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

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

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

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

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

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

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

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

Mehmet Akif ERSOY
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Gençliğe Hitabe
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.

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

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

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Merhaba Çocuklar, benim adım
Cudi.
Şırnak isminin nereden geldiğini
biliyor musunuz?
Haydi, birlikte öğrenelim!

Senin adın nedir?
………………………………
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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:











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

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

Günlük
hayatımızı
düşünelim.
Sabah
kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere
ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek,
soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan
geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi,
öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da
hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri
yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç
duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de
çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır.
Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden
gelmesi oldukça zordur.
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Gün içerisinde ulaşımımızı
sağlayan şoförler, okulda eğitim
aldığımız öğretmenler iş
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı
karşılayanlardan birkaçıdır. O
hâlde iş bölümü yaparak
ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.

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

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
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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 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.

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.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak şehir
hâlini aldı.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında,
verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından
savunması kolay yerlerde kuruldu.
Zaman içinde
büyüyen şehirlerin
belirli bir düzen
içinde
yönetilebilmesi, dış
saldırılardan
korunabilmesi gibi
ihtiyaçlar yönetim
birimlerinin
kurulmasını
sağladı.Böylece
kral ya da meclis
tarafından
yönetilen şehirler
doğdu.

Kalabalık nüfusun
ihtiyaçlarının
karşılanması için
şehirde; fırıncılık,
kasaplık,
demircilik,
marangozluk,
terzilik gibi
meslekler ortaya
çıktı.

Şehirler; barınma,
Türkiye, Irak,
güvenlik,eğitim,
Hindistan ve Mısır
sağlık gibi insanî yeryüzünde en
ihtiyaçların
en
eski şehirlerin
uygun
şekilde
kurulduğu
karşılanabileceği
ülkelerdir.
yerler hâline geldi.

İlk Çağ’da kurulan
şehirlerde; evler,
ibadethaneler, idari
yapılar, dükkânlar,
pazar yerleri şehri
meydana getiren
başlıca unsurlardır.
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Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşaş gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve benzeri
doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu
bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Truva Antik Kenti Kalıntıları

Truva Antik Kenti Kalıntıları/ Truva
Hazinesi
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Truva Antik Kenti Kalıntıları
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Efes Antik Kenti Kalıntıları / Kütüphane

Göbeklitepe / Şanlıurfa

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.
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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. Tarihi 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
tarihi yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir.
Denizleri, 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.

Karabük / Safranbolu

Çanakkale / Bozcaada Ayazma Plajı

Bartın/Amasra
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Ayder Milli Parkı

Rize / Çay

Nevşehir/ Peri Bacaları

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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ŞEHİR VE MEDENİYET

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun
maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve 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.
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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.
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 etkiler ve tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan
insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bize bunu en iyi şekilde anlatır.

Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada
yaşayan Rumların Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir
yerleşim yeri haline gelmiştir.

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

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

• Kurtuba (Cordoba)
• Medine
• Paris
• İstanbul
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Kurtuba (Cordoba)

Kurtuba Ulu Cami/ İspanya

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.

Kurtuba Ulu Cami/ İspanya
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Medine

Mescid-i Nebevi
“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 tarihinde öneme sahip 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, askeri 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.
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Paris

Eyfel Kulesi

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) Üniversitesinin 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

Notre Dame Katedrali
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İstanbul

Kız Kulesi

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.

Ayasofya Müzesi
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Sent Antuan Kilisesi

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

Araştıralım

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

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

Evden veya
apartmandan
çıkıldığında sokakta
karşılaşılan insanlarla
selamlaşmak, onlara
hatırlarını sormak
iletişimi başlatır.
Pencere önünde oturan
ve dışarıyı izleyen
birini tanımıyor olsak
da selamlaşmak, hem
onu hem bizi mutlu
edecek hem de sokağı
sahiplenmemizi
sağlayacaktır. Böylece
sokak bizim için
güvenli bir alan hâline
gelecektir.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile
başlar. Sokaklar, her şehirde farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş,
kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar…
Sokakların yapısını, şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi
şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri
burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da
sokaktakilerle iletişim kurulur.
Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını
sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaşmak,
hem onu hem bizi mutlu edecek hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için
güvenli bir alan hâline gelecektir.
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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.

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.

Aynalı Çarşı / Çanakkale
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Tarihi Mısır Çarşısı/ İstanbul

Kahramanmaraş/ Bakırcılar Çarşısı
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.

Düz Damlı Kerpiç Evler

Ahşap Cumbalı Evler
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, tarihi 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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ŞEHİRDE YAŞAM
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, dini, kültürel yaşamını ve
kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür
mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.
Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
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.
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2018 Yılı Nüfus Verileri
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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.

Köy

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

Dayanışma; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine
bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır.

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

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan
dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
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Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları,
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler arasındaki dini, 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.
Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireylerarasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma
ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla
karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket
edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok
örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım
etmesi bunun bir göstergesidir.
Türk milleti 1999’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.

Van Depremi/2011

Marmara Depremi/1999

Elazığ Depremi / 2020
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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. İnsanların şehirde belirli
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı
sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen
görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her
ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları
insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak
gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk
görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir.
Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

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

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz
kuralları düşünerek Melike’nin
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo): “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip
birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini
unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında
uymamız gereken kuralları
inceleyelim.

İbadethaneler, insanların 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.

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

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

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

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 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.
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 Sence okuduğun metinde şehrin hangi fırsat ve
risklerinden söz edilmiştir?

 Bunlara başka neler
ekleyebilirsin?

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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• 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.

Sağlık Fırsatları

Eğitim Fırsatları

ŞEHRİN FIRSATLARI

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

İş Fırsatları
Ulaşım 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.

• 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.

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

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal
afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar
şehirde karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü
dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler alınmadığı takdirde can
ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus kalabalık olduğundan
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde
gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir
durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak
can
ve
mal
kayıplarını
önleyebilir
veya
azaltabilir.

DEPREM
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı
üzerindedir. Bazı büyük şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde
kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir.
Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili iki yolu depreme dayanıklı
yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı alınacak önlemler konusunda
bilinçlenmektir.
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Deprem Sırasında Bunları
Yapmalısın

Deprem Öncesinde Bunları
Unutmamalısın

Deprem Sonrasında Bunları
Yapmalısın
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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 ve on binlercesi de bu kazalarda yaralanmaktadır. Türkiye’de ve
dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte
sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle
kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı
sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
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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.

Trafikte uymamız gereken kurallara bir bakalım

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.

ŞİDDET
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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 cevap
verir misin?

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler
özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları
mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir
şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır.
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir
başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere
kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi
gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.
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Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda
kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam
alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla
yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk
arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek
gösterilebilir.
Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân
tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda
kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni
çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman
sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak
üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim.

 Kaldırımlar yüksek olmamalı,
genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya
bebek arabası gibi araçların sığacağı
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.
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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.
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270
Yaşındaki
Çınar Ağacı

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.

Yürüyen Köşk
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Yürüyen Köşk

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.
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Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Sen de çevrende gördüğün veya
yaptığın uygulamaları söyler
misin?

.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve
hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve
o yere tekrar gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan
korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz.

Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine
yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 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.
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ÖNEMLİ

• Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini;
hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde
korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak
amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı
davranmanın suç olduğunu
ve bu suçu işleyenlerin
cezalandırıldığını biliyor
muydunuz?
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ŞEHRİMİZİN KONUMU VE COĞRAFİ
ÖZELLİKLERİ

BUNU BİLİYOR MUSUN?
Şehrimiz hem Güneydoğu Anadolu hem
de Doğu Anadolu Bölgesi sınırları
içerisinde yer almaktadır.

Şehrimiz, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yer alan bir şehirdir. Şehrimiz,
batıda Mardin, kuzeyde Siirt ve Van,
kuzeydoğuda Hakkari illeri; güneyde de Irak
ve Suriye devletleri ile çevrilidir.

Şırnak İl Sınırları (sirnak.csb.gov.tr)
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Şırnak İlinin Türkiye Haritasında Konumu
Şehrimiz, 16 Mayıs 1990 tarihli 3647 sayılı Yasa uyarınca Türkiye’nin 73. ili olmuştur. Şehrimizin
Merkez ilçe dışında 6 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerimiz; Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap ve
Güçlükonak’tır.
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ŞEHRİMİZİN İKLİMİ


Şehrimiz hangi iklim özelliklerine
sahiptir?



Yaşadığımız çevredeki iklim özellikleri
yaşam şeklini nasıl etkilemektedir?

HAZIRLIK

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toprağı bulunan şehrimizde birbirinden farklı
hava şartları görülür: Bunlardan biri bölgeyi özellikle kış aylarında etkisi altına alan soğuk hava şartları;
bir diğeri ise yaz aylarında etkili olan sıcak hava şartlarıdır. 1

Şehrimizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalan kısmında kışlar sert ve soğuk geçmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalan kısmında ise kışlar daha ılıkken yaz ayları aşırı sıcak geçmektedir.
Kış mevsiminde fazla kar yağışı şehir merkezi ve doğuda kalan ilçelerde ulaşımda zorluklara neden
olmaktadır.

1https://sirnak.ktb.gov.tr/Eklenti/6665,sirnakpdf.pdf?0.
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Kış Şartları
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalan Şırnak Merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kışlar serttir. Kuzeyden
gelen soğuk havalar bu ilçelerde kış aylarının sert ve karlı geçmesine neden olur. Karla örtülü gün sayısı güney
bölgesine göre daha fazladır. İlin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan Cizre, İdil, Güçlükonak ve Silopi
ilçelerinde kışlar daha ılık, yazlar ise aşırı sıcaktır.

Cudi Dağı

Şehrimizde kış ayları soğuk ve
kar
yağışlı,
ilkbahar
ve
sonbahar yağmurlu, yaz ayları
ise sıcak ve kurak geçmektedir.
Yaz ve bahar aylarında Şırnak
Merkez ilçenin bulunduğu
yerde Cudi Dağı’ndan esen
rüzgârlar
gecelerin
serin
geçmesini sağlar.

ŞEHRİMİZİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
Şehrimizde karasal iklimin görülmesi doğal bitki örtüsü üzerinde etkilidir. Yaz mevsimindeki
yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur. Dağlık alanda yer alan
ormanlar seyrektir. Orman altı bitki örtüsü kurakçıl otlardır. Bu bölgelerdeki başlıca ağaç türü meşedir.
Özellikle Beytüşşebap ve Uludere civarında bulunan dağların yüksek yerlerinde alpin çayırları bulunur.2

Flora, fauna, endemik bitkinin ne
demek olduğunu biliyor musun?
Araştırıp sınıfta paylaşır mısın?
Şehrimiz flora ve fauna bakımından zengin bir ildir. Endemik bitkilerden olan, ters lale ya da diğer adıyla
dağ lalesi Türkiye'de özellikle Uludere- Hakkari arasındaki dağlarda yetişen ve koruma altında olan bir
bitkidir.

2https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=5.
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ŞEHRİMİZİN YER ŞEKİLLERİ
HAZIRLIK

Şehrimizin yeryüzü şekillerini araştırır
mısınız?

Cudi Dağı

Şehrimizin batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, yer şekillerinin büyük bölümü akarsular
tarafından derince yarılmış platolar halindedir. Bu coğrafi yapı içerisinde iki ekolojik bölge bulunmaktadır:
Birinci ekolojik bölge, rakımı 300-400 metre arasındaki geniş
ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve İdil ilçelerini kapsar.
İkinci ekolojik bölge ise rakımı 1000 metre ve üzerindeki engebeli, sarp
yamaçlar ve yüksek dağların yer aldığı, tarım alanın az buna bağlı olarak
orman ve meraların geniş çapta bulunduğu Merkez, Beytüşşebap,
Güçlükonak ve Uludere ilçelerini kapsamaktadır.
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ŞEHRİMİZİN AKARSULARI
Şehrimizde bulunun akarsular Dicle Nehri’nde toplanır. Dicle Nehri’ni besleyen akarsular; Habur
Çayı, Hezil Çayı ve Kızılsu Çayı’dır. Şehrimizin topraklarından ve bu sulardan daha fazla yararlanmak
amacıyla barajlar yapılmaktadır. Bu barajların projesi GAP’a (Güneydoğu Anadolu Projesi) dahildir.

Mijin Çayı

Şehrimizin önemli dağları;

Şehrimizin dağları Cudi,
Gabar
(Küpeli Dağı), Kel Mehmet, Namaz ve
Altın
Dağları’dır.
Bu
sıradağlar
Güneydoğu Toroslar’ın uzantısıdır.

Dicle Nehri
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ŞEHRİMİZİN DAĞLARI
Çevrenizde hangi dağlar var hiç merak
ettiniz mi?

Cudi Dağı
420 metre ile 2114 metre arasında
yüksekliğe sahiptir. Şırnak il merkezi,
Silopi ve Cizre arasında yer alır. Yan
yana sivri tepelerden oluşan bir dağ
sırasıdır.

