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İstiklal Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O b e n i m d i r, o b e n i m m i l l e t i m i n d i r a n c a k .
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
H a k k ı d ı r, H a k ’ k a t a p a n , m i l l e t i m i n i s t i k l a l !
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
G a r b ı n a f a k ı n ı s a r m ı ş s a ç e l i k z ı r h l ı d u v a r,
B e n i m i m a n d o l u g ö ğ s ü m g i b i s e r h a d d i m v a r.
U l u s u n , k o r k m a ! N a s ı l b ö y l e b i r i m a n ı b o ğ a r.
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
A r k a d a ş ! Yu r d u m a a l ç a k l a r ı u ğ r a t m a s a k ı n !
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;
K i m b i l i r, b e l k i y a r ı n , b e l k i y a r ı n d a n d a y a k ı n .
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Ve r m e , d ü n y a l a r ı a l s a n d a b u c e n n e t v a t a n ı .
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
H a k k ı d ı r, h ü r y a ş a m ı ş b a y r a ğ ı m ı n h ü r r i y e t ;
H a k k ı d ı r, H a k ’ k a t a p a n m i l l e t i m i n i s t i k l a l !
Mehmet Akif ERSOY

G E N Ç L İ Ğ E H İ TA B E
Ey Türk
Cumhuriyetini,

gençliği!
ilelebet

Birinci vazifen,
muhafaza
ve

Türk istiklâlini, Türk
müdafaa
e t m e k t i r.

M e v c u d i y e t i n i n v e i s t i k b a l i n i n y e g â n e t e m e l i b u d u r. B u t e m e l ,
s e n i n e n k ı y m e t l i h a z i n e n d i r. İ s t i k b a l d e d a h i , s e n i b u h a z i n e d e n m a h r u m e t m e k i s t e y e c e k d â h i l î v e h â r i c î b e d h a h l a r ı n o l a c a k t ı r. B i r g ü n ,
istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür
e d e b i l i r. İ s t i k l â l v e c u m h u r i y e t i n e k a s t e d e c e k d ü ş m a n l a r, b ü t ü n d ü n y a d a e m s a l i g ö r ü l m e m i ş b i r g a l i b i y e t i n m ü m e s s i l i o l a b i l i r l e r. C e b r e n
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
i ş g a l e d i l m i ş o l a b i l i r. B ü t ü n b u ş e r a i t t e n d a h a e l î m v e d a h a v a h i m
olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve
d a l â l e t v e h a t t â h ı y a n e t i ç i n d e b u l u n a b i l i r l e r. H a t t â b u i k t i d a r s a h i p leri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edeb i l i r l e r. M i l l e t , f a k r u z a r u r e t i ç i n d e h a r a p v e b î t a p d ü ş m ü ş o l a b i l i r.
Ey
Türk
istikbalinin
evlâdı!
İşte,
bu
ahval
ve
şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt ı r. M u h t a ç o l d u ğ u n k u d r e t , d a m a r l a r ı n d a k i a s i l k a n d a m e v c u t t u r.
Mustafa Kemal Atatürk
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ÜNİTE NO: 1

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin
içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya
sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu
günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı
notlara göz atalım:

		
		

			

Giresun Adası

Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım.
Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir
mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın
girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.
Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek
için kuruttum.
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek
zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere
ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?
saydı?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya onlar olmaBu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız.
Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız
mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi
bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un
hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden
insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur.
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
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Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır.
Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.
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ŞEHRİ TANIYORUZ
“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?”
Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama
nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak
ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım
yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak
nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.
Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler.
Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından
fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri
diğer köylerde yaşayanlara
sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü
ki köy olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık
9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya
çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçları yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en
uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar,
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek
çok şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik
çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.
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Efes

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

Şehir ve Medeniyet
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir
toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada
şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine
dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve
kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.
Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm
insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan,
insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini
ifade etmelerine imkân vermektedir.
Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir.
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki,
karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte
şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de
etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.
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medeniyetlere
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veren

ve

medeniyetleri

temsil

eden

Kurtuba
Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en
iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba,
Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan
Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.
Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm
noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar”
ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı
inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur.
Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu
şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan
İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması
nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.
Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır
Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası
hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim
merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı
devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.
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İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir.
İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya
kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların
bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği
yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber
İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar
buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların
tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Ortaköy Camii / İstanbul

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

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.”
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve
ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını
sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.

Köy Evi / Giresun

		
		

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında
şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş
olur.
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Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar
işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış
veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde
yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve
daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Gemiler Çekeği Camii / Giresun

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde
farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar…
Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada
sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.
Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak,
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem de bizi mutlu edecek hem de sokağı
sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.
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Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar.
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan
alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların
ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya
da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz
damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan
ya da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.

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

Zeytinlik Mahallesi / Giresun

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel,
kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve
kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin
bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının
varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

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

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli
değişimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri
gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde
yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun
çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli
nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi
nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde
çok hareketli bir yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik,
gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol
açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması,
sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
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“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği
ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma”
ise bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından
aldığı destek ve katkıdır.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.
İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır.
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat
ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler.
İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem
vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.
“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli
unsurlardandır.”
Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma
ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir
gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da
meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu
dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da
hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde
geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına
uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışla-
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rını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak
gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu
sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

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

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı
mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani
şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli,
bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.
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İbadethaneler, insanların dini inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir.
İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle
konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.
Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

Kümbet Ormanı / Giresun

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara zamanında gitmeli, bu mekânlarda cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.
Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtmamamlı, görevlilere
karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli,
hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar
çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki
nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.Sabahın
ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok
okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere
ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba
köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından
dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince
bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte
bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan
su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans
yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul
bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir
yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini
açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların
bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında
maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını
toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı.
İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor.
Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa
böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer
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kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya
giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı
dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.
Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş
imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara
daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih
etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya
çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik
sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin
en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı
zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.
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ŞEHRİN FIRSATLARI:

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

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

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkânı
vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş bulabilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala
göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde
bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus
fazla olduğundan daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.
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DEPREM
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük
şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan
fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın
en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde
meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular altında
kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup
imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel felaketlerinin
yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil
durum eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını
sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.
TRAFİK
Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız
hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana
gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu
kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak
hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŞİDDET
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin
sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde,
okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak
bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı
ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek
kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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ENGELSİZ YAŞAM
“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var.Ülkemizde
yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de
şaşırdınız değil
mi?Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden? ”
Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir.
Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara
ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok
önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak
en başta belediyelerin görevidir.
Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu
olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler,
hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes
yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir
ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları
özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.
Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi
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araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler
tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri
olmalıdır.
Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli
aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu,
sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları,
çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da
yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı
merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin
doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının
devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

Yılkı Atları / Giresun
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Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol
yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma
altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları
kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda
aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi
için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr
vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek
değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca
sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz.
Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

yiniz.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyle-

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

Kedi / Giresun

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz
su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.
Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların
rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin
cezalandırıldığını biliyor muydunuz?

33

Ünite
3
Ş e h r i m i Ta n ı y o r u m

Hazırlık Soruları
1 .” C o ğ r a f y a K a d e r d i r ” s ö z ü n e a n l a m a g e l i r ? A r a ş t ı r ı n ı z .
2 .Tü r k i y e ’d e
genel
olarak
kaç
farklı
iklim
görülür?
Şehrimiz bu iklimlerden hangisinin yayılış alanında kalmaktadır?
İnternet araştırması yapınız.
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3.1. Giresun Türkiye’nin Neresinde?
Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan Giresun, 37 derece 50
dakika ve 39 derece 12 dakika doğu boylamları ile 40 derece 07 dakika ve 41 derece 08
dakika kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İlimiz doğuda Trabzon ve Gümüşhane,
batıda Ordu, güneyde Sivas ve Erzincan, güneybatıda yine Sivas illeriyle komşu olup, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir. Giresun, 7025 km2 yüz ölçümü ile ülke topraklarının binde
8.5´ini kaplamaktadır. İl Merkezi, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan
bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 2 km açığında Doğu
Karadeniz´in tek adası olan Giresun Adası bulunmaktadır.

Etkinlik:
İlimiz haritalarda görüldüğünden daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir.
Bu neden kaynaklanır? Sınıfta tartışalım.

Türkiye Haritası
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İlimiz merkez ilçe dışında toplam 15 ilçeden oluşur. Bu ilçelerin 8’i kıyı boyunca doğu
batı doğrultusunda uzanırken, diğer 7’si iç kesimlerde yer alır.
Etkinlik:
Haritadan yararlanarak ilimizin hangi ilçelerinin denize kıyısı olduğunu belirleyelim.

Giresun ve İlçeleri

3.2. Giresun’un Yer Şekilleri
Yüzey şekilleri bakımından Giresun, engebeli bir görünüme sahiptir. Hâkim yer şekli
denize duvar şeklinde paralel uzanan dağlardır. Bu dağlar Giresun Dağları olarak bilinir. Giresun dağları ülkemizin kuzey kıyılarını doğu-batı doğrultusunda kaplayan Karadeniz dağları
içinde yer alır. Giresun Dağları en yüksek noktalara doğuda Gümüşhane sınırında yer alan
Gâvur Dağlarında (Balaban Dağları) ulaşır. Giresun dağları üzerindeki yüksek noktaları şöyle
sıralayabiliriz: Gâvur dağları (Balaban dağları) üzerindeki Abdal Musa Tepesi 3331 metre,
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Karagöl Dağları üzerindeki Karagöl Tepesi 3137 metre, Kırklar Tepesi 3040 metre, Giresun
Şebinkarahisar arasında yer alan Erimez Dağı 2701 metre, Kümbet yaylasındaki Gök Tepe
2440 metre, Bektaş Yaylasındaki Yörücek Tepesi 2313 metre ve Giresun şehir merkezine
en yakın dağ olan Çal Dağı ise 2030 metredir.

Bilgi kutusu
Giresun Dağlarının Alp-Himalaya dağ sisteminin ülkemizdeki devamı
olan Karadeniz dağlarının bir parçası olduğunu biliyor muydunuz?

Karadeniz Dağlarının genelinde olduğu gibi Giresun dağları da denize paralel uzanmakta,
bu durum başta iklim olmak üzere ilimizde ulaşım, ekonomik etkinlikler ve sosyo-kültürel
faaliyetler üzerinde etkili olur.
Karagöl dağları üzerinde eski buzul çukurluklarına yerleşmiş, yükseltileri 2500
metrenin üzerinde göller bulunur. Bu göller oluşum bakımından buzul gölü olup volkanizma
ile ilişkileri yoktur. Ancak yörede yükseltileri nedeniyle volkanik göl olduklarına dair yanılgılar
oluşabilmektedir. Bu oldukça şirin küçücük göller ilimiz sınırları içerisindeki tek doğal göl
oluşumlarıdır.

Karagöl / Giresun
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İlimiz sınırları içerisinde kaynağını bu dağlardan ve buzul göllerinden alan irili ufaklı
birçok akarsu bulunur. Bu akarsular derin vadiler oluşturarak Karadeniz’e ulaşır. Bu akarsuların başlıcaları; Aksu Deresi, Harşıt Çayı (Doğankent çayı), Gelevera Deresi (Özlüce Deresi),
Pazarsuyu Deresi, Yağlıdere, Batlama Deresi ve Kelkit Irmağı’dır.

Araştıralım-Öğrenelim
* Harita üzerinden ilimizdeki akarsuları inceleyiniz.
* İlimizde yer alan birçok akarsu üzerine kurulmuş hidroelektrik
santrali (HES) vardır. Bu durum ilimizin hangi özelliğinin sonucudur? Araştıralım.

Giresun, engebeli yer şekilleri ve il genelini kaplayan dağlar nedeniyle ova ve düzlükler açısından oldukça fakirdir. İlimizde yer alan az sayıda ve küçük düzlükler sadece kıyı
şeridinde ve akarsu kenarlarında toplanmıştır.

Araştıralım-Öğrenelim
Giresun sınırları içerisinde denize dökülen akarsular neden delta ovaları
oluşturmamıştır? Arkadaşlarımızla araştıralım.
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3.3. Giresun’un İklimi ve Bitki Örtüsü
Giresun’un kıyı bölgelerinde Karadeniz iklimi görülür. Karadeniz iklimi ılıman ve her
mevsimi yağışlı bir iklimdir. Yazlar çok sıcak, kışlar da çok soğuk geçmez. Yağışların yıl içinde sonbahar aylarında diğer aylara oranla bir miktar artış gösterdiği söylenebilir. İç kesimlerde özellikle Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk’ta karasal iklim hâkimdir. Bu alanlarda kışlar
soğuk, yazlar sıcaktır ve yağış miktarı oldukça azdır. Yağış ilkbahar aylarında artar.
GIRESUN

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Yıllık

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018)
Ortalama Sıcaklık (°C)

7.2

7.1

8.1

11.3

15.6

20.1

22.8

23.1

20.0

16.3

12.6

9.4

14.5

Ortalama En Yüksek

10.6

10.6

11.8

15.1

18.9

23.4

26.1

26.6

23.6

19.9

16.3

12.8

18.0

4.6

4.3

5.2

8.4

12.8

17.0

19.8

20.3

17.3

13.7

10.0

6.7

11.7

1.3

1.8

1.7

2.4

2.9

3.8

3.4

2.9

2.3

1.6

2.0

1.3

27.4

14.7

14.2

15.8

14.7

14.1

12.0

10.6

10.8

12.4

14.0

13.3

14.3

160.9

97.9

75.5

68.0

77.0

78.5

89.6

129.5 163.4 151.6

127.8

1288.0

Sıcaklık (°C)
Ortalama En Düşük
Sıcaklık (°C)
Ortalama
Güneşlenme Süresi
(saat)
Ortalama Yağışlı Gün
Sayısı
Aylık Toplam Yağış

128.3 100.9

Miktarı
Ortalaması (mm)

Etkinlik
Giresun Dağları’nın denize paralel uzanmasının iklim özelliklerine ne
tür etkileri olmuştur? Arkadaşlarımız ve öğretmenimizle tartışalım.

