812 yılında Hıristiyanların Arap akınlarına karşı
kenti korumak amacıyla yaptırıldığı bilinmektedir.
Şanlıurfa surlarından Harran Kapısı, Bey
Kapısı’na ait Mahmutoğlu Kulesi, yer yer bazı duvar ve burç kalıntıları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ancak, büyük ölçüde yıkıntı halindedir.

Şanlıurfa’da bulunan en eski dini yapıdır.
Eski bir sinagog iken M.S. 457 yıllarında inşa
edilen ve kırmızı renkteki mermer sütunlarının
ağırlıklı olması sebebiyle Kızıl Kilise diye adlandırılan yapı 12. yy’da camiye dönüştürülmüştür.
Cami avlusundaki sütun parçalan, sütun başlıkları, avlu duvarları ve bugün minare olarak kullanılan Çan Kulesi Kızıl Kilise’den kalmadır.
On dört sivri kemerle avluya açılan ve payeler üzerine oturan çapraz tonozlarla örtülü son
cemaat yerinin, Anadolu’da ilk kez Şanlıurfa Ulu
Camii’nde ortaya çıkmış olması sanat tarihi açısından önem taşımaktadır.

MEVLİD-İ HALİL
(Hz. İbrahim Peygamber’in Doğduğu Mağara, Dergah):
Şanlıurfa Kalesi’nin kuzey kesiminde iki
mağara bulunmaktadır. Bunlardan biri Hz.
İbrahim’in doğduğu mağaradır. Şanlıurfa’nın en
çok turist çeken ve Dergah da denilen bu mağaranın yakınında mescit, hücre ve havuzlarla
birlikte küçük bir cami ve önünde havuzlu avlusu
yer almaktadır. Burada Hz. Muhammed’in sakalının bir teli saklanmaktadır.Ayrıca Hz. ibrahim’in
doğduğu mağara içerisinde bulunan su, ziyaretçiler tarafından ve bilhassa yerli halk tarafından
şifalı olduğu düşüncesi ile içilmekte hatta, şişelere doldurularak götürülmektedir. Dergah, dini
turizm potansiyeli açısından önemlidir.
Mağara, yapılan düzenlemeyle, Mevlid-i
Halil Camii avlusu içine alınmıştır.
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BALIKLI GÖL
Balıklı Göl adı altında Şanlıurfa Kent
Merkezi’nde yer alan Halil-ür Rahman ve Ayn-ı
Zeliha gölleri yaz aylarında içindeki balıklar, etrafındaki asırlık çınar ve söğüt ağaçları ile dinlenilebilecek yerlerdir.
Efsaneye göre Hz. İbrahim Peygamber’in,
devrin hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele ederek
tek Tanrı fikrini savunmaya
başlaması üzerine Nemrut
tararından bugünkü Şanlıurfa Kalesi üzerinden
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ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından “ Ey ateş
İbrahim’e karşı serin ve selamet ol” emri üzerine
ateş su, odunlar da balığa dönüşür. Hz. İbrahim’in
düştüğü yere Halil-ür Rahman Gölü adı verilmektedir. Gölün kenarında yer alan Halil-ür Rahman
Camii, Hz. İbrahim’in düştüğü makam, medrese,
hazire ve türbelerden meydana gelmiş bir külliye
halindedir. Nemrut’un evlatlığı Zeliha da Hz.
İbrahim’e aşık olduğu ve ona inandığı için
kendisini ateşe atar. Zeliha’nın düştüğü
yere de Ayn-ı Zeliha Gölü denmektedir.
Her iki göl de kutsal sayılmakta ve buradaki
balıklar avlanmamaktadır.
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Halil-ür Rahman Camii ve
Rızvaniye Camii
Halil-ür Rahman Gölü’nün iki tarafında yer almaktadır. Halil-ür Rahman Camii
Bizans Dönemi’ne ait Meryem Ana Kilisesi yerine inşa edilmiştir. Rızvaniye Camii
ise I8.yy’a ait bir Osmanlı yapısıdır.

Hz. Eyyüb Mağarası:
Şanlıurfa’nın 2 km. güneyinde Eyyübiye Mahallesi’nde yer almaktadır. Hz.
İbrahim’in soyundan gelen ve bu mağarada yaşadığı bilinen Hz. Eyyüb sabrı ile
tanınmış bir peygamberdir. Şanlıurfa’ya
Şam dolaylarından gelmiş ve bu mağarada 7 yıl hasta yatmıştır. Mağaraya dört
basamakla inilmektedir. Mağaranın önünde bulunan kuyu suyunun iyileştirici
etkisi bilinmektedir. M.S. 460 yılında Piskopos Nona tarafından buraya cüzzamlı
hastalan iyileştirmek amacıyla bir hastane inşa ettirilmiştir.
Viranşehir’e 12 km. uzaklıktaki Eyyüb Nebi Köyü’nde ise Hz. Eyyüb’ün ya-
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nısıra eşi ve Hz. Elyasa’nın da mezarları
bulunmaktadır.
Gerek yaşadığı mağara, gerekse
türbesinin bulunduğu köy yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.
Bölge içinde yer alan mağara ve türbe inanç turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Her iki mekanda da çevre düzenleme projeleri yaptırılmış ve uygulamalar başlamıştır. Eyyüb Nebi Köyü’ndeki düzenleme ŞURKAV, Turizm Bakanlığı ve Eyyüb Nebi Belediyesi katkılarıyla
gerçekleştirilmektedir. Hz. Eyyüb mekanındaki düzenlemeye ise ŞURKAV tarafından başlanmıştır.
Diğer eserlerden bazıları Karakoyun
Deresi Su Bendi, Hızmalı Köprü, Nemrut
Tahtı (Der Yakub Kilisesi), Çamlık Parkı:
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Hz Eyyüb (A.S.) sırtını dayadığı sabır taşı

Eyyûb (a.s.)’ın Hanımı Hz.Rahme Hatun Türbesi
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HARRAN

ADIYLA ÖRTÜŞEN KENT

Turkuaz mavisi örtülerin altına sığınmış çekingen bakışların arasından
Harran ovasını geçiyoruz. Su ile toprağın aşkının ne anlama geldiğini, uçsuz
bucaksız Harran Ovasına bakınca insan
daha çok anlıyor. Suyun değdiği her yer
yeşiller giymiş bir geline dönüşüyor.
Harran’ın susuz hali ile suya kavuşmasını görenler, su ile toprağın arsasındaki
aşkı daha iyi anlıyor.
Su eskiden Harran’a, hayat vermiş,
aşk vermiş, kültür vermiş, medeniyet
vermiş. Ne zaman ki ırmaklar yatağını
terk etmiş, medeniyetin boynu bükük
kalmış. Suyun küstüğü bu topraklar, verimsizleşmiş sonrada medeniyetin izleri
silinmiş bir bir. Tarih kendi kaderine terk
edilmiş bir bakıma.
Şimdilerde su yeniden toprakla
buluşunca, Harran’a bereket gelmiş. Arkasından da eski medeniyetin güzellikleri yeniden insanların ilgisini çekmeye
başlamış.
Şanlıurfa’dan Harran 45 km mesafede. Şanlıurfa’nın büyüsünden henüz
kurtulmamışken Harran’ın büyüsü sarıyor yüreğimizi. Suyun topraktan uzakta
olduğu zamanlarda Çukurova’ya pamuk
toplamaya giden köylüler şimdi kendi
tarlalarında kendi pamuklarını topluyor.
Harran Şanlıurfa’nın küçük bir ilçesi. Ancak bu küçük ilçe geçmiş tarihinde
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Fatımiler, Zengiler, Eyyubiler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular gibi büyük
medeniyetlerin izleri hala burada var.
Anadolu’yu işgal eden moğullar şehri
ellerinde tutamayacaklarını anlayınca
talan etmişler. Yüzyıllarca ihtişam ile yaşayan şehir bu talandan sonra bir daha
eski günlerine dönememiş.

Harran’ı uzaktan fark etmekte çok kolay. Harran
ovasının düzlüğünde yükselen bir höyüğün dibinde kurulmuş. Eskiden höyüğün üzerinde kurulu bir şehirmiş.
Şanlıurfa için dinlerin kesiştiği şehir denilse de, Harran hem Hıristiyanlar hem Yahudiler hem de Müslümanlar açısından önemli bir şehir. Hz. İbrahim Haranda yaşamış, Hz Yakup atıldığı kuyunun Harran’da olduğuna
inanılıyor, Hz. Ademin dünyaya Harran’da geldiği iddiası
var. Bazıları da Hz İbrahim’in Filistin’e gitmeden önce
burada yaşadığı, kardeşi Aran (haran) dolayı bu şehre
Harran denildiğini iddia ediliyor.
Bunlardan en ilginci belki de Harran’a en uygun
olanı, adının Arapça’da, sıcak, ateş anlamına gelen
Türkçe’de de kullanılan “Har” kelimesinden geldiği.
Eski Harran şehri höyüğün etrafında şekillenirken,
höyüğün karşısında Kale ile korunmuş. Şehrin etrafı surlar ile çevriliymiş. Hala sur kalıntılarını yer yer görmemiz
mümkün. Bazı kaynaklar surlarla çevrili şehrin altı kapısı, 187 adet burcu olduğunu saptamış. Kale zamana
direnmeye devam ediyor. Ancak savaşlarda dev ordulara direnen surlar ve burçlar zamana, ilgisizliğe fazla
dayanamayarak yıkılmışlar.
Harran’da höyüğün hemen eteklerine tutunmuş
medrese ve Cami’den oluşan bir külliye kalıntısı dikkatimizi çekiyor. Bu yapı Emeviler döneminde yapıldığı
tahmin ediliyor.
Bazı kaynaklar, caminin Sabilerin büyük Ay Mabedi
(Sin Tapınağı) olduğunu, Hz. Ömer a camiye çevirdiğini,
Sabilere kendi mabetlerini yapmaları için başka bir yer
verdiğini söylemektedir. Bugün kalıntıları ayakta olan
camii 744-750 yılları arasında Emeviler tarafından yaptırılmış, ulu camii olarak anılıyor.
Camii aynı zamanda Anadolu’da yapılan ilk üniversite olma özelliğine sahip. Bu yapının sadece rasathane
gözetleme kulesi olduğu sanılan yüksek kaidesi ayakta
kalmış. Diğerleri bir taş yığını haline gelmiş.
Her yağmur yağdığında Harran’ı gül kokusunun
sardığı, bunun sebebinin de Ulu caminin harcında gül
suyunun olduğu, yağmurda ıslanan harcın etrafa gül
yaydığı söyleniyor.
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HARRAN EVLERİ
Harran’ın dikkatimizi çeken güzelliklerinden
birisi de Haran evleri. Başka yerde göremeyeceğimiz bu evler Anadolu insanının iklim ve coğrafya şartlarına göre yaptıkları görülmeye değer
yerlerden birileri.
Konik kubbeli evlerin 300 yıla dayanan geçmişleri var. Evler tarihi kalıntılardan çıkan tuğlalardan yapılmış. Dışardan bir çadırlar topluluğu
görünümünü andıran evler tuğla ile örülmüş,
çamurla sıvanmış. Evler yazın serin kışın sıcak
olması sebebi ile iklim koşullarına en uygun evler haline gelmiş. Üç yılda bir dış ve iç cepheleri
çamurla sıvanıyor.