Küpeli Dağı
Küpeli Dağı’nın diğer adı Gabar
Dağı’dır. Şehrimizin kuzeydoğusunu
kaplayan Küpeli Dağı, Dicle Nehri ve
kollarının oluşturduğu dik yamaçları
da içine alır.
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Şırnak Kasrik
Boğazı (Geçidi)

Kasrik Boğazı
doğal sit alanı
ilan edilmiştir.

“Gabar ve Cudi Dağları
arasında kalan boğazda,
Asur Dönemi’nden kalma
eserler
bulunmaktadır.
Kasrik Boğazı’nda bulunan
kalıntılardan en önemlisi
doğal kaya üzerinde işlenmiş
bir niş içinde at üstünde
insan figürü kabartmasıdır.
Figür
alçak
kabartma
şeklinde yapılmış olup at
üstünde giden bir insan
tasvir edilmiştir. Atın vücut
hatları anlaşılır olmasına
rağmen insan figürü ve yüz
hatları pek anlaşılır değildir.
Ayrıca Kasrik Boğazı doğal
sit alanı ilan edilmiştir.

Doğal kaya üzerinde işlenmiş bir niş içinde “at üstünde insan” figürü kabartması
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ŞEHRİMİZDE GİYİM KUŞAM
Şehrimiz ve ilçelerinde genel olarak erkeklerin giysisi şal-şapiktir. Tiftikten elde
edilen özel kumaşa ‘şal’ denir. Bu şaldan üretilen yöresel kıyafete ise şal-şapik denir.
Ancak bu kıyafetten ötürü yörede kumaşa ‘şal-şapik kumaşı’ da denmektedir.
Kadınların giysileri ise fistandır. Fakat gün geçtikçe bu giysilerin kullanımı
azalmaktadır. Orta ve ileri yaşlı erkekler daha çok şalvar ve ceket giyerler.3

ŞIRNAK HALKININ YÖRESEL KIYAFETLERİ

3https://sirnak.ktb.gov.tr/TR-56452/giyim-kusam.html.
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ŞEHRİMİZDE YEMEK KÜLTÜRÜ
Zengin bir mutfağa sahip olan Şırnak’ın yöresel
yemeklerinden bazılarının resimleri aşağıda verilmiştir.

KUTLIK ( İÇLİ KÖFTE )
Ufak bulgur (Çiğ köftelik) ve ufak yarma birbirine
karıştırılır, hamur haline getirilir. Kızartılmış soğanlı
kıyma içine doldurulur. Kaynar suya atılıp pişirilir.
Sudan

çıkarılıp

yumurtaya

bulandırılır.

Yağda

kızartılıp servis yapılır.

KADIKE DIFSE ( PEKMEZ
TATLISI )
Kepekli un hamur şekline getirilip
hamurun içine hafif bir pekmez
katılır. Ceviz içi öğütülüp çok az
ezilmiş incir veya çekirdeksiz
üzüm
ceviz

ile

karıştırılır.

Hamur

büyüklüğünde

önce

yuvarlanıp sonra açılır. Ceviz
karışımı içine konulup kapatılır.
Pekmezden şerbet yapılır ve
ateşte kaynatılır. Yapılanlar
bu şerbetin içine konulup bir süre
kaynadıktan sonra, ateşten indirilip soğutulur ve servis
yapılır. Kış mevsiminin en popüler tatlısıdır.
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PERDE PİLAVI
Dibi yuvarlak tencereye
yumurta

ve

yağla

yoğrulmuş yufka haline
getirilmiş

hamur

yerleştiririz.

Az

pişirilen pilava tavuk eti,
baharat

ve

karıştırılır

badem
ve

bu

hazırlanan yufka haline
getirilmiş hamurun içine
konulur.

Ağzı

tekrar

yağlı ve yumurtalı ince
hamurla kapatılır. Üstü
ve

altı

ateşte

veya

fırında pişirilir. Sonra
servis yapılır.

SORYAZ
Soryaz otu yıkanır ve bir bıçak yardımıyla kıyılır.
İnce ince kıyılan soryaz otu kaynayan suya atılır
ve suda bir süre kaynatılır. Daha sonra süzülerek
başka bir kaba alınır. İnce doğranmış bir miktar
soğan yağda kavrulur ve süzülen soryaz otu
üzerine eklenerek karıştırılır. İstenirse içine
kavurma veya yumurta eklenebilir.
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SERBIDEV TARİFİ
Malzemeler


500 gram yarma (kırık buğday)



200 gram tereyağı



Susam



Tuz



Su



Keşk (yaz sıcağında kurutulmuş çökelek)

YAPILIŞI:
- Yarmaya su ve tuz eklenir, iyice pişirilir.
- Geniş bir kaba keşk alınır, azar azar su eklenip
koyu ayran kıvamına gelene kadar yoğurulur.
- Tavada tereyağı iyice kızdırılır.
- Servise hazır hale gelen yarma derince bir
kaba alınır, ortası havuz gibi açılır.
- İçine ayran dökülür, üstüne de tereyağı
eklenir.
- Damak tadına göre susam ile süslenebilir.

Afiyet olsun
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Siz de aile büyüklerinizden yöresel bir
yemek tarifi öğrenip yazar mısınız?
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ŞEHRİMİZ VE İLÇELERİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
Şırnak’ın nüfusunun ne kadar
olduğunu biliyor musunuz?

Nüfus yapısının niteliği toplumların kalkınma ve gelişme potansiyelini ortaya koyan en önemli unsurlar
arasında yer almaktadır. Zira genç nüfus yoğunluğuna sahip bir ülkenin kalkınma potansiyeli ile yaşlı nüfusa
sahip bir ülke arasında strateji farklılıkları olması beklenmektedir.
Şehrimiz, Türkiye’nin genç nüfus yoğunluğuna sahip illeri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu
durum imkânların fırsata dönüştürülmesi açısından büyük değer taşımaktadır. Çünkü genç nüfus yoğunluğu
sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin seyrini doğrudan etkileyebilecek oranda önemli potansiyel
barındırmaktadır.
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Adrese Dayalı Kayıt Sistemine bağlı olarak belirlenen4 şehrimizin il
merkezi ve ilçelerine ait 2019 verileri aşağıda tabloda gösterilmiştir5:

Şehrimizin nüfusu bir önceki yıla göre % 1,03
oranla 5.425 kişi artmıştır.

529.615
Yıl

Şırnak Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2019
2018
2017
2016
2015

529.615
524.190
503.236
483.788
490.184

277.728
277.585
263.831
251.392
256.529

251.887
246.605
239.405
232.396
233.655

Tablo 1: Şırnak nüfusunun yıllara göre değişimi

Cizre
Silopi
Merkez
İdil
Uludere
Beytüşşebap
Güçlükonak

Toplam Nüfus

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

148.697
136.749
93.989
76.895
44.660
16.330
12.295

75.733
70.866
51.391
38.794
25.268
8.912
6.764

72.964
65.883
42.598
38.101
19.392
7.418
5.531

Tablo 2: Şırnak Merkez ilçe ve ilçelerinin kadın ve erkek nüfus sayıları

4https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf.
5https://www.nufusu.com/il/sirnak-nufusu.
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Nüfusun dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkilidir.
 Doğal faktörler: iklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak.
 Beşeri faktörler: tarım, ticaret, madencilik.
Tablo 3:Şırnak Nüfusunun 2019 Yılı Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl

Nüfus
Yüzdesi

Yaş Grubu

Nüfus

2019

0-4 Yaş

66.295

% 12,52

2019

5-9 Yaş

63.912

% 12,07

2019

10-14 Yaş

63.936

% 12,07

2019

15-19 Yaş

59.170

% 11,17

2019

20-24 Yaş

60.962

% 11,51

2019

25-29 Yaş

57.815

% 10,92

2019

30-34 Yaş

37.096

% 7,00

2019

35-39 Yaş

30.717

% 5,80

2019

40-44 Yaş

22.566

% 4,26

2019

45-49 Yaş

18.329

% 3,46

2019

50-54 Yaş

13.233

% 2,50

2019

55-59 Yaş

10.382

% 1,96

2019

60-64 Yaş

7.672

% 1,45

2019

65-69 Yaş

6.171

% 1,17

2019

70-74 Yaş

4.385

% 0,83

2019

75-79 Yaş

2.924

% 0,55

2019

80-84 Yaş

1.938

% 0,37

2019

85-89 Yaş

1.260

% 0,24

2019

90+ Yaş

852

% 0,16

Ben ve ailem
hangi yaş
grubunda yer
alıyoruz?
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.

ŞEHRİMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER

Şehrimizin ekonomisi tarım, hayvancılık ve
ticarete dayalıdır. Şehrimizin kırsal kesimlerinde başlıca
gelir kaynağı hayvancılıktır. Yaylacılık metoduyla çok
sayıda küçükbaş hayvan beslenir ve arıcılık yapılır.
Özellikle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde bal
üretimi yapılmaktadır. Tereyağı, peynir, yün, kıl, tiftik
şehrimizde üretilen başlıca hayvansal ürünlerdir.
Başlıca tarım ürünleri buğday, mercimek, arpa, üzüm ve
pamuktur.
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Şehrimizde madencilik sektörü de gelişme göstermektedir. Cudi Dağı’nda yer alan madenlerde kömür
çıkarılmakta ve yine buradaki tesislerde işlenip pazarlanmaktadır.

Şehrimizin ilçesi Silopi' de bulunan Habur Sınır Kapısı Türkiye'nin Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan tek
sınır kapısı olması nedeniyle ilin bir diğer gelir kaynağıdır.

Şırnak – Kömür Madeni
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ŞEHRİMİZDE DOĞAL AFETLER
Şehrimizde yer şekilleri sebebiyle çığ, erozyon ve heyelan; iklim sebebiyle sel; deprem kuşağı
içerisinde yer alması sebebiyle de deprem gibi doğal afetlerin görülme olasılığı yüksektir.

Yaşadığımız il kaçıncı deprem
bölgesindedir, hiç merak ettin mi?

DEPREM
Türkiye
Deprem
Bölgeleri
Haritasında şehrimizin bir kısmı 1.
derece deprem bölgesinde iken bir kısmı
4. derece deprem bölgesindedir.
Şehrimizde,
yapılaşma
esnasında
deprem
faktörü
göz
önünde
bulundurulmalı ve ilgili yönetmeliklere
hassasiyetle uyulmalıdır. Mevcut yapılar
için de deprem riskinin azaltılması
yönünde tedbirler alınmalı ve yapı tespit
çalışmalarından sonra güvenli olmayan
yapılar gerekli mühendislik çalışması
yapılarak
hazırlanan
projelerle
6
güçlendirilmelidir.

6https://www.researchgate.net/publication/327680033_SIRNAK_ILININ_OLASILIKSAL_SISMIK_TEHLIKE_ANALIZI.
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ÇIĞ
Çığ; genellikle bitki örtüsü
olmayan, engebeli, dağlık ve eğimli
arazilerde,
vadi
yamaçlarında
tabakalar halinde birikmiş olan kar
kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin
etkisi ile başlayan bir ilk hareket
sonucu yamaçtan aşağıya doğru hızla
kayması
olarak
tanımlanır.
Şehrimizin Beytüşşebap, Uludere
ilçeleri yer şekilleri bakımından
dağlık ve engebeli olduğu için kış
aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle
çığ görülme olasılığı yüksektir.

Gazete Haberi (09.01.2019)
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkili
olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, aşırı kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı üç köy
yolu da ulaşıma kapandı.
Etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe genelinde elektrikler kesilirken yoğun kar yağışının
yaşandığı bölgede 3 köy yolu ise kardan dolayı kapandı. Kardan kapalı olan köy yollarında özel idare
ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.7

7http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html.

[Çevrimiçi]
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SEL
Sel, yağmur veya karın etkisiyle taşan bir su kaynağının sebep olduğu su taşkını olarak
tanımlanabilir. Yıl boyunca bol yağış alan, deniz seviyesine yakın ve eğimi fazla olan alanlarda daha sık
görülür. Şehrimizde de bahar aylarında yaşanan kar erimeleri ve aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman sel
felaketleri görülmektedir.
Gazete Haberi 25/03/2019
Cizre'de sel felaketinin bilançosu ağır oldu.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde
başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş
yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü.
Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Cizre
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik
Arıcan, yoğun yağışlar nedeniyle bir sel felaketi
yaşandığını söyledi. Kaymakam Arıcan: “Hem
belediyemiz ve devletimizin bütün kurumları, İl
Emniyet
Müdürlüğümüz,
İlçe
Sağlık
Müdürlüğümüz, AFAD, Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü hemen gerekli müdahalelere
başladılar.”8

8https://www.iha.com.tr/sirnak-haberleri/cizrede-sel-felaketinin-bilancosu-agir-oldu-2264586/.
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ŞEHRİMİZİN TARİHİ
Şehrimiz sınırları içerisindeki yerleşimin M.Ö. 7000’lere kadar uzandığı bilinmektedir. Şehrimizin
geçmişi Kâtip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı 'Seyahatname' eseri ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı
öncesine dayanır. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturmasıyla tufan sona erdiğinden bütün dünya
insanlarının ikinci beşiği Şırnak sayılmaktadır.
 Hz. Nuh Peygamber’in türbesinin Cizre’de olması,
 Cizre surlarının gemi şeklinde olması,
 Cudi ve Gabar Dağı’nda zeytin yetişiyor olması,
 Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresinin 44. Ayetinde yazılması,
Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda durduğuna kanıt olarak gösterilebilir.
Hud Suresi’nin 44. Ayeti: “Ey toprak suyunu
yut! Ey gök sen de (suyunu) tut!” denildi. Su
çekildi; hüküm yerini buldu; gemi Cudi’nin
üzerine oturdu.”