İlimizde kıyı ile iç kesimler arasında görülen iklim farklılıkları bitki örtüsünü de etkiler.
Kıyıda yoğun bir bitki örtüsü yer alırken iç kesimlerde yağışın azalması ile bitki örtüsü cılızlaşır. Kıyıda doğal bitki örtüsü ormanlardır. Ormanlar il topraklarının yaklaşık üçte birini
kaplar. Kıyıda kestane, kızılağaç ve kayın gibi geniş yapraklı ağaç türleri yer alırken yüksek
kesimlerde sıcaklığın düşmesiyle birlikte geniş yapraklılar yerini iğne yapraklı ağaçlara bırakır. Yaylalarda ve daha yüksek kesimlerde ise sıcaklık çok fazla düştüğü için ağaç yetişmez,
alpin çayırlar görülür.
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İç kesimlerde ise yağışların azalması nedeniyle orman varlığı oldukça azdır. Bu
alanlarda hâkim bitki örtüsü bozkır ya da step olarak bilinen cılız ot topluluklarıdır. Bu otlar
ilkbahar yağışlarıyla yeşerir ancak yaz aylarında kuruyup sararır.
İlimizde görülen iklim farklılıkları bitki örtüsü çeşitliliğini arttırır. Bu bitkiler arasında anıt
ağaçlar ve bazı endemik türler de yer alır. Ancak ilimizin sahip olduğu endemik türler tam anlamıyla araştırılıp gün yüzüne çıkarılmış değildir. Bu konuda başta üniversiteler olmak üzere
birçok kurum ve kuruluşa önemli görevler düşer.

K u l a k k a y a Ya y l a s ı

Şebinkarahisar

Bilgi kutusu
İlimizde yüksek kesimlerde ve özellikle yaylalarda gördüğünüz
iğne yapraklı orman ağaçlarının çam ağaçları değil ladin ağaçları olduğunu biliyor muydunuz?

Araştıralım-Öğrenelim
Endemik bitki ve Anıt ağaç nedir? İnternet araştırması yapalım.
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3.4. Giresun’da Yaşam
İlimizde yer şekilleri, iklim ve bitki
örtüsü gibi coğrafi özellikler insan yaşamını
oldukça etkiler. Yer şekilleri nedeniyle bir
çok alanda ulaşım zorlukları yaşanır, tünel
ve viyadük gibi yapılara ihtiyaç duyulur.
Batı komşumuz Ordu ile Giresun arasındaki havalimanımızın deniz doldurularak
yapılması coğrafyanın ulaşımı zorlaştırmasına örnektir.
Eğribel Tüneli

Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması özellikle kırsal alanlarda etkisini daha fazla gösterir. Bu alanlarda karayolu ulaşımı güçtür. Köyler arası ulaşım çoğunlukla patikalardan sağlanır. Kırsal alanlardaki köy evlerinin birbirinden uzaklaşmasıyla daha kolay fark edilen dağınık yerleşme de engebeli arazi yapısından kaynaklanır. Yer şekillerindeki zorluklar tarım
alanlarında da kendisini gösterir ve bu nedenle makineli tarım olanakları oldukça sınırlıdır.

Fındık Bahçesinde Giresun Kadını
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Bilgi kutusu
Ordu-Giresun Havalimanı Avrupa’nın ilk ve tek deniz doldurularak
inşa edilen havaalanı olduğunu biliyor muydunuz?

İlimizde iklim ve bitki örtüsü insan
yaşamı üzerinde etkilidir. Yüksek kesimlerde kış koşulları nedeniyle ulaşım zaman zaman aksar ve ilimizi iç kesimlere
bağlayan Eğribel geçidi ulaşıma kapanır.
Ağustos ve eylül aylarında başlayan yağışlar, fındık kurutmayı zorlaştırır. Bu dönemde şehrin uygun alanlarında fındık
kurutan insanlara rastlanır.
Sahilde Fındık Kurutan Üreticiler

Giresun’da kıyı kesimlerde geleneksel köy
evleri ahşap malzemelerden yapılır. Ormanların
azaldığı, karasal koşulların hâkim olduğu iç kesimlerde ise kerpiç evler yaygındır.
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Kıyıda bitki örtüsündeki zenginlik
Giresun mutfağına da yansır. Birçoğu
doğada kendiliğinden yetişen mendek, sakarca, galdirik, sırgan gibi bitki türlerini pazarlarda görmek mümkündür.

Giresun aynı zamanda bir deniz kentidir. Balıkçı barınakları, plajlar, balık restoranları
ve liman bu durumun yansımasıdır.

Giresun Manzaraları

43

ÜNİTE NO: 3

Ş E H R İ M İ TA N I YO R U M

3.5. Giresun Şehrinin Nüfusu ve Demografik Yapısı
Şehrin gerek yerleşim yapılanması gerekse yörede varlık gösteren etniklerin geçmişi
ve hâlihazırdaki durumu ya da tarihsel kökenleri tartışılır olmakla birlikte bölgede yaşamın
MÖ. IV. ve V. yüzyıllara dayandığını Türk ve Grek kaynaklarından öğrenmekteyiz. Daha yakın tarihî dönemlerde Peçenekler, Kıpçaklar ve Çepnilerin varlığı bilinir. Kaynaklar bölgede
Çepnilerin varlığının 12. yüzyıldan sonra yoğunlaştığını gösterir. Doğu Karadeniz bölgesine
yaylalardan, geçitlerden ve Harşit Vadisi’nden inen Oğuz Çepni boyları mevcut olmakla beraber bu havali 1277 yılından sonra Samsun’un doğusundan sahil boyunu takip eden Çepniler,
Giresun yörelerine kadar bölgeye akınlar düzenlemiş ve yerleşmişlerdir. 1302’de bölgede bir
takım küçük beylikler kurmuş olan Çepniler 1396 (veya 1397)’da Hacı Emir oğlu Süleyman
Bey’in liderliği ile Giresun’u fethetmiş ve akınlarını Trabzon yöresine kadar ulaştırmıştır. Bu
süreç, Fatih’in Trabzon’un fethine kadar devam etmiştir. 1461’de Trabzon’u fethetmeye gelen Fatih Sultan Mehmet şehrin güney ve batı yörelerinde Çepnilerin çoğunlukta olduğunu
görmüştür.

Okuma Parçası:
Evliya Çelebi Seyahatnamesinden
Pupa yelken, güzel bir havada Giresun’a vardık.
Giresun Kalesi İstanbul Konstantin’i tarafından yapılmıştır. Sonra Uzun Hasan’ın eline
geçtiyse de yine Cenevizliler istilâ etmiştir. Fatih zamanında Musahip Mahmut Paşa eliyle
zapt edilmiştir. Fatih, kale fethedilirken Mahmut Paşa’ya “Bu gece kale altına giresün!” diye
ferman edince kaleye, meterise girip fetheylediği için “Giresun” denmiştir. 17’nci iklimdendir.
Trabzon eyaletinin sınır başında paşa hasıdır. Yöneticisi müsellemdir. 300 akça
payesiyle kazadır. Yeniçeri Ocağı’ndan serdarı, kale dizdarı, neferleri, gümrük emini, müftüsü,
nakibi vardır.
Deniz kıyısında Canik ile Trabzon arasındadır. Trabzon Giresun’un doğusuna düşer.
Burası Cenevizlilerin elinde iken gelişmiş büyük bir şehirmiş. Hâlâ o zaman binalarının izleri
görünüyor. Ancak şimdi Giresun o kadar büyük şehir değildir.
Çarşı içinde camileri, mescitleri, han, hamam, çarşı ve pazarları vardır. Kalesi
deniz kıyısındadır. Bağ ve bahçelerinde yemişleri çoktur. Limanı iyi demir tutar. Ancak batı

44

ÜNİTE NO: 3

Ş E H R İ M İ TA N I YO R U M

rüzgârında biraz elverişsiz olur. Limanın Batı yönünde bir küçük adası var. Kaç kere Rus
kazakları o adanın ardına şaykalarını saklayıp karadan asker dökerek bu şehirden çok mal
almış, şehri yakmıştır. Çünkü kalesi şehri koruyamaz. Bu şehir Trabzon Eyaleti’ne bağlıdır.
Ancak halkı denizden bıkmış olduğu için Trabzon’a karadan giderler.
Buradan kalkarak Yarpulum Kalesi’ne, oradan Zümre Burnu’na, oradan Görele’ye
geldik. Kalesi deniz kıyısında, Ceneviz yapısı küçük bir kaledir.

Bunu Biliyor muydunuz?
Osmanlı Dönemi’nde Giresun’a Vilayet-i Çepni denildiğini biliyor
muydunuz?

Araştırınız:
Çepni simgesi ve yöresel kıyafetleri araştırınız
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Giresun ilimizin nüfusu TÜİK 2018 verilerine göre 453.912’dir. Giresun nüfusu bir önceki yıla
göre 16.519 kişi artmıştır.
Bu nüfus, 226.067 erkek ve 227.845 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,80 erkek,
%50,20 kadındır.
Yıllara Göre Giresun Nüfusu

Yıl

Giresun Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2018

453.912

226.067

227.845

2017

437.393

217.251

220.142

2016

444.467

220.414

224.053

2015

426.686

210.967

215.719

2014

429.984

212.489

217.495

2013

425.007

209.961

215.046

2012

419.555

207.160

212.395

2011

419.498

207.579

211.919

2010

419.256

206.730

212.526

2009

421.860

209.355

212.505

2008

421.766

209.058

212.708

2007

417.505

206.447

211.058

Yüzölçümü 6.831 km2 olan Giresun ilinde kilometrekareye 66 kişi düşmektedir.
TÜİK 2018 verilerine göre Giresun’da yıllık nüfus artış hızı binde 37,07’dir.
Etkinlik:
Giresun’un nüfusu en az ve en fazla hangi yıllarda artmıştır?
Aşağıdaki tabloda Giresun ilimizin yıllara göre nüfus miktarı gösterilmiştir.

Düşünelim-Tartışalım:
Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’nin genel nüfus özelliklerinin aksine Giresun nüfusunda bütün yıllarda kadın nüfus oranının erkek
nüfus oranından fazla olduğu görülür. Bu durumun nedenini derste öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla tartışınız.
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İlçelere Göre Giresun Nüfusu

Yıl

İlçe

İlçe Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Nüfus Yüzdesi

2018

Merkez

135.920

66.828

69.092

% 29,94

2018

Bulancak

66.736

33.181

33.555

% 14,70

2018

Espiye

34.592

17.614

16.978

% 7,62

2018

Görele

33.510

16.745

16.765

% 7,38

2018

Tirebolu

32.008

15.854

16.154

% 7,05

2018

Şebinkarahisar

21.814

10.983

10.831

% 4,81

2018

Keşap

20.616

10.194

10.422

% 4,54

2018

Dereli

20.405

10.378

10.027

% 4,50

2018

Yağlıdere

16.758

8.404

8.354

% 3,69

2018

Piraziz

14.659

7.357

7.302

% 3,23

2018

Eynesil

13.955

6.518

7.437

% 3,07

2018

Alucra

12.250

6.259

5.991

% 2,70

2018

Çamoluk

9.759

5.201

4.558

% 2,15

2018

Güce

7.809

3.925

3.884

% 1,72

2018

Doğankent

6.690

3.401

3.289

% 1,47

2018

Çanakçı

6.431

3.225

3.206

% 1,42

Giresun nüfusunun ilçelere dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Düşünelim-Tartışalım:
Merkez ilçe dışında Giresun’un hangi ilçeleri en fazla ve en az nüfusa sahiptir?

Kentimiz geçmiş yıllarda geçim kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle oldukça fazla
göç vermiştir. İstanbul’a göçle gelen nüfusa bakıldığında Giresunluların 3. sırada olması dikkat çekicidir. Ancak günümüzde bu göç oldukça azalmıştır. Yaz aylarında fındık toplamaya
gelen hemşehrilerimiz, mevsimlik tarım işçileri, üniversite öğrencileri ve devlet memurları az
da olsa göç hareketliliklerine yol açmaktadır.
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3.6. Giresun’da Doğal Âfetler
Giresun’da yaygın görülen doğal afetler deprem, sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesidir.
Giresun’un arazi yapısı ve iklim özellikleri düşünüldüğünde heyelan riskinin oldukça
fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilkbaharda kar erimelerinin artmasıyla eğimli yamaçlarda bu âfetle karşılaşılabilir. Diğer yandan aşırı yağışlar sonucu dere kenarlarında taşkınlar, kuvvetli rüzgâr ve fırtınalarla birlikte sahil kesiminde büyük dalgalar ve su taşkınları
görülür.
Şehrimiz depremsellik açısından değerlendirildiğinde; yaklaşık 90 km içeride, Eğribel
Geçidinin güneyinde bulunan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar İlçeleri 1. derece deprem
kuşağı üzerindedir. Kuzeye doğru risk azalmakta ve sahil bandı 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır.

Düşünelim-Tartışalım:
Yukarıdaki haritayı inceleyerek Giresun’un kaçıncı derece deprem kuşağı
üzerinde olduğunu ve bunun sonuçlarını tartışınız.
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Araştıralım:
Okulunuzun bulunduğu bölgede geçmiş yıllarda hangi doğal âfetler
yaşanmıştır. Araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.7. Tarihsel Süreçte Giresun
Giresun, 1486’da Trabzon sancağına bağlı Zeamet-i Kürtün adlı idarî bölgenin merkezi
durumundaydı. 1515’te Kürtün kazasına bağlı Çepni vilayeti tabirine rastlanmakta ve Giresun bu vilayetin merkezi durumunda bulunmaktaydı.
Cumhuriyet döneminde vilayet haline getirilen Giresun, Şebinkarahisar’ın da bağlanması ile güneye doğru genişleyerek bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Merkez ilçe dışında
Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere olmak üzere on beş ilçeye ayrılmıştır.