PERİBACALARI GİBİ
Evleri görünümleri ve duruşları ile çamurdan peri bacalarına benzetirsek abartı yapmış
olmayız. Evlerin bu güzel görünümü ilgimizi
çekerken tarihi binalardan sökülen tuğlalardan
yapılmış olmaları ise bizleri düşünmeye sevk
etmektedir.
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1992 yılında 900 olan ve kümbet ev sayısı, yıllar içinde koruma eksikliği ve betonlaşma
nedeniyle yapılan yıkımlarla 200’e düşmüş.. Bu
dünyada eşine rastlanılamayacak kümbet evler
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına
alınmış.
Eskiden içerisinden geçen iki ırmağın hayat
verdiği Harran, suların çekilmesi ile beraber yeşili
kurumuş, medeniyeti solmuş bir hazan bahçesine dönmüş. Suyun çekilmesi Hz İbrahim’i yakmak için tutuşturulmuş bir ateş gibi Harran’ı çöle
çevirmiş. GAP’ın bölgeye yeniden su getirmesi
ile beraber, Harran yeniden yeşillerini giymiş,
yeniden tarih ve kültür meraklılarının dikkatini
çekmeyi başarmış.
Suya kavuşan; Harran doğal güzelliği ve tarihe gösterilen ilgi ile şimdilerde Hz İbrahim’in gül
bahçelerine dönüşmüş.”Ey ateş! İbrahim’e karşı
serin ve esenlik ol (enbiya-69)” denildiği gün gibi
Harran, Haranlılara GAP’tan gelen su ile beraber
serin ve esenlik günler yaşıyor.
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NEMRUT DAĞI VE
KOMMENGENE KRALLIĞI İLE

ADIYAMAN

Adıyaman ilinin kuzeyinde, batıda Kahramanmaraş, güneybatıda Gaziantep, güneydoğuda Şanlıurfa, doğuda ise Diyarbakır bulunmaktadır.
Eski coğrafyacı ve tarihçilere göre; Güneyde
Arap Yarımadasından, Kuzeyde Toros Sıradağlarına
doğru uzanan Arap çöllerinin sona erdiği yerde, Toros sıra dağlarının eteklerinde verimli topraklar yer
almaktadır. Arap çöllerini kuzeyden bir ay gibi saran
bu topraklara binlerce yıldan beri Verimli Ay (Hilal)
adı verilmiştir. Ortadoğu ülkelerinin merkezinde yer
alan Verimli Ay topraklarında Asya, Avrupa ve Afrika
kıtalarından gelen ana kara yolları birbirlerini kesmektedir. Tarih boyunca Verimli Ay bölgesi ana ticaret yollarının kavşak noktalarında, büyük ticaret ve
sanayi şehirleri doğmuş, büyümüş, yıkılmış ve yerlerine yenileri kurulmuştur. Verimli Ay bölgesinin bir
parçası sayılan Orta Fırat Bölümünün illerinde olan
Adıyaman şehri, Verimli Ay bölgesinin en üst sınırını
oluşturmaktadır. Adıyaman ili uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla tarihinin her döneminde insanların
yaşamayı tercih ettikleri bir yerleşim bölgesi olmuştu
Adıyaman coğrafyası çeşitli medeniyetlere sahne olmuş, bir çok kültüre ev sahipliği yapmış nadir

Yüzölçümü : 7337 km2
Nüfus
: 624.513
Plaka kodu : 02
Telefon kodu: 41

İLÇELERİ :
Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı,
Kahta, Samsat, Sincik, Tut

illerimizdendir. Giyimi, kuşamı, oyunu, düğünü, geleneği, göreneği, misafirperverliği,
halısı, kilimi, cicimi ve heybesiyle zengin
kültürel değerlere sahiptir.
Efsanesi, türküsü, halk oyunları
Adıyaman’ı dünyanın tanıdığı bir il haline
getirmiştir. Çiğ köfte, içli köfte, basalla (Ekşili
köfte), çılbır, mercimekli köfte, yapıştırma ve
hıtap Adıyaman’ın önde gelen yemek çeşitlerinden bazılarıdır.
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ADI NEREDEN GELİR?
Cumhuriyet devrine kadar Adıyaman’ın ismi
“Hısn-ı Mansur” (Mansur Kalesi) idi. Bu kale
Emevi komutanlarından Mansur İbn-i Canena tarafından Bizans’a karşı yaptırılmıştır. Adıyaman
ismi ise Vadi-i Leman, Vadüleman (Güzel vadi)
isminin zamanla çevrilmiş şeklidir. Diğer bir rivayete göre ise “Adıman”dan, bunun da Hititlerce
iskan edilen yer manasına “Etiman”dan gelmiştir.
Başka bir rivayete göre çok eski devirlerde
Adıyaman’da putperest bir hükümdarın hak dine
inanmış yedi oğlu varmış. Bu yedi genç putperest babalarının dinine inanmadıkları için öldürülmüşler. Bundan dolayı Adıyaman isminin “Yedi
Yaman”dan geldiği söylenir. Bu yedi kardeşin
mezarı Adıyaman’ın güneyindedir

KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ
Adıyaman, tarih sahnesindeki yeri ilk insanlara dek uzanan, pek çok değişik kültüre merkezlik etmiş olan gerçek bir kültür ve turizm kentidir.
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan
Adıyaman toprakları üzerinde, insanlık tarihinin
bütün dönemlerinde yaşanmışlığa dair bulgular
elde edilmiştir.

TARİHİ
Tarih boyunca ev sahipliği ettiği sayısız
medeniyetten gelen değerleriyle Adıyaman,
birçok tarihi büyük şehirlerin kalıntıları vardır.
Şehrin tarihi çok eski devirlere dayanmaktadır.
Bu bölge Anadolu’da tarihi devrini açan Hitit
İmparatorluğu’nun ve Kargamış Hitit Krallığının bir tapınağı idi. Göç ve istila yolu üzerinde
bulunan bu bölge birçok defa el değiştirmiştir.
Mitanniler, Samiler, Babilliler, Asurlular, Medler,
Persler, Filip oğlu İskender, Selevkaslar, Romalılara tabi Kommagene Krallığı, Bizans, Suaniler,
yedinci asırda Müslüman Araplar ve tekrar Bizanslılar arasında el değiştirmiştir.
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu
Selçuklu Türk Devletinin kurucusu ve Anadolu
Fatihi Selçuklu Kutalmışoğlu Birinci Sultan Süleyman Şah’ın kumandanlarından Buldacı Bey,
bu bölgeyi fethetmiştir. Birinci Haçlı seferinde
elden çıkan bu toprakları Zengilerden Atabey
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Nusreddin Haçlılardan geri almıştır. Eyyubiler’e
kısa bir müddet geçen bu bölge on üçüncü asır
başında yeniden Anadolu Selçukluları’na bağlanmıştır. Bu asrın sonlarında İlhanlılar sonra
da Memluklüler bu bölgeye hakim olmuşlardır.
1398’de Sultan Yıldırım Bayezid burasını Memluklülerden almıştır. Bayezid, Timur karşısında
yenilince bu bölgeyi Dulkadiroğulları ele geçirmiş
ve 1516’da Yavuz Sultan Selim yeniden burayı
Osmanlı Devletinin topraklarına katmıştır.
Osmanlı Devletinde Samsat merkez olmak üzere Maraş (Dulkadir) beylerbeyliğine
(eyaletine) bağlı bir sancak (vilayet) olmuştur.
Tanzimat’tan sonra Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Malatya sancağının 5 kazasından biriydi.
1955’te Malatya’dan ayrılan 4 kaza ile merkezi
Adıyaman olmak üzere yeni bir il teşkilatı kuruldu. Anadolu’da en eski bir Türk beldesi olan bu
ilimiz tarihte pek çok savaşlara da sahne olmuştur.
Adıyaman, çok sayıda doğal,tarihi ve kültürel değerlere sahiptir. Palanlı Mağarasındaki
resimler tarihi M.Ö 40000 yılına kadar uzanan
buluntular mevcuttur.Giritille ve Samsat Höyüklerinde Neolitik ve Kalkilitik çağlara ait izler bulunmuştur. Hititlerden Kommagenelere ve arasında Selçuklulardan Osmanlılara el değiştiren
ilimiz tarihin her döneminde uygarlıklara sahne
olmuştur. Dünyanın 8. harikası olarak da adlandırılan Nemrut Dağı, 2150 yüksekliğe uzanan zirvesi, devasa heykelleri ve ilginç yapısyla kendine
özgü bir güzellik sunar.
Zirvesinde Kommagene Krallarından biri
olan, I. Antiochos’un mezarı bulunur.
Nemrut Dağı, aynı zamanda Krallığın dinsel
merkezdir. Kaya parçalarının biraraya getirilmesi
ile yapılmış olan dev taş heykellerin bulunduğu
teraslarla çevrilidir.Aresmia’nın (Eski Kale) eteğpinde Kommagene Kralı Mithradetes’i selalaya
harika bir Herkül rölyefi bulunmaktadır.Yine burada Kommagene Krallığına ait kalıntılar vardır.
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Kommagene Krallığı
Yunanca “Genler Topluluğu”
anlamına gelen Kommagene, ismiyle
bağdaşırcasına, Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallıktır.
Toros Dağlarındaki çeşitli yolların birleştiği noktada bulunan antik Kommagene
Krallığı, Suriye’nin Kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar ve doğuda Fırat
Nehri’nin çevrelediği verimli topraklarda
yer almıştır. Tarıma ve hayvancılığa elverişli ve ekonomik önemi yüksek sedir
ağacı ormanlarını barındıran Kommagene topraklarının, ilk çağlardan beri
yerleşim alanı olarak kullanıldığı civardaki mağara ve arkeolojik buluntulardan
anlaşılmaktadır.
Antik dünyanın küçük ancak güçlü
ülkesi Kommagene, baba tarafı Pers
Krallarından “Krallar Kralı olarak anılan
Darius’a ile, anne tarafı Makedonya Hükümdarı Büyük İskender ile akraba olan
bir prensin oğlu Mithradates Kallinikos
tarafından, İ.Ö. 109 yılında bağımsız bir
krallık olarak kurulmuştur. Farklı topluluklardan meydana gelen ve ayrı inanç
ve kültürlere sahip Kommageneliler
arasındaki birliği sağlamak konusunda büyük başarı sağlayan Mithradates
Kallinikos, tanrılarla olan bağını kuvvetlendireceği ve böylece ulusunu barış
içerisinde yaşatacağı inancıyla ülkesinin
çeşitli yerlerinde tapınaklar yaptırmıştır.
Tarihin bilinen ilk köprülerinden biri
Cendere Köprüsü de Adıyaman sınırları
içinde yer almaktadır.
Özellikle Kommagene Kralığı döneminden kalan eserler [(Nemrut Dağı,
Arsemia (Eski Kale), Karakuş Höyüğü,
Cere Köprüsü)] yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezidir. Nemrut’ta
gündoğumu ve günbatımı ayrı bir güzellik taşımaktadır.

TARİHİ ESERLER VE
TURİSTİK YERLERİ
Çeşitli ve en eski medeniyetlerin kurulduğu bu
bölge tarihi ve tabii özellikleri bakımından çok zengindir.

Kaleler:
Adıyaman Kalesi: Sekizinci asırda Emevi kumandanı Mansur bin Cavene tarafından Bizans’a karşı savunma maksadıyla yaptırılmıştır. Şehrin tam ortasında
yığma bir tepenin üzerindedir. Harun Reşid tarafından
tamir ettirilen kale üç kapılıdır. Kapı kitabeleri meşhurdur. Günümüzde kale yıkıntı durumundadır.
Besni Kalesi: Hititler devrinde inşa edilen kale
Besni ilçesindedir. Eti Krallığını kuran İnsend yaptırmıştır. Halen kale yıkıntı halindedir.
Gerger Kalesi: Gerger ilçesinin güneyindeki Oymaklı köyündedir. Berber kalesi adıyla da tanınır. Sarp
bir kayalık üzerinde olmasından dolayı günümüze kadar bozulmadan gelmiştir.
Kahta Kalesi: Kahta’nın 20 km kuzeyindedir. Hitit
devrinden kalmadır. Kahta Çayı ile çevrili sarp ve kayalık bir tepe üzerindedir. Üzerindeki kabartma heykeller
Roma ve Bizanslılara aittir. Sultan Birinci Mahmud
Han devrinde tamir edilmiştir. Anadolu’daki yazılı kayaların en büyüğü buradadır.
Keysun Kalesi: Besni ilçesinin Çakırhöyük bucağında geniş bir ovanın ortasında kurulmuştur. Sık
sık savaşlara sahne olan kale, çok defa yıkılmış ve
tekrar yapılmıştır. Kalenin höyüğü ve su kaynakları
meşhurdur. Günümüzde surlarından sadece bir kaç
parça kalmıştır.
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Camiler
Çeşitli medeniyetlere merkez olan Adıyaman’da birçok cami ve ibadethane vardır. Meşhur camilerden bazıları şunlardır:
Çarşı Camii: 1557 senesinde Hacı
Abdülgazi tarafından inşa edilmiştir.
Çeşitli zamanlarda tamir gören camii
ilk özelliklerini kaybetmiştir.
Kab Camii: Kab Mahallesinde
olan cami 1768’de yaptırılmıştır. Daha
sonra yıkılması üzerine 1923’de Hacı
Mehmed Ali tarafından tekrar yaptırılmıştır. Kesme taştan olup düz bir ahşap
tavanla örtülüdür.

Eski Saray Camii: 1638’de İbrahim Bey
tarafından yaptırılmıştır. Bu sebeple İbrahim Bey
Camii de denir. Çeşitli tarihlerde onarım gördüğünden bazı bölümleri eski özelliğini kaybetmiştir.
Ulu Cami: Adıyaman’ın en büyük camii
olup, Dulkadiroğlu Alaüddevle tarafından yaptırılmıştır. Eski ismi Kebir idi. 1863’te yıkılması
üzerine yeniden yaptırılan cami 1902’de baştan
sona onarılmıştır.