İslam inanışına göre, Nuh Tufan’ı Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi 44. Ayetinde : “Ey toprak suyunu
yut! Ey gök sen de (suyunu) tut!” denildi. Su çekildi; hüküm yerini buldu; gemi Cudi’nin üzerine oturdu. ”
şeklinde anlatılmaktadır. O dağdan inen ilk grup önce Heştan (Yoğurtçular köyünü), Nuh Peygamber’in de
içinde bulunduğu diğer bir grup ise bugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. Bu rivayetlere göre Cizre,
tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak
için Şırnak yazlık ve yayla olarak inşa edilmiştir.
Önceleri Nuh’un şehri anlamına gelen “Şehr-i Nuh” adı zamanla değişerek “Şernah”, “Şırnek” ve
günümüzde de “Şırnak” halini almıştır.
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Şırnak; Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar
dönemlerinde Cizre’ye bağlı bir yerleşim birimi idi. 23 Temmuz 1914 yılında ilçe olmuş ve Siirt iline
bağlanmıştır. Bu konumu 1990 yılına kadar sürmüştür. 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı Kanun’la Siirt
ilinden ayrılarak Türkiye'mizin 73. ili olmuştur.9
GAZETE HABERİ 11/09/2019
"Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür".
Şırnak'ta Doğa Koruma Milli Parklar Bölge
Müdürlüğünce "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında
çalıştay düzenlendi. Şırnak Valisi Ali Hamza
Pehlivan: "Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin
Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci
doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı
türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor.
Nuh'un gemisi, biyolojik çeşitliliğin bir
sembolüdür".
Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge
Müdürlüğünce bir otelde "Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"
kapsamında çalıştay düzenlendi. Projenin bir
örneğinin Şırnak'ta olmasını önemsediklerini
kaydeden Pehlivan, yapılan çalışmaların
toplandığı data hattının "Nuh'un Gemisi"
olmasını da ayrıca önemli bulduklarını dile
getirdi.10
7149
İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN (1)
Kanun Numarası : 3647
Kabul Tarihi : 16.5.1990
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18.5.1990 Sayı : 20522 Mük.
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 182
Madde 2 – 1. Siirt iline bağlı Batman ilçe merkezi Merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı
ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Batman adıyla,
2. Siirt iline bağlı Şırnak ilçe merkezi Merkez olmak, Hakkari ili Çukurca ilçesi Çığlı bucağına bağlı
Andaç ve Ortaköy Köyleri Uludere ilçesi Ortabağ bucağına bağlanmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı
ilçe, bucak, kasaba ve köyleri kapsamak suretiyle Şırnak adıyla,
iki il kurulmuştur.
(http://www.mevzuat.gov.tr)

9http://www.sirnak.gov.tr/tarihce.
10https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=5.

[Çevrimiçi]
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İLÇELERİMİZ
Şehrimizde kaç tane ilçe
bulunmaktadır?

BEYTÜŞŞEBAP
İlçe oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden oluşturulmuş
Arapça bir birleşik isimdir. ‘Gençlerin evi’ anlamındadır. Beytüşşebap’ın tarihi eskilere dayanır. İlçeye
sırasıyla, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. Daha sonra 1054 yılında Selçuklu Devleti’nin, 1514
yılında ise Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936
yılında Hakkâri ve 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı Yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır.
Şırnak’ın doğusunda yer alan Beytüşşebap ilçesi, dağlık ve engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir.
İlçenin en önemli akarsuyu Habur Çayı’dır. İlçenin rakımı 1650 metre olup en yüksek noktası 3300 metreyi
bulan Altın Dağları’dır. İlçe, tipik karasal iklim özellikleri taşımaktadır. Yazları sıcak, kışları sert ve
yağışlıdır.

Faraşin Yaylası

Kato Dağı

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası doğanın bütün güzelliklerini barındırır. Bitki örtüsü
ve çeşitliği açısından zengin bir bölge olduğu için başta arıcılıkla uğraşanlar ve küçükbaş hayvan
besleyenlerin yaylası durumundadır. Beytüşşebap ilçesinin kuzeydoğusunda, ilçe merkezine bir buçuk saat
uzaklıktadır.11

11https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/TurizmAktiviteleri/yayla-turzm745191.
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Zümrüt Kaplıcası
Beytüşşebap ilçe merkezine 7 km
uzaklıktaki Ilıcak köyündedir. Su
sıcaklığı 39 derecedir. Cilt, böbrek
ve romatizma hastalıklarına yararlı
olmaktadır.

CİZRE
Cizre M.Ö.1894 yılında Babil Devleti yönetimine girmiştir ve uzun yıllar bu devletin egemenliği
altında kalmıştır. Daha sonra Asurlular, Artuklular, Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve 1627
yılından itibaren de Osmanlı Devleti hâkimiyeti altına girmiştir.
Milli Mücadele Dönemi’nde büyük
başarılar gösteren Cizre'ye, Fransızlar gelip
şehri savaşsız teslim almak istemişler ancak
halkın
direnişini
görünce
işgalden
vazgeçmişlerdir.

Kırmızı Medrese

İslamiyet'in
Cizre'ye
kadar
yayılmasıyla birlikte şehre yarımada
anlamına gelen ‘Cezire’ adı verilmiş, bu ad
Cumhuriyet Dönemi’nde ise küçük bir
düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir.
Önceleri Mardin’e bağlı bir yerleşim birimi
iken 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile
Şırnak iline bağlanmıştır.

Cizre-Kırmızı Medrese: Cizre Beyliği Dönemi’nde II. Han Şeref Bey tarafından 14. yüzyılda
yaptırılmıştır. Kırmızı tuğlalardan yapıldığı içi “Medreseya Sor” adını almıştır. Dönemin bölge
âlimlerinin yetiştiği yükseköğrenim kurumu görevi üstlenmiştir.
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Cizre Ulu Cami:

Cizre’nin
İslam’ı kabul etmesiyle 639 yılında kiliseden
camiye çevrilmiştir. Abbasiler Dönemi’nde
cami onarıma alınmıştır. 1160 yılında Cizre
Beyi Baz Şah’ın oğlu Al Sencer tarafından
yeniden yaptırılmıştır. 1156’da dört köşe inşa
edilen minaresi 1945-1946 ve 1971 yıllarında
iki kez onarım görmüştür. Cizre Ulu Cami
kapılarında bulunan İsmail Ebul-İz’in yaptırdığı
ünlü ejder figürlerinden biri İstanbul Türk ve
İslam Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır.

Nuh
Türbesi:

Peygamber

Tufan olayından dolayı
‘insanlığın
ikinci
babası’
olarak
adlandırılan Nuh Peygamber’in (a.s.)
mezarı kendi adıyla anılan camide
bulunmaktadır. Dağkapı Mahallesi’nin tepe
noktasında, Dicle Nehri’nin coşup
ulaşamayacağı bir noktaya yapılmıştır. Nuh
peygamberin mezarı özel olarak inşa edilen
beşgen kubbeli alandadır.

Mem u Zin Türbesi
Cizre’nin güneyinde Dağkapı Mahallesi’nde, mezarlık içerisinde yer almaktadır. Medrese
840/1437 yılında Emir Abdal (Abdullah) İbn Abdullah Seyfettin Boti tarafından yaptırılmıştır.
Yapıdan günümüze mescit, türbe, bir medrese hücresi, avluya geçişi sağlayan giriş ünitesi ve bir
eyvan kalmıştır. Medresenin doğu ve batı kanadındaki hücrelerin sadece temel kalıntıları günümüze
ulaşabilmiştir.
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Hamidiye Kışlası

Padişah II. Abdulhamid
Devri’nde Cizre’de kurulan
Hamidiye Kışlası, Mustafa
Paşa’nın (?- Eylül 1902)
alayların sevk ve idare işlerini
yönetmek
amacıyla
Cizre
Kalesi’nin
güneydoğu
köşesinde yaptırmış olduğu bir
binadır. Hamidiye Kışlası
binası, 1892 yılından sonra
yapılmaya başlanmıştır. Bina,
şehrimizin sağlam duran ve
özelliklerini koruyan kültür
varlıklarındandır.

Hamidiye Kışlası

El Cezeri

1136 yılında Cizre’nin Tor
Mahallesi’nde doğmuştur. Sibernetik
alanın kurucusu kabul edilen; fizikçi,
robot ustası, bilim insanı “İsmail
Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri”
1206’da Cizre’de öldü. Lakabını
yaşadığı şehirden alan El Cezeri,
öğrenimini Camia Medresesi’nde
tamamlayarak, fizik ve mekanik
alanlarında yoğunlaşarak pek çok
ilke ve buluşa imza attı. Robotikle
ilgili bilinen en eski yazılı kayıt,
Cezeri’ye aittir. Sibernetik ve robot
biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz
mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır.12
12http://ehamedya.com/da-vincinin-ornek-aldigi-musluman-deha-el-cezeri_20271.html.
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Gazete Haberi 19.08.2019
El Cezeri, Cizreli çocuklara ilham kaynağı oluyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen
ünlü İslam alimi Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri adına bilim merkezi açıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen
ünlü İslam alimi El Cezeri adına açılan bilim merkezine gelen çocuklar, robotik kodlamayı
öğreniyor. "Amacımız öğrencilerimizi bilimle tanıştırmak ve ilçemizde yetişen bilim adamı El
Cezeri'nin icatlarını gelecek kuşaklara aktarmak." diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çasım,
merkezde El Cezeri'nin yaptığı makinelerin maketlerinin sergilendiğini belirtti. 13

GÜÇLÜKONAK
İlçemiz daha önce Siirt ilinin Eruh ilçesine bağlı bir köy iken 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı
Kanun’la ilçe olmuştur. 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı Kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak
iline bağlanmıştır.

Finik Harabeleri
Şırnak ili Güçlükonak
ilçesi, Damlarca köyünde Dicle Nehri
kıyısında bulunan bu surların ne
zaman
yaptırıldığı
kesinlik
kazanamamıştır. Günümüzde harabe
olan
surların
içerisindeki
kalıntılardan kale, zindan, sarnıçlar ve
konutların olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca su almak amacıyla, kaleden
nehre uzanan gizli dehlizler ve
merdivenler yapılmıştır. Surların
içerisinde Asur ve Guti dönemlerine
ait çeşitli kabartmalar bulunmaktadır.
Bunlar arasında kabartma bir kadın
figürü günümüze iyi bir durumda
gelebilmiştir.
Kaynaklardan
öğrenildiğine göre kale içerisindeki
medresede Fakiye Teyran isimli bir
şair ders vermiştir.

13https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/el-cezeri-cizreli-cocuklara-ilham-kaynagi-oluyor/1559473.
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Güçlükonak Fakiye Teyran Medresesi

Güçlükonak Damlarca köyü sınırları içerisinde yer alan cami, halk arasında Fakiye Teyran
Medresesi olarak bilinmektedir. Fakiye Teyran’ın asıl adı Muhammed’dir. “Faki” medrese öğrencisi
anlamında kullanılır. Kuşlarla konuştuğu rivayeti üzerine yaşadığı dönemde ve sonrasında halk
arasında Fakiye Teyran şeklinde isimlendirilmiştir. Yaşadığı dönem ile ilgili farklı rivayetler ileri
sürülmüş ise de gerek şiirlerinin içeriği, teması, stili ve hayatına dair gerçeklerden yola çıkılarak
1550-1690 yılları arasındaki 140 senelik bir zaman dilimi içinde yaşadığı kabul edilmektedir.

HISTA KAPLICASI
Güçlükonak
ilçesi,
Düğünyurdu köyü yakınında,
Dicle
Irmağı
kıyısındadır.
Bölgenin en yüksek ısılı sıcak su
kaynağı olup suyun sıcaklığı 67
derecedir. Kaplıca banyosu
romatizmal hastalıklar ile kadın
hastalıklarına iyi gelmektedir.
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Gazete Haberi 31/07/2019
Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor.
Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati
çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor.

"Cehennem Deresi" bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil
alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı.
Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık, rafting ve trekking gibi sportif aktivitelere
elverişli doğasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

İDİL
İdil ilçesinin milattan önceki adının ‘Zarih’ olduğu söylenir. M.S.(300-400) yıllarında Farslar burayı
istila ettikten sonra buraya “Hazak” ismini vermişlerdir. Hazak, Farsça bir kelime olup mert ve cesur
anlamındadır. İdil, 18.05.1990 tarih ve 20522 Resmi Gazete’de yayımlanan 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı
Kanun’la Şırnak iline bağlanmıştır.

Meryem Ana
Kilisesi

Tarihi M.S. 57. seneye
dayanan İdil Meryem Ana
Kilisesi’nin ilk ismi Mor
Yuhan olarak geçmektedir.
Dünyanın en eski ikinci
kilisesi olarak bilinmektedir.
İdil’in merkezinde
bulunmaktadır.
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İdil ilçesine bağlı
Öğündük
köyündedir. Diğer
adı Sabriyel
Kilisesi’dir. Köyün
tamamı Süryani
olduğundan kilise
faal durumdadır.