Giresun ve İlçeleri
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OKUMA PARÇASI

Giresun: Kirazın ana yurdu Giresun’dur. Bu nedenle de şehir adını o zamanlar kiraz anlamına
gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden almıştır.
Alucra: Alucra adının kesin olarak nerden geldiği bilinmemektedir. Türk öncesi döneme ait olabileceği sanılmakta ise de bazı araştırmacılara göre Alucra adı, yörede çok bulunan aluç ağacından
gelmiştir.
Bulancak: Doğrudan Bulancak adının geçtiği ilk kayıt 1547 tarihinden kalma belgelerde görülür. Burada ‘Bulanucak’ şeklinde yazılıdır. Bu ad bölgeye daha 14. yüzyılda esaslı şekilde yerleşmiş
bulunan Türkmen boyları tarafından verilmiştir.
Çamoluk: Çamoluk yöresinin tarihi Hititler Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde Mindeval-Teştik adıyla bilinmekteydi. “Huzur Vadisi” anlamına gelir.
Çanakçı: Adı eskiden beri yapılmakta olan ağaç kap ve çanaklar nedeniyle çanak ustasının bulunduğu yer anlamına gelen Çanakçı’dan gelir.
Dereli: Osmanlı Devleti döneminde Derelü olarak bilinen yerleşim alanı, Giresun ili ile aynı tarihi olayları yaşamıştır.
Doğankent: Doğankent ilçesi önceleri Harşit adıyla anılmaktaydı. 15. ve 16. yy Osmanlı belgelerinde Harşit adında bir köyün varlığı tespit edilmiştir.
Espiye: Türkmen yerleşkesidir. Osmanlı öncesi dönemde muhafız gruplarının atlarını otlatmak
amacıyla saldıkları yer anlamına gelen ‘Esbiye’ adıyla anılmıştır.
Eynesil: Rivayete göre paşalar Eynesil’de hürmetkârane karşılandığı için “ne iyi nesil” demişler,
böylece buranın adı Eynesil olarak söylenmeye başlanmış.
Görele: Görele adı Antik Çağ’da bugünkü Eynesil ilçesi çıkışında “Görele Burnu” diye anılan, Harabe
halinde kalıntılarına rastlanan “Coralla/Koralla” şehrinden gelmektedir. Coralla/Koralla” Türk telaffuzuna uygun olarak “Görele” şekline dönüşmüştür.

Güce: Güce tarihi ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Türkmenler tarafından kurulan bir yerleşim yeri olduğu, adını Doğu Anadolu’dan gelerek yerleşen Gücefteroğulları’ndan aldığı ileri sürülür.
Keşap: Söylentiye göre yörede hüküm süren bir ağanın suçluları havuzuna su çekerek cezalandırması üzerine su çeken anlamına gelen Farsça ‘Keşab’ buraya ad olmuştur.
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Piraziz: İlçe, adını Osmanlı’nın klasik devrinde bölgeye hükmetmiş olan İbrahim oğlu Pir Aziz
adlı bir beyden almıştır. Söz konusu beyin adı, ilk bakışta dinî bir görevi hatırlatsa da, bu doğru değildir. Zira 1455 tarihinde hayatta olduğu bilinen İbrahim oğlu Pir Aziz, şimdiki Nefs-i Piraziz köyünden
bölgeyi yöneten, vergilerini toplayan bir beydir, dinî kişilik değildir.
Şebinkarahisar: Osmanlılar zamanında Karahisar-ı Şarkî adıyla sancak merkezi olmuştur. Evliya Çelebi’nin şehir hakkında verdiği bilgilerde şehrin adının kale taşlarının siyah olmasından geldiği
yazılmaktadır. 11 Ekim 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve çevresinde meydana
gelen deprem sonrasında gittiği Erzurum’dan dönerken şehri ziyaret eder ve halka hitaben bir konuşma yapar ve bu ziyaretin hatırası olarak Karahisar-ı Şarkî olan şehrin ismini Şebinkarahisar olarak
değiştirir.
Tirebolu: Tirebolu ismi, Yunanca üç şehir anlamındaki Tri-Polis’ten gelmiştir. Şehir bu adı bir
görüşe göre yan yana bulunan üç burun üzerinde ve onların arkasına kurulmuş olmasından, diğer bir
görüşe göre de “Sen Jan, Bedrama ve Andoz” adlarında üç kaleden almıştır.
Yağlıdere: Yağlıdere’nin bugün bulunduğu yerin ilk defa yerleşim yeri olarak seçilmesi, yöre
halkının cuma namazlarını kılmak, tanışmak, ihtiyaçlarını gidermek ve alışveriş yapmak amacıyla Ağdarı Bükü’nde 1811 yılında büyük bir cami yapmalarıyla başlar. Cami yapılmasından sonra,
etrafta tuzcu, kalaycı, demirci ve gazcı gibi zaruri ihtiyaç maddeleri satan işyerleri kurulmuştur. İşyerlerinin çoğalıp gelişmesi, meskûn inşaatların yapılmasıyla ilçe yapısal oluşumunu tamamlamış
ve “CAMİYANI” ismini almıştır. Yağlıdere Çayı kenarında yerini alan ilçe merkezi, sonraları bu çayın
ismini almıştır.

Düşünelim-Tartışalım:
Şehir isimlerinin hikâyelerinden en çok dikkatinizi çeken hangisidir?
Neden?
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3.8. Millî Mücadelede Giresun’un Yeri Ve Önemi

To p a l O s m a n A ğ a v e G ö n ü l l ü l e r i

Giresun’un İstiklâl Savaşı’nda çok önemli bir rolü vardır. 19 Eylül 1924 Cuma günü Hamidiye
Vapuru’yla Giresun’u ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Afyonkarahisar’da, Dumlupınar’da
sizin Uşaklar da vardı” diyerek Giresun’un Millî Mücadele’deki önemini işaret etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar karşısında Bayburt Hattı’nda savaşan 37. fırkanın emrinde Giresunlulardan oluşan bir gönüllü birlik vardı. Başında Topal Osman Ağa’nın bulunduğu bu birlik kendinden sayıca ve malzemece çok üstün düşman kuvvetleri karşısında çetin savaşlar vermiş, Giresun’un
Ruslar tarafından işgalini önlemiştir.
Mondros Mütarekesi’nden sonra Belediye Başkanı olan Osman Ağa burada yaşayan Rum ve
Ermenilerin, çeteler kurarak işgali çabuklaştırıcı çalışmalara başlamaları üzerine gönüllü birliği ile bu
işgal çabalarını engellemiştir. Ermeni işgalci çeteler Osmanlı Hükümeti nezdinde lobi oluşturarak Os-
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man Ağa’yı tehcir işlerinden sorumlu göstermişler, yakalama emri çıkartmışlardır. Bu olay üzerine Osman Ağa Şebinkarahisar bölgesine yerleşmiştir.
8 Mayıs 1919 tarihinde Yunan Kızılhaç heyetini taşıyan bir Yunan gemisi Giresun’a gelir. Heyet
11 Mayıs 1919 tarihinde Taşkışla’ya beyaz renkli Yunan Kızılhaç bayrağını, daha da ileri gidip 5 Haziran
1919 tarihinde Pontus bayrağını asar. Bunun üzerine Osman Ağa harekete geçer işgal bayraklarını indirip yerine Türk Bayrağını asar.
Aynı yıl temmuz ayı içerisinde Osmanlı Hükümeti tarafından affedilen Osman Ağa; İzmir ilinin
Yunanlılar tarafından işgali üzerine 17 Mayıs 1919 günü Giresun‘da büyük bir miting düzenler, işgalci
devletleri ve işgale göz yumanları protesto eder.
Topal Osman Ağa’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilk buluşması 29 Mayıs 1919 günü Havza’da gerçekleşmiştir. Bu buluşmadan sonra, sadece ondan aldığı emirlerden güç alarak daha rahat
hareket etmeye başlamıştır.
Erzurum’da yapılacak kongre için temsilci gönderen Osman Ağa, Eylül 1920’de Giresun gençlerinden oluşan “Giresun Gönüllü Taburu” nu kurmuştur.
Bu tabur ilk önce doğuda Ermeni saldırılarında görev almıştır. Osman Ağa 12 Kasım 1920’de
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile tekrar buluşmuş, onu korumak için önce yanındaki on kişiyi, daha
sonra da Giresun’dan topladığı 100 kişilik muhafız grubunu Ankara’ya göndermiştir. Atatürk’ün ilk muhafız birliği de bu şekilde kurulmuştur.
Giresun Müdafa-i Milliye Başkanı sıfatıyla Kasım 1920’de Ankara’ya gitmiş, gerekli emirleri aldıktan
sonra 12 Ocak 1921 tarihinde 42. ve 47. Gönüllü Alayların kurulması çalışmalarına başlamıştır. Mart
1921’deki Koçgiri Ayaklanması, Gazi (Topal) Osman Ağa komutasındaki 47. gönüllü alayın büyük katkıları ile bastırılmıştır.

To p a l O s m a n A ğ a v e G ö n ü l l ü l e r i
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Çorum, Merzifon, Tokat ve Samsun havalisinde Rum ve Ermeni çeteleri tamamen ortadan
kaldıran Osman Ağa komutasındaki Alayı ile birlikte Sakarya Savaşı’na katılmıştır. Bu arada 42. Alay,
Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Avni Bey komutasında bu savaşta büyük kahramanlıklar göstermiş, Taşlıtepe sırtlarını kanlarının son damlasına kadar korumuşlardır. Bu Alayın tamamını şehit veren Osman
Ağa, Mangaltepe sırtlarında büyük bir mücadele ve kahramanlık göstermiştir.
Gönüllü Alayı ile birlikte Ankara’ya vardığı zaman kendisini karşılayan milletvekillerine yaptığı konuşmada: ”Ben bu millet uğruna bacağımı kaybettim. Düşmanı denize dökünceye kadar, icap
ederse sedye üstünde muharebe edeceğime alayımla birlikte yemin ediyorum.” diyerek yüreğinde
nasıl bir vatan sevgisi bulunduğunu açık bir şekilde göstermiştir.
Mezarı Giresun Kalesi’nde bulunmaktadır.

To p a l O s m a n A ğ a n ı n M e z a r ı

Düşünelim - Tartışalım :
Giresun’un Kurtuluş Savaşı’na katkısını tartışınız.
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3.8. Kardeş Şehirler ve Giresun’un Komşuları
Giresun yakın çevresindeki diğer kentlerle ilişki içerisindedir. Özellikle batı komşusu
Ordu ve doğu komşusu olan Trabzon ile bu ilişkiler daha güçlüdür. Karadeniz sahil otoyolunun tamamlanması bu ilişkileri kolaylaştırmış ve hatta daha doğuda yer alan Rize ve daha
batıda yer alan Samsun ile de ilişkiler artmıştır. Giresun Ordu ve Trabzon şehirlerine iklim ve
yerşekilleri açısından oldukça benzerdir. Bu benzerlikler şehirlerarası ilişkilere de yansımaktadır.
Diğer yandan Giresun Gümüşhane, Sivas ve Erzincan şehirleriyle de komşudur. Ancak Giresun Dağları ulaşımı zorlaştırarak bu iller ile iletişimi de sınırlandırmıştır. Bu iller kıyı
komşularımıza oranla iklim ve yerşekilleri bakımından kentimize benzer değillerdir. Coğrafi
koşullardaki bu farklılıklar sosyo-ekonomik bakımdan da farklılıklara neden olmuştur. Yakın
zamanda tamamlanması beklenen Eğribel Tüneli ulaşımın kolaylaşmasına ve bu kentlerle
kurulacak ilişkilerin artmasına imkân sağlayacaktır.

Giresun

Giresun ülke içinde ve yurt dışında birçok farklı şehirle dostluklar kurmuştur. Bu dostluklar kardeş şehir uygulaması yoluyla güçlendirilmiştir. Kardeş şehirlerimiz; Sagae (Japonya), Taganrog (Rusya Federasyonu), Şeki (Azerbaycan), Urumiye (İran İslam Cumhuriyeti),
Kalmar (İsveç), Bátonyterenye (Macaristan), La Louvière (Belçika), Ulgi (Moğolistan), Alba
(İtalya), Polatlı, Gemlik, Tekirdağ ve Çanakkale’dir. Kardeş şehir uygulamaları kentimizin
farklı kültürleri tanımasına yardımcı olmuştur. Giresunlular kardeş şehir etkinlikleri yoluyla
farklı kentleri ziyaret etmiş ve farklı kentlerden de ziyaretçileri misafir etmiştir. Bu türden kültürel alış verişler kentin kültürel zenginliğine önemli katkılar yapmaktadır.
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K a r d e ş Ş e h i r l e r l e G e r ç e k l e ş t i r i l e n T ö r e n l e r d e n B i r Ta n e s i

Giresun Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir ilke daha imza atıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Birimi tarafından düşünülen, çocukların birbiriyle
kültürel ve sanatsal paylaşımlarını güçlendirme amacıyla uygulanacak proje Giresun Belediyesi ve
kardeş şehirleri arasında yapılacak.
Giresun Belediyesi Kardeş Şehirlerde yaşayan çocuklar ile Giresunlu çocukların ikili ilişkilerini geliştirmesi, dostluk kurması, sosyal, kültürel ve sanatsal paylaşımlarını arttırması adına hayata geçireceği proje Türkiye’de de ilk olma özelliğini taşıyor.
‘’Kardeş Şehir Çocukları Mektup Arkadaşlığı’’ adlı proje ilk olarak Polatlı Belediyesi ile gerçekleştirecek. Giresun Belediyesi, Polatlı Belediyesi ile kardeşlik anlaşmasını 6 Aralık 2012 tarihinde imzalamıştı. Mektup Kardeşliği Polatlı Belediyesi ile başlayacak olup bütün kardeş şehirlerle devam edecek.
Giresun Belediyesi Kardeş Şehirleri arasında; Sagae, Taganrog, Şeki, Urumiye, Kalmar, Gemlik, Tekirdağ, Çanakkale, Bátonyterenye, Polatlı, La Louvière, Ulgi Belediyeleri ile birlikte İtalya’nın Alba
Kenti de bulunuyor.
Etkinlik
Kardeş şehirlerimizden bir tanesini seçerek, kentimizle benzer ve
farklı yönlerini araştırıp bir sunuya dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınıza
sununuz.
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Ünite Değerlendirme Testi

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Şehrimiz yerşekilleri bakımından nasıl bir görünüme sahiptir?
2. Şehrimizin sahip olduğu yerşekillerinin ulaşımına etkileri nelerdir?
3. Şehrimizde en yaygın doğal afetlerden birisi heyelandır. Bunun nedenleri nelerdir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan alanları uygun kelimeler ile doldurunuz.
1. Şehrimizde kıyıda ………………………………….iklimi, iç kesimlerde
………………………………….iklim görülmektedir.
2. Giresun dağları……………………………………………………………………………
……’nın bir parçasıdır.
3. Giresun dağları denize…………………………………………………..uzanmaktadır.
4. Şehrimizde yağış miktarı ………………………………………………………………
…………….……………doğru azalmaktadır.
5. ……………………………………. , ………………………………. ve
………………………………………… Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olduğu için
1. Derece deprem kuşağında yer almaktadır.
6. Şehrimizde her mevsimin……………………………………………….………geçmesi orman yangını riskini azaltmaktadır.
7. Şehrimizde iç kesimlerde bitki örtüsü…………………………………………………
dır.
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C. Aşağıdaki cümleleri okuyup Doğru (D) ya da Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
Şehrimizde kıyı kesimlerde bitki örtüsü ormanlardan oluşmaktadır.
Giresun yaylarındaki iğne yapraklı orman ağacı ladindir.
Şehrimizin en yüksek noktası karagöl dağları üzerindeki
karagöl tepesidir.
Yaylalarımızdaki göller genel olarak volkanik oluşumludur.
Şehrimizde akarsular genel olarak kuzey-güney yönlü akışa sahiptir.
Şehrimizde kıyıda en yağışlı mevsim kıştır.
Şehrimizde kıyılarda insan yaşamında denizin etkisi oldukça fazladır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Şehrimiz yaklaşık olarak 40. Doğu meridyeni üzerinde yeralmaktadır. Buna göre
Türkiyenin ortak saati ile şehrimizin yerel saati arasında kaç dakika zaman farkı vardır?
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
Aşağıdakilerden hangisi ilimiz sınırları içinde yer alan akarsulardan birisi değildir?
A.
B.
C.
D.