DİĞER TARİHİ ESERLER
Abuzer-i Gıfari Türbesi: Adıyaman’ın 5 km
doğusunda Ziyaret köyü girişindedir.Kapısındaki
kitabe 1136 tarihlidir. Türbe, Dördüncü Murad’ın
emri ile yapılmıştır. Yanında bir mescid vardır.
Mahmud-ı Ensari Türbesi: Adıyaman’ın 5
km doğusunda Ali Dağının yüksek bir tepesindedir. Kitabesi 1126 tarihlidir. Sultan Dördüncü
Murad’ın emri ile Bağdad seferi dönüşünde Sahabeden Mahmud-i Ensari adına yaptırılmıştır.
Adıyaman’da bulunan diğer tarihi yerlerden
bazıları şunlardır:
Karakuş: Kahta’nın 12 km kuzeyindedir.
Dört sütunlu bir dikilitaştır. Sütunların birinin tepesinde başı kopuk büyük bir kartal heykeli, batıdakinin tepesinde Mithrijates kabartması vardır.
Öbür ikisinde heykel yoktur. Kommogene Krallığı
devrine aittir
Cendere Köprüsü: Kahta’nın 18 km kuzeyindedir. Fırat Nehri üzerindeki tek gözlü taş köprü Romalılar veya Kommagene krallığı devrinden
kalma olduğu sanılmaktadır. Köprünün ayakları
sert kayalıklara oturtulmuş olup; boyu 30, su seviyesinden yüksekliği 18 metredir.

Göksu Köprüsü: Akpınar bucağına bağlı Gümüşkaya köyünün 3 km kuzeyinde Göksu çayı
üzerindedir. Romalılar zamanında yapılmıştır.
150 sene kadar önce iki köy arasında çıkan otlak
kavgası sırasında dinamitlenerek yıkılmıştır.
Pirin (Perre) Mağaraları: Eski devirlere ait
yerleşme yeri (şehri) olan bu mağaralar 200’den
fazladır. Mağaralardaki yontma ve oymalar oldukça mükemmeldir. O günün şartlarına göre mağaralar bölme bölmedir. Adıyaman’a 5 km uzaklıkta
bulunan ve dünyanın en eski şehirlerinden olduğu
tahmin edilen bu mağaralar, elle kazılmış, oyulmuş ve mesken olarak kullanılmıştır. Mağara duvarlarında elle çizilmiş resimler de vardır.
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NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin, 2150 m.
yükseklikte muhteşem bir piramitteki kesişme
noktası, Dünyanın sekizinci harikası Nemrut,
Yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO
Dünya Kültür Mirasında yer almaktadır.
Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en
muhteşem gündoğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekmektedir. Her yıl
binlerce insan gündoğumu ve gün batışını seyretmek için Nemrut Dağına gelmektedir.
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
olarak ilan edilen Nemrut Dağı, çevresindeki
Kommagene Uygarlığı eserleri ile birlikte ülkenin
önemli Milli Parklarından biridir. Nemrut Dağındaki dev heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski
Kale), Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere
Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer alıyor.
Nemrud Dağı Heykelleri: Kahta’nın 25 km
kuzeyinde 2206 m yükseklikte Nemrud Dağı
üzerindedir. Dünyanın sekizinci harikası olarak
isimlendirilir. Sümer krallarından Göğsa (Gövsa)
bu bölgeye yazları, yazlığa çıkardı. Birinci Antiochus buraya taştan bir anıtkabir yaptırmıştır.
Antiochus’un mezarı 50 m yüksekliğindedir. Tabanı 150 metredir. Etrafında o devirde tapılan put
heykelleri doludur. Bunlar, hepsini içine alan taş
bir duvar ile çepeçevre sarılıdır. Bu taş heykeller
M.Ö. birinci asırdan kalmadır. Nemrut Dağındaki
bu taş heykellerin, Kur’an-ı kerimde bildirilen ve
İbrahim aleyhisselamı ateşe atan Nemrud ile ilgisi yoktur. Bu taş heykeller, Kommage Krallığına
ve taptıkları putlara aittir. Yığma taş ile yapılan
taş heykeller, dünyanın en büyük açık hava müzesidir.
Haydaran kabartmaları: Adıyaman’ın 17
km uzaklığında Haydaran köyündedir. Kaya mezarlarının birinde kayalara ayrılmış bir kadın ve
bir erkek kabartmasının arasında ışık sızan bir
yıldız vardır.
Mesire yerleri: Adıyaman tabii güzellikler
açısından çok zengin değildir. Gölbaşı ilçesinde-

ki göl kıyılarının tabii manzarası bir hayli güzeldir. Değirmenli, Malatya-Gölbaşı yolu üzerinde
meyvelik, sular ve küçük çağlayanlarla süslü bir
mesire yeridir. Besni yakınlarındaki Çeşme ve
Kurupınar, gezme ve dinlenme yeridir.

Kaplıcaları
Adıyaman’da Çörmük, Kurçay ve Korucan
olmak üzere üç kaplıca vardır. Ayrıca, Bişor çeşmesinden maden suyu çıkmaktadır.
Çörmük Kaplıcası: Besni’ye 13 km uzaklıktadır. Basur ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.
Kuruçay Kaplıcası: Besni ilçesi yakınlarındadır. Romatizma ve basura iyi gelir.
Korucan Kaplıcası: Çelikhan’ın 15 km
doğusunda dağlık bir bölgededir. Çeşitli hastalıklara iyi gelir.
Tarihi, kültürel ve dini atmısfordeki bu şehri
bırakıp rotamızı Anadolu’nun başka bir şiirselleşmi kentine çeviriyoruz.
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BAKLAVASI VE FISTIĞI İLE
“GAZİLER” ŞEHRİ

GAZİANTEP
Paleolotik çağdan bu yana çeşitli kültür ve
medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep,
Anadolu’nun ve Dünya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir Gaziantep.
Gaziantep ili, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği noktada yer alır. Suriye’ye
komşu bir sınır ili olan Gaziantep’in büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı kesiminde, bir bölümü de Akdeniz bölgesinin doğusunda
yer alır. Gaziantep; doğuda Şanlıurfa’nın Birecik
ve Halfeti, Kuzeydoğu’dan Adıyaman’ın Besni, kuzeyden Kahramanmaraş’ın Pazarcık, batıdan ise
Osmaniye’nin Bahçe ve güneybatısı Hatay’ın Hassa ilçeleri, güneyi ise Kilis il sınırlarıyla çevrilidir.

TARİHİ

Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın, ilk
uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve
Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden
yolların kavşağında oluşu ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan
beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak
yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması,

Yüzölçümü : 6554 km2
Nüfus
: 2.028.563
Plaka kodu : 27
Telefon kodu: 342

İLÇELERİ :
Araban, İslâhiye, Karkamış,
Şahinbey, Şehitkamil, Araban,
Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip,
Nurdağı,
Gaziantep’in önemini artırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır.
Gaziantep tarihinin devreleri Paleolitik,
Kalkolitik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı,
Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selökidler,
Roma ve Bizans, İslam ve Türk devirleri
olarak sıralanabilir. Bu dönemlerin izlerini
günümüzde açık bir şekilde görmek mümkündür.
Gaziantep yöresinde adı bilinen ilk
yerleşim merkezi, Dolike (Doliche-Dolikhe)
şehridir. Gaziantep’in 10 km. kuzeyinde,
Dülük köyü yakınlarındaki bu yerleşim yerinin adı, Bizans kaynaklarında Diba (Daluk)
olarak geçmektedir.Dülük adının da bu sözcükten kaynaklandığı belirtilmektedir.
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UNVANI VE ADININ MENŞEİ
Gaziantep, ‘Antep’ adını tarihin derinliğinden, ‘Gazi’ sıfatını ise Milli Mücadele’deki üstün
savunmasından alır.
Eski adı ‘Ayıntab’dır. Bir söylentiye göre;
‘Ayın’ pınar ya da bayrak, ‘Tab’ ise güç anlamına gelir. Başka bir kaynağa göre; ‘Ayın’ bir kral
adıdır, ‘Tab’ ise Eti dilinde toprak demektir. O halde ‘Ayıntab’, güçlü pınar veya Ayn’ın memleketi
anlamına gelmektedir.
‘Gazi’ sıfatı ise, yapmış olduğu onbir ay
sabır dolu savunmanın sonunda Fransızları
memleketlerinden kovan Anteplilere, TBMM’nin
6 Şubat 1921’de verdiği ünvandır.
Gaziantep, Mezopotamya ile Akdeniz arasında bulunan bir bölgededir. Akdeniz’den doğuya ve kuzeye giden İpek Yolu üzerinde bulunması tarihini de namlı etkilemiş; birçok uygarlığın
etkisi altında kalmasına neden olmuştur.
Gaziantep, kültür bakımından çok şanslı yörelerden biridir. Eskiden beri çeşitli uygarlıkların
konakladığı bu il, kültürünü her dönemde korumayı başarmıştır. Gaziantep çağdaş bir kenttir.
Çağdaşlaşırken, kültürünü de törelerini de yitirmemiştir. Yeniye alışırken eski değerlerini kaybetmemeye özen göstermiştir. Bunu sınamak
için çağdaş yaşam sürdüren, ileri görüşlü olarak

bildiğiniz Gazianteplilerden birisinin evinin kapısını çalmayı deneyin. Güler yüzle kapıyı açan ev
hanımının mutfağından buram buram Antep yemeğinin kokusunu duyacaksınız. Yaptığı yuva(r)
lama, ufak köfte, doğrama, simit kebabı, yoğurtlu
patates, malhıtalı aş, firik pilavı vb. yemeklerin
bazı malzemelerini bile kendi eliyle hazırlamıştır
evin hanımı. Biber salçasından nanesine, dolmalık patlıcanından kırmızı toz biberine kadar birçok malzemeyi. Yüzyıllardır süren töreleri gereği
Antepli hanım, evinin en güzel mekanını misafiri
için kullanır. Yemeğin en özenlisini misafiri için
hazırlar. Kısacası “Evini yıkıp, yüzünü ağartır.”
Eski değerleri kaybetmeden yeniliğe açık
olmak Gazianteplinin özelliğidir. Gaziantep’i
görmemiş olanlar, bulunduğu bölgenin etkisiyle
Arapçanın konuşulduğu, Arapçanın etkisinin fazla olduğu bir il sanırlar. Oysa Antep’te Arapça konuşan bir tek insana rastlanmaz. Yöremiz halkı
en eski asırlardan beri Türkçe konuşmaktadır.
1918 yılına kadar Suriye ile Türkiye arasında sınır bulunmamaktaydı. Arapça konuşulan Halep,
vilayet merkezi idi. Antep ise Halep’in kazasıydı.
Aralarında Kilis’ten geçen sadece 120 km’lik bir
yol vardı. Mesafenin bu kadar az olmasına karşın, bu iki yerleşim yeri dil ve kültür bakımından
birbirini fazla etkileyememiştir.
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ANTEP KALESİ
Önce Antep’in en yüksek tepesi olan Kudret
Kayası’nın üzerine kurulmuş kaleye çıkıyoruz.
Kalenin Hititliler’den kaldığı sanılıyor. Surlar daire biçiminde çevrilmiş, toplam uzunluğu 1200
metre. Kalede 26 kule ve burç var. Batı burçlarının Memlük döneminde yapıldığı üzerlerindeki
yazıtlarından anlaşılıyor. Kale köprüsünün yanlarındaki iki kulenin Kanuni Süleyman zamanında
yapıldığı gene yazıtında var. Kuzey burçlarından
birinin Roma yapısı olduğu sanılıyor. Burçların
altında kaleyi çepeçevre dolaşan tonozlu bir
koridor bulunuyor. Koridordaki kapılar kalenin
çepeçevre dolaşan tonozlu bir koridor bulunuyor.
Koridordaki kapılar kalenin iç bölümlerine açılıyordu. Kalenin içinde bir cami ve kırk kadar evin
yıkıntılarını görüyoruz. Ne yazık ki sağlam kalamamışlar. 1989 yılından bu yana aralıklı olarak
kazı ve restorasyon çalışmaları çok sayıda tarihi
eser gün yüzüne çakırılmıştır.
Kalenin üstüne çıkışta solda büyük İslam bilgini Gazali’nin makamı bulunuyor. Kale tabanında bulunan bir gizli yolun Dülük’teki eski kentle
bağlandığı söylenir.
Antep’in 12 km kuzeyindeki Dülük’e gidiyoruz. Buradaki kentin adı Dolichenos’du, antik
çağda ise Antiochia at Tavrum deniliyordu. Paleolitik dönemden bu yana yerleşimin izleri bulundu kazılarda. Şarklı Mağara’nın duvarlarında ilk
sayı sisteminin kullanıldığı tesbit edildi. Paleolitik
dönemden fosiller ve ok uçları da ilk kez Dülük’te