Öğündük (Maryohanna) Kilisesi

SİLOPİ
Silopi ilçesi çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde
bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular ve Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde uzun yıllar
kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine girmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Cizre ilçesi
ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı Kanun’la Şırnak iline
bağlanmıştır.
Silopi merkeze 2 km
uzaklıkta, Birlik (Cuma) köyünde
bulunan ve halk arasında Nuh
Nebi olarak adlandırılan cami ve
medrese köyün güneybatısında
mezarlık
içerisinde
yer
almaktadır. Üzerinde herhangi bir
kitabe yoktur. Bu nedenle yapılış
tarihi belli değildir. Yörenin
tarihsel seyrine, caminin plan ve
mimari özelliklerine bakılarak
caminin XIII. yüzyıl başlarında
Selçuklu Dönemi’nde yapıldığı
anlaşılmaktadır.

Nuh Nebi Cami ve Medresesi
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İlçede ticari hayat oldukça gelişmiştir. Habur Sınır Kapısı’nın ilçede bulunması nakliyecilik
sektörünü geliştirmiştir. İlçe halkı genellikle geçimini bu yolla sağlamaktadır. Mevcut kamyon ve
tırlar halen Irak’a yük taşımaktadır. Habur Sınır Kapısı Türkiye'nin Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan
tek sınır kapısı olması nedeniyle şehrimizin ve ülkemizin önemli bir gelir kaynağıdır.

ULUDERE
Uludere ilçesinin tarihi, milattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular ve
Romalıların egemenliğine girmiştir. Uludere, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı
İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Beytüşşebap ilçesine bağlanan Uludere,
27.06.1957 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun’la ilçe haline getirilmiştir. 16.05.1990 tarihinde
çıkarılan 3647 sayılı Kanun’la yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.
İlçe merkezinin rakımı (denizden
yüksekliği) 1230 metredir. Yükselti
ilçe genelinde 800 metre ile 3200
metre arasında değişmektedir.

En düşük yükselti Şenoba beldesinde
ölçülmüş olup en yüksek nokta ise Kel
Mehmet Dağları’nda ölçülmüştür.
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Uludere’de; coğrafi şartlar, yeryüzü şekilleri, yükselti, denize olan uzaklık gibi nedenlerden dolayı
karasal iklim görülür. Yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve karlı geçmektedir. Yaz mevsiminde
sıcaklıklar genellikle 35 derecenin üstüne çıkarken kış mevsiminde ise sıcaklıklar 0 derecenin altına düşer.
Uludere topraklarının % 33’ü meşe ormanları ve fundalıklarla, % 2’si ekili arazi ve % 65’i çayır ve
meralarla kaplıdır. Uludere’deki genel bitki örtüsü; ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert
çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bozkır (step) bitki örtüsüdür.

Uludere bozkır (step) bitki örtüsüne sahiptir.
Yüksek yerlerde yer yer dağ çayırları (alpin
çayırları) da görülür. Bu bozkırlar genel
itibariyle daha önceden tahrip edilmiş meşe
ormanlıklarıdır.

Uludere ilçesinde, küçükbaş hayvancılığın ve arıcılığın yapıldığı yaylalar başta olmak
üzere doğal güzellikler, geniş otlaklar, meşe ormanları, buz gibi soğuk su kaynakları ön plandadır.
Yüksekliği 3200 metreye ulaşan yaylaların yanı sıra doğal güzelliklerin büyük çoğunluğuna
karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır.
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Uludere’de yer şekilleri ve iklimin etkisi ile nüfus azdır. Nüfus daha çok su kaynaklarına
yakın dağ eteklerinde, vadi boylarında toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. İlçe nüfusunun % 75’i
kırsalda yaşamakta olup nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır.
İlçenin coğrafi yapısı nedeniyle tarım alanları oldukça az ve parçalıdır. Başlıca geçim kaynağı
hayvancılıktır. Ayrıca halk arıcılık, az da olsa meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmaktadır. Yaylaları ile
meşhur ilçenin yüksek bölgelerinde küçükbaş hayvancılık ve arıcılık ön planda yer almaktadır.
Yaylalardaki bitki örtüsü çeşitliliği yüksek kalitede bal üretimine katkı sağlamaktadır.
İlçede jeolojik yapının zengin olması itibariyle çok sayıda linyit ve demir ocağı bulunmaktadır.

Uludere Evleri
87 | Ş e h r i m i z Ş I R N A K

KOMŞU İLLERİMİZLE BENZERLİKLERİMİZ VE
FARKLILIKLARIMIZ
Şehrimizin komşularını biliyor musunuz? Komşu olduğumuz şehirler hakkında sahip
olduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.

Şehrimizin doğusunda yer alan komşusu Hakkari’nin;
1.

Van, Irak ve İran’a sınırı bulunmaktadır. Hakkari’nin 4 ilçesi vardır. Bunlar; Şemdinli, Yüksekova,
Çukurca ve Derecik’tir. Hakkari’nin plaka kodu 30’dur.
Beytüşşebap ve Uludere
ilçelerimizin 1990 yılına kadar
Hakkari ilçeleri olduğunu biliyor
musunuz?

2.
3.

4.

Yeryüzü şekilleri engebelidir. Bu nedenle tarım arazisi azdır. Tarım yapılabilen yerlerde de ancak tahıl
üretimi yapılmaktadır.
Yeryüzü şekillerinin engebeli olması Hakkari ilimizde bitki örtüsünün çeşitli olmasını sağlamıştır. Bu
durum ise arıcılık faaliyetini geliştirmiştir. Hakkari’nin Şemdinli balı Türkiye’de üretilen en önemli
ballardandır.
Hakkari’de kışlar soğuk ve karlı geçer. Bu durum çoğu zaman çığ felaketlerine yol açar ve ulaşımı
olumsuz etkiler.
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5.

6.

İlkbahar aylarında düşen yağmur ve karların erimesi sel, heyelan gibi doğal afetlerin oluşmasına neden
olmaktadır. Ancak ilkbaharda yağmurların artması ve karların erimesiyle su miktarı artan Zap Suyu’nda
su sporları yapılmaktadır.
Hakkari dağlarında yetişen Ters Lale; ilkbaharda çiçek açan, gösterişli bir çiçektir. Ters Lale baharın
müjdecisi olarak sembolik öneme sahiptir.
Şehrimiz ile Hakkari ilimizin benzer ve
farklı yönlerini arkadaşlarınla paylaşır
mısın?
Aşağıdaki tabloya bu özelliklerin
bazılarını yazar mısın?

BENZERLİKLER

FARKLILIKLAR

Siz de diğer komşularımız hakkında bilgiler araştırıp aşağıdaki tabloya yazınız.
VAN

MARDİN

SİİRT

Plaka Kodu
Coğrafi Bölge
İlçeler
Komşu Ülkeler
Bitki Örtüsü
Yeryüzü Şekilleri
İklim
Nüfus Özellikleri
Şehrimizle Benzerliği
Şehrimizle Farklılığı
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME
1) Aşağıda verilen kelimeleri bulmaca içinde bularak çiziniz.
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HABUR
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ŞALŞAPİK

KAPLICA

KIZILSU

BOZKIR

İLÇE

HEZİL

ÇIĞ

GABAR

2) Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
Cizre

Mardin
Cudi

Karasal
Kasrik

*Şehrimizin komşularından biri ……………….’dir.
* Nuh Peygamber Türbesi ………………… ilçemizde yer almaktadır.
* Kuran-ı Kerim’de adı geçen dağımız …………………’dir.
* ………………. Gabar ve Cudi Dağları arasında kalan boğazın adıdır.
*Şehrimizde ……………… iklim görülmektedir.
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3) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

7
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2
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4
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SOLDAN SAĞA
1. Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde yer alan kaplıcanın adı.
3. Silopi'de yer alan Türkiye'nin Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan tek sınır kapısı.
5. Sibernetik alanının en büyük dehası.
6. Şırnak yöresine ait özel dokuma.
7. İlimiz sınırlarında bulunan dağdır.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. Şeyh Ahmed-i Hani’nin en önemli başyapıtı.
4. Uludere dağlarında yetişen ve koruma atında olan endemik bir bitkidir.
8. Kadınların bebek yiyecek ve benzeri eşyaları sırtlarında taşımak için kullandığı bir çanta türü.
9. İlçelerimizden biri.
10. Nüfusu en fazla olan ilçemiz.
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4) Aşağıdaki dilsiz haritada şehrimizi, şehrimizin komşusu olan illeri ve ülkeleri ilgili kutucuklara yazınız.

5) Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olan ifadelerin başına ‘D’, yanlış olanların başına ise ‘Y’
yazınız.
(

) Şehrimizin yedi tane ilçesi vardır.

(

) Şehrimizde Akdeniz iklimi görülmektedir.

(

) Hamidiye Kışlası Cizre ilçemizde yer alan bir tarihi eserdir.

(

) Fakiye Teyran Medresesi İdil ilçemizde bulunmaktadır.

(

) Şehrimiz 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.

(

) Toplan nüfüsu en az olan ilçemiz Uludere’dir.

(

) Zümrüt Kaplıcası Beytüşşebap ilçesinde yer almaktadır.

(

) Şehrimiz 1990 yılında il olmuştur.
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ŞEHRİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK
UNSURLAR
Şehrimizde insanlar geçimlerini nasıl sağlar?
Araştırır mısın?
Şehrimiz, uluslararası yol ağı içinde bulunan Irak ve Ortadoğu ülkeleri
bağlantısını sağlayan stratejik bir konuma sahip olan Habur Sınır Kapısı’na
sahiptir. Şehrimizin içinde bulunduğu Dicle Bölgesi, sınır bölgesi olduğu için dış ilişkiler açısından önemli
bir geçiş bölgesi rolünü üstlenmiştir. Bölgenin sınır ülkelerle ticaret yapma kültürü, ticari imkanlara yakın
olması gibi özellikleri sayesinde son yıllarda ticari ilişkileri artmıştır. Türkiye’nin en aktif ikinci sınır kapısı
olan Habur Sınır Kapısı’na sahip şehrimiz, bu özellikleri ile bir transit ticaret bölgesi olduğunu
göstermektedir.
Şırnak-Van yolunun bitmesi sonucunda Van’dan Irak, Suriye ülkelerine ve Mardin, Diyarbakır
illerine insan ve mal ulaşımı Şırnak üzerinden olacaktır. Bu durumun şehrimizin gelişimine büyük katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.14

ŞEHRİMİZİN MADEN OLANAKLARI

Asfaltit: Asfaltit madeninin Türkiye’de sadece şehrimizde bulunması ve
bu madenin sanayide önemli kullanım alanlarının olması, şehrimizi ayrıcalıklı bir
konuma taşımaktadır. Madenin kullanım ve yönetim planının oluşturulmasıyla kentin
ekonomik kalkınması sağlanabilir.
Petrol kökenli olan ve sanayinin birçok alanında kullanılan asfaltit, şehrimiz
genelinde 82 milyon ton rezerve sahiptir. 2013 itibariyle Şırnak’taki bir termik
santralde kullanılmaya başlanan asfaltitin, ekolojik ve bilimsel çerçevede kullanılması
ile kent ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir.

14

https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf
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Bazalt:

Şehrimizde Suriye sınırında Cizre ve
İdil
ilçeleri
arasında
bazalt
rezervleri
bulunmaktadır. Fakat tam olarak rezerv miktarı
tespit edilememiştir. Bölgede yapılan bazı
araştırmalara göre bazaltların blok özellikleri
nedeniyle kaldırım taşı (Arnavut kaldırımı) olarak
kullanılabilir olduğu belirtilmiştir.

ŞEHRİMİZDE TARIM VE HAYVANCILIK
Şehrimizde tarım ve hayvancılık ekonominin temelini oluşturur.
Tarımda buğday, arpa ve mercimek üretimi başta gelir. Sanayi bitkilerinden pamuk ekimi yaygındır. Cizre ve
Silopi ilçelerinde yüksek kaliteli nar ve üzüm yetişir.
Hayvancılıkta ise en çok kıl keçisi, koyun ve yöreye özgü kahverengi tüylü tiftik keçisi yaygındır.

Büyükbaş Hayvancılık

Şehrimiz genelinde 33 bin civarı büyükbaş
hayvan vardır. Silopi, Cizre ve İdil ilçelerindeki
geniş, sulanabilen tarım arazilerinin bulunması ve
iklim şartlarının uygun olması, ikinci ürün
yetiştirme imkanı sağladığından bu bölgeler
büyükbaş hayvanlar için kaba yem üretimine
uygundur. Bu bağlamda bu ilçeler hem süt hem de
besi işletmeleri ile entegre hayvancılık tesisleri
için uygundur.
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Küçükbaş Hayvancılık

Şehrimizin kuzey kesimleri, dağlık arazi şartlarına
sahiptir. Bu araziler geniş mera ve yaylalara sahip olduğundan
koyun ve keçi yetiştiriciliğine çok uygundur. Küçükbaş
hayvancılık projeleri için bu alanlar uygun bir kaynak
oluşturabilir. Son zamanlarda uygulanan projeler sayesinde keçi
yetiştiriciliğinde artış görülmektedir.
Keçi ırklarından şehrimizde genelde kıl keçisi
görülmektedir.