Gelevera Deresi
Pazarsuyu Deresi
Kelkit Irmağı
Melet Irmağı
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Ünite
4
Şehrim Çalışıyor

Hazırlık Soruları
1 . F ı n d ı ğ ı n G i res u n ve ü l kem i z a ç ı s ı n d a n ö n e m i h a k k ı n d a a ra ş tırma yapınız ve sınıfta tartışınız.
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4.1. Giresun’da Tarım ve Hayvancılık
Giresun ekonomisinde tarım ve tarım ürünü olarak fındık önemli yer tutar. 13 ilçede
2018 yılı itibarıyla yaklaşık 80 bin çiftçi tarafından 117.729 hektar alanda fındık üretimi yapılır.
Giresun ili TÜİK verilerine göre Türkiye fındık üretiminde yaklaşık %17’lik pay ile üçüncü sırada yer alır. Ancak üretimde üçüncü sırada yer alan Giresun ilinde yetişmekte olan
fındık dünyaca en kaliteli fındık olarak kabul edilir ve bu nedenle “Giresun kalite fındık” olarak
adlandırılır.

Bu bölümde fındık görselleri(ağacı, meyvesi, yan ürünleri vs.) olCAK!!!

Giresun’da alternatifsiz tarım ürünü konumunda olan fındık, aynı zamanda ilin ekonomik yapısını şekillendirir, ilin sanayisi de büyük ölçüde fındık ve fındık mamullerine dayalı
olarak gelişme imkânı bulur. Fındık, ilin tarım ürünleri ihracatında ilk sırada yer alır.
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Bilgi Kutusu
Fındık meyvesi, huşgiller (Betulaceae) familyası, fındıkgiller (Corylus) cinsi içinde yer alan
bir bitkidir. Fındık sözcüğü, Antik Çağda Karadeniz’ in adı olan “Pont Exinus” tan türetilen
“pontik” sözcüğünden meydana gelmiştir. Bu dönemdeki tarihi kaynaklarda fındıktan “Pontos cevizi” olarak söz edilmiştir. Fındık sözcüğünün Farsçası “fonduk”, Arapçası “bunduk”,
Latincesi “nux”, Almancası “haselnuss”, Fransızcası “noisette”, İngilizcesi “hazelnut”dur.
Fındık, folik asit, E, K ve C vitaminleri, demir, çinko, bakır gibi mineraller, protein, lif açısından zengin bir kaynaktır. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığı açısından da
en faydalı üründür. Günlük dengeli beslenmede hayati bir besin ve katkı maddesidir.

Cumhuriyet Dönemi’nde ise 10 Ekim 1935’ te Ankara’ da Birinci Ulusal Fındık Kongresi toplanır. Bu kongrede fındığın yetiştirilmesinden satışına kadar, özellikle kalite ve standardizasyon konuları işlenmiş ve çeşitli raporlar halinde kongreye sunulur. Fındık Nizamnamesi yürürlüğe konulur. 1936 yılında Giresun’da Fındık İstasyonu kurulur. Mustafa Kemal
Atatürk, 1 Kasım  1937 tarihinde TBMM’nin açılış konuşmasında; «Önümüzdeki yıl içinde,
fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır.»
direktifini verir.  28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun’da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 6 Kasım
1940 tarihinde ise merkezi
Giresun’da olmak üzere Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği kurulur. 1983
yılında “Fındık üretiminin
planlanması ve dikim alanlarının sınırlandırılması”nı
öngören 16.6.1983 tarih ve
2844 sayılı yasa çıkarılır.
6-7 Eylül 1996 tarihinde Tirebolu’da I. Fındık Festivali düzenlenir. 1996 yılında
FTG (Fındık Tanıtım Grubu)
kurulur, fındığın iç ve dış tüketimini artırmak için çeşitli
çalışmalar yürütülür.
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Etkinlik
Giresun’da fındık yetiştirilebilen ve yetiştirilemeyen ilçeleri nedenleriyle birlikte araştırıp arkadaş ve öğretmeninizle tartışınız.

Fındığın yoğun yetiştiği ilimizde
kivi bitkisi de yöre çiftçisi için ek gelir
getiren bir ürün haline gelmiştir. Kivi
meyvesi ilimizin iklim şartlarına adapte
olması ve dekar başına veriminin fındıktan yüksek olması nedeniyle kivi
üretimi yaygınlaşmaktadır. Giresun da
2050 dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapılmaktadır. İnsan sağlığı açısından da
kivinin çok önemli bir yeri vardır. Kivi C
vitamini yönünden çok zengin bir meyvedir. Ayrıca kivide proteinler ve çok sayıda mineral tuzları bulunmaktadır.

İlimizde Alucra, Şebinkarahisar,
Çamoluk, Bulancak ve Çanakçı ilçelerinde fazla olmak üzere 1.610 dekar alanda
ceviz yetiştirilir. Dünyada sadece Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde yetişen
“Şebin Cevizi”nin ilimiz için ayrı bir değeri
vardır. Ceviz yetiştirilen diğer yerlerde de
“Şebin ceviz” yetiştirilmeye çalışılsa da,
Şebinkarahisar´daki kalite yakalanamamıştır.
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Ülkemizde çay tarımı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gürcistan sınırında bulunan SarpHopa’dan başlayarak Fatsa-Ordu’ya kadar uzanan sahil şeridinde yaklaşık 76.600 hektarlık
bir alanda yapılmaktadır. Çay alanları ve üretim değerleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; 4. Sırada Giresun (toplam çaylıkların % 5,6’sı) ili gelmektedir. İlimizde Tirebolu,
Eynesil, Güce, Çanakçı ve Görele ilçelerimizde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Etkinlik
Giresun’un iklim özelliklerini göz önüne alarak ilimiz genelinde yetiştirilebilecek alternatif tarım ürünlerini derste tartışınız.
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İlimizin arazi yapısı nedeniyle geniş otlaklar çok sınırlı olduğu için hayvancılık küçük
işletmeler şeklinde yapılabilmektedir. Genellikle, arazinin kıyı kesimine göre nispeten daha
düz olduğu ve hayvancılık yapmaya müsait geniş yaylaların bulunduğu Dereli, Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde yoğun olarak hayvancılık yapılır.

İlimizin iç kesimlerinin hayvancılığa müsait olmasına karşın; yem bitkileri üretiminin
yetersiz olması, girdi fiyatlarının yüksekliği, çayır ve mera alanlarının yetersizliği, kırsal
nüfusun iç ve dış göç nedeniyle sürekli azalması gibi nedenlerle hayvancılığın İl ekonomisi
içindeki yeri giderek azalmaktadır. Küçükbaş hayvancılık ilimizin iç kesimlerinde daha yaygındır. Küçükbaş hayvan varlığı içerisindeki koyun varlığının tamamı yerli ırklardan oluşur. İlimizde arıcılık yapanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca ilimizde kümes hayvancılığı
ve balıkçılık da yapılır.
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4.2. Giresun’da Sanayi
Giresun’da alternatifsiz tarım ürünü konumunda olan fındık, aynı zamanda ilin ekonomik yapısını da şekillendirmiştir. Sanayi sektörü de büyük ölçüde fındık ve fındık mamullerine
dayalı olarak gelişme imkânı bulmuştur. Giresun fındığı geçmiş yıllarda işlenmemiş olarak
ihraç edilirken, bugün ilde kurulu bulunan modern tesislerde işlenerek kavrulmuş, kıyılmış,
beyazlatılmış un ve püre halinde, bisküvi, çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde, yemek
ve salatalarda kullanılmak üzere ihraç edilmektedir.

OSB Firma Sektör Dağılımı
13%

34%

13%

17%
23%

Gıda

İnşaat Malzemesi

Makine

Orman Ürünleri

Hazır Giyim

Kaynak : Giresun 1. OSB Müdürlüğü 2018
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Yatırımcılara sağlanan devlet teşvikleri yoluyla Giresun’da son yıllarda sanayi altyapısında hızlı bir gelişim gerçekleşmektedir. Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) il merkezinde, Karadeniz Sahil Yolu’na 1 km. uzaklıkta yer almaktadır. OSB’de 36 firmaya faaliyet
göstermektedir ve firmaların toplam çalışan sayısı 1350’dir. OSB’deki firmalar başta fındık ve
gıda olmak üzere hazır giyim, inşaat, makine ve orman ürünleri gibi farklı sanayi kollarında
faaliyet göstermektedir.

2. OSB ise Bulancak ilçesinde Karadeniz Otoyolu kenarında planlanmış ve halen inşaat aşamasındadır.
Giresun sektörel bazda istihdam oranlarına bakıldığında Sanayi sektörünün istihdam
oranı tarım ve hizmet sektörlerinden sonra 3. Sırada yer alır ve bu sektörde toplam 11.134
kişi istihdam edilmiştir.
SEKTÖRLERE GÖRE KAYITLI İŞYERİ VE İSTİHDAM MİKTARLARI
SEKTÖR

İŞYERİ

İSTİHDAM

ADET

%

ADET

%

Gıda Ürünleri

241

35,65

3.688

34,74

Mobilya

91

13,46

495

4,45

Kauçuk ve Plastik Ürünleri

62

9,17

367

3,30

Diğer Metalik Olmayan Mineral

61

9,02

627

5,63

Fabrikasyon Metal Ürünleri

42

6,21

336

3,02

Başka Yerde Sınıflandırılmamış

34

5,03

643

5,78

Giyim Eşyaları

34

5,03

3.252

29,21

Ağaç Ürünleri

30

4,44

177

1,59

Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı

23

3,40

424

3,81

Diğer Sektörler

58

8,58

1.125

8,47

TOPLAM

676

100,00

11.134

100,00

Ürünleri

Makine ve Ekipman

K a y n a k : G i r e s u n S a n a y i v e Te k n o l o j i İ l M ü d ü r l ü ğ ü
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İlimizde mevcut OSB’lerin dışında Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) de küçük çaplı
sanayi işletmeleri üretim yapmaktadır.

Küçük Sanayi Siteleri

Sitesinin

İlçe

Toplam
İşyeri
Sayısı

Dolu
İşyeri
Sayısı

Boş
İşyeri
Sayısı

Doluluk
Oranı(%)

Bir
İşyerinde
Çalışan
Ortalama
İşçi Sayısı

No

Sanayi
Adı

1

Giresun KSS

Merkez

465

460

5

98,9

4

2

Bulancak KSS

Bulancak

405

395

10

97,5

3

3

Giresun Batlama

Merkez

138

136

2

98,5

2

4

Şebinkarahisar
KSS

Şebinkarahisar

123

80

43

65,0

2

K a y n a k : G i r e s u n S a n a y i v e Te k n o l o j i İ l M ü d ü r l ü ğ ü 2 0 1 8

Etkinlik
Giresun’da faaliyet gösteren firmaların teknoloji sınıflarına göre dağılımına
bakıldığında, % 0,08 oranında yüksek teknoloji, % 4,12 oranında orta-yüksek
teknoloji, % 28,7 oranında orta-düşük teknoloji ve % 67,09 oranında düşük
teknoloji sektörlerde faaliyet gösterildiği görülmektedir.
Bu durumun kentimizin sanayisine ve ekonomisine ne tür etkileri olduğunu
sınıfta tartışınız.

Giresun’da çoğu gelişen teknolojiye ayak uyduramamış yok olmak üzere olan bir çok
zanaat ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi bakır işlemeciliğidir. Giresun
merkezde geçmişte bakır işleme atölyeleri ile dolu ancak günümüzde dükkan sayısı iyice
azalmış Kazancılar Yokuşu bu zanaatın yaşatılmaya çalışıldığı alanların başında gelir. Bunun
dışında demircilik ve bıçak yapımı, ahşap beşik ve ahşap tarım aletleri yapımı, mobilya ve sepetçilik, Şebinkarahisar’ın dastar ve şal dokumacılığı diğer unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar
arasında sayılabilir.
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Keşap Durağı ve

K a z a n c ı l a r Yo k u ş u / G i r e s u n

Etkinlik
İmkânlarınız ölçüsünde öğretmen ve arkadaşlarınızla okulunuzun bulunduğu
bölgede halen sürdürülmekte olan, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan bir
işletmeyi ziyaret ediniz. Bu zanaatın kaybolma nedenleri ile ilgili bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri birleştirerek bir poster hazırlayıp okulunuzda diğer
arkadaşlarınıza sununuz.