ortaya çıkarıldı. Yazılı kaynaklara göre Hititlilerin
en büyük tanrılarından Teşup’a adanmış Baal
Tapınağı bulunuyordu. Günümüze ulaşamadı.
Dülük Köyü ve Dülük Ormanları içeresinde çok
sayıda kaya ve yeraltı mezarı ortaya çıkarıldı.
Büyük bir nekropol görebiliyoruz. Burada daha
sonraki dönemlerden bir türbe de var. Dülükbaba tepesi denilen yerdeki türbe kentin Araplar
tarafından fethi sırasında ölen sahabe Davud-u
Ejder’in mezarıdır. Dülük Baba İstanbul’un Telli
Babası gibidir. Ama bir farkı da var. Dülük Baba
“evde kalmış kızlara” karışmıyor. O sadece erkeklerin evlenmesini sağlıyor. Öyle inanılıyor.
Antep bir geçiş yolu olmanın özelliğini türbeleri, yatırları ve evliyaları ile de gösteriyor.
Boyacı Camisi’nden Kavaflar çarşısına doğru
uzanan sokakta Pirsefa denilen yerdeki tek katlı
binada Hz. Musa’nın yeğeni Yuşa Peygamber ve
Pir Sefa’ya ait iki türbe görüyoruz. Pir Sefa’nın
kimliği konusunda rivayet muhtelif. Hacıbaba,
Ökkeşiye, Şeyh Fettullah, Bedrüddin Ayni ve Antep ile Maraş’ta çok bulunan Ökkeş adının isim
babası Ökkeşiye Türbesi diğer türbeler.
Meraklıları için Antep gecelerine ilişkin bir
not düşüp çevreyi dolaşalım. Antep sanayileşmede hızlı adımlar atmadan önce de ekonomisi
hep canlı bir kentti. Bölgenin en ünlü pavyonları
da hep Antep’tedir. Üzüm, fıstık satıldı mı pavyonlar tıklım tıkış olur ve sahneye çıkanlara tepsi
tepsi rakı şişesi gönderilir.Çiçek yerine rakı şişeleri, elbette dolu olarak, sahnenin önüne dizilir.
Şan olur!...
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Yesemek’teki heykelleri tarihin kadim yalnızlığı ile başbaşa bırakıp içimizde bir hüzünle
ayrılıyor, İslahiye yoluna giriyoruz. 14 km. sonra
Tilmen Höyük’e varıyoruz.

TİLMEN HÖYÜK

YESEMEK AÇIKHAVA
MÜZESİ
Şimdi İslahiye’ye doğru gidelim. İslahiye
Antep’in batıdaki ve en uzak ilçesi. 90 km uzaklıkta. (Bu arada yeni bir yer ilçe yapılmadıysa
böyleydi.) İslahiye’ye varmadan sola, Antakya
- Kilis yoluna dönüyoruz. Yol asfalt, Antep’ten
çıktıktan 113 km. sonra Yesemek köyüne ulaşıyoruz. Karatepe Sırtı denilen yamaç Yesemek
Açık Hava Müzesi’dir. Buradaki taş ocağı ve heykel atelyesi dünyanın bilinen ilk açık hava heykel
atelyesidir. Dolarit denilen bazalttan yapılmış
yaklaşık 350 heykel yayılmış yamaca. Bazıları
dev boyutlu, bazıları yarı işlenmiş. Sfenskler,
tanrılar, aslanlar, değişik yaratık tasvirleri kocaman bir alana yayılmış. Taş bloğunun ana kütleden koparılışından işlenişine kadar heykelciliğin
bir çok aşamasını bir arada görüyoruz.
Yörede ilk kazılar 1890’da başlamış ve
Araştırmalar atelyenin M.Ö. 1300’lü yıllarda Hitit
egemenliği sırasında işletildiğini ortaya koyuyor.
Yemyeşil bir bitki örtüsüyle sarılan, opak renkli
baraj gölü de bu etkileyici heykel atelyesine hoş
bir çevre fonu oluşturuyor.

Höyükte 1958-64 arası yapılan kazılarda
M.Ö. 3000 yıllarına tarihlenen iki renkli keramikler bulunmuş. Saray kalıntıları ve sarayı iki sıra
halinde çevreleyen surlar görülebiliyor. Sarayın
ancak temel kalıntılarını görebiliyoruz. Taş döşeli
saray yolunda yürüyoruz.
Daha çok zaman ayıran okurlarımız Araban ve Yavuzeli ilçeleri arasında kalan Karadağ
üzerinde Elif, Hisar ve Hasanoğlu köylerindeki
üç anıt mezarı; Yavuzeli’nin Kasabası köyünde
Fırat ile Merzimen Çayı’nın birleştiği yerdeki sarp
kayaların üzerindeki heybetli Rum Kale’yi; Kilis’e
21 km. uzakta ve ulaşımı zor olan Ravanda
Kalesi’ni görebilirler.
Gaziantep yayla, tracking, rafting gibi alternatif turizm olanaklarına da sahip.
Şimdi Antep’ten doğuya doğru hareket
ediyoruz. Yol ikiye ayrılıyor soldan ve sağdan
gidebiliriz. Sağdan ana yolu izliyoruz, hem daha
iyi hem biraz daha kısa. Nizip kavşaktan 1 km
içeride. Nizip’e 10 km. uzaklıktaki Belkıs Köyü’ne
Belkıs Harabelerini görmeye gidiyoruz. Höyük biçimindeki Akropolde Hellenistik, Roma ve Bizans
dönemine ait kalıntılar bulunmuş. Zeugma kenti Roma döneminde kendi adına para basacak
kadar güçlüymüş. Commagene Krallığının dört
büyük kentinden biriymiş.
Üst yöneticilerden birine ait olduğu anlaşılan evin tabanında ortaya çıkarılan mozaiklerde
Şarap Tanrısı Dionysos’un düğünü tasvir edilmektedir. Meleklerin yüz ifadeleri, zengin kıyafetleri, çeyiz sandığı çok iyi işçilikle tasvir edilmiştir.
Nekropolden elde edilen heykellerle birlikte diğer
buluntular Gaziantep Müzesi’nin Belkıs (Zeugma) Salonunda teşhir edilmektedir.
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BELKIS/ZEUGMA ANTİK KENTİ
Gaziantep ili, Nizip İlçesi, Belkıs Köyü sınırları içerisinde Fırat Nehri’nin kıyısında yer alır.
Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Belkıs/Zeugma Antik Kenti; Fırat’ın
geçilebilir en sığ yerinde olması, askeri ve ticari
bakımdan çok stratejik bir bölge olması nedeniyle tarihin her döneminde önemini korumuştur.80
bin nüfusu ile döneminin en büyük kentlerinden
biri olan Belkıs/Zeugma, tarihin değişik dönemlerinde değişik isimlerle anılmıştır.
Büyük İskender’in generallerinden ve daha
sonra Suriye Kralı da olan Selevkos Nikator
kendi adıyla, Fırat nehrinin adını birleştirerek
M.Ö.300 yılında burada Selevkos Euphrates
(Fırat’ın Silifkesi) adında bir kent kurar. Daha
sonraları M.Ö.1.yy.’da kent Roma hakimiyetine
girer. Bu hakimiyet değişikliğiyle birlikte kentin
adı da değişerek köprü, geçit anlamına gelen ve
bütün dünyada bilinen şekliyle “Zeugma” adını
alır. Roma İmparatorluğu’nun 4.Skitia Lejyon
Garnizonu’nun burada konuşlandırılması ve
ticaret sebebiyle kısa zamanda 80 bin nüfusa
ulaşan Zeugma’da Fırat manzaralı yamaçlara

villalar inşa edilir. 80 bin kişilik nüfus Zeugma’yı
dünyanın en büyük kentlerinden biri haline getirir. Örneklemek gerekirse Zeugma, komşusu sayılan Antakya (Antiokheia) ile Mısır’daki
İskenderiye’den (Aleksandreia) ‘dan daha küçük,
Atina (Athena) ile aynı büyüklükteydi. Pompei ve
şimdi dev bir metropol olan Londra (Londinum)
‘dan ise birkaç kat büyüklükteydi.
Ünlü coğrafyacı Strabon da Zeugma’dan
bahsetmektedir. Hellenistik dönemde Selevkos
Nikator zamanında Zeugma’da önemli imar faaliyetleri yapıldığı bilinmektedir. Kentteki Akropolün
üzerine kader tanrıçası Thyke’nin bir tapınağı yapılmıştır. Bu tapınak halen toprak altındadır. Zeugma Antik Kenti kendi şehir sikkesi de basmış
Roma Kentlerinden biridir. Sikkeler üzerine bir
tarafına Thyke tapınağı, diğer tarafına da güçlülüğü simgeleyen Roma Kartalı motifi basılmıştır.
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EVLİYA ÇELEBİ GÖZÜYLE
GAZİANTEP
Ayıntab şehri tümüyle 32 mahalledir. Toprak
ve kireç örtülü bayındır, bakımlı, yüksek saraysı
evleri vardır. Tümüyle yüz kırk mihraplı; yoğun
cemaate sahip, Arasat Meydanındaki Boyacıoğlu Camii ve çarşı içindeki Tahtalı Camii(halk
arasında “Tahtalı” denilmekle birlikte asıl adı
“Tahtani Camii”dir), sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır. Ayıntab’ta 300’ü aşkın
sarayın özel hamamı vardır. Tümüyle 3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık artırmayla satış yapan pazarlara sahiptir. İki bedesteni, çarşısı ve
saraçhanesi üstleri örtülü kagir, sağlam, sıradüzeni içinde süslü dükkanlardır. Tamamı tamamına 70 çeşmesi var. Fakat onlara hiç de gereksinme duyulmaz. Her eve hayat ırmağı denginde
sular akmaktadır. Her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli
havuzları, cennet ırmağı suları ile çeşit çeşit servi, çınar, söğüt, kavak ve diğer meyve ağaçları
ile donatılmış irem bağını andırır. Bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli olmakla Ayıntab ucuz ve şirin bir
şehirdir. 1648’de gördüğümüz şehir bu kez nice
mahalle, han, cami ve dükkan kazanarak büyük
bir gelişme göstermiş, Allaha şükürler olsun ki bu
gelişmesini sürdürmektedir.
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ANTEP MUTFAĞI
Gaziantep yemekleri, Türk ve Dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Antep mutfağı, bir hazinedir, bir güzel sanattır. Aracı ile, gereci ile pişireni ile ürünü ile yiyeni
ile bir uygarlıktır, bir kültürdür.
Gaziantep mutfağı denince kimi çarşıdan,
pazardan alınan, kimi bağ, bahçe ya da evlerde
yapılan bu gereçler mutfakta, kilerde, haznada,
bardakaltında ya da mağarada pişiricinin emrine
amadedir. Antepli her hanım; bazı beylerin ve
ahçıların bildikleri yerel yemek ve tatlılar, yerine,
yemekleri gününe ve gereğine göre yapar.
Gaziantep yemeklerinin ve tatlılarının yapılışından sunuluşuna kadar tüm merhalelerin görülebileceği otantik ve çağdaş lokantalar ilimizde
mevcuttur.

Antep Yemeklerinin Bazıları:

Köfteler ile Kebaplar Çorbaları ile ve herşeyden önemlisi baklavsıyla Antep mutfağı önemli
zenginliklerimizdendir.
Evet bu güzel şehride arkamızda bırakarak
bir zamanlar Gaziantep’in ilçesi olan veen az burası kadar güzel şehrimizi Kilis’e yol alıyoruz.
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KASTELLERİYLE
SERHAT ŞEHRİMİZ

KİLİS
KİLİS ADININ KÖKENİ
İlk kez bir Asuri tabletinde, Ki-li-zi adında bir
yerden söz edilmesine göre, Kilis in Asurlular döneminden beri var olan olduğu anlaşılıyor. Ayrıca,
Kilis’in antik yerinin, bugün bulunduğu noktadan 12
km kadar batıda olduğu, Büyük İskender zamanında, (Şimdi Suriye sınırları içinde kalan) Ürya Nebi
denilen bir kent kurulduğu veya var olan bir kente,
Chrrhus adı verildiği tahmin edilmektedir.
Bu sözcük Kiris olarak okunur. efendi anlamındadır. Burası, bir zamanlar İskenderun Körfezin
den, Fırat Nehri ne kadar uzanan Christik’i eyaletinin merkezi idi. Bazı haritalarda bu yere de Kilis
denmektedir. Bizans ın doğu sınırlarını gösteren,
bazı haritalarda şimdiki Kilis in bulunduğu yerde Ciliza diye bir mekan görülmektedir. Romalılar döneminde, Ciliza siv ürmajijant denirdi. 9. yy. başlayarak gelen Müslüman Türklerin, kendi lehçelerinde
düz, dümdüz anlamına gelen Kilis sözcüğünü, Kiris
yerine kullanarak hazır buldukları şimdiki yerleşim
merkezine verdikleri anlaşılmaktadır.
Şor Türkleri de bal dalağına, Kilis derlermiş.