Arıcılık
Şehrimiz mera alanları bakımından zengin bir
floraya sahiptir. Bu mera alanlarında doğal ve kaliteli
bal üretimi gerçekleştirilmektedir. Şehrimizde bitki
çeşitliliğinin fazla olması, ilaç ve gübre kullanımının
çok az oluşu balın kalitesini daha da artırmaktadır.

Su Ürünleri
Şehrimizin kullanabilir temiz yer üstü sularına sahip olması kültür balıkçılığının gelişme
imkanını artırmaktadır. Şehrimiz Uludere ilçesi Gülyazı köyünde gökkuşağı alabalığı yetiştiren işletme
mevcuttur. Yapımı devam eden göletler ve barajlar sayesinde balıkçılık faaliyetlerinin ileriki yıllarda
artarak önemli bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.

Örtü Altı Sebzecilik
Şehrimizin özellikle güney kesimlerinde iklim şartlarının uygun olması sebebiyle güneş
enerjisinden yararlanma imkanı yüksektir. Bu sayede yılın 12 ayı üretim ve pazarlama imkanlarının sonucu
olarak yüksek kar elde edildiğinden örtü altı sebzecilik üretimi son derece cazip hale gelmektedir.15

15

https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/sirnak.pdf
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GAZETE HABERİ –
Şırnak'ta Göçü Önleyen Yatırım
Şırnak'ta 3 girişimcinin, Silopi ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurdukları tekstil fabrikası çoğu kadın 300 kişiye
ekmek kapısı oldu. İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitimle istihdama kavuşanların da bulunduğu fabrika, batıya
göçü önledi.
Devlet desteğiyle kurulan fabrika çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı olurken, İŞKUR'un programından
faydalanan 77 kişiyle toplamda 300 çalışanın memleketlerinde işe kavuşması, batıya göçün de önüne geçti.16

ŞEHRİMİZE ÖZGÜ ÜRETİM ALANLARI VE ZANAATLARI
Şehrimizde Dokumacılık
Şehrimizde dokumacılık geleneği, eskiden beri yaşatılmaya çalışılan ancak günümüzde gittikçe
azaldığı gözlenen değerlerimizdendir. Şehrimiz merkez ve ilçelerinde özellikle erkekler tarafından
kullanılan kıyafetler ve bu kıyafetler için üretilen yöresel el dokumalarına “şal-şapik” denilmektedir.
Tiftikten üretilen, kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğine sahip olan şal-şapik el dokumaları yaklaşık 600
yıl öncesine dayanan bir gelenektir. Köyden şehre göçler, ekonomik sebepler, yörede beslenen tiftik
keçilerinin her geçen gün azalması, teknolojik gelişmeler, bu geleneksel kültürü sürdüren tek ustanın
kalması, şehrimizle özdeşleşmiş dokumaları ve kıyafetleri yok olma aşamasına getirmiştir.17
GAZETE HABERİ : "Şal-şapik" Belediye Desteğiyle Yaşatılacak
Şırnak ve Cizre'de, doğal tiftikten üretilip kök boya ile renklendirilen ve tezgahlarda dokunan "şal-şapik"
kumaşının, gelecek nesillere aktarılması için, görevlendirme yapılan belediyeler tarafından atölyeler açıldı.
"Kültürümüzü yaşatıp onunla var olmak istiyoruz." Kentin kültürünü yansıtacak tek sanatın şal-şapik kumaşı
olduğuna dikkati çeken vatandaşlar son yıllarda kaybolmaya yüz tutan bu tarihi mirasa sahip çıkan Şırnak
Belediyesine minnettar olduklarını dile getirdi.18
19.07.2018

Şal-Şapik Nedir, Nerelerde Kullanılır?
Şal: Erkeğin boyuna göre ölçülerek dikilen, geniş boru paçalı pantolona verilen isimdir.
Şapik: Göynek olarak olarak adlandırılan yani erkeklerin kullandığı gömleğe verilen isimdir.
Bu iki giysi üzerine giyilen bir de yelek bulunur ve şapiğin üzerine giyilir. Şal-şapik giysisi üzerine
giyilen diğer aksesuarlar ise Kıras-Levendi ve Şeleme’dir. Şal-şapik kumaşı kendine özgüdür ve en önemli
özelliği kışın sıcak, yazın serin tutmasıdır. İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile şal-şapik
kumaşının üretiminde devamlılık sağlanarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatılmıştır. İdil, Silopi,
Uludere ilçeleri ve çevre köylerinde şal-şapik kumaşı üretimi, ham madde eksikliği nedeniyle azalmaya
başlamıştır. Şehrimiz Merkez ve Cizre ilçelerinde iki atölyenin açılmasıyla üretimin yeniden canlanması
sağlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirnakta-gocu-onleyen-yatirim/1537496
https://www.academia.edu/37447289/SIRNAK_YORESI_SAL_SAPIK_DOKUMACILIGI
18 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/sal-sapik-belediye-destegiyle-yasatilacak-/1208513
16
17
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ŞEHRİMİZİN TURİZME KATKILARI
ŞEHRİMİZDE TURİZM
Şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler, doğal yapılar değerlendirildiğinde bu değerlerin
büyük bir kısmının kırsal alanlarda bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple turizm kırsal bölgelerin
kalkınmasında önem arz etmektedir. Şehrimizde Dicle Nehri, Cudi Dağı, Cehennem Vadisi, Kasrik gibi
önemli doğa güzelliklerinin olduğunu görmekteyiz. Bu yerlerin turizme kazandırılması başta yöre halkına
olmak üzere ülkeye fayda sağlayacaktır. Karacadağ (3275 m), Altın Dağ (3358 m) ve Cudi Dağı (2114 m)
yükseklikleri ile dağcılık turizmi potansiyeline sahiptir. Kızılsu Çayı’nda olta balıkçılığı yapılmaktadır.
Bunun yanında Cudi Dağı’nda bitki çeşitliliğinin fazla olması buranın botanik (bitki) turizm açısından
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.19

Cehennem Vadisi

Şehrimizde gezip gördüğün doğal
güzellikleri sınıfta arkadaşlarınla
paylaşır mısın?

19

www.kultur.gov.tr
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Kasrik

Hezil Çayı

Dicle Nehri

Cudi aynı zamanda Nuh Tufanı’ndan sonra geminin oturduğu dağ olarak da çok önemli bir
turist çekme potansiyeline sahiptir. Şehrimizde Dicle Nehri önemli bir unsurdur. Şehrimiz
topraklarını kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda kesen Dicle, Cizre’yi geçtikten sonra TürkiyeSuriye sınırını oluşturur. Dicle’nin bir kolu olan Habur Çayı ise Irak ile şehrimiz (aynı zamanda
Türkiye) arasında sınır oluşturur. Şehrimiz sularını toplayan Dicle Nehri’nin başlıca kolları Habur
ve Kızılsu’ dur. Habur Çayı’nın kolu olan Hezil Çayı Irak ve Suriye sınırını oluşturur (Şırnak Kültür
Envanteri, 2010). Dicle Nehri’nde ve kollarında olta balıkçılığı, rafting ve doğa yürüyüşleri
yapılabilmektedir.

Hezil Çayı

Şehrimiz önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Birçok âlimin ve talebenin yetiştiği
Kırmızı Medrese, yüzyıllar öncesinden inşa edilen Abdaliye Medresesi, Osmanlı Dönemi’nde önemli
bir yeri olan Hamidiye Kışlası, geçmiş yıllara inat hala ayakta duran Cizre Kalesi, Finik Kalesi,
Kasrik Köprüsü vs. önemli eserlerden birkaçıdır. Bunların yanında Hz. Nuh Türbesi ve Cami, tarihi
Cizre Mezarlığı, Ahmed El-Cezeri, İsmail Ebul El- Cezeri ve Mem u Zin türbeleri önemli tarihi
miraslardır.
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Şehrimiz ilçelerinden İdil, hem inanç turizmi hem de tarihi yapılar açısından önemli bir yere
sahiptir. İdil’de yüzyıllardan bu yana çoğunlukla Hristiyan inancına sahip Süryaniler yaşamaktadır.
Bu sebeple geçmişten günümüze 17 tarihi kilise kalmıştır. İdil bu özelliğinden dolayı Hristiyanlar
için önemli bir çekim merkezi konumundadır.
Şehrimizde hem inanç hem doğa hem de kültür turizminin canlanmasını sağlayacak birçok
unsurun olduğu görülmektedir. Aynı zamanda halkın misafirperverliği turizmin gelişmesinde en
önemli faktör olarak görülmektedir.20

Hz. Nuh’un Gemisi

Şehrimiz sahip olduğu zengin tarihi,
kültürel kaynakları ve doğal değerleri ile
turistik açıdan önemli bir cazibe
merkezidir. Turizm sektöründe zamanla
gelişme sağlayan şehrimiz, turizm ve
rekreasyon tesisleri nitelik ve nicelik
olarak hedeflenen özelliklere sahip
olduğunda turizm açısından istenilen
düzeye ulaşacaktır. Şehrimizde yer alan
tarihi eserler, doğal güzellikler ve
turistik açıdan görülmeye değer diğer
yerlerin gerektiği gibi değerlendirilebilmesi için, daha
fazla altyapı, çevre düzenlemesi ve turizm yatırımına
duyulmaktadır.

Cudi Dağı

ihtiyaç

20

https://www.academia.edu/10325046/%C5%9Eehri_Nuh_un_%C5%9E%C4%B1rnak_K%C4%B1rsal_Turizm_A%C3%A7%C4%B1s
%C4%B1ndan_De%C4%9Ferlendirilmesi_The_Evaluation_of_Rural_Tourism_in_City_of_Noah_%C5%9E%C4%B1rnak_
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Şehrimizin turistik değerlerinin başında Nuh Tufanı sonrasında, Hz. Nuh’un gemisinin
konduğu Cudi Dağı gelir. Cudi Dağı’nda Hz. Nuh’un gemisine ait “mıh” denilen büyük çiviler ve
tahta kalıntıları mevcuttur. Bu durum Kuran'ı Kerim'de de doğrulanmaktadır.
Kasrik beldesinde Gutilerden kalma köprü, taştan yontulmuş sulama kanalı, ata binmiş adam
resmi, Besta Meryem Kaplıcaları bulunmaktadır. Cizre’de Hz. Nuh Türbesi, Mem-u Zin Türbesi,
Kırmızı Medrese ve Birca Belek Kalesi; Güçlükonak’ta Gutilerden kalma Finik Kalesi ve meşhur
Hesta Kaplıcaları; Beytüşşebap’ta Faraşin Yaylası ile İdil’de Merkez Cami’nin yanı sıra
Süryanilerden kalma çok sayıda kilise bulunmaktadır.
Şehrimizde ve ona bağlı ilçelerinde dört adet turizm belgeli tesis mevcuttur. Toplamda 543
odaya sahip bu tesislerde 1110 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca mahalli idareler tarafından
belgelendirilmiş altı tesiste de 481 yatak kapasitesine sahip 182 oda yer almaktadır.
Şehrimiz turizm sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin iyi bir şekilde
değerlendirilmesi ile şehrimiz turizm gelirlerinin önemli boyutlara ulaşabileceği öngörülmektedir.
Ören yeri ve mesire alanı ne demek araştırır
mısın?

Şah Ören Yeri
Cizre'nin kuzeydoğusunda, Çağlayan köyündeki Şah Ören
Yeri, Cudi Dağı’nın en sarp noktasının eteğindedir. Yerleşmenin
kuzeyi, doğusu ve batısı tamamıyla dağlıktır. Bu dağlık kesimlerde
Düşe, Çeko, Hırabe, Kayzer, Hırd Kale Harabeleri yer almaktadır.
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Finik Ören Yeri
Güçlükonak ilçemize bağlı bugünkü
Damlarca köyü sınırları içerisinde bulunan
kale, iç kale ve dış kaleden oluşmaktadır.
Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik
Ören Yeri MÖ 4000 yıllarına aittir. Dağlık bir
bölgede yer alan ören yerinde saray, zindan,
sarnıçlar ve beyaz kalker taşından oyulmuş çok
sayıda mağara ev bulunmaktadır. Finik
Kalesi’nin kuzeyinde, Borzana Sitiya adı
verilen yerde kayaya işlenmiş bir kadın figürü
kabartmasıyla köyün kuzeydoğusunda yan
yana duran bir kadın ve bir erkek figürü
kabartması yer almaktadır.

Cizre Kalesi

MÖ 4000 yıllarında Guti İmparatorluğu
tarafından Cizre Surları ile Cizre Kalesi
yaptırılmıştır. Kale üzerinde Emir
Seyfeddin İbn İzzeddin Bey tarafından
Seyfiyye
Medresesi
yaptırılmıştır.
Mihrabı
hala
kale
üzerinde
bulunmaktadır.
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Belkıs Ana (Hesta) Kaplıcası
Şehrimiz Güçlükonak ilçesinde, Düğünyurdu
köyünde, Dicle Nehri kıyısında bulunan bu
kaplıcanın suyu, bir kaya yarığından dışarıya
çıkmakta ve 15 metre yükseklikten bir havuza
dökülmektedir. Suyun sıcaklığı 60 derecedir. Su
kükürtlü hidrojen içermektedir. Kaplıcanın suyu
romatizma ve kadın hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır.