4.3. Giresun’da Turizm
Giresun, ziyaretçilerine gerçek anlamda turizm çeşitliliği sunar. Adası, denizi, plajları,
akarsuları, yaylaları, mağaraları, kaplıcaları, ekoturizm alanları, av bölgeleri, yamaç paraşütüne uygun alanları ve milli parkları ile Giresun’da turizmi dört mevsime yaymak mümkündür. İlimiz bu doğal güzelliklerin yanında kültür turizmi bakımından her yıl düzenlenen
Aksu Festivali (Mayıs Yedisi Şenlikleri), Görele Kemençe Günleri, Çanakçı Kuşköy Kuş Dili
Şenlikleri, Yayla Şenlikleri ile çok zengin bir kültürel altyapıya da sahiptir. Son yıllarda ilimizin
havaalanına kavuşması ve özellikle sosyal medya yoluyla tanıtımın kolaylaşması daha fazla
yerli ve yabancı turistin ilimizi ziyaret etmesini sağlar.
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Islık Dili ve Giresun
Türkiye’de Islık Dili denilince Kuşköy; Kuşköy denilince kuşdili ve kuşdili denilince Kuşdili Festivali akla gelmekte, fakat Kuşköy hakkında yazılı kaynak yok denecek kadar az.
KARADENİZ ve SEZER (2018)’e ait “UNESCO Değeri Olarak Islık Dili (Kuşdili) ve Turistik
Ürün Potansiyeli” konulu derleme bildirilerinde yazarlar, Kuşköy’ün yeri ve iklim özellikleriyle ilgili şu bilgileri vermişler: Doğu Karadeniz’de Islık dilinin en özgün şekilde korunduğu ve
yaşatıldığı yerlerin başında Giresun iline bağlı Çanaklı ilçesi sınırlarında yer alan Kuşköy
gelmektedir.
Kuşköy, kısa mesafelerde aniden karşınıza çıkan derin vadileriyle ünlü Doğu Karadeniz Bölgesinde, son derece verimli toprakları ve bol yağışlı-nemli iklimi sayesinde, çok sayıda
türün birlikte yaşadığı tür çeşitliliği üst seviyelerde olan yoğun bitki örtüsü ile muazzam güzel;
ancak yürüyerek ulaşımın çok zor olduğu, insanların birbirini göremedikleri için işaretleşerek
bile anlaşmalarının imkânsızlaştığı bir yer. Birbirinden genellikle çok uzak evlerde yaşayan
yöre insanı, şartların zorlamasıyla Kuşdilini geliştirmiş ve uzun yıllardan beri bu dille bütün
iletişim ihtiyaçlarını karşılamakta.
Islık dili Türkiye’de, bir Türk
bilim insanı tarafından ilk kez, dilbilimci AKSAN tarafından 1966 yılında
incelenmiş. AKSAN’ın, 1968 yılında yayımlanan “Anadolu’da Islık Dili
Araştırması Ön Raporu” adlı makalesinden (Kutlu 2012, URL-33), o yıllarda ıslık dilinin, Giresun’un Görele
ilçesine bağlı Kuşköy, Karabörk, De- Islık dilince kelimeler ve ses vokalleri
regözü, Karlıbel, Yukarı Sığırlık, Aşağı
Sığırlık, Karakaş, Önerli, Akköy köylerinde yaygın bir şekilde; Beyazıt, Çatakkarı, Esenli, Beşirli, Hamzalı, Bakımlı, Kuzcaköy, Taşdikmen, Yeşilköy, Kızılcainek köylerinde eskiden kullanıldığı bilgisine ulaşıyoruz.
Islıkla konuşmalar normal kelimeler ile değil ıslıkçaya şifrelenmiş bu gibi özel kelimeler
ile sağlanmaktadır. Islıkça kelimelerin birbirlerine çok benzedikleri halde gene de birbirlerinden ayrı oldukları görülmektedir.
Yarın sabah bana imeceye gelir misin?
/ goçoç çofof foço iföçöçcö/çöçiçfiçiç? /
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Mavi Göl

Giresun Adasu

Aksu Festivali
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Etkinlik
Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşmakta olan ekoturizm nedir? Araştırınız.
İlimizde yer alan iki ekoturizm alanı olan Bulancak İnece köyü ve Piraziz
Şeyhli köyü ekoturizm alanları hakkında bilgi toplayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bilgi Köşesi
Basından…
Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili, yöre halkınca
yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor. Kuşdilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan
Kültürel Miras Listesi’ne alınması için 2016’da yapılan başvurunun ardından başlayan heyecanlı bekleyiş, Güney Kore’nin Jeju adasındaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası mutluluğuna dönüştü. Kuş dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref
Köçek, kararın köy halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Kuş dilinin yörede yaklaşık 500 yıldır kullanıldığını dile getiren Köçek, 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Bu durumun kuş dilinin yaşatılmasına katkı
vereceğine dikkati çeken Köçek, “Biz kuş dilinin yaşatılması için yıllardır çalışıyoruz ancak
UNESCO’ya alınmasının ardından ilgi artacaktır. Kuş dilinin yaşatılması, gelecek nesillere
aktarılması için yapılan çalışmalara destekler de artacaktır. Bu da önemli bir katkı” dedi.

Etkinlik
1) Giresun’da deniz turizminin Ege ve Akdeniz kıyıları kadar yoğun olmayışı
neden kaynaklanır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
2) “Giresun Islık Dili” tanıtım videosunu izleyiniz.
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4.4. Giresun’da Ulaşım
Giresun engebeli arazi yapısı nedeniyle ulaşımın zor olduğu bir coğrafyada yer alır.
Özellikle iç kesimlerle ulaşım denize paralel uzanan dağlar nedeniyle daha da zordur. Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar gibi kentlerle ulaşım sadece Eğribel geçidinden sağlanabilmektedir. Dağların kıyıdan itibaren bir anda yükselmesi, kıyıda düzlüklerin sınırlı olması
sahil kesimde de ulaşımı güçleştirir. Bu coğrafi koşullar diğer taraftan ulaşım yolları yapım
maliyetlerini de arttırır. Sahil yolunun ve Ordu-Giresun Havaalanının deniz dolgusu yoluyla
yapılması bu durumun sonucudur.

Halil Rıfat Paşa Tüneli / Giresun

Son yıllarda yapılan yatırımlar sonucu Giresun’da ulaşım imkânları artmıştır. Bölünmüş sahil yolu, limanlar, iskeleler ve Ordu-Giresun Havaalanı yoluyla kentimiz kara, deniz
ve havayolu imkânlarına kavuşmuştur. Gümüşhane-Torul-Tirebolu üzerinden sahili iç bölgelere bağlayacak bir demir yolu projesinden de son yıllarda söz edilmektedir. Bu alternatif
ulaşım imkânları turizm ve ticaret başta olmak üzere kentimizin ekonomisine de katkılar
sağlar. Son yıllarda tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimiz genelinde de internet altyapısı yaygınlaşmış internet erişim imkânları ile tüm dünyaya ulaşmak kolaylaşmıştır.
Etkinlik
Yaşadığınız ilçede hastane, polis, jandarma, İtfaiye gibi kurumlara ait telefon numaralarını araştırıp sınıf panonuza asınız.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
A-) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanına “D, yanlış olanına “Y” koyunuz.

1- ) (……..) Giresun ekonomisinde tarım ve tarım ürünü olarak fındık önemli yer tutar
2-) (…….) Giresun ilinde tarım ihracatında fındık 3. sırada yer alır.
3-) (……..) 10 Ekim 1935’ te Ankara’ da Birinci Ulusal Fındık Kongresi toplandı.
4-) (……..) 1936 yılında Giresun’da Fındık İstasyonu kuruldu.
5-) (………) Giresun’da yetişen fındık “Giresun kalite fındık” olarak adlandırılır.

B-) Aşağıdaki cümlelerin boşluklarını verilen kelimelerle doldurunuz.

Kivi – Fındık – Eğribel – Unesco - Pontik
1-) Fındık sözcüğü, Antik Çağ’da Karadeniz’ in adı olan “Pont Exinus” tan türetilen
…………………… sözcüğünden meydana gelmiştir
2-) İlimizin iklim şartlarının elverişli olması ve veriminin yüksek olması sebebiyle
………………..üretimi yapılır.
3-) Giresun ilimizde kıyı kesimler ile iç kesimler arasındaki ulaşım ………………………..
geçidinden sağlanır.
4-) Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı
sağlayan kuşdili …………………………………tarafından kültürel miras listesine alınmıştır.
5-) Giresun’da alternatifsiz tarım ürünü konumunda olan ……………, aynı zamanda ilin
ekonomik yapısını da şekillendirmiştir.
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C-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.
1-) TUİK verilerine göre Giresun Türkiye’de fındık üretiminde kaçıncı sırada yer alır?
a-) 1

b-) 2

c-) 3

d-) 4

2-) Giresun’da fındığın yanında ek gelir olarak üretilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Kivi

b-) İncir

d-) Pancar

d-) Zeytin

3-) Birçok ilçemizde ceviz yetiştirilmektedir. Aşağıdaki ilçelerimizden hangisinin cevizi dünyaca ünlüdür?
a-) Alucra

b-) Dereli

c-) Eynesil

d-) Şebinkarahisar

4-) İlimizde çay yetiştiriciliği yapılan ilçeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a-) Tirebolu

b-) Eynesil

c-) Bulancak

d-) Güce

5-) Giresun Organize Sanayi Firma Sektör dağılımında en büyük pay aşağıdakilerden hangisindedir?
a-) İnşaat Malzemesi

b-) Gıda

c-) Orman Ürünleri

d-) Hazır Giyim

D-) Değerlendirme soruları
1-) Giresun’da fındığın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi nedir?
2-) Fiskobirlik gibi birliklerin kurulmasının üreticiye ne gibi katkıları olmaktadır?
3-) Fındık dışında alternatif tarım ürünü yetiştirmenin önemi nedir?
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Ünite
5
Şehrimde Ben
Hazırlık Çalışmaları:
G i r e s u n ’u n y o l l a r ı
Küpelidir küpeli
Bu dünyada gülmedik
Öteki de şüpheli
•
Y u k a r ı d a k i m a n i G i r e s u n ’d a s ö y l e n e n b i r a n o n i m h a l k
e d e b i y a t ı ü r ü n ü d ü r. S i z d e b ü y ü k l e r i n i z d e n G i r e s u n y ö r e s i n e
ait bir mani derleyip sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
•
“ B a s ı n h ü r d ü r s a n s ü r e d i l e m e z .” i f a d e s i n d e n n e a n l ı y o r sunuz? Araştırıp sınıfta tartışınız.
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5.1. Giresun’da Kültür ve Sanat
Etkinlik
Fransızca: Culture , Almanca: Kultur, İngilizce: Culture ,Türkçe: Kültür
Kültür kelimesinin dört ayrı dildeki yazılışı ve söyleyişindeki benzerlikler ve
farklılıklar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kültür; bir insan topluluğunun yüzyıllar içerisinde ortaya koyduğu maddî ve manevî
değerlerin toplamıdır. Kültür ve sanat medeniyetle eş tutulan şehirleşmenin temel şartıdır.
Şehrimizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de canlı bir kültür ve sanat hayatı vardır. Kütüphaneler, tiyatrolar, sinemalar, festivaller, şenlikler, galeriler, tarihî mekânlar kentimizde kültür
ve sanat hayatının canlılığının yansımalarıdır.

Çocuk Kütüphanesi / Giresun

Kütüphaneler, herkesin yararlanması için yazılı, basılı, görsel-işitsel her türlü bilgi
kaynağını sağlayan, düzenleyen, en elverişli yararlanma ortamını sağlayarak kullanıcısına
ulaştıran kuruluşlardır. İlimizde merkez ilçede 3, diğer ilçelerde birer adet olmak üzere toplam
16 kütüphane bulunur.
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Etkinlik
İl Çocuk Kütüphanesi web sayfasını inceleyiniz.

Çocuk Kütüphanesi
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olan Giresun Çocuk Kütüphanesi, 1952 yılında
bugünkü Cumhuriyet Ortaokulunun bir bölümünde hizmete açılmıştır. 1967 yılında, Çınarlar
Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’ndeki bugünkü tarihi tescilli binaya taşınmıştır. 1912 yılında
Katolik (Kapusen) Kilisesi olarak inşa edilen tarihi binanın giriş salonu döner merdivenle
çıkılan mahfil kısmı ile beraber kütüphane olarak kullanılır. 2014 yılında, onarımı yapılan binanın tüm donanım malzemeleri de (büro ve okuyucu masa-sandalyeleri, kitap dolapları, vb.)
çocukların ilgisine yönelik olarak yenilenmiştir.
Giresun Çocuk Kütüphanesi’nde, çoğunluğu çocuk edebiyatı (roman, hikâye, masal
vb.) olmak üzere tarih, psikoloji ve sosyal bilimler gibi konularda çok sayıda kitap ve danışma
eseri (ansiklopedi, sözlük vb.) bulunur. Kitapların yanı sıra satranç takımları, eğitici-eğlendirici-belgesel CD ve DVD’ler, eğitici kutu oyunları, fen ve doğa modelleri, küçük müzik aletleri
gibi materyaller de yer alır. Kütüphaneye kimlikleriyle başvuran ve ücretsiz olarak üye olan
çocuklar, 15 gün sonra iade etmek üzere ödünç kitap alabilmektedirler. Her yıl çocukların
ilgisine yönelik süreli yayınlara da abone olunmakta ve kütüphanede hizmete sunulur.

Etkinlik
Bölgenizde bulunan il/ilçe halk kütüphanesine (varsa çocuk kütüphanesine) gidiniz. Kütüphanede yetkili/görevli bir kişiden kütüphanenin genel işleyişi, kütüphaneye gelen kesimin belirgin özellikleri, kütüphaneye kayıt şartları, uyulması
gereken kurallar gibi konularda ön bilgi alınız.
Yetkili/görevli kişiden kitapların dokümantasyonu, kitap istenildiğinde kitapların
nasıl bulunduğu, varsa dijital sistemin işleyişi gibi konuları açıklamasını isteyiniz. Türlerine göre kitaplar yerlerinde inceleyiniz. Kitaplardaki etiket/ fişleme
sistemi kitap vb. üzerinden anlatınız.
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Etkinlik
Kütüphaneye üyeliğiniz yoksa kütüphane üyelik işlemleri yapınız.
(Evlerindeki kitaplarını da belli bir sistematiğe uygun olarak düzenlemeleri yönünde vurgular yapılır.)
(***Öğrencilerden bir tanesi daha önceden Keloğlan/ Nasrettin Hoca vb. karakterine büründürülür. Hazırladığı bir masal / fıkrayı kütüphanedekilere anlatabilir.
Masalın bitiminde de elindeki elmalardan dinleyicilere birer parça verebilir.)