Yüzölçümü : 1.520 (km2)
Nüfus
: 142.541
Plaka kodu : 79
Telefon kodu: 348

İLÇELERİ :
Elbeyli, Musabeyli, Polateli

Kilis ili, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde, Hatay - Maraş oluğu ile
Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında,
Türkiye - Suriye sınırı boylarında 36 K
enlemi ve 32 D boylamı değerleri arasındadır. Bu konumuyla saha, Akdeniz
ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur.
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KİLİS TARİHİ
Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden önce,
yörenin tüm tarihsel süreçlerini yaşamış olan Kilis`in,
Orta Tunç çağından beri önemli bir yerleşim merkezi
olduğu bilinmektedir.
Hicretin daha ilk yıllarında (622 sonrası) İslam
egemenliği altına giren kent, Bizans’a karşı bir sınır
karakolu niteliğini sürdürmüştür. Bu yıllarda, Halep
ili merkez sancağına bağlı olan Kilis’te 5000’i çeşitli dinlerden olmak üzere 20.000 nüfusun yaşadığı
bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde, Gaziantep
İline bağlı serhat bir ilçe olan Kilis, yıllardır hasretini
duyduğu il olma isteğine, 6 Haziran 1995 tarihinde
kavuşmuştur.
Kilis kenti düşman işgalinden 7 Aralık 1921 tarihinde kurtuldu. Birinci Dünya Savaşı’nda oyuna
getirilen Osmanlı İmparatorluğu`nu parselleyen işgal
kuvvetleri, bir yandan Türkleri yok etme çabalarını
tezgahlamaya çalışıyorlardı. Türk Ordusu’nun yanı
sıra yer yer silaha sarılarak yurdu düşmandan kurtarma çalışmalarına katılan Kuvayi Milliyeciler’in bir
grubu da Kilis ve yöresinde faaliyete geçmişti. Kilis
caddelerinde çalımlı turlar atan Fransız askerleri bu
yörede de tutunamayacaklarını kısa sürede anladılar. Bir umutla giriştikleri yıldırma politikaları kısa sürede iflas etti.
Kentin batısındaki zeytinlik ve bağlarda üstlenen Kuvayi Milliyeci’ler gece baskınları ile işgalcileri
şaşkına çeviriyorlardı. Kuvayi Milliyeciler’in mücadelesi giderek artan hücum ve baskınları sonrasında
Fransız’lar Kilis’e geldiklerinden çok farklı biçimde ve
arkalarına bakmadan kenti terk ettiler.
Kilis’i düşman işgalinden kurtarmak için tarihe altın sayfalar açanlar, “Ölmek var, dönmek yok”
parolasıyla yola çıktılar. Öldüler, fakat dönmediler.
Cepheden Cepheye koştular.Analar oğullarını şehit
verdiler. Küçük yavrular babalarını bir daha geri göremediler. Bir bir çoğaldı güçlü ordu oldular.

TARİHİ ESERLERİ
Binlerce yıldan beri konulup gçülen, ekilip biçilen yerlerden olan Kilis; tarihi zenginliklere ve kültürel potansiyele sahip nadide
bir sınır kentidir. Her beş altı kilometrede bir
höyüğe(tümülüs) rastlanan, kültür deposu Kilis imizde yapılan kazılarda karşımıza deişik
çağlardan ve medeniyetlerden (Asur, Fenike,
Hitit, Roma, Bizans vb.) tarihi eserler ve mezarlar çıkmaktadır.
Kaleleriyle (Ravanda Kalesi, Resul-Osman Kalesi), camii ve mescidleriyle (Tekye
Camii, Kadı Camii, Murtaza Camii, Tekke
Türbesi, Ulu Camii vb.) türbeleriyle (Şurhabil
Makamı ve Zaviyesi, Tekke Türbesi, Canbolat Türbesi vb.) hamamlarıya(Hoca Hamamı,
Paşa Hamamı, Eski Hamam vb.), hanları kervansaraylarıyla, tekkeleri, çeşmeleriyle,
kastelleriyle, konakları ile ve daha birçok
muhtelif tarihi binalarıyla geniş tarihi ve kültürel dolu Kilis ilimiz, gelen turistlerin hayranlık
duyguları cezbetmektedir.
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Ravanda Kalesi
Kale Kilis in 24 km. kuzeyinde bulunan Polateli ilçesine bağlı Ravanda Köyü nün yanındadır. Etrafı açık, ufuklara hakim bir dağın sivri tepesine kurulmuştur. Dağın eteğinden Afrin Çayı
geçmektedir. Dağın tepesi oyulmak suretiyle yapılan kalenin bugün ayakta kalan kısmı, iç kalededir. Dış kale duvarlarını sadece bazı yerlerinde
döküntüler ve temeller kalmıştır. İç kalenin kapı
genişliği 2.20 m.’dir. Yüksekliği ise 3.10 m.’dir.
Kapını solunda bulunan ancak daha sonra kaybolan kitabeden Türkçe okunuşu şöyledir:
Eyyüb oğlu Melik-ün-Nasr Yusuf, Allah, mülkünü (yurdunu)( muhallad etsin. Bu, büyük İslam
kahramanı Eyyubi Devleti nin kurucusu En-Nasr
Selahaddin Yusuf tur. Bu melik M.1236-1260
yılları arasında bölgede hükümdarlık yapmış,
M.1261 yılında Moğol istilası sırasında öldürülmüştür. Yavuz Sultan Selim Suriye yi feth ettiği
zaman M.1517 yıllarında Ravanda Halep e bağlıydı. Başkanlık arşivinde 146 numaralı kayıtlı
Kanuni zamanında M.1527 tarihindeyani bunların Osmanlı sınırları içinde geçmesinden yaklaşık 11 sene sonra tutulan bir defterden Ravan nın
Halep e bağlı bir kaza olduğu anlaşılmaktadır.
Oylum Höyük:
Anadolu, Suriye, Mezopotamya arasında
yer alan oldukça büyük bir höyüktür. Stratejik bir
konumda bulunan höyük, hemen her dönemde
iskan görmüştür. Bakırtaş (Kalkolitik) Çağı’ndan
Helenistik Döneme kadar kesin iskan gösteren
Oylum Höyükte yapılan kazılar sonunda bölgenin tarihinin yanı sıra Ön Asya’nın da tarihi aydınlanmaktadır. İlde bunun dışında bir çok höyük
bulunmaktadır.

Akpınar:
Kalkerli bir toprak parçasının ortasından
pırıl pırıl suların aktığı mesire yeridir Akpınar.
Dört yanı zeytinlikler bağ ve meyve bahçeleriyle
çevrilmiş, çimenden halılarla kaplı bu eşsiz tabiat
güzelliği bahar ve yaz aylarında Kilislilerin akınına uğrar.
Söğütlüdere:
İlkbahar ve yaz aylarında eğlence ve piknik yeri olarak kullanılan Söğütlüdere’ nin Kilis
yaşamında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kuzey yamaçlarından Zoppun Deresi ve Akpınar kaynaklarından akıp gelen suların, yeşilliğe bürüdüğü
Söğütlüdere, özellikle hafta sonlarında Kiliselilerin mutfak kültürüne özgü kebap ve yemek çeşitleriyle mükemmel bir ziyafet sofrası için önemli
bir mekandır.

ÖNEMLİ YERLER
Kilis kentinin kuzeybatısında yer alan Kuzuini (eskiden Kuzeyne) Köyü, iç ve dış kale kalıntıları, Hitit, Roma, Bizansve Araplara ait yapı kalıntılarıyla bir açık hava müzesi görünümündedir.
Kilis Ulucamisi, Akcurun Camisi, Canbolat Bey
Camisi, Şeyh Camisi, Şeyhler Camisi, Hindioğlu
Camisi, Çalık Camisi, Cüneyde Camisi, Kadı Camisi, Mevlevihane, Şeyh Abdullah Efendi Tekkesi, Canbolat ve Şeyh Abdullah Efendi Türbeleri,
Baytaz Hanı, Hoca Hamamı, Eski Hamam, Paşa
Hamamı, Çukur Hamam olarak da bilinen Hasan
Bey Hamamı, Tuğlu Hamamı, Kurdağa Çeşmesi, İpşir Paşa Çeşmesi, Fellah Çeşmesi, Haffaf
(Kavaf) Çeşmesi ve Küçük Çarşı Çeşmesi’dir.
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KASTELLER
Muhammed Bedevi Hz Camii

Kilis Mozaikleri

Kilis tarihi Kastelleriyle de meşhur bir ilimizdir. Bu
Kastellerden bazıları şunlardır;
Akcurun Kasteli :
Çeşme Hacı İlyas mahallesi, Hacı Benli sokaktadır. Ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Ayınönü Kasteli :
Molla Hamit mahallesinde bulunan bu çeşmeyi,
Hacı Mehmet Bey adındaki bir hayırsever, su yolunu
onartıp açtıktan sonra ölünce 1807 M.(1222H.) yılında dostları bu çeşmeyi yaptırmışlardır.
Küçük Çarşı Kasteli :
Bölük mahallesi Binbaşı sokağında hemen sol
uç kısmındadır. Osmanlı mimarisinin gözde örneklerinden birsidir. 1844-1870 yılları arasında 26 yıllık
zaman dilimi içinde Hacı Osman Efendi tarafaından
yaptırılmıştır. Çeşme (1352 H.) 1933 M. Yılında geniş
bir şekilde onartılmıştır.
Kurdağa Kasteli :
Çeşme Bölük mahallesinde Şeyh Efendi Tekkesi
ne ve Çekmeceli Camii ne giden ana yolun sağındadır. 1045 H., 1635 M. Yılında Kilis Voyvodası Kurdağa
tarafından yaptırılmıştır.
Eski Hamam Kasteli
Meşetlik mahallesindedir. 970 yılında Sultan Seli
Oğlu yüce Sultan Büyük Hakan Sultan Süleyman ın
hükümdarlık günlerinde Emir Kasım Oğlu Emir Canpolat yaptırmıştır.
İspir Paşa Kasteli :
Şehit Sakıp mahallesi İspir Paşa Caddesi nin sağ
üst kısmında, Hacı Cümbüş Camii nin karşısındadır.
Çeşmeyi kapatan doğudaki duvarda kandil veya fennüs (fener) konulması için yapıldığını tahmin ettiğimiz üzeri desenli iki yuvarlak kandillik vardır. Çeşme
(1065 H.) 1654 M. Yılında Sadrazam Mustafa İspir
Paşa tarafından yaptırılmıştır.
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KİLİS MUTFAĞI

KİLİS MİMARİSİ
Konut yaptıracak olanlar ustaya gider “bizim
evde kibleye, boyraza karşı iki taga (pencere)
bir kapı ev yaptıracağım.” diyerek taş ustasıyla
anlaşırmış.
Yapım işi saptanan zamanda bitmezse ev
sahibi çalışanlara yemek verirmiş. ‘Hamislik’ adı
verilen bu yemek verilmezse yonucular, kendi
aralarında ‘şirin gel’ diye karşılıklı konuşurlarmış.
Kilis’te tüm evler avlulu (havuş) olup; taş,
kerpiç ve leften (Kilis ve yöresinde taş ocaklarından çıkarılan kirli beyaz renkli yapı taşı)
yapılmıştır. Yaşam havuşa dönük olduğundan
pencereler avluya açıktır. Dışarıya yani sokak ve
caddeye açılan pencere çok azdır.
Geleneksel ‘Kilis Evi’ avlu, mutfak odalar ve
mağaralardan oluşur.
Genellikle tek katlı olan kerpiç evler kırsal
kesimde, bir ve iki katlı taştan yapılmış konutlar
önemli sivil mimari örnekleridir.

EL SANATLARI
Nakışçılık, halı, yemenicilik, yorgan gibi
kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları Kilis’te canlı
tutulmaya çlışılıyor.