Besta Kaplıcası
fini
Şehrimize 30 km uzaklıkta yer alan Besta Kaplıcaları şehrimizin kuzeydoğusunda
yer alır. Biri çamur banyosu, diğeri su banyosu olarak yararlanılan iki kaplıca halindedir.
Cilt ve romatizmal hastalıkların şifa bulduğu bu kaplıcalara binek hayvanlarıyla ya da yaya
olarak ulaşılabilmektedir.

Dağ ve Doğa Yürüyüşü
Cudi Dağı, Şahköy Çağlayanı, Herekol Dağı doğa yürüyüşü yapmaya elverişli
alanlardır. Cudi Dağı floristik açıdan önemli bölgelerden biri olmakla birlikte henüz
yeterince araştırma yapılamamıştır.

YABAN HAYATI
Şehrimizin orman kuşağına giren dağlık kesimleri
yaban hayvanları için elverişli barınaklar oluşturmaktadır.
En çok rastlanan yaban hayvanları tilki, tavşan, çulluk,
keklik, ördek, kaz, turna ve bıldırcındır.
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ŞEHRİMİZDE ULAŞIM
Ulaşımı Kolaylaştıran Unsurlar







Tarihi İpek Yolu’nun şehrimiz sınırları
içerisinden geçmesi,
Şehrimizin Irak, İran ve Suriye gibi üç ülke
kavşağında bulunuyor olması,
Zengin maden yataklarına sahip olması,
Dört il ile sınırının olması,
Tünellerin yapılmış olması,
Şehrimizin ulusal ve uluslararası ulaşım ihtiyacının karşılayabilecek havaalanına sahip olması
şehrimizde ulaşımı kolaylaştıran unsurlardır21.

Ulaşımı Zorlaştıran Unsurlar




Şehrimizin sert iklime ve dağlık araziye sahip olması,
Şehrimizin büyük bir kısmının kaygan bir zemine sahip olması,
Değişken hava şartlarının ve sıcaklıkların yolların üst yapısını etkileyecek kadar yüksek derecede
olması ise şehrimizde ulaşımı zorlaştıran unsurlardır.

ŞIRNAK İLİMİZİN
PLAKA KODU
73’TÜR.

21

https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf
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ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI

Şehrimizde yer alan Şerafettin Elçi Havalimanı’nın temelleri, 2010 yılında atıldı. Tüm inşaatlar ise
2013 yılında tamamlanmış, uçuşlar yapılmaya başlanmıştır.
Bayındırlık Bakanlığı ve milletvekilliği yapmış olan hemşehrimiz Şerafettin Elçi’nin adı
havalimanına verilmiştir.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan ülkenin farklı noktalarına seferler yapılmaktadır.
Aktarmasız uçuşlar yalnızca Ankara ve İstanbul’a bulunmakta, diğer yerlere gitmek isteyen kişilerin
aktarmalı olan uçuşları tercih etmesi gerekmektedir. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2013 yılında
hizmete açılmasıyla ulaşım ve zaman konusunda halkımız büyük rahatlama yaşamıştır.22

ACİL DURUM
Acil durum; anında müdahale gerektiren, beklenmeyen
ve ciddi olay ya da durumdur. Yaralanma, kalp krizi,
mahsur kalma, yangın, ev ve iş kazaları ya da trafik
kazaları gibi birçok durum acil durum kapsamına girer.
Polis, itfaiye, sağlık ekibi gibi acil durum servislerinin
müdahalesini gerektirebilir.

22

https://www.thyucuzbilet.com/sirnak-serafettin-elci-havalimani-ne-zaman-kuruldu/
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www.eba.gov.tr
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Siz de aşağıdaki durumlarda aranması gereken acil durum numaralarını araştırıp, resimdeki telefonların üzerine yazınız.

ETKİNLİK

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.

ASFALTİT

BÜYÜKBAŞ
HAYVANCILIK

ARICILIK

CİZRE

CUDİ

DİCLE

KIZILSU

KALESİ







Şehrimiz zengin bir floraya sahip olduğu için……………. sektörü gelişmiştir.
Şehrimizde bulunan maden türü……………………tir.
Şehrimiz topraklarını kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda kesen nehir………………………’dir.
………………………..Nuh Tufanı’ndan sonra geminin oturduğu dağdır.
Guti İmparatorluğu tarafından Cizre’de yaptırılan tarihi eser…………………..’dir.

B.Şehrimizde yer alan güzelliklerin hangi ilçemizde olduğunu aşağıdaki tabloda eşleştiriniz.

İDİL

ULUDERE

GÜÇLÜKONAK

CİZRE

Şehrimizin Güzellikleri

SİLOPİ

GÜÇLÜKONAK

BEYTÜŞŞEBAP

İDİL

Hangi İlçemizde

Cehennem Deresi
Hezil Çayı
Belkıs Ana Kaplıcası
Hz. Nuh Türbesi
Habur Sınır Kapısı
Şerafettin Elçi Havalimanı
Finik Ören Yeri
Ters Lale
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ŞEHRİMİZİN KÜLTÜR VE SANAT İMKÂNLARI

Şehrimizde Kütüphaneler

Atatürk: ’’Bir milletin sanat
yeteneği güzel sanatlara
verdiği değerle ölçülür.’’ Sözü
ile ne anlatmak istemiştir?
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Şehrimizde Kütüphaneler
Kütüphaneler başta çocuklar olmak üzere halkta
okuma kültürü, bilgi-okuryazarlığı oluşmasına; kültürel,
sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek olur. Ayrıca
kütüphaneler kültürel mirasa, sanata, bilime karşı
duyarlılık ve kültürler arası etkileşme katkı sağlayan
kurumlardır.
Şehrimizde
Uludere,
Güçlükonak,
Beytüşşebap, İdil ve Cizre ilçelerinde ilçe halk
kütüphaneleri, Şırnak Merkez’de ise il halk kütüphanesi
ve Şırnak Üniversitesi kütüphanesi hizmet vermektedir.

Sizce kütüphanede nelere
dikkat etmeliyiz?

YAPILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

YAPILMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR
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Şehrimizde Kutlanan Önemli Günler

Nevruz sözcüğü Farsça nev
(yeni) ve ruz (gün) sözcüklerinin
birleşmesinden meydana gelmiş olup
“yeni
gün”
anlamına
gelmektedir. Anadolu’da
Nevruz-i
Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Mart
Dokuzu gibi adlar verilir. Nevruz,
farklı yörelerde değişik biçimlerde
kutlanır. Tarımsal uğraşın yoğun
olduğu yörelerde bir tür bolluk ve
bereket töreni olma özelliği de
taşımaktadır. Şehrimizde Nevruz
günü esnasında çeşitli yemeklerden
oluşan sofralar hazırlanır, oyunlar
oynanır,
eğlenceler
düzenlenir,
yumurtalar boyanır ve büyük ateşler
yakılır.23

Nevruz Bayramı
21 MART

Gazete Haberi 24
Şırnak’ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği
Şırnak'ın Balveren beldesi sakinleri, her yıl mart ayının ortalarında baharın gelişini kutlamak için
bir araya geliyor. 500 yıldır süren geleneksel etkinlikte yüzlerce kişi, yapılan yemekleri yiyip,
sergiledikleri yöresel oyunlarla baharın gelişini kutluyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnak'ın Balveren beldesi sakinleri, her sene
gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler-Dereler arasında kalan Besta
Bölgesi’nde buluşuyor. 500 yıldır sürdürdükleri 'Adarok' etkinliğini bu yıl da gerçekleştiren bölge
sakinleri, büyük tencerelerle yemek yapıp, yüzlerce metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Etkinliğe
katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluştu, yaşlılar sohbet etti, gençler ise yöresel oyunlar oynadı.

23
24

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12701/nevruz-bayrami.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/sirnakta-500-yildir-suren-baharin-gelisini-kut-41160017
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Bunu biliyor musun?

İlimiz 16 Mayıs 1990 tarihli ve 3647
sayılı Kanun’la Siirt ilinden ayrılarak
Türkiye’nin 73. ili olmuştur.

Şehrimiz yaylalarında kuzu kırpma etkinliği yapılır. Özellikle Beytüşşebap ilçesi Faraşin
Yaylası’nda her yıl Temmuz ayında Kuzu Kırpma Şenlikleri ve Uludere ilçemizde Gençlik Festivali
düzenlenir.

Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Mekanları
Şehrimizde;








Finik Ören Yeri / Cizre - Güçlükonak yolu üzeri
Cizre Ulu Cami / Cizre
Nuh Peygamber Türbesi / Cizre
Kasrik Ören Yeri / Şırnak
Kırmızı Medrese / Cizre
Süryanilere ait kiliseler / İdil
Cudi Dağı gibi tarihi ve turistik mekanlar bulunmaktadır.
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ŞEHRİMİZİN TARİHİ ŞAHSİYETLERİ
Şehrimizin yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri tanıyor musunuz?

Robotik Biliminin Kurucusu: İsmail Ebuliz El-Cezeri
1136 senesinde şehrimizin Cizre ilçesinde
bulunan günümüzde Dağkapı Mahallesi olarak bilinen
Tor Mahallesi’nde doğan Cezeri’nin asıl ismi Ebul-İz
İsmail el Rezzaz’dır. Cizre’de doğduğu için Cezeri
ismiyle bilinmektedir.

Mühendislik ile mekaniği birleştiren, mühendislikte
mekanik araçların kullanılmasını öngören ve bu araçların
geliştirilmesi için çalışmalar yapan biridir. “Kitab-ul Hiyel”
isimli eserinde bu alanda yaptığı teknik araç çalışmalarını
altı bölümde sunmuştur.
Mühendislikte mekanik araç kullanımına dair
saatlerden, su pompalarından, değişik türde birçok mekanik
aletten bahsetmiştir. Cezeri matematik, geometri, fizik
bilgilerini mekanik düzeyde ampirik (deneysel) olarak
değerlendirmiştir. Hatta oluşturduğu araçları kağıtlar
üzerinde tasarlayıp öyle denemiştir.
Cezeri, mekanik ve robotik alanda çalışmalar yapan
Müslüman bir bilim insanıdır. Yazdığı eserlerin orijinalleri
günümüze kadar ulaşamamıştır fakat eserlerinin kopyaları
Avrupa
müzelerinde
ve
Topkapı
Sarayı’nda
sergilenmektedir.

FİLLİ SU SAATİ

Cezeri, Artuklu Beyliği’nin medreselerinde
yetişmiş ünlü bir fizikçi, mekanikçi, bilim insanıdır.
Fizik sahasında geometri disiplininden yararlanarak
mekanik icatlar yapmıştır. Farklı makineler kullanarak
icatlarını geliştirmiştir. İcatlarında farklı çark ve dişliler
kullanmıştır. Fen ve teknik adamı olan Cezeri; robotlar,
saatler, su makineleri,
şifreli kilitler, şifreli
kasalar, otomatik çocuk oyuncakları gibi 60
makinenin mucidi ve dünyanın ilk sibernetik bilginidir.
Leonardo da Vinci’ye ilham olduğu düşünülmektedir.
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Kandil Saati:

Kitap
içerisindeki
çizimler
renk
açısından
zengin
olmakla
beraber
figürler
Uygur
üslubunda olup hareketsizdir.
İnsan
ve
hayvan
figürü
muhakkak birlikte kullanılmış
olup; birinin diğerini harekete
geçirdiği mekanizma olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Kitabın bazı yerlerinden alınan
ölçümler, kitabın titiz bir
çalışmanın ürünü olduğunu
göstermektedir. Kandil saati
robotu, kan alma makinası ve
saz çalan robotlar örnek olarak
verilebilir.

SAZ ÇALAN ROBOT
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Otomatik
Çalışan
Su
Saati: Buradaki robot, belli aralıklarla terazi
ucundaki kovalardan biri dolar diğeri boşalır;
böylece ardışık zamanlı sıra ile her iki tarafta da
eşit aralıklarla su alımı sağlanır. Bu icat, Sanayi
Devrimi’nden sonra ileri derecede yağ püskürten
ağır iş ve seri üretim yapabilecek fabrika
makinalarının belli aralıklarla durmasını ve bir
diğer
makinanın
çalışmasını
sağlayan
düzeneklerin anahtarı olmuştur.