Bir kentin tarihî geçmişi ve tarihî
mekânları kent kültürünün oluşumunda oldukça etkilidir. Giresun tarihi çok
eski devirlere dayanan bir kenttir. Kentin çeşitli alanlarına yayılmış birçok tarihî
mekân ve tarihî eser vardır. Kaleler, camiler, türbeler, kiliseler, köprüler, çeşmeler, müzeler, Zeytinlik Mahallesi, Meryem
Ana Ören Yeri vb. bunların başlıcalarıdır.

Kız İHL / Giresun

Etkinlik:
Okulunuzun bulunduğu bölgedeki tarihî mekânları ve eserleri araştırıp, görsellerle zenginleştirip bir sunu/poster hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri
kopmuş demektedir.” Sözünde de ifade ettiği gibi bir kent sanatsız düşünülemez. Giresun
tiyatro salonları, sinemaları, sanat galerileri, konservatuvarları ile canlı bir sanat hayatına
sahiptir.

Can Akengin Sergi Salonu / Giresun

Va h i t S ü t l a ş S a h n e s i / G i r e s u n

Bilgi Kutusu:
Siz de ünlü bir tiyatro oyuncusu olmak istemez misiniz? Giresun Belediyesi
Şehir Tiyatrosu Vahit Sütlaş Salonunda 10-20 yaş arası çocuklara ve gençlere
yönelik Oyunculuk Atölyesi kurulduğunu biliyor muydunuz?
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5.2 Giresun’a Kimlik Kazandıran Mekânlar
Her kenti sembolize eden bir takım eserler ve mekânlar vardır. Örneğin Eyfel Kulesi’nden
söz edildiğinde Paris, Galata Kulesi’nden söz edildiğinde İstanbul, Efes Antik kentinden söz
edildiğinde Selçuk, Mısır piramitlerinden söz edildiğinde Kahire akla gelir. Giresun’da da bu
tür kentimizi ve özelliklerini yansıtan tarihî ve kültürel mekânlar bulunur.
Giresun Kalesi, Giresun Adası, Andoz Kalesi, Zeytinlik Mahallesi, Bedrama Kalesi,
Meryem Ana Ören Yeri bunlardan bazılarıdır.
Giresun Adası, Karadeniz’de bulunan iki adadan biridir. Ama sadece Giresun adasında insan yaşantısına dair buluntular vardır. Ada, dünya mitolojisinde ve tarihinde Aretias (İlk
çağ adı), Areos (Romalıların verdiği ad) gibi değişik adlar ile karşımıza çıkar.
Adada en eski kalıntılar MÖ 4. yüzyıla ait olmasına rağmen ancak MÖ 2 bin yılına ait
insan yaşamının izlerine rastlanılmıştır. Adada bir çok tarihi kalıntı bulunur. Ancak iki büyük
şarap fıçısı, bir mabet harabesi, tapınak yeri, Pontuslular dönemine ait olduğu düşünülen
surlar, insan iskeletleri ve gözetleme kulesi en göze çarpanlardandır. Doğu ucundaki “Hamza
Taşı” ise antik çağlardan kalma bir dikittir.
Ada uzun süre Cenevizliler ve Venedikliler tarafından gemi sığınağı olarak da kullanılmıştır.
Günümüzde Giresun Adası’na turistik turlar düzenlenir.

Giresun Adası / Giresun
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OKUMA PARÇASI
EFSANELER ADASI AMAZONLAR - YUSUF’UN ‘ALTIN HEYKELİ- HERKÜL’ÜN “ALTIN POST”U
Giresun Adası birçok mitolojik hikayeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan en bilinenleri
“Amazonlar”, Yusuf’un’ Altın Heykeli ‘ ve Herkül’ün “Altın Post”u efsaneleridir.
Amazonlar
Mitolojik kaynaklarda Amazonların Truva Savaşı’na Karadeniz’den gittikleri ve bir adada yaşadıkları bilgisi yer alır. Doğu Karadeniz’de de yaşanabilir tek ada Giresun Adası olduğu
için Amazonların da Giresun Adası’nda yaşadıkları düşünülür.
Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında Amazonlara ait olduğu düşünülen bazı mızrak
ve ok uçları elde edilmiştir

BİLGİ KUTUSU
Amazonlar kadın savaşçılardır. Daha iyi ok atabilmek için sağ göğüslerini kestikleri söylenir.

Yusuf’un Altın Heykeli
İsrailoğulları, Hz.Yusuf’un altından bir heykelini yapar. İsrailoğulları yerleşmek için
Mısır’dan Filistin’e gelirler ancak bu göç esnasında heykel Mısır’da kalır. Halkın isteği üzerine
Hz. Musa mucizevi bir şekilde heykeli Filistin’e getirir. Ancak heykel sırası ile Fenikeliler, Yunanlılar, Mısırlılar, Persler ve tekrar Fenikelilerin eline geçer. Bu kadar çok el değiştiren heykeli Fenikeliler daha güvenli buldukları Karadeniz’deki Aretias (Giresun) adasına getirirler.
Altın heykeli almak için Yunanların Giresun Adası’na kırk kez saldırdıkları söylenir.
Ama başarılı olamazlar. Giresun daha sonraları Bizans hâkimiyetine girer ve kutsal heykel
de kaçırılıp kaybolur.

81

ÜNİTE NO: 5

ŞEHRİMDE BEN

BİLGİ KUTUSU
Argonotlar, Yunan mitolojisinde Truva Savaşı’ndan önceki yıllarda yaşamış
kahraman bir savaşçı grubun adıdır. Kahramanların ismi bindikleri ‘ Argo’ isimli
gemiden, geminin adı ise gemiyi yapan ‘Argus’ isimli ustadan gelir.

Herkül’ün “Altın Post”u
Thabai Kralı Athamanas’ın, Nefele adlı karısından iki erkek çocuğu olur. Sonraki yıllarda ikinci kez evlenen kralın Nefele’den olan çocuklarını kurban ederse ülkesinin kıtlıktan kurtulacağına inandırılır. Bunu öğrenen Nefele çocuklarını kurtarmak için onları bulut ve buğuya
sararak uçan altın bir posta bindirir ve Karadeniz’e doğru gönderir. Çocuklardan biri Çanakkale Boğazı’nda fırtınaya yakalanır ve ölür, diğeri yoluna devam ederek Çanakkale Boğazı ile
Kafkasya arasında bir yere saklanır. Aralarında Güç Tanrısı Herkül’ün de bulunduğu bir grup
yiğit, altın postu ele geçirmek amacıyla Karadeniz’e açılır. Bir sürü serüven yaşadıktan sonra
Aretias (Giresun) adasına gelir.
Altın postun burada saklı olduğuna inanılır. Ancak adada onları ejderha yapılı kuşlar
karşılar. Herkül’ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar buraya yerleşmişlerdir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak saldırıya geçer. Argonotlar kalkanlarıyla kendilerini
korumaya çalışırlar. Sonunda kuşları öldürürler ve altın postu aramaya koyulurlar. Bulamayınca da adayı ayrılırlar.
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BASINDAN:
Herkül’ün ’altın postu’ için geldiler
Yunanistan’ın Volos bölgesinden ‘DADD ralli Karadeniz 2019’ etkinliği kapsamında yola çıkan mitolojik hikâyeleri ile ünlü Giresun adasına ulaştı.
“Argonotların izinde altın postun peşinde” sloganıyla yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğine bağlı (DADD) 12 yat Yunanistan’dan başlayan yolculuğu Gürcistan’da son
bulacak.
Güzergah boyunca mitolojik olaylar ve hikayelerle anılan bölgeleri rotalarına koyan yatçılar Herkül’ün altın postun peşinden geldiği Giresun adasına gelerek adanın etrafında
Herkül’ün yaptığı gibi 3 tur atarak yollarına devam ettiler.
Yelkenliler Gürcistan’a ulaşmak için tekrar rotalarına devam ederek Giresun’dan ayrıldılar.
(İHA)

Giresun Kalesi, kenti ikiye bölen yarımadanın en yüksek yerindedir. M.Ö.2. yüzyılda
Pontus Kralı 1. Farnakes tarafından yaptırıldığı sanılır. Kale surlarının parlak olmasından
kaynaklı o dönemlerde Bronz Kale olarak da anılmıştır. Tarihte savunması iyi ve alınması
güç bir kale olarak tanımlanır. Kalenin çeşitli yerlerinde oyulmuş taş mağaralar, sur kalıntıları
ve tapınaklar bulunur. Ayrıca yakın tarihimize ait Kurtuluş Savaşında büyük yararlılıklar gösteren ve Atatürk’ün koruma komutanlığını yapan Topal Osman Ağa’nın mezarı da bulunur.
Günümüzde ise çoğu kalelerin aksine sadece bir tarihi varlık değil, yöre insanı tarafından
aktif olarak kullanılan mesire yeri ve gezi alanıdır.

BİLGİ KUTUSU
Giresun Kalesi Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından I. Derece doğal sit
alanı ilan edilmiştir.
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ARAŞTIRALIM PAYLAŞALIM
‘Sit Alanı’ ne demektir? Bir yerin ‘Sit Alanı’ ilan edilmesi o yerin tarihî ve doğal
varlıklarının korunmasını nasıl etkiler? Araştıralım. Araştırma sonuçlarını sınıfta
arkadaşlarımız ile paylaşalım.
Zeytinlik Mahallesi; 3. derece kentsel sit alanı ilan edilen mahalledeki evlerin en eskisi 1840’lı yıllarda inşa edilmiştir. O dönemlerde Gogora Mahallesi olarak anılan mahallede
çoğunlukla Rum ahali ikâmet etmiştir. Evler, Avrupa’ya fındık götüren gemilerin gittikleri yerlerden getirdikleri malzemelerle inşa edilmiştir. Öyle ki evlerin çatılarında kullanılan Marsilya
kiremitleri bunlardan en dikkat çekici olanıdır.

Zeytinlik Mahallesi / Giresun

Zeytinlik Mahallesi’ndeki evler; kendine özgü bahçesi, kapıları, pencereleri, iç dizaynı
ve hiçbiri diğerinin ışığını, manzarasını, hava akımını olumsuz etkilemeyecek şekilde mimari
özellikleri ile ön plana çıkar. Evlerin yapımında taşların birbirine yapışması için ‘şima’ denilen
kireç, yumurta akı ve suyun karışımı ile oluşan harç kullanılmıştır. Zeytinlik Mahallesi’nde 4’ü
anıtsal olmak üzere 85 tescilli yapı bulunur.
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Ortaçağ’dan kalan Meryemana Manastırı (Örenyeri), Şebinkarahisar ilçesinde bulunur.
MS 2. Yüzyıldan itibaren kullanılır. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Sümela
Manastırı’ndan sonra Türkiye’de bulunan en büyük doğal ve oyma manastırdır. Hristiyanlar
için önemli bir ibadet yeri olan manastır, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından da ziyaret edilmiştir. 2014 yılında yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte ziyarete açılmıştır. 1.
derece doğal ve arkeolojik sit alanıdır.
Andoz Kalesi, Tirebolu’nun Saint Jean (Senjan), Bedrama ve Andoz isimli üç kalesinden biridir. Bugün Espiye ilçe sınırları içerisinde yer alır. MÖ 1300’lü yıllarda yapıldığı
zannedilir. Etrafı surlarla çevrilidir. Bazı kısımlarda kuleler mevcuttur. Oldukça küçük bir kaledir. Her yönüyle bölgeye hâkim olan Kale’den günümüze yer yer tahribata uğramış surlar
gelebilmiştir.

Tirebolu Kalesi / Giresun

Tirebolu’nun üç kalesinden biri de Bedrama Kalesi’dir. Bütünüyle yerli kayalar üzerine
kuruludur. Kale surlarından çok azı günümüze kadar gelmiştir. Kale içerisinde fırın, odalar,
şarap ve su küpleri, savaşırken kullanılan tüfek yerleri ile bugün harabe olan 20 civarında
merdiven vardır.

85

ÜNİTE NO: 5

ŞEHRİMDE BEN

5.2. Giresun’a Kimlik Kazandıran Şahsiyetler
Giresun, eserleri ve çalışmalarıyla Giresun’un bir kent olarak büyüyüp gelişmesine
katkı sağlayan birçok sanatçı, yazar, oyuncu, sporcu ve bilim insanı yetiştirmiştir. Bunların bazıları; Can Akengin (1892-1942), Aziz Nesin (1915-1995), Kemal Tahir (1910-1973),
Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), Kâtip Şadi (1932- …), Naim Tirali (1925-2009), Yaman
Okay (1951-1993)’dır.
Bunların dışında kentimizin yetiştirdiği diğer şahsiyetlerden bazılarını kısaca tanıyalım:

Hasan Ali Yücel (1897-1964)
İstanbul doğumludur. Soyu babası Ali Rıza Bey üzerinden Giresun-Görele’nin Daylı
köyüne uzanır. 1922’den itibaren İzmir Erkek Muallim Mektebi, Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul
Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi gibi okullarda öğretmenlik yapar. 28 Aralık 1938’den 5
Ağustos 1946’ya kadar Maarif Vekilliği (Milli Eğitim Bakanlığı) yapar. Tercüme Bürosu, Köy
Enstitüleri, Ankara Devlet Konservatuarı onun döneminde kurulur. Hasan Ali Yücel şair,
çevirmen Can Yücel’in de babasıdır.

Osman Gökçe (1901-1946)
Giresun-Görele’nin Daylı köyünde doğmuştur. Karadeniz kemençesinin en önemli
ismidir. TRT’ye derlemeler yapan Muzaffer Sarısözen Karadeniz gezisinde kemençe tekniğine hayran kaldığı Osman Gökçe’yi Ankara’ya davet etmiş, Osman Gökçe burada radyo
programlarına çıkmış ve plâklar kaydetmiştir. Bu dönemde kayda alınan, Giresun Eşref Bey
Şarkısı, Tamzara, Giresun Karşılaması gibi kayıtlar, Odeon Yılları adı altında Odeon Müzik
tarafından 2012’de CD olarak yayınlanmıştır.