Kilis mutfağı kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir Yemeklerin temelini et ve
bulgur oluşturur. Bunun yanında sebze ağırlıklı
yemeklerde mevsimine uygun olarak yapılmaktadır.
Kilis yemekleri, zengin Türk mutfağının
özelliklerini taşımakla birlikte Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemeklerde Kilis
mutfağının vazgeçilmez türlerindendir.
Kilis’te yüzyıllardır bağcılık, zeytincilik devam etmektedir. “Zeytin” ve “üzüm” tarih boyunca Kilis’in, olmazsa olmaz nitelikteki ürünü olmuş. Evliya Çelebi’nin anlattıklarına göre Kilis ve
yöresinde kırk çeşit üzüm varmış. Bu da Kilis’te
Pekmez yapımını artırmış. Kilis’e gidip de Kilis
pekmezinin tadına bakmadan dönülmez.
Meyvesi, yağı, çekirdeği, dalı ve yaprağıyla
çok eski çağlardan beri insan yaşamında önemli
bir yeri olan zeytin, Kilislinin de baş tacı olmuştur.
İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve oldukça yüksek
yağ oranıyla (% 35) tanınan “Kilis Zeytini” bu niteliğiyle sofralık değildir.
Bu ürünler Kilislinin türkülerine de yansımış;
“Zeytin kara ben kara
Zeytine vermem para
Gelin, yarın hazır ol
On bire çeyrek kala.”
Ağcurun (Akcurun) zeyt (zeytinyağı) ambarı
/Kurbanda yer mumbarı (bumbar)
Bu sene kurgaz (kurak) geçti/
Ambara ektik darı.”
“Üzüm kokulu hatun
Zeytin dalında attun
Sultane ne hoş kokar
Leylak güller eflatun.”
Evet bu küçük ama tarihi, kültürü ile büyük,
şirin kentimizi de arkada bırakarak; bir başka ilimizi tanımak ve çekimler yapmak için yine yollara koyuluyoruz.

Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem

TARİHİ, DOĞAL GÜZELLİKLERİ
VE EVLİYALARI İLE

SİİRT
Siirt, dört mevsimin en güzel şekliyle yaşandığı
iklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği
bereketli toprakları, el emeği göz nurunun ürünü
olan battaniye ve kilimleri, şifa kaynağı Pervari
Balı, iri taneli fıstığı, kendine has lezzeti olan Zivzik
Narı, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, bağrında
barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer bir
yerdir.
Kaplıcalar, türbeler, tarihi cami, kale ve köprüler Siirt’in tarihi ve turistik değerleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.
Doğudan Van, kuzeyden Bitlis, batıdan Batman güneyden Şırnak illeriyle çevrilidir.
Bilgilere göre Siirt tarih yönünden çok eski bir
geçmişe sahiptir. M.Ö. 2000 yılı başlarından M.Ö.
4. Yüzyıla kadar sırasıyla Samiler, Babil ve Asur
İmparatorluğu, Medler, Persler, M.S. ki dönemde
Romalılar, Partlar ve Sasaniler bölgede hakim olmuşlardır.
Siirt, l5l4 Çaldıran Zaferinden sonra Yavuz
Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuna
katılmıştır.
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Yüzölçümü: 5406 km2
Nüfusu: 331.670
İl Trafik No: 56
Telefon kodu: 484

İLÇELERİ :
Tillo, Baykan, Eruh, Kurtalan,
Pervari, Şirvan

26 Eylül 1919 yılında 48 Sayılı Heyet-i
Umumiye Kararı ile bağımsız sancak haline
getirilen Siirt, 1923 yılında Vilayet olmuştur.
Siirt’in yemekleri ayrı bir özellik ve lezzete sahiptir. Çeşit olarak zengin olan mutfağın en önemli yemekleri Büryan ve Perde
Pilavı’dır.
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SİİRT ADININ KAYNAĞI
Siirt adının Sami Dili’nden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın, Keldani
Dili’nden, kent anlamına gelen Keert (Kaa’at)
sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird
gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani’ler
kente Se’erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert)
demişlerdir. XIX. yy’da Sert, Seerd, Sört, Sairt
olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimiyle
benimsenmiştir.
Diğer bir kaynakta Siirt isminin, “Seert” anlamındaki “üç yer” manasına geldiği söylenir.
Siirt adının nereden geldiği konusunda değişik
görüşler vardır. Kadri Perk’in, Cenup Doğu Anadolu Tarihi’nde Siirt, Sert, Tigra, Mosert; Hüseyin
Cahit tarihinde Serad; Şemsettin Sami’nin Kamus’unda Tiğrakert olarak geçmektedir. Ayrıca
eski Siirt’in birkaç sırtta kurulmasından dolayı
Türkçe’de sırt kelimesinden türediği de iddia
edilmektedir.
Her ne kadar Sami kökenli olduğu söylense
de Ermenice Tiğrakert’in halk ağzında sırasıyla Sigrakert, Sigirt ve sonunda Türkçe aksanla
Siirt’e dönüşmüş olması gerekir.

Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde Siirt
Res-ul Hacer kayası
Eski tarihçilerin sözlerine göre, Yezdicert
Şah yapısı eski bir beldedir. Hükümdardan hükümdara intikal edip, sonunda Halife Ömer evladından Abdullah Yezid kavmi elinden fethetmiştir.
921 tarihinde Diyarbekir Valisi ve I.Selim’in Veziri Bıyıklı Mehmet Paşa’ya Molla İdris’in teklif
ve tedbiri ile bu Siirt Han’ı itaat edince, memleket kendisine ebedi olarak bırakılmıştır. Sonra
Han’ın sülalesi yok olunca Diyarbekir Bey’i,
Sancak Merkezi olmuştur. Bey’inin 333.883 akçe
hası, 7 zeameti, 133 timarı, aleybeyisi ve çaribaşisi vardır. Kanun üzere cebelileriyle 800 asker
olur. 500 asker de beyinin var. Diyarbekir Valisi
ile memur oldukları sefere giderler.
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Siirt’in Yapısı ve Yeri
Bu şehir içinde ahşap bina az olup, hepsi kargir, güzel kubbelerle yapılmış, mamur ve
süslüdürler. Evvela Bey Sarayı çeşitli sofralarla,
içi ve dışı nice odalarla bağ ve bahçelerle süslüdür. Bitlis Hanı Abdal Han’ın sözüne göre yapılış
tarihi Öksüz Burcu üzerinde olup, Bey’i Zühre-i
Türabi’de bulunmuştur. Buğday ve pirinci, ful ve
maşı, kırmızı havucu, tulga aşı çok meşhurdur.
Beyaz ekmeği, levaşe denilen yufkası ve köftesi,
çeşitli meyveleri, inciri, battım denilen fıstığı dağı
ve taşı süsleyip her tarafa sevk edilir.
Bu şehri gezip görerek arkadaşlarımızla
kuzeye yol alıp, Kefre-i Şirvan Kasabası’na geldik. Bu da Kefre-i Zaman gibi Kefre-i Şirvan’dır
Halk dilinde “Kefere” derler. Bu yerde Diyarbekir
Eyaleti son bulup bu kefre bölgesi, Van Eyaleti
dahilinde ve Şirvan Hakimi idaresinde düz ve geniş bir arazide bağlı ve bahçeli, akarsulu, mamur
cami ve medreseli, han, hamam, çarşı ve pazarlı
mamur bir kasabadır.
Buradan yine kuzeye giderek Maden
Kasabası’na geldik. Burada maden bol olduğundan, adına Maden Şehri derler. Kurucusunu
bilmiyorum. Bu da Van Eyaleti’nde Şirvan Bey’i
idaresinde olup, hakimi bir aşiret beyidir. Bağlı, bahçeli, cami ve medreseli, han, hamam ve
çarşılı bir kasaba olup, bunun da şal ve şayakı
meşhurdur.

Katip Çelebi’nin (XVII.yy.)
Seyahatnamesinde Siirt
Siirt kenti, Diyar-ı Rabıa Bölgesi’ndeki bir
dağın üzerine kurulmuştur. Dicle’nin kuzeydoğusuna düşen kent, Silvan’a bir buçuk, Diyarbekir’e
dört günlük uzaklıktadır. Bitlis Suyu ve kolları,
Siirt’in güneyindeki düzlükten geçer. Kentin,
Musul’a uzaklığı beş günlük yoldur. Yörenin
“Şafii üzümü” adıyla tanınan çok ünlü bir üzümü
vardır. Bağları, bahçeleri ve ekinleri genellikle
yağmurla sulanır. Başka bir deyişle, arazisi çoğu
kez susuzdur. Halkı, kaynak suyundan yararlanır.battaniyesi ve sabunu meşhurdur.
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Helmuth von Moltke’nin
Türkiye Mektupları Adlı
Eserinde Siirt
Siirt’e bir gezi yaptım. Güzel bir gemi şehri.
Fakat son harpten sonra bir kısmı harabe haline
gelmiş. Bir konak yerinin ötesinde 300-400 adım
genişliğinde fakat sığ olan Yezidhane Suyu’na
vardık. Burada durup kalmamak, ne pahasına
olursa olsun ilerlemek istiyorduk. Birinci deneyişimde az kalsın atımla birlikte sürüklenecektim.
Hayvanın ayağı ancak yere değebiliyordu. Bir
saat ötede daha uygun bir yer bulduk. Bütün
piyadeler göğüslerinin üstüne kadar suya batarak hemen karşıya geçtiler. Toplar tamamıyla
gözden kayboluyordu. Deniz yüzünden 8.999
ayak yukardaydılar ama, okyanusun yüzünün
altındaydılar.Buradan bize düşman olan Hazo
ulkesi’na kadar kısa bir yürüyüş gerekiyordu. Ertesi sabah iki kol halinde, ihtiyatla ilerledik. Topçu
bize hemen donus yolunu açacaktı. Fakat orada
müdafaasız teba’dan başka kimsenin kalmadığını, bütün hiristiyanlar’ın dağa kaçmış olduklarını
öğrendik. Kasabanın önünde giotin kurduk.
Ertesi sabah erkenden yeni ordugaha gittik.
Herkes gümüş gibi dupduru bir havuz meydana
getiren muazzam pınara ve üzerinden araba işleyebilen yola hayran kaldı. sehir, hemen tutuşturuldu. dop dolu yere bunu önlemeye çalıştım.
Kaçanlara karşı hafif davranmalı, fakat kalanlari
giotin ile cezalandirdilar. Yoksa bu işin hiçbir zaman sonu getirilemez. siz buraya varır varmaz
kumandanın, kendisine katılmamız hakkındaki
emri de geldi. Piyade hemen topları bırakarak
emredilen yönde yola çıktı. arbada bir düzine
kadar köy tutuşturuldu.malesef derin bir dağ geçidinde bulunan büyük bir sehir, capur’a vardı