Abdest Otomatı:

Bir kişinin üstünde

duran su deposundan sağdaki sütun boyunca gelen
su, otomatik kişinin elinden geçerek testiye kadar
ulaşır. Bir süre sonra suyla dolan testi ağırlaşarak
eğilir ve hükümdarın abdest alacağı havuza
dökülür. Ayrıca testide suyun yükselmesiyle
sıkışan hava, tavus kuşunun ötmesini sağlar.
Hafifleyen testi tekrar eski yerine döner. Bu işlem
birkaç kere tekrarlanır. Bu arada testiden
hükümdara dökülen su, havuzun içindeki tavus
kuşu tarafından otomatik kişinin altında gizli olan
depoya aktarılmaya başlar. Bu depodaki
şamandıra da suyun dolmasıyla birlikte yavaş
yavaş yukarı doğru kalkarak otomatik adamın
havlu tutan kolunu da hükümdara doğru uzatır.
Havlunun uzatılması abdest alma işleminin
bittiğini gösterir.
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Şeyh Ahmed El Cezeri
İslam dünyasının önemli şair ve mutasavvıflarındandır. Aynı zamanda derin bir felsefeye sahip
olan Şeyh Ahmed, şehrimizin Cizre ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şairin doğum ve ölüm tarihleri tam
olarak bilinmemektedir. Kesin olmamakla beraber 1570-1640 yılları arasında yaşadığı kabul
edilmektedir. Botan aşiretindendir. Babasının adı Muhammed’tir. Genellikle “Molla” kelimesinin
karşılığı olan “Mela” bazen de “Nişani” mahlaslarını kullanmıştır.
Ana dili Kürtçenin bütün lehçelerini ayrıca Arapça, Farsça ve Türkçeyi bilen Molla Cezeri’nin
derin bir medrese kültürüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Halen Cizre’de cami olarak hizmet veren
Medreseya Sor’da (Medresetu’l-Hamra - Kırmızı Medrese) yıllarca ders vermiştir.
Şeyh Ahmed’in dünya edebiyat çevrelerinde tanınmasına sebep olan meşhur eseri “Ciziri
Divanı”dır. 114 şiir, 2000 beyitten oluşan Divan, bir edebi şaheser olarak kabul edilmektedir. Dili
Kürtçedir. Şiirlerinin çoğu gazel, bir kısmı da kaside şeklinde yazılmıştır.
Zorlu ve çile dolu bir ömür geçiren Şeyh Ahmed, 1640 yılında vefat etti. Kabri Cizre’de ders
verdiği Kırmızı Medrese’nin alt katındadır ve bugün ziyaretgâh haline gelmiş durumdadır.

Ahmede Hani

Edebiyatçı, şair, gökbilimci, din
alimidir. 1651 yılında Hakkari’de
doğdu. 1707 yılında Doğubayazit’ta
öldü.
Başlıca Eserleri:
Mem u Zin, Nübahara Bıçukan,
Akidaya İman, Carkuşe, Divan

Büyük bir mütefekkir ve alimdir. Divanı
halen hayranlıkla okunmaktadır. Aslen Cizreli
olmamakla birlikte uzun yıllar Cizre’de kalmış ve
meşhur “Mem u Zin” adlı tasavvufi edebi eserini
Cizre’de cereyan eden olaylarla ilgili yazmıştır.
Mem u Zin eseri günümüzde de birçok yazara
ilham kaynağı olmuştur.
Şeyh Ahmede Hani iyi bir eğitmen ve dil
uzmanıdır. Dönemin felsefi, dini ve edebi
bilgilerini iyi özümsediği ve bu yönüyle
uzmanlaştığı eserlerinden anlaşılmaktadır. Kürtçe
ile beraber Arapça, Farsça ve Osmanlıca gibi birçok
dile hakimdir. Şiirlerinde ilahi aşk, sosyolojik
durum, kültürel birikim ve bilgi konularını
işlemiştir. “Mem u Zin” adlı başyapıtında her olayı
ele alışı derin bir çözümleme biçimindedir.
Edebiyat, şiir, tarih, astronomi ve fıkıh ile ilgili pek
çok eser yazan Ahmede Hani 1707’de
Doğubayazıt’ta
vefat
etmiştir.
Kabri
Doğubayazıt’tadır.

116 | Ş e h r i m i z Ş I R N A K

Mihemed Arif Cizravi
Kürt müziği dengbej (uzun hava seslendiricisi)
geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Mihemed
Arif Cizravi, 1912 yılında Cizre’de doğdu. Sesi güzel olan
annesi Edla Hanım’dan etkilenerek müziğe ilgi duydu. Celila
Eli’den temel müzik eğitimini aldı. İki çocuk babası olan
Mihemed Arif Cizravi 1934 ve 1935 yılları arasında
Bağdat’ta Ebu’l Kelb kampanyası çerçevesinde birçok plak
kaydı gerçekleştirdi. 1949 ve 1972 yılları arasında Bağdat
Radyosu Kürtçe servisinde çalıştı. Bu süre içerisinde 300’ün
üzerinde derleme kaydetti. 1986 yılında 74 yaşında
Bağdat’ta yaşama veda ederek Irak’ın Duhok şehrine
defnedildi.

Kürtçe şarkıları kaydeden ilk kadın şarkıcı olarak bilinen

Meryem Han

ve etkileyici sesinden dolayı “Sıltana Kurdan” (Kürt Sultanı)
ismiyle anılan Meryem Han, 1904 yılında şehrimiz merkezine
bağlı Dergul beldesinde (şimdiki adıyla Kumçatı beldesi) dünyaya
gelir.
Dengbejlik ve dengbejlere değer veren bir aile ortamında
büyümüştür. Meryem Han 10 yaşına geldiğinde Birinci Dünya
Savaşı’nın başladığı ortamda Kamışlı’ya göç ederek burada
Bedirhan ailesiyle tanışır. Meryem Han bu dönemde divanlarda
şarkı söylemektedir. Mehmet Bedirhan ile evlendikten sonra
Bedirhan, Meryem Han’ın şarkı söylemesine karşı çıkar. Meryem
Han, “Şarkı söylemeden yaşayamam. Kanımda sanat ve şarkılar
var” diyerek eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz.
Bedirhan, “Ya âşık olduğunu söylediğin ben ya da sanat” diyerek
Meryem Han’ı bir tercihe zorlar ve Meryem Han da “Ben
sanatsız yaşayamam. Sanatsız yaşarsam ölürüm” diyerek bu
ilişkiyi bitirme kararı alır. Meryem Han’ın 200’ün üzerinde eseri
vardır. Bağdat Radyosunda uzun yıllar kadrolu sanatçı olarak
çalışan Meryem Han, halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.
Böbrek hastalığına yakalanan Meryem Han 1949’da Bağdat’ta
vefat etmiştir.
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ŞEHRİMİZDE HALK OYUNLARI
Şehrimize ait halk oyunlarını
biliyor musunuz?

Şehrimiz ve ilçelerinde oynanan oyunlar, genellikle davul zurna eşliğinde oynanırdı. Son yıllarda
ise bağlama, cümbüş ve darbuka eşliğinde yöresel oyunlar oynanmaktadır.

Yöremizde Oynanan Başlıca Halk Oyunları

şehani

hılavetin

iki

bablekan

sıncan

adım

kulungi

İki Adım: Davul-zurna eşliğinde,
eller serçe parmakları ile tutulur.
Önce sağ ayak öne vurulup yana
atılır, sol ayak yanında devam
eder ve tekrar sağ atılır, sol ayak
sağ ayağın yanına gelip birleşir.
Sonra sol ayak bir geriye atılıp
sağ yapıştırılır.

üç
adım

ağır

berite

Üç Adım: Eller serçe parmakları ile
tutulur. Oyuna sağ ayakla başlanır ve sağ
ayak yere vurulur. Üç adım, sağ, sol, sağ,
sol, sağ adımlar atılır ve sol ayak sağın
yanına getirilip yanaştırılır. Sol ayak
geriye atılırken sağ ayak yanına getirilir.

Hılavetın: Hareketli bir oyun olup büyük adımlar atılmadan oynanır. Kollar birbirine geçirilip el
parmakları ile arkadan tutulur. Eller kalçaya yakın olup omuzlar birbirine değecek şekilde durulur. Sağ
kol, daima yandakinin sol kolu üzerine biner. Oyun, yine önce sağ dizin hafif kıvrılması ile başlar,
dizler kırılarak müzik ritmine göre sık sık dizlerin kırılması ve omuzların titrek hareketleri ile devam
eder. Müzik hareketlendikçe diz kırılması ve omuz hareketleri de hızlandırılır. Adımlar arada bir hafif
atılır.
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Bablekan: Serçe parmakları önde
tutulur. Önce sol ileri olmak üzere,
sağ ve sol ayaklar atılır. Tümü öne
olmak üzere üç adım atılır. Sonra sol,
sağ ve sol ayaklar olmak üzere bu
sefer geriye doğru üç adım atılır.
Böylece beraber geriye ve ileriye bu
hareketler seri olarak devam eder.
Çalgı hızlandıkça bu hareketler de
hızlanır.

Kulungi: Şırnak ve ilçelerinde yaşayan,
hayvancılıkla geçimini sağlayan konargöçerlerin
bir oyunudur. Bir kişi ortada oynarken,
etrafındakiler halka oluşturur ve kollarını
turnalar gibi açarak oynarlar. Daha sonra ani bir
hareketle turnalar gibi ötüşerek ortadakine elle
vururlar. Bu oyunun verdiği mesaj şudur:
Sürüden ayrılan cezalandırılır.

Ağır: Genellikle orta yaş ve üzerindekilerin
oynadığı bir oyundur. Eller omuzlar üzerinde
tutulur. Çalgı ağır bir şekilde çalar. Oyunun
ritmi çalgıya uyarak sağ ayak üzerine hafif
meyil edilerek yaylanılır. Daha sonra geriye
doğru tekrar doğrularak öne adım atılır.
Arada bir nara atılır.

Şehani: Genellikle 8-10 kişi ile oynanır. Kollar el
parmaklarının birbirine geçirilmesi ile tutulur. Önce sağ
ayak yana atılır. Sağ ayağı sol ayak, sağ ve sol olmak
üzere üç adım yana atılır. Ani bir hareketle kavis çizilerek
öne bakılır ve sol ayak atılarak, ayaklar öne yanaştırılır.
Sol ayakla önde başlanır. Sağ ve yine sağ ayak atılır.
Sonra sol ayak atılarak hep beraber öne doğru eğilirler.

Sıncan: Eller serçe parmakları ile tutuşulur.
Sol ayak yana açılır ve üç kere yere vurulur.
Ani bir hareketle sağa dönülür. Sonra vücut
sağa doğru açılır ve sağ ayak- sol ayak- sağ
ayak olmak üzere üç kere yere vurulur. Bu
arada eller ve omuzlar yapışık olur. Sağa
dönerken eller yapışık olur ancak omuzlar
oldukça birbirinden ayrılarak açılır. Oyunun
önemli bir özelliği şudur: İkinci kez
tekrarlandığında eller, belli aralıklarla çırpılır
ve tekrar tutuşulur. Ayrıca üçüncü tekrarda
eller bele dayandırılır, bu işlem el çırpma ile
3 kez tekrar edilir, en sonunda eller tekrar
tutuşulur. Yani birinci safhada eller birbirine
yapışık, ikinci safhada eller çırpılır, üçüncü
safhada ise eller bele tutulur ve oyun biter.

Berite: Eskiden savaşlardan önce ve
sonra oynanırdı. Çalgı içli ve ağır çalmaya
başladığında eller yanda tutulur ve oyun
bir nara ile başlar. Önce geriye doğru
gerinilir, sonra dizler üzerine yaylanarak
öne hafif bir adım atılır, akabinde
oynayanlar birbirlerinin yüzüne bakarak
nara atarlar.
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ETKİNLİK
Aşağıdaki bulmacada ‘şehrimize ait başlıca halk oyunlarımız’ konusundaki oyun isimlerini bulup
işaretleyin. Kalan harfleri birleştirerek aşağıdaki şifreyi çözün.
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ŞEHRİMİZDE EL SANATLARI
KİLİM
Asırlar boyu köylerde ve
göçebe çadırlarında, klasik kilim
tezgâhlarında elle dokuma
sonucu üretilen şehrimizin Jirki
ve Goyan kilimleri günümüzde
bilimsel metotlarla ve usta
öğreticiler
gözetiminde,
”gerdirmeli tip” tezgâhlarda
dokunmaya başlanmıştır.
Şehrimiz genelinde yaygınlaştırılan Şırnak kilim dokumacılığı, büyük bir gelişme göstermiştir.
Kilimlerimize olan talepler günden güne artmaktadır. Ünü ülkemizi aşmış olup dış ülkelere ulaşmıştır.
Şırnak kilimciliğinde kullanılan desen ve motifler elliye yakındır. Bunlardan bazıları şunlardır: Bekik,
canbezar, çılgul, gulaguharuk, gulsariye, gulhezar, jirkan, jirki, kesneker, lüle, serheştivik, ürisi,
gulsariyadügul, gamazk, goyani, şamaratilik, şahbaran, şamari, tilik, kevjal, tayrık, helin, gülçin, gulşıvan,
belitanik, gupaleçıldar. Kilimlerde kullanılan tüm desenler yöreye özgüdür. Bu desenler oluşturulurken
bölge insanının yaşantısından, doğanın şekil ve özelliklerinden esinlenilmiştir. Motif ve desen zenginliğinin
yanı sıra “Şırnak Kilimleri” hakiki yün iplik ve kök boya uygulamasıyla, el emeği göz nurunun güzel bir
örneğidir.
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ETKİNLİK
Siz de yöresel bir kilim deseni çiziniz.
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ŞAL - ŞAPİK
a) Şal-Şapik Kumaşının Hazırlanışı:
Tiftik keçisinden elde edilen ve “kej”
adı verilen yün, büyük kazanlar içerisinde
kadınlar tarafından önce temizce yıkanıp
kurutma tezgâhlarında kurumaya bırakılır.
Kuruyan kej, kadınların ellerine bu sefer de
ayıklanmaları için gelir. Ayıklanarak
taraklanacak hale getirilir. Ayıklanmış kej,
sabit ayak bir tahtaya geçirilmiş tel ya da çivi
taraklarda kıl kıl taranıp boyanmaya hazır
hale getirilir. Özel yöntemlerle çok kısıtlı
Yün eğirme tarağı
miktarlarda elde edilen doğal kök boyalar,
bölgenin ustaları tarafından şal-şapik
üretiminde kullanılacak yünün yani kejin
boyanması için yine büyük kazanlarda özel olarak
hazırlanır. Kej, bu büyük boya kazanlarında boyanın iyice
içine işlemesi için belirli bir süre bekletilir. Boyanın kıvamı
şal-şapik ustalarınca belirlenen aşamaya geldikten sonra
boya kazanlarından alınan kej, kurumaya bırakılır.
Kuruduktan sonra tekrar içi 50-55 derece sıcaklıkta suyla
Teşi
dolu olan kazanlarda yıkanılır. Tekrar kurutma tezgâhlarına
alınan kej, kurutulmuş halde iplik yapımı aşaması için yine
kadınların hamarat ellerine teslim edilir. Kejin iplik haline
getirilmesi, kadınların kullandığı ‘teşi’ adı verilen ucu topuklu, çengeli kalem şeklinde bir çubukta uzunca bir
süre sarmalanarak gerçekleştirilir. Kej, teşinin ucundaki çengele tutturulur ve dizde kıvrılarak boşlukta
sallanmaya bırakılır. Uzun ve zahmetli bir süreç olan bu işlemden sonra eğirilmiş ve iplik haline getirilmiş olan
kej artık çok ince bir ipliğe dönüşmüştür. Ancak bu ipin işi henüz bitmemiştir. Bu iplikten şal-şapik üretilebilmesi
için ip, ustalarca tiftiklenmeye alınır. Tiftiklenmiş ip, artık tezgâha işlenmeye ve şal-şapike dönüşmeye hazırdır.