İdris Küçükömer (1925-1987)
İktisatçı ve düşünürdür. 1960 sonrasında Yön ve Ant dergisindeki yazılarıyla
tanınmıştır. Özellikle “Düzenin Yabancılaşması” adlı kitabı çok ses getirmiş ve iddialarıyla
bugüne kadar tartışılagelmiştir.
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Ara Güler (1928-2018)
İstanbul doğumludur. Babası Dacat Güler Giresun-Şebinkarahisar Yaycı köyündendir.
Picasso, Salvador Dali, Winston Churchill, Louis Aragon, Alfred Hitchcock, Marlon Brando,
Âşık Veysel, Orhan Veli, Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi pek çok sanatçıyı fotoğraflayan Ara
Güler, hayatı boyunca kendini sanatçı değil foto muhabiri olarak tanımlamıştır.
Okuma Parçası:
Ara Güler’in Kendi Ağzından
Bir gün babam, “Dünyanın her yerine gidiyorsun, babanın köyünü merak etmiyor musun?” dedi. “Hadi gidelim” dedim. Giresun’a gittik, Giresun’dan Şebinkarahisar’a araba tuttuk.
Oradan Yaycı köyüne gittik. Babam doğduğu evi aradı, bulamadı. Kiliseyi aradı, bulamadı.
Mezarlığı tarla yapmışlar. Çocukken yüzünü yıkadığı üç gözlü bir çeşme vardı, o kalmış. Oraya götürdüler, yüzünü yıkadı.
“Çocukken anam beni dövenin üzerine koyar, dolaştırırdı” dedi. Hemen köylüler döven
kurdu, babamı da içine koydular, döndü. Ben de fotoğraf çektim. Baktım, babam ağlıyor. 6
yaşında bıraktığı köyüne benimle beraber dönünce çocukluğu aklına gelmiş. Sonra, Sivas’a
dönmek için araba tuttuk. Yolda giderken “Ah, unuttum” dedi. “Buranın karayemişleri meşhurdur. Anam beni İstanbul’a mektebe gönderirken yanıma torba içinde yemişler vermişti,
onları yiyerek gelmiştim. Benim memleket sevgim, yemişle başlar. Geri dönüp alalım.” “Baba,
gözünü seveyim, 100 kilometre yol geldik. Şimdi yemiş için 100 kilometre geri gideceğiz, 100
kilometre tekrar bu tarafa geleceğiz, sabah olacak. Başka sefer alırsın” dedim. İstanbul’a
döndük.
Babam vefat etti. Cenazeye gideceğimiz gün evin kapısı çaldı. “Kimsiniz” dedim, “Dacat Güler’i arıyoruz” dediler. “Dacat Güler’i kaybettik, şimdi cenazeye gidiyoruz, isterseniz siz
de gelin” dedim. Meğer gelenler, köyde bizi gezdiren köylülermiş. Yanlarında da bir sandık
vardı. Baktım, karayemiş getirmişler. Babamın almak istediği, hasretini çektiği karayemişler.
Çocukluğunda yediği, kokusunu aldığı, kendi memleketinin yemişleri. Hepsini ceplerime doldurdum, ceplerim şişti. Öyle gittim cenazeye. Tam babamı toprağa koyacaklar, “Açsanıza tabutu” dedim, açtılar, döktüm yemişleri. Babamı çocukluğunun yemişleriyle birlikte gönderdim
öteki dünyaya.
Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/ara-guler-e-memleketinden-toprak-ve-giresun-yerelhaber-3105036/
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Fethi Naci (1927-2008)
Giresun doğumludur. İlk yazılarını 1945-1946 yıllarında “Aksu” dergisinde yayımlamıştır. Bir süre Yön ve Ant gibi dergilerde siyasî yazılar yazsa da asıl şöhretini roman eleştirileriyle kazanmıştır. Öyle ki Türk edebiyatında roman eleştirisi söz konusu olduğunda akla
gelen ilk isim Fethi Naci olmuştur.
Gücünü Yitiren Edebiyat, Reşat Nuri’nin Romancılığı, Yüzyılın 100 Türk Romanı gibi
kitapları temel başvuru kaynakları arasında yer alır.
Şenes Erzik (1942- …)
18 Eylül 1942 tarihinde Giresun’da doğan Şenes Erzik Robert Kolej ve ardından Boğaziçi Üniversitesinde eğitimini tamamlayarak çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. 1989
ile 1997 arasında beş dönem Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış ve FİFA’da,
UEFA’da yıllarca çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türkiye Futbol Federasyonunun ilk ve tek
onursal başkanıdır. Hâlen Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu, FİFA İcra Kurulu
ve UEFA Şeref Üyesidir.
Okuma Parçası:
ELLER İLAHİSİ
Ellerini görsem oğlumun
Uzun esmer parmaklı ellerini
Onları özlüyorum
Üç yaşına yağan karda
Kızarmış, ısıttım öpe hohlaya
Ozanda el-ücra çağrışımı yapan
Alucra kışları
Bir elim elinde sabaha dek
Öteki yorganının üstünde
Üşümezdi artık örttüm sardım ya
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Görsem ellerini oğlumun
Ardında bağlı durmasa
Kalmasa Alucra sisler içinde
Gevaş’a kurtlar inmese
Cano kızak yap oğluma
Uçar gider göle doğru
Çığ düşer, Artos’a salma

Ellerini görsem oğlumun
Dizgini tutarken atının üstünde
Sağrısı yelesi al ürpermede
Ferhan usul usul titrese

Ellerini görsem oğlumun
Yeşil söğüt dalını incelikle
Kuş sesleriyle değiştiğinde
Beş yaşında çalışkan ellerini
Uçtu gitti kitapların ardında
Uçtu gitti kalemlerin ardında
Gülten AKIN
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5.3. Giresun’un Somut Olmayan Kültür Varlıkları
Bir bölgenin “somut olmayan kültür varlıkları”nın başında halk oyunları gelir. Bu bağlamda geçmişinde sayfiye şehri olma özelliği bulunan Giresun’un zengin bir oyun
repertuarı vardır. Bunların başında Giresun
karşılaması ve horon gelir. Horonun dik horon, düz horon, sallama, Gürcü sallaması,
sıksara (sık horon) gibi türleri vardır. Ayrıca
Çandır tüfek oyunu ile metelik, kolbastı ya
da lazotlar adıyla da bilinen fingil oyunu GiFolklor Gösterisi / Giresun

resun’un yaygın halk oyunlarındandır.

Giresun halk oyunlarında Doğu Karadeniz’in meşhur sazı kemençenin yanı sıra davul zurna, kaval ve bağlama da kullanılır. Bu enstrüman çeşitliliği Giresun’un geniş bir yelpazeye yayılmış müzik kültürünün göstergesidir. Görele, kemençenin icra merkezi ve âdeta
başkentidir. Dolayısıyla Görele, Sis Dağı ve çevresi karakteristik Karadeniz türkülerinin de
beşiğidir. “Atmacayı Vurdular”, “Püsküllüdür Püsküllü”, “Çavuşlu Diye Diye” gibi bütün Türkiye’nin kulağının âşinâ olduğu türküler bunlara örnektir. Diğer taraftan Türk halk müziğinin
ana enstrümanı bağlamanın tavır belirleyen türkülerinden biri olan “Bağlamam Perde Perde” de bir Giresun türküsüdür. Bağlama, özellikle Giresun karşılaması ve kolbastı oyunlarının türkülerinde sık kullanılır.
Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinin Karadeniz sahil kesimiyle Doğu ve İç
Anadolu Bölge’lerinin geçiş noktasındaki konumu, özellikle Şebinkarahisar’ın kervanların
güzergâhı üzerinde yer alması Giresun’un folklorik ve müzikal zenginliğini destekleyen diğer
bir unsur olmuştur. “Tamzara” türküsü bu durumun kanıtlarındandır. Tamzara türküsünün
ezgisi köken olarak Doğu Anadolu yöresine aitken Giresun’da kemençeyle buluşup yeni bir
forma ulaşmıştır.

Sıra Sizde:
Sanat, kültür, bilim, spor dünyasında Giresunlu olan başka isimler kimlerdir?
Araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Etkinlik:
Çatlakaltı’nda sıralandı kayıklar
Giresun’un evleri
Deniz dalgalandı suda oynar balıklar
Şima ile kaynama
Recinin kâtibi bizi de bizi ayıplar
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama
Ateşlere yansın ah o zâlim Giresun
İnip de Çatlakaltı’nda dayıları göresin
Ninna aslanım ninna
Ninna a gülüm ninna
Elindedir elinde
Giresun’da kayıklar
Kaması var belinde
Kızlar fındık ayıklar
Ben bir kıza vuruldum
Sevenler sevdiğini
Giresun’un içinde
Gece gündüz sayıklar
Yukarıdaki türkülerde Giresun’da gündelik hayatı ifade edebilecek neler çıkarılabilir?

Bilgi Kutusu:
Fransa, İngiltere, Avusturya, Almanya ortaklığında Osmanlı İmparatorluğu’nun
borçlarını tahsil amacıyla 1883’te kurulmuş şirkete reji (reci) denirdi. Tütün
üreticisi sadece rejiden ruhsat alabilir, ürünlerini sadece onlara satabilirdi. Bu
sınır ve yasakları “Kolcu” denilen silahlı birlikler denetlerdi. Türkiye Cumhuriyeti 1925’te rejinin tüm haklarını satın almış ve rejiyi kapatmıştır. Çatlakaltı
türküsünün oluştuğu zamanlar bütün Anadolu Ağızlarında olduğu gibi Giresun
ağzında da “j” sesi “c” olarak söylenirdi. Türküde rejiye reci denmesi bundandır.
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BİLMECELER

1. BİLMECE

3. BİLMECE

Dağdan gelir dak gibi
Kolları var budak gibi

Dağdan gelir taştan gelir
Beş bıyıklı eniştem gelir

Eğilir su içer		
Bağırır oğlak gibi

4. BİLMECE

2. BİLMECE

Taştandır, demirdendir, yediği hamurdandır.

Allah bilir işini		
Beline sokar şişini

5. BİLMECE
Bir kuş tuttum alaca		
Bağladım dört ağaca
Mevlâ’m bir yapmış
Ne kapı ve ne de baca
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Giresun’un ağız özellikleri iki bölgeye ayrılır. Birinci ağız bölgesinde Piraziz, Bulancak, Merkez ilçe, Dereli, Keşap, Yağlıdere, Güce, Espiye, Tirebolu, Doğankent, Çanakçı,
Görele ve Eynesil yer alır. İkinci ağız bölgesi ise Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerini kapsar.
Birinci ağız bölgesinin karakteristik özelliklerinden biri hem zamir hem de sıfat olarak
kullanılan “o” kelimesinin “u” diye söylenmesidir: Orda (urda), onlara (unnara) gibi. Yine şimdiki zaman çekimlerinde “-yor” kipi yerine uzun okunan “-i” sesi kullanılır: Geliyorum (gelim),
geziyor (gezi) şeklinde. Fakat Espiye’den Vakfıkebir’e kadarki bölgede şimdiki zaman çekimi “-yu” ekiyle yapılır: “geliyum, geliysun, geliyu” gibi. Durum zarfı olan öyle, böyle, şöyle
kelimelerindeki “y” sesi düşer ve düşen sesten önceki ünlü uzun okunur: Öyle (öle), böyle
(böle), şöyle (şöle) gibi. “n” sesi de düşme eğilimindedir: Bana (baa), sana (saa). İşaret sıfatı
ve zamiri olan bu, şu, o kelimelerinin başına “ha” getirilmesi de Giresun’un ağız özelliklerindendir: Habu, haşu, hau gibi…
İkinci ağız bölgesi kısmen sahil kesiminden farklıdır. En belirgin farklılıklardan biri iç
Anadolu ağız özelliklerinin etkisiyle “k” ve “g” ünsüzlerinin yanındaki yuvarlak ve ince ünlünün
kalınlaşması durumudur: Güzel (gozel), güneş (guneş), köye (koye)… Ayrıca Alucra’nın
kuzeyiyle Espiye, Güce, Tirebolu ve Doğankent’te “d” sesleri “t” olur. Bu eski Türkçenin bir
özelliğidir: Dökersin (tökersin), dikmişler (tikmişler)… Yine bu ilçelerde Kıpçak Türkçesinin
g>v değişimine de rastlanır: Sığır (sıvır), bardağı (bardavu), yemeği (yemevü) gibi. Bölgede
Kuman Köyü, Kuman Obası, Yuman Yaylası, Kuman Deresi gibi yer isimlerinin bulunması
da Kıpçak Türkçesi özelliğinin tesadüf olmadığını gösterir.
Ses ve söyleyiş değişimleri dışında Giresun ağzına ait bir lügatçeden (sözlükçe) de
bahsedilebilir.
Etkinlik:
Aşağıda yöresel söyleyiş özellikleriyle yazılmış kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını bulup eşleştiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dozirik
Pezük
Fene zollu
Girebi
Haccak
Gavsuk
Zeli

(
(
(
(
(
(
(

) Mısır
8. Pool
) Çok güzel
9. Keyfanı
) Pazı
10. Alamuk
) Topaç
) Fındığın dış kabuğu
) Yaşlı kadın
) Daha sonra, Akşam
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Hıdırellez, Kuşdili Festivali, Mayıs Yedisi, Otçu Göçü gibi ulusal envanterde de yer
alan şenlikler, Giresun’un somut olmayan kültürel varlıkları arasındadır. Özellikle Çanakçı’da
yaşayan kuşdili, UNESCO’nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndedir. Şehrimizin bu değerinin yaşatılması için 1997’den beri “Kuşdili Festivali” düzenlenir.
Mayıs Yedisi ise “Giresun Aksu Festivali” adıyla uluslararası bir festival olarak her sene
20 Mayıs’ta geleneksel ritiüller ihmal edilmeden (sacayaktan geçme, dere taşlama, adanın
etrafını dolaşma) çeşitli etkinliklerle kutlanır.
“Otçu göçü” ise bir bakıma Çepniliğin konar-göçer köklerine bir yolculuk gibi mevsimin yaza dönmesiyle nüfusun köyden, kasabadan yaylaya göçmesidir. Yaz aylarında yapılan
yayla şenlikleri ise bir bakıma otçu göçünün tamamlayıcısı gibi hem şehir içinden hem de
dışından dikkate değer bir nüfusu yaylalarda toplayan etkinliklerdir.
Günümüz Türkiye’sinde hemen her yerde güncel kıyafetler giyilirken yöresel kıyafetler
hem folklorik bir unsur olarak hem de ihtiyaca bağlı şekilde varlığını sürdürür. Giresun’da
da durum böyledir. Geleneksel kadın kıyafetlerinde peştamal, cepken, bindallı, entari, hırka,
yün çorap, yaşmak, çember yer alır. Bunların vazgeçilmez bir parçası olan peştamalin başa
bağlananıyla bele sarılanı farklıdır. Erkek kıyafetleri ise aba-cepken, zıpka, Çerkez kayışı,
ikilik, mintan, kabalak ve çizmeden oluşur. Aksesuar olarak da kama-bıçak, gümüş kamalık,
hamayil, muska, gavdanlık, fişeklik, barutluk kullanılır. Erkek kıyafetinin karakteristiğini zıpka
belirler. Zıpka; baldırdan altı bacakları saracak şekilde dar, ağ kısmı şalvar gibi bol bir pantolondur. Aba ise zıpkayla aynı renkte üst giysidir. Kıyafetin başa sarılan kısmına ise kabalak
denir.