SİİRT MAĞARALARI
Eğer bir gün yolunuz Siirt’e düşerse, Botan
Çayının sağ kıyısında yaklaşık 350 metre yükseklikteki dik yamaçta, kireç taşlarının milattan
önceki devirlerde oyulmasıyla oluşmuş mağaralar, bu mağaraların altından kah çılgın, kah
nazlı nazlı akan Botan Çayı’na tepeden bakan
ve eşsiz bir manzaraya sahip olan, bu özelliği
nedeniyle bir zamanlar barınma amaçlı olarak
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da kullanılan Taşbaşı Mağaralarını,
M.Ö.5000’li yıllarda geçtiği tahmin edilen
hikayeye göre: yörenin kralının çok sevdiği kızının, kralın istemediği birine gönül vermesi üzerine; genç kızın sevdiğine kaçmasını engellemek
amacıyla yaptırdığı merdivenle çıkılan, nöbetçiler
için gözetleme kulesi ve kızının sıkılmaması için
Botan Çayı ve Vadisini görebilmesi için pencere
ve balkon yaptırdığı için Kral Mağaraları olarak
anılan mağarayı, il merkezinde E tipi cezaevinin
üst taraflarında bulunan Deyr Mevkiinin bitimindeki tünellerle birbirine bağlanan ve MÖ.5000
yıllarında ibadet amaçlı olarak kullanılan castan
yapılma odaları ve su sarnıcı bulunan Papazın
Mağarasını,
Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarla modern bir mekan haline getirilen ve şifa dağıtan
Billoris Kaplıcası Magaralarını ve kaplıcanın hemen karşısında, Botan Çayı kıyısında soğuksu,
ekşisu ve kükürtlü su olmak üzere üç su kaynağı bulunan Şifalı Ekşisu Mağarasını görecek ve
gördüklerinize inanamayacaksınız.
Yine Siirt merkezinde birbirine tünellerle
bağlı bulunan Leyf Mağmuriye Mağaraları, Aydınlar İlçesinde bulunan Hz.İsmail Fakirullah’ın
şifalı su mağarası, Baykan İlçesi Çaykaya
Köyü’nde Eosen Çağından kaldığı tahmin edilen
ve üstündeki kale ile tünel bağlantısı olan, 6 kola
ayrılmış Güvercin Çukuru Mağarası, Eruh İlçesine bağlı Çırpılı Köyü sırtlarında karşı yamacında
saatlerce yürünmesine rağmen sonuna ulaşılmadığı köylülerce anlatılan Çırpılı Mağaraları,
Sarp ve aşılması mümkün olmayan dağ arazisinin daha rahat aşılabilmesi için yörenin beyi
tarafından iki taş işçisi tarafından karşılıklı oyularak yıllar süren çalışmalar ile kayanın delinerek
geçidin sağlandığı Deliktaş Mağarası, Kurtalan
İlçemizde hristiyanlığın bu yörede yaygın olduğu dönemlerde kilisede cezalandırılan insanların
hapsedildiği Derhapis Mağaraları görülmeye
değer mağaralarımızdandır. Bunun yanında 50
metrelik, kuyu şeklindeki girişi olan ve içinde bir
dönem kuyumcu sanatkarlarının olduğu söylenen bir dükkan bulunan Kurtan Mağarası ile adını sayamadığımız irili ufaklı yüzlerce mağara tek
tek tespit edilerek “Siirt Mağaraları” adı altında
kitap haline getirilmiştir.
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TİLLO ( AYDINLAR)
Siirt’e gelip de Tillo’ya uğramadan olmaz.
Tillo’nun manevi havasını soluyup buradaki zatları ziyaret ettik.
İlim çevrelerinde ve ilmi kaynaklarda Tillo diye arandığında hakkında bilgiye ulaşmak
mümkündür. Yine ilim ve tasavvuf ehli olanlarca
Tillo ismi ile oldukça ünlüdür. Tillo Süryanice’de
“Yüksek Ruhlar”, Arap dilinde ise “Yüksek Yer”
anlamına gelmektedir.
1514’te Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sonrasında bütün bölgenin gönüllü katılımı
ile birlikte Tillo ve yöresi de Osmanlı idaresini
tanımış ve bu yönetimle uyum içerisinde yüzyıllarca hayatına devam etmiştir.
Tillo, daha önce köy iken sonraları nahiye
derken, ilçe olduktan sonra Aydınlar adını almıştır.
İlçede İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı
Hazretleri gibi ilim adamları ve mutasavvıfların
burada yaşamış olması ve burada türbelerinin
bulunması buraya kültür açısından ayrı bir
önem katıyor.
İlçenin kültür yönüyle zengin bir tarihi
vardır. Din alimleri, tasavvuf büyükleri ve ilim
adamlarına

ait türbe ve ziyaret yerlerinin çok oluşu nedeniyle
yöre halkının ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.
Yörede yaşamış ve İlçede türbesi bulunan
bazı ilim adamı ve velilerin burada isimlerini zikretmek gerekirse; İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı, Şeyh Hamza El Kebir, Şeyh İbrahim Mücahid,
Gavsul Memduh, Zemzemul Hassa (Gavsul
Memduh’un eşi olan kadın evliya), Şeyh Muhammed el-Hazin, Şeyh Muhammed el-Tomani
bunlardan bir kaçıdır.
İlçe tarihi seyri içinde özellikle Osmanlı Döneminde önemli kültür ve eğitim merkezi olma
vasfını korumuştur.
Medreselerinde dini ilimlerin yanı
sıra yaşadığı dönemin ilerisinde bir
seviyede verilen (astronomi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tıp
gibi) fen ilimleri ile günümüz bilim
adamlarını ve görenleri hayretler
içerisinde bırakacak nitelikte bir
ilim merkezi olmuştur.
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TARİHİ ESERLER VE TURİSTİK YERLERİ

Siirt’in tabiî güzellikleri, mağaraları, şifalı
kaplıcaları ve tarihi eserleri boldur. Başlıca târihi
eserleri şunlardır:
Ulu Câmi: Türkiye’nin en eski câmilerinden
birisidir. Yapılış târihi bilinmemektedir. 1129’da
Selçuklu Muğiseddin Mahmûd 1260’ta Atabeg
el-Mücahid İshak tarafından tâmir ettirilmiştir.
En son 1969’da tâmir gören câmi tek minarelidir. Cevizden yapılmış ve bir sanat şâheseri olan
minberi Ankara Etnografya Müzesi’ndedir.
Çarşı (Asakir) Câmii, Cumhuriyet
Câmii: Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen
cami 1928’de tamir edilmiştir. Eski ismi Hıdıril-Ahdar’dı. Tamirden sonra Cumhuriyet Camii
ismini aldı. Rivayete göre İsa aleyhisselamın
havarilerinden Yehova’nın kabri bu câminin yanındadır.
Veysel Karanî Makamı, Erzen Şehri Harabeleri, Kurtalan yakınlarındadır. Eski devirlere ait
bir şehrin kalıntıları vardır.

Kavvam Hamamı: Selçuklu vezirlerinden
Sarmakoğlu Kavvam tarafından 1095 senesinde yaptırılmıştır. Taş oymacılığı çok güzeldir.
Derzin Kalesi: Baykan ilçe merkezinin 8
km doğusunda Derzin Köyü yakınında, sarp bir
tepenin üzerindedir. Gözetleme kuleleri bugün
bile eski durumundan bir şey kaybetmemiştir.
Şahkuli Bey Kalesi olarak da bilinir. Osmanlılar
devrinde Şahkulu adlı âsînin bu kaleye sığındığından bu isimle tanındığı rivâyet edilmektedir.
Kormaz Kalesi: Şirvan ilçesinin Kerimes
Köyü’ndedir. Bizans dönemine ait olduğu tahmin
edilmektedir. Kale daha ziyade şato tipindedir.
İrun Kalesi: Şirvan ilçesinin 40 km kuzeyinde kapalı ve sarp dağların zirvesindedir. Bulunduğu dağın eteğinden geçen nehirle ve bir
yeraltı tüneliyle irtibatı vardır.
Kiver Kalesi: Eruh ilçesinin güneyinde Kiver Dağı yamacındadır. Günümüze bâzı kalıntıları ulaşabilmiştir.
İçmeler ve kaplıcaları: Siirt topraklarında
çok sayıda kaplıca içme vardır. Bunların bir
bölümünde, konaklama tesisi olmadığından ve
ulaşım güçlüğü yüzünden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Başlıca kaplıcaları şunlardır:
Sağlarca (Billoris) Kaplıcası, Lif Kaplıcası.
Siirt’i de arkada bırakarak bir başka ilimizi
tanımak için yollara düşüyoruz.
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TARİHİ DAĞI VE EFSANELERİYLE
MEDENİYETİN GİZEMLİ ŞEHRİ

ŞIRNAK
Şırnak ili topraklarının batı kesimi, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin Dicle bölümünde yer alır. Öteki
yarısı da Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde
kalan il, Batıda Mardin, Kuzeyde Siirt, Kuzeydoğuda
Hakkâri illeri, Güneyde de Irak ve Suriye ile çevrelidir.
Dağların ortasında bir kent. Tarihi dağ ve efsanelerle özdeşleşmiş bir kenttir ŞIRNAK. Köprüsü, medresesi, kiliseleri, köprüleri, surları ile medeniyetin gizemli
kenti Şırnak.
ŞIRNAK TARİHİ
Her diyarın bir hikâyemsi bir de kanıtlara, belgelere dayalı bir tarihi vardır. Çok eski bir yerleşim yeri
olduğu bilinen yörenin tarihine ilişkin en eski bulgulara
Beytüşşebap ilçemizde rastlanmaktadır. Günümüzden
yaklaşık 10 bin yıl önce neolitik dönemden kaldığı anlaşılan kayalara oyulmuş dağ keçileri ve onları avlayan
insan figürleri ve geometrik şekiller, yörenin ilk yerleşim
alanlarından biri olduğunu göstermektedir. Kasrik boğazında kayalara yapılmış at üzerindeki süvari kabartması Asur döneminden kalmadır. Faraşın yaylasındaki
“dır hé” kuleleri ise Urartu yapısıdır. Kulelerin yayla
yolunu korumak ve Asur saldırılarını önceden haber
almak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır.
Şırnak ili tarihte bir çok önemli devletin başkenti-

Yüzölçümü : 7172 km2
Nüfus
: 524.190 (2018)
Plaka kodu : 73
Telefon kodu: 486

İLÇELERİ :
Beytüşşebap, Cizre, İdil, Silopi
Güçlükonak ve Uludere’dir.
ni kendi topraklarında barındırmıştır. Birinci
Babil devletinin başkenti Babil (Kebeli Köyü)
Cizre sınırları içindedir. Aynı zamanda Guti
(Gudi) imparatorluğunun başkenti olan Bajarkard Silopi ilçesi topraklarındadır.
Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani,
Emevi, Abbasi, Selçuklular ve en son solarak 1517’de Osmanlı devletinin denetim
alanındaki topraklar arasına katılan Şırnak
yöresi, yer yer Bitlis, Cizre ve Hakkâri beyleri tarafından özerk bir biçimde yönetildi.
Önemli kervan yollarının kavşağında bulunan Cizre ve Şırnak, stratejik açıdan yüzyıllarca önemini korudu. 1913 yılında ilçe
olmuş ve Siirt iline bağlanmıştır. Bu konumu
1990 yılına kadar sürmüştür. 18.05.1990 tarih ve 20522 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile
il statüsüne kavuşmuştur.
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ŞIRNAK ADI NEREDEN GELİR?
Adını Nuh peygamberin şehri olmaktan alır.
Nuh tufanından sonra kurulan Heştan ve daha
birkaç köyden sonra kurulan ilk şehir olduğu rivayet edilir. Bunun için adına Şehri Nuh denilmiştir.
Bu ifade zamanla bozularak günümüzde Şırnak
halini almıştır. Şehri Nuh diye adlandırılsa da aslında çok daha eskilere dayanır tarihi.
Kimler gelip geçmedi ki üzerinden. Sümerli
Gılgameşi mi, Akadlı Sargonu mu, Gutileri mi,
Babillileri mi, yoksa halklara kan kusturan Asurlu tanrı kralları mı anlatmalı? Peki Medli, Persli,
Luwili, Khaldili yiğitlerin zulme isyan direnişleriyle yazdıkları Newroz destanını nasıl anlatmalı?
Persli Darius ile Makedonyalı İskender’in amansız savaşına, Cengiz han ve Timurlenk’in talan
ve Kırım savaşlarına, Sasanilerin, Romalıların,
Emevilerin, Abbasilerin ve Osmanlıların fetih
savaşlarına mı tanıklık etmedi? Bir kervan misali gelip göçtüler hepsi de. Dostlukla yaklaşana
dost, sevgiyle yaklaşana yaren, yurt olmuştur.
Tarihin yaralı kahramanıdır bu coğrafya. Her
savaş ve kavga yeni bir yara açmıştır yüreğinde.
Yine de umut dolu bir coğrafyadır. Yeni bir hayat
doğurmanın tebessümüyle başlar güne. Yaşamı
kardeşçe, eşit ve özgürce ören canlar büyütür.
Şırnak ili sahip olduğu zengin tarihi, kültürel
kaynakları ve doğal değerleri ile turistik açıdan
önemli cazibelere sahiptir. İlin turizm merkezlerinin başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh Gemisinin konduğuna inanılan Cudi Dağı gelir. Cudi
Dağında Hz.Nuh (A.S.) ın gemisine ait mıt denilen büyük çiviler ve tahta kalıntıları mevcuttur. Bu
olay Kuran’ ı Kerim’de doğrulanmaktadır.
Kasrik Beldesindeki Gutilerden kalma köprü, taştan yontulmuş sulama kanalı, ata binmiş
adam resmi, Besta Meryem Kaplıcaları, Cizre
İlçesindeki Hz. Nuh Türbesi, Mem-u Zin Türbesi,
Kırmızı Medrese, İsmail Ebul-İz Müzesi ve Birca
Belek Kalesi; Güçlükonak İlçesindeki Fenikelerden kalma Finik Kalesi ve meşhur Hista Kaplıcaları ile Firheşin Yaylası ile İdil İlçesindeki Merkez
Cami ve Süryanilerden kalma çok sayıda kilise
bulunmaktadır.
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İl merkezi ve bağlı İlçelerinde iki adet turizm
belgeli tesis mevcuttur. Şırnak ilinin sosyo-ekonomik yapısının değerlendirilmesi sonucunda,
ilde ileriye dönük gelişme perspektifleri içerisinde
turizm sektörünün önemli bir potansiyele sahip
olduğu ve potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda il turizm gelirlerinin önemli
boyutlara ulaşabileceği söylenebilir.