Şal dokuma aletleri
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Tiftiklenmiş ip tezgâhta ince
bir ustalıkla işlenir. Elde edilen
kumaşın deseni, rengi ve diğer bir
takım özellikleri sadece bu yöreye
özgüdür. Genişçe bir pantolon,
yelek ve iç yelekten oluşan şalşapik kıyafeti için üretilen bu
kumaş, önceleri yalnızca erkek
kıyafetlerinde kullanılırdı. Ancak
son zamanlarda yörenin kadınları
da bu kumaşı kendi giysilerinde
kullanmaya
başlamışlardır.
Böylece şal-şapik kumaşının
kullanım alanı çeşitlenmiştir. Artık bu
özel kumaştan kadınlar için ceket ve etek de yapılmaktadır. Erkekler için ise
şal-şapik kıyafetinin yanı sıra bu kumaştan ceket ve kravat da üretilmeye başlanmıştır.
Fabrika dokumacılığının etkin olmadığı dönemlerde Şırnak ve yöresindeki vatandaşların çoğu
geçimini şal-şapik kumaşını dokuyarak sağlarlardı. Erkekler genellikle hayvancılık yapar, tiftiğini satardı.
Ev kadınları ipin yıkanma, eğrilme ve boyanması işini yapardı. Şal-şapik kumaşı halkın tercihlerine göre
dokunur. Her motifin kendine göre anlamı vardır. En beğenilen şal-şapik motifleri Tiyari, Bırkeyi, Bınefşi,
Pıştbezidir. Ayrıca kişiye özel motifler de yapılabilmektedir.
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b) Şal-Şapik Kıyafeti:

Şal: Erkeğin boyuna göre dikilir. Geniş boru paçalı olup pantolon olarak giyilir.
Şapik: Göynek yani gömlek yerine geçen kollu giysidir.
Yelek: Bilinen yelek şeklinde dikilip şapiğin üstüne giyilir.
 Şal-şapik giysisinin diğer aksesuarları da bu giysi ile birlikte takılıp giyilir. Bunlar KırasLevendi ve Şeleme’dir.
 Şal-şapik kumaşının önemli özelliklerinden biri de yazın serin kışın sıcak tutmasıdır.

İPEK HALICILIĞI
Şırnak Valiliği tarafından hazırlanan proje çerçevesinde il merkezimizde ve ilçelerimizde ipek
halıcılığı kursu açılmış olup kursiyerlere bu sanat öğretilmeye çalışılmaktadır. İpek halının farklı ebatları
vardır. Bunlar 40’lık, 60’lık, 80’lik, 90’lıktır. Bu tür halılarda Havuzlu Bahçe, Yedi Dağın Çiçeği, Asma
Kapı, Çeşme Bülbül, Sihirli Vazo, Pelin, Yedi Dağın Gülü, Şule, Bir Demet Gül, Bengü, Sezarın Mezarı
desenleri kullanılmaktadır.

DİĞER DOKUMA ÜRÜNLERİ
Eskiden bayanların bebek, yiyecek ve
benzeri eşyaları sırtlarında taşımak için
kullandığı bir çanta türüdür. Daha çok
şehirde yaşayan bayanların kullandığı ve
özenle süslediği bir taşıma aracıdır. Kırsal
kesimlerde de kullanılmaktadır.

Yörede genellikle at ve motosiklet
üzerinde eşya taşımaya yarayan ve iki
tarafa sarkan bir çanta türüdür.
Hurcizin

Parzun

Bu heybeyi kadınlar işe giderken
sırtlarında çocuk ve diğer hafif eşyaları
taşımak için kullanırlar.
Turik

Namazlık
(seccade)
olarak
kullanılmaktadır. Kilim tezgahlarında
kadınlar tarafından dokunmaktadır.
Mizer
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TURİK

HURCİZİN

PARZUN

MİZER
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Oyalar
Oya, süslenmek amacıyla ve taşıdıkları mesajlarla bir iletişim
aracı olarak kullanılan iğne, mekik, tığ, firkete gibi aletlerle yapılan bir
el sanatıdır. Genellikle aynı tür iplik kullanılan bu tekniklerde iplikler
halka haline getirilir. Zincir çekilir birbirine bağlanır, düğüm atılır,
bazen boncuk, pul ve payet kullanılarak şekillendirilir. Her tekniğin
kendine has güzellikleri vardır.
Başlıca oya çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: iğne oyaları,
boncuk oyaları, koza oyaları, yün oyaları, mum oyaları, dokuma
oyaları, tığ ve firkete oyaları.
Şehrimizde daha çok tığ ve boncuk oyaları yapılır. Malzemesi genellikle tığ, ipek
ve pamuk iplikleridir. Oya ile yapılan bazı desenler sadece şehrimize aittir. Genç
kızlarımız bu oyaları yazma veya tülbentlere işleyerek bunları kullanırlar. Orta yaş ve
üstü kadınlar bunları pek kullanmazlar, bunun yerine eni otuz santim, boyu beş metre
olan ince boncuklarla işlenmiş kıtan (tülbent) takarlar.

Çoraplar
Anadolu çorapları renk, motif ve malzeme
bakımından her bölgede kendine göre bir karakter
gösterir. Şırnak çoraplarının da kendine has renk,
motif ve özellikleri vardır. Çoraplardaki örgü
biçimleri ve motifler, ören kişinin duygu ve
düşüncelerini dile getirir. Çoraplardaki motifler
bazen sosyal bir olayı ve ilişkileri yansıtırken
bazen duygusal yoğunlukların bazen de doğadan
alıntıların aynasıdır.
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Ayakkabılar
Eskiden şehrimizde erkek ve kadınların giydikleri ayakkabılar
çarık, kalık ve raşık idi.

Kalık: Tümü

Çarık: Tabanı

araba dış lastiği,

yumuşatılmış
keçi
derisinden
yapılır.
Keçi
derisi
yumuşatıldıktan sonra ince ince kesilerek
iplik haline getirilir. Bu ipliklerle ayakkabı
şeklinde örülür. Bağları da bu ipliktendir.

üstü ise yün iplikle örülü ve iki uzun
bağı olan bir tür ayakkabıdır.

Raşık: Ana malzemesi tiftiktir. İplik
haline getirilen tiftik patik yapılır gibi
örülür. Özel taraklarla kabartılır.
Ayakkabı hafif ve çok rahattır.

Yöremizde kullanılan bu ayakkabılar çok
sağlıklı olup ayağımızı yazın serin kışın sıcak tutar.
Artık bu ayakkabılar giyilmediği gibi yöremizde de
modern kıyafetler gibi modern ayakkabılar
giyilmektedirler. Ancak mahalli kıyafetler, yöreye
has özel günlerde, düğünlerde bazen giyilmektedir.
En çok kullanılan renkler beyaz ve krem renkleridir.
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SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
Şehrimize ait sözlü edebiyatımız (masal, destan, mani, ninni vb. ) oldukça zengindir. Ancak bunlar
yazılı hale getirilmediğinden unutulmaya yüz tutmuştur. Bu durum, gelecek kuşaklarımızın bu
zenginliğimizi tanımasına engel olmuştur.
Yöremize ait atasözleri, deyimler ve özlü sözlere örnekler:

 “Ayakların değeri bilinmez, ellerin üzerinde
yürümedikçe.”
 “Keşke yedi sene kıtlık olsa da bir yıl düşmanlık
olmasa.”
 “Kılıç yeri iyileşir fakat kötü sözün yeri asla
iyileşmez.”
 “Pilav yiyen hançeri de göğüsler.”

MANİLER;
Hey hat! Koyun der ki;
Çattı çifte aylar
Sağır, atını satar
Menengiç alıp
Una katar
Bulutlar gider Botan’a
Sen git çift sürmeye
Bulutlar gider Badinan’a
Sen koş samanlığa

Sizler de şehrimize ait şiir,
mani, atasözü bulup aşağıdaki
kutucuğa yazınız.
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ŞEHRİMİZE AİT ÇOCUK OYUNLARI
Balitani: Yaklaşık 12 kişi ile oynanır. ”Birdirbir” oyunu olarak bilinen oyuna benzer. İki takım
oluşturularak ilk 6 kişi belden aşağıya gövdelerini eğerek tek sıra olurlar. Diğer 6 kişilik takım ise eğilen
grubun üzerinden atlamaya başlar. Eğik durumdaki grup gittikçe dik pozisyon almaya başlar. En sonunda
bir oyuncunun ensesine kep bırakılır, kepin rakip oyuncularca düşürülmesi durumunda takım yerleri
değişir. Oyuncular her atlama sırasında esprili sözler söyleyerek oyunu daha da şenlendirmeye çalışırlar.

Kemik Oyunu:

Özellikle mehtaplı gecelerde oynanan bu oyunda çocuklar iki gruba
bölünürler. Gruplardan birisi “ak koç”, diğeri “kara koç” adını alır. Bir merkez belirlenir ve bir taş dikilir.
Küçük beyaz bir kemik bulunur.
Oyunculardan bir grup bu kemiği bir yere atar, ay ışığında her iki grup da bu kemiği aramaya koyulur.
Kemiği önce bulan gruptan, örneğin ak koç grubu bulduysa, “ak koç, kara koça bindiii” diye bağırır. Ak koç
grubuna dahil olanlar, kara koç grubundan kimi yakalarlarsa sırtına binerek kendilerini merkez taşa taşıtırlar.
Yakalanmadan merkeze kadar koşanlar ise rakiplerini taşımaktan kurtulurlar. Oyun böylece sürüp gider.
Sizler de şehrimizde oynanan
geleneksel çocuk oyunlarını
araştırınız ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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ETKİNLİK
Aile büyüklerinizden sözlü geleneğimizin önemli unsurlarından olan yöresel mani,
tekerleme ve bilmeceleri öğrenip yazınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

ETKİNLİK: “ŞIRNAK” la ilgili akrostiş bir şiir yazınız.

Ş
I
R
N
A
K
131 | Ş e h r i m i z Ş I R N A K

ŞEHRİMİZİN ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLADIĞI
HİZMETLER
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Şırnak Üniversitesi, 2008 yılında Hz. Nuh’un gemisinin yer aldığı rivayet edilen Cudi Dağı
eteklerinde kurulan bir devlet üniversitesidir. Şırnak Üniversitesi kampüsü, şehir merkezine 7 km uzaklıkta
Şırnak-Cizre karayolu üzerinde yer almaktadır. Yeni inşa edilen bir kampüs olduğu için fiziki ortamın iyi
olduğunu söyleyebiliriz. Üniversiteye ulaşım şehir içi minibüs ve küçük otobüslerle yapılmaktadır.
Şehrimiz üniversitesinin bünyesinde; Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
bulunmaktadır.
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ŞIRNAK
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSÜ

GAZETE HABERİ
Binlerce genci geleceğe hazırlayan Şırnak Üniversitesi, kent ekonomisine sunduğu
katkıyla da adeta "bacasız fabrika" oldu. 270 milyon lira bütçeyle 2008 yılında öğrenime açılan,
3 yıldan bu yana da Şırnak-Cizre karayolunun 10. kilometresindeki 533 bin metrekare alana
sahip kampüste 5 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezi ile hizmet veren, olimpik
yüzme havuzu, 800 kişilik konferans salonu, kız ve erkek öğrenci yurdu ve kütüphanesi bulunan
üniversite, başta bölgeden olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden gençlerin tercihi
oldu.25

25

(https://www.haber20denizli.com, 2019)
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KÜTÜPHANE
Kütüphaneler