Bilgi Kutusu:
Osmanlı döneminde İstanbul Boğazı’nı korumakla görevli Karadenizli askerlere
“Kara Zıpkalılar” dendiğini biliyor muydunuz?

Etkinlik:
Giresun’a özgü yöresel kiyafetleri araştırınız.
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Giresun mutfağı coğrafyanın yiyeceklere yansımış somut hâlidir. Deniz ve balıkçılık,
yayla ve hayvancılıkla Giresun’un doğasında buluşmuş ve şehrin mutfağını şekillendirmiştir.
Çorbalardan balık yemeklerine, kavurmalardan kızartmalara, hamur işlerinden tuzlu ve turşulara kadar coğrafyanın yemek kültürüne etkisini Giresun mutfağında gözlemek mümkündür. Karalahana çorbası, mendek çorbası, karalahana sarması, döşeme, madımak yemeği,
hamsi böreği, fasulye diblesi, kiraz tuzlusu kavurması, menevcen mücveri, sakarca kızartması, hamsili ekmek, pide… Giresun’un kendine özgü yemeklerinden birkaçıdır.

Etli Karalahana Sarması:
Malzemeler				Hazırlanışı
1 demet karalahana			

Karalahanalar yıkanır, sapları koparılıp haşlanır ve

Yarım kilo kıyma			

soğumaya bırakılır. Sarmanın harcı için pirinç yıkanır,

1.5 çay bardağı pirinç		

soğanlar ince ince doğranır, maydanoz kıyılır ve kıyma

Yarım demet maydanoz		

ile tuz ilave edilir. Karalahanalar dörde bölünür. Her

İki soğan				

parça hazırlanan harç ile sarılır. Tencereye dizilir.

1 çorba kaşığı salça			
Tuz					

Salça sıcak su ile sulandırılır, bu karışıma da tuz eklenir
ve karalahanalar

Su					

salçalı suyla pişirilir. Sıcak servis edilir.
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5.4 Giresun’da Basın
Atatürk diyor ki
“Basın, milletin genel sesidir.
Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, özetle bir milletin hedefi mutluluk olan ortak yönde yürümesini sağlamada, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.”

Bilgi Kutusu
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şeylere yayın ya da daha genel ve
bilinen adıyla medya denilmektedir. Medya; gazete, dergi, radyo, televizyon ve
genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsar.
Kitle iletişim araçları; insanların eğlenmesinde, bilgi edinmesinde, kamuoyu oluşmasında ya da yeni görüş ve düşüncelerin hızla yayılmasında çok etkilidir.
Günümüzde instagram, facebook, twitter, whatsapp gibi uygulamalar sayesinde sosyal medya kavramı oluşmuş ve farklı kültürleri, kişileri bir tuş kadar
yakınlaştırmıştır.

Türk basın tarihinin bütünü ile kavranabilmesi bölge basınının da incelenmesini gerektirir. Bölge basını o bölgenin toplumsal ve kültürel olayları, sorunları üzerinde inceleme
yapacak olanlar için ilk akla gelen kaynaklar arasındadır. Bu bağlamda Giresun basını da
geçmişe ışık tutan önemli bir kaynaktır.

Giresun basın tarihi hakkında ilk ve tek bilgiyi anılarına dayanarak Nuri Ahmed Çimşid
vermiştir. Giresun basın tarihi hakkında yapılan araştırma, Giresun’da ilk Türk gazetesinin
basıldığı 1908’den 1976’ya kadar yayımlanan gazete ve dergilerin incelenmesini, Giresun
basınına emek verenlerin tanıtılmasını ve Nuri Ahmed Çimşid’in anılarını içermektedir.
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Gireson Maarif
Şehrimizde 1908’de Rumlar “Atriyas”; Ermeniler de “Pertek” adlarında iki gazete çıkarır. “Gireson Maarif” ise Giresun ‘da basılan ilk Türk gazetesidir. Samsun’da Dr. Sıtkı Avni
ile birlikte “Aksisada” adlı bir gazete çıkaran Mehmet Hamdi hemşehrilerinin çağrısı üzerine
Giresun’a gelir ve Özel İdarenin kurmuş olduğu matbaada “Gireson Maarif”i yayınlar. 57x82
cm. boyutundaki kâğıdın 1/4› ine 4 sayfa olarak basılan gazete, her hafta pazartesi günleri
yayınlanmıştır. Fiyatı ise 10 paradır.

Ne var ki gazetenin yayın süresi 1 yılı geçmez. Mehmet Hamdi yöneticilerle anlaşamadığından ayrılıp kendi adına “Gireson” gazetesini çıkarır. 1910’da yayın hayatı son bulan “Gireson” gazetesinin yerine ise “Karadeniz”’ gazetesini çıkartan Mehmet Hamdi’nin 1911’de bir
siyasi partinin (Hürriyet ve İtilaf) kongresine katıldığı için bu gazetesinin de yayımı durdurulur.

Yeşilgireson
1925’ten bugüne Giresun tarihine tanıklık etmiş; savaşı, hüznü, yokluğu, sıkıntıları,
gözyaşlarını yıllarca sütunlarına taşımış; Anadolu’nun tasasını, yükünü sırtlanmış bir gazete,
“Yeşilgireson” gazetesi.
Kurtuluş Savaşı sonrası yeniden
ayağa kalkan genç Türkiye’nin attığı her
adımı Karadeniz’in şirin bir köşesinden
Giresun’dan takip etmiş, Harf İnkılabından diğer devrimlere kadar birçok değişim
ve dönüşümü başta Giresun olmak
üzere Karadeniz bölgesine yansıtmayı
başarmış bir gazete Yeşilgireson gazetesi.
Yayınlandığı 1 Haziran 1925 tarihinden günümüze kadar yayın hayatına kesintisiz devam etmesinden dolayı bugün Giresun’un
en eski gazetesidir.

97

ÜNİTE NO: 5

ŞEHRİMDE BEN

Günümüzde Giresun’da yayımlanan pek çok gazete vardır. Bunlar; Aktif Haber (Espiye), Bizim Dereli (Dereli), Bizim Piraziz (Piraziz), Dereli’nin Sesi (Dereli), Gazete Işık (Bulancak), Gazete Savaş (Bulancak), Giresun Ekspres (Merkez), Giresun Gündem (Merkez),
Giresun İleri (Merkez), Giresun Öncü (Merkez), Karadeniz Postası (Görele), Sisdağı Haber
(Görele), Son Baskı (Keşap), Sonses (Tirebolu), Takip (Dereli), Yeni Giresun (Merkez) , Yeni
Şebinkarahisar (Şebinkarahisar), Yeşilgiresun (Merkez), Yeşil Çotanak (Tirebolu), Yıldız Haber (Bulancak), Yöremiz (Espiye) gazeteleridir.

Etkinlik:
Anayasada iletişim ile ilgili hak ve özgürlüklerimizin olduğu maddeleri araştırınız.

5.5 Giresun’da Çocuk ve Genç Olmak
İnsanlar 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Çocukların beslenme, barınma, eğitim,
sağlık gibi doğuştan sahip olduğu temel hakları vardır. Her çocuğun sahip olduğu bu haklara
«Çocuk Hakları» denir. Çocukların ruh ve beden açısından da sağlıklı büyümeleri gerekir.
Bunun içindir ki en önemli hakları «oyun» haklarıdır. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz
çocuklarımızın sağlıklı birer birey olabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için sosyal, kültürel
ve sportif yönden faaliyet gösterebilecekleri imkânlar vermek gerekir. Bu bakımdan Giresun
sahip olduğu olanaklarla çocuklara ve gençlere birçok fırsat sunar. Merkez ve ilçelerde ilk
ve orta dereli okullar, şehir merkezinde Giresun Üniversitesi, ilçelerde üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullar hizmet sunmaktadır. Ayrıca merkezde ve ilçelerde çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren birçok özel eğitim kurumu yer alır.
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Giresun sahip olduğu sportif ve kültürel altyapı ile de çocuk ve genç dostu bir şehirdir.
Merkezde biri şehrin doğusunda diğeri batısında yer alan iki gençlik merkezi, yüzme havuzu,
ilçelerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri hizmet vermektedir. Ayrıca şehrin farklı alanlarına yayılmış parklar, özel müteşebbislere ait spor alanları mevcuttur. Merkez
ve ilçelerde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri çeşitli spor branşlarında kurslar açarak
gençlere ve çocuklara spor yapma imkânı sunmaktadır. Giresunspor futbol takımı Türkiye
1.Ligi’nde mücadelesine başarıyla devam etmektedir. Bunların dışında Giresun Belediyesi
Konservatuarı, Vahit Sütlaş Sahnesi, Bulancak Mürsel Gülmez Sahnesi gençlerimizin sosyal,
kültürel, sanatsal gelişimini desteklemektedir.

Türkiye’de 35 il ve ilçede hizmet veren müstakil çocuk kütüphanelerinden biri de Giresun’dadır. Ayrıca merkezde ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler,
üniversite ve okul kütüphaneleri araştırmacı ve okuyucularını beklemektedir. Şehrimizde üniversitelere ve kamu kuruluşlarına bağlı araştırma laboratuvarları araştırmacılara, gençlere ve
her yaştan bilim meraklısına kapılarını açmaktadır.
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5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y”yazınız.Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (......) Kültür; bir insan topluluğunun yüzyıllar içerisinde ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin toplamıdır.
2. (......) Kütüphaneden ücretsiz aldığımız kitapları geri vermek zorunda değiliz.
3. (......) Giresun’a kimlik kazandıran mekânlardan birisi de Andoz Kalesi’dir.
4 .(......) Çanakçı’da yaygın olarak kullanılan kuşdili, UNICEF’in acil koruma gerektiren “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ndedir.
5. (......) Giresun’da basılan ilk Türk gazetesi «GiresonMaarif”tir.
6. (......) Zeytinlik Mahallesi 3. derece sit alanı ilan edilmiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları,kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Çocuk hakları on sekiz Yeşil Giresun otçu göçü zıpka Aksesuar
1. Haziran 1925 yılından günümüze kadar kesintisiz yayın yaptığı için Giresun’un en eski gazetesi ......
....................................................gazetesidir.
2. Dil,din,ırk,cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara .................
.......................................denir.
3. .................... Giresun’un geleneksel erkek kıyafetinin bir parçasıdır.
4. ......................yaşın altındaki herkes çocuktur.
5. Mevsimin yaza dönmesiyle nüfusun köylerden,kasabalardan yaylaya geçici olarak gitmesine
................................denir.
6. Geleneksel erkek giysilerinde kama-bıçak,gümüş kamalık, hamayil, muska, gavdanlık, fişeklik ve
barutluk ..............................olarak kullanılır.
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C. Aşağıdaki tabloda karışık olarak verilen geleneksel kıyafetlerin kadın ya da erkek kıyafeti olduğunu işaret ile gösteriniz.

KADIN

ERKEK

1. Peştamal
2.Çerkez Kayışı
3. Bindallı
4. İkilik
5.Hırka
6.Yün Çorap
7.Mintan
8.Çember
9.Aba
10. Zıpka
11.Cepken
12. Entari
13. Kabalak
14.Yaşmak
15.Çizme
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D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Her kenti sembolize eden bir takım eserler vardır.Giresun’da da kentimizi ve özelliklerini yansıtan tarihi ve kültürel mekânlar bulunur.
Aşağıda verilenlerden hangisi Giresun’a kimlik kazandıran mekânlardan değildir?
A) Bedrama Kalesi

C) Boztepe

B) Andoz Kalesi

D) Zeytinlik Mahallesi

2. Sümela Manastırı’ndan sonra Türkiye’deki en büyük doğal ve oyma manastırı olan “Meryemana Manastırı hangi ilçemizde yer alır?
A) Şebinkarahisar

C) Çamoluk

B) Alucra

D) Doğankent

3. Giresun Adası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğu Karadeniz’in üzerinde yaşanılabilen tek adasıdır.
B) Kadın savaşçı olarak bilinen Amazonların Giresun adasında yaşadıkları düşünülür.
C) Uzun süre İspanyol ve İngilizler tarafından gemi sığınağı olarak kullanılmıştır.
D) “Herkül’ün Altın Post’u “Giresun Adası için söylenen mitolojik hikâyelerden birisidir.

4. Ülkemiz yemek çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bunda coğrafi şartların ve kültürün etkisi büyüktür. Dolayısıyla her bölgenin veya şehrin tanıtıcı yemekleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Giresun’a ait bir yemek değildir?
A) Samatsa

B) Haluşka

C) Döşeme

D) Mendek Çorbası

5. Eserleri ve çalışmalarıyla Giresun’un bir kent olarak büyüyüp gelişmesine katkı sağlayan birçok
sanatçı, yazar, oyuncu, sporcu ve bilim insanı yetiştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Giresun’a kimlik kazandıran şahsiyetlerden biri değildir?
A) Aziz Nesin

B) Ara Güler

C) Orhan Kemal

D) Can Akengin
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E. aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bir şehrin kültür-sanat hayatının canlı olması ne anlama gelir? Açıklayınız.
2. Şehrimizin her ilçesinde bir kütüphane olmasının size ne gibi katkıları vardır. Açıklayınız.
3. Tarihi eserler niçin müzelerde korunmak zorundadır?
4. Şehrimizin coğrafi özelliklerinin kültüre ne tür etkileri vardır? Açıklayınız.

Bilmecelerin cevapları: 1-Kurbağa 2-Mısır koçanı
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