MİMARİ
İlde konut tiplerini belirleyen temel faktör,
bölgenin coğrafi konumundan kaynaklanan aşırı
yaz sıcaklarıdır. Bu nedenle daha ziyade çatısız
taş örmeli evler ağırlıktadır. Bununla birlikte, şehir merkezlerinde nüfus yoğunluğunun artması
ve ekonomik durumun iyileşmesiyle beraber çok
katlı modern binaların yapımında artış gözlenmektedir. Köylerde ise genelde yığma evler yapılmaktadır. Evlerde ısınmak için kışları odun ve
kömür kullanılır.
Kentlerde genelde tek katlı çatısız evler yapılmakta iken son zamanlarda çok katlı binalar
yapılmaya başlanmıştır. Özellikle dışardan gelen
devlet memurlarının konut sorununu giderecek
çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Sosyal Yaşam
Şırnak’ın sosyal yaşantısının belirleyici faktörü bir çok Güneydoğu ilinde olduğu gibi aşiret
sisteminin sonucu olan gelenek ve göreneklere
dayanır. Ancak kırsal kesimden şehir merkezlerine olan göçler, ekonomik yapının değişmesi,
iletişim ve eğitimin olumlu etkileri sonucu sosyal
yapıda gözle görülür gelişmeler görülmektedir.
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ŞIRNAK İLÇELERİ
Beytüşşebap ilçesi; ilçe oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Beytüşşebap tarihi eskilere dayanır. TA’NİN Dağlarından
M.Ö.1000-7000 yılları arasında Neolitik dönemlere ait kayalara kazınmış resim ve kompozisyonların bulunması, ilçede 12.000 yıl öncesi insanların yaşadığı ve yerleşik bir düzenlerinin olduğunu gösterir.Tarihi süreç içerisinde ilçeye sırasıyla, Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların,
1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. 1855 yılında Erzurum,
1865 yılında Van İline bağlanmıştır. 1887 yılında
İlçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936
yılında Hakkari ve 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak İline bağlanmıştır.
Ayrıca Faraşin yaylası Beytüşşebap’ta görülmeye değer bir yerdir.
Cizre ilçesi; Cizre M.Ö.4000 yıllarından itibaren Gerzubakarta adıyla Guti devleti hakimiyeti altındadır. Gutiler döneminde ilk Cizre suru
yapılmıştır. Cizre M.Ö.1894 yılında l.Babil Devleti yönetimine girmiştir. Babil, Cizre’ye 22 Km mesafededir.
Cizre M.Ö.1595 yılında Babil egemenliğinden Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra
Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Artuklular,
Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve
1627 yılından itibaren de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.
Cizre Beyliği önceleri Diyarbakır Sancak
Beyliği’ne bağlı iken 1841 yılında Musul’a bağlanmıştır. Milli Mücadele Dönemi’nde büyük başarılar gösteren Cizre’ye Fransızlar gelip şehri

savaşsız eslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir.
İslamiyet’in Cizre’ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş,
Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken 16.05.1990 tarih
ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır.
Cizre’ye yakın bir noktada bulunun Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik Ören Yeri
İ.Ö.4000 yıllarına aittir. Dağlık bir bölgede yer alan kentte saray, zindan,sarnıç yerleri ve beyaz
kalker taştan oyulmuş çok sayıda mağara ev bulunmaktadır. Finik Kalesinin Kuzeyinde “Borzana
Sitiya” adı verilen yerde kayaya işlenmiş bir kadın kabartmasıyla.köyün kuzeydoğusunda yan
yana duran bir kadın ve bir erkek kabartması bulunmaktadır.
Cizre’nin Kuzeydoğusunda,Çağlayan köyündeki Şah Ören Yeri,Cudi dağının en sivri noktasının eteğindedir. Yerleşmenin kuzeyi, doğusu
ve batısı tamamıyla dağlıktır. Bu dağlık kesimlerde Düşe, Çeko, Hırabe, Kayzer, Hırd kale harabeleri yer almaktadır.
Cizre’nin 20 km Güneybatısında Suriye sınırı üzerindeki Kebeli köyünde yer alan Babil Ören Yeri’nin çevresi dikdörtgen biçiminde surlarla
çevrilidir.Dış kaleyi oluşturan bu surlarda yaklaşık
30 adet burç vardır.İç kale ise daire biçimindedir.
Surlar yontulmamış bazalt kayalardan,yapılar ise
beyaz kalker taştan yapılmıştır.
Şırnak-Cizre karayolunun 30.Km.si üzerinde yer alan Kasrik Ören Yeri, Guti’ler döneminde
“Sazirka” olarak anılmaktaydı.Bir boğaz içinde
yer alan yerleşmede, tarihi su bentleri, heykeller
ve kent kalıntıları bulunmaktadır.
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Cizre ve Finik Beylerinin bu yöreyi yazlık olarak kullandıkları bilinmektedir.
Cizre’nin 2 Km doğusunda Dicle Nehri kıyısında yer alan Bezebde Ören Yeri zamanla Dicle Nehri yatak değiştirdiği için Suriye topraklarında kalmıştır.İlk çağlara ait kent kalıntıları ve ünlü
bir köprüsü vardır.

Cizre Kalesi
M.Ö.4000 yıllarında Guti İmparatorluğu tarafından Cizre Surları ile Cizre Kalesi yaptırılmıştır.360 oda ve 3 katlı olarak yaptırılmıştır.

Cizre Ulucami
639 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir.Abbasi döneminde onarıma alınmıştır.1160 yılında
Cizre emiri Baz Şah’ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından büyük onarıma alınmış olup,minaresi
1156 yılında dört köşe şeklinde yapılmıştır.Cizre Ulucami tokmakları fizikçi ve sanat adamı İsmail Ebul-iz El Cezeri tarafından yapılmıştır. Cizre Mir Abdal Camii
1437 yılında Cizre Beyi Emir Abdullah (Abdal) İbn Abdullah İbn Seyfeddin Boti tarafından
yaptırılmıştır.Üstü kubbelidir.Cizre surları üzerindedir.Bazalt siyah taştan yapılmıştır.Mem-u Zin
türbeleri bu mescide yapışık bölümün alt kısmındadır.

Cizre Nuh Peygamber Camii
Tufan olayından bu yana insanlığın ikince
babası olan Nuh Peygamber (A.S) kendi adıyla
anılan bu camide yatmaktadır.Nuh peygamberin
mezarı alt bodrum katındadır.
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Cizre Kırmızı Medrese
Cizre Beyliği döneminde II.Han Şeref Bey tarafından XIV.Yüzyılda yaptırılmıştır. Medresenin
içi avlulu olup, doğusunda batısında ve kuzeyindi
dersaneler,yemekhane ve öğretmen lojmanları
bulunur.Mihrabı beyaz taştan olup,2.82x3.78 ölçülerindedir.Medrese Cizre’ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için Kırmızı Medrese denilir.

Yasef Köprüsü(Cizre Köprüsü)
1164 yılında Zengi Devletinin veziri Cemaleddin İsfehani tarafından ikinci kez onarılmıştır.
Köprü Cizre Surlarının 2.Km. mesafede olmakla
beraber o zamanki Cizre’nin bir mahallesi içindedir.12 adet burç üzerinde 8 gezegen kabartması bulunur. Köprünün üzerinde Ashabıkehf (Uyuyanyatırlar) adları yazılıdır. İnsan ve hayvan figürleri ile süslüdür.

Cudi Dağı
Pek çok gezgin,tarihçi ve yorumcunun yapıtlarında Nuh’un Gemisi’nin Cudi dağı üzerinde durduğu yazılmaktadır.Nuh’un mezarının
Cizre’de bulunması Şırnak’a bir zamanlar Şehr-i
Nuh denmesi,Cizre Surlarının gemi biçiminde olması da buna kanıt olarak gösterilmektedir. Ayrıca Kur’an-ı Kerimin Hud suresinin 44.ayeti açıkça Tufan-Nuh Gemisinin Cudi Dağı’nda durduğunu yazmaktadır. Cudi dağı floristik açıdan önemli bölgelerden biri olmakla birlikte henüz yeterince araştırma yapılamamıştır.
Güçlükonak ilçesi; ilçe daha önce Siirt ilinin
Eruh ilçesine bağlı bir köy iken, 09.05.1990 tarih
ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 16.05.1990
tarih ve 3647 sayılı kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır.
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İdil İlçesinin milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil’e, Beyt-Zaptdey
(Zapdey’in evi) adı verildiği dolaşan rivayetler
arasındadır. Milattan sonra(300-400) yıllarında
Farslar burayı istila ettiler. Farslar döneminde
buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak farsça
bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır.
İdil’de 1393 - 1491döneminde Türkmenlerin
büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve 1387 yılında Timur’ un istila ettiği bilinmektedir. Timur’un ölümü
ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir.
1924 yılına kadar köy olan İdil, bu tarihten itibaren Cizre ilçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında
ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur.
İdil, 18.05.1990 tarih ve 20522 Resmi Gazetede yayınlanan 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Silopi İlçesi
de, M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular
ve Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun
yıllar kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine
geçmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Cizre İlçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. 16.05.1990 tarih ve 3647
sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır.
Uludere İlçesinin tarihi, millattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular Medler, Persler, Romalılar, Arsaklılar ve Sasanilerin
egemenliğine girmiştir. 1054 yılından itibaren
Türkmenlerin tarih sahnesine çıktığı bilinmektedir. 1142’de İmadettin Zengi’nin ve 1260 yılında
Hulagu’nun Hakkari yöresini ele geçirmesini izle-
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yen yılların kargaşalığı, yöre beylerinin 1349’da
Karakoyunlulara bağlanmayı kabul etmeleri
ile durur. 1386’da Timur ve 1502’den itibaren
Safevi hakimiyeti altında yaşayan Uludere,
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı
İmparatorluğu’na bağlanarak bütün il beyleri gibi
içişlerinde serbest bırakılır. Aşiret Beyleri kendi
egemenlik haklarını korumak, Osmanlı toprak
sisteminin dışında bir sistemle yönetilmek ve
seferlere asker yollamak şartıyla İmparatorluğun
egemenliğinde Cumhuriyet’e kadar kalmışlardır.
Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline
getirilerek Beytüşşebap İlçesine bağlanan Uludere, 27.06.1957 tarihinde yürürlüğe giren 7033
Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir. 16.05.1990
tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.
Şırnak’ta Keçecilik,halı ve kilim dokumacılığı
ildeki el sanatlarının başında gelmektedir. El örgüsü yün çoraplar, tozluklar, kuşaklar Yörük örgü
desenleriyle yapılmaktadır.
Şırnak’ta her ne kadar bazı güçler konuşlanıp bu şirin ilimizi yaşanamaz hale getirmeye
çalışsalarda, buradaki halkın özveri, kardeşçe
yaşama arzusu ve vatan sevgisiyle dolu insanlarıyla görülmeye değer bir ilimiz.
Evet doğudan batıya, kuzeyden güneye;
Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Adana’ya karış
karış gezdiğimiz güzel yurdumuzun bir birinden
güzel, bir birinden farklı bir o kadar aynı kültürünü; sıcak, sevecen, misafirperver insanlarını ve
tarihini zamana not düşüp tarihe noterlik etmek
için, sizler için gezip anlatmaya çalıştık. Fırsatı
olan herkes güzel Anadolu’muzu gezip buraları
tanımalı.
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Edirne’den Kars’a,
Sinop’tan Antalya’ya
Güzel ülkemiz her yönü ile bir cennet
Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca
çınar. İstanbul’u, Ankara’sı, Samsun’u, Edirne’si,
Kars’ı Artvin’iyle karış karış taşına toprağına
vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu. Bin
yılları, beş bin yılları devire devire bu güne
gelmiş medeniyetler beşiği Anadolu. Adım
başı tarih. Adım başı doğal güzellik yurdu
burası. Adım başı kültür, folklor, yaşam. Her an
yeniden keşfedilmeye hazır.
Anadolu’da birçok uygarlık doğmuş, onun
dalları altında kök salıp büyümüştür. Kahramanlık destanları Anadolu’yu süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Anadolu şairlere ilham
kaynağı olmuş, ozanlar türküler söyleyip
destanlar okumuştur. Bu topraklarda zamana
meydan okuyan, tarihe adını altın harﬂerle
yazdıran devlet adamları ve komutanlar yetişmiş, ecdadımız Anadolu’yu vatan yapıp bize
emanet etmiştir.
Elinizdeki “İl İl Türkiye” kitabı bu duygularla
hazırlandı. Uzun bir zamanda zor şartlarda
hazırlanan bu kitabı okurken belgesel tadın da
Anadolu’da yolculuğa çıkacak tarih, kültür ve
doğa turizminde Türkiye’nin marka değerlerini bir kez daha hatırlayacak, güzel vatan Anadolu ile gurur duyup mutlu olacaksınız.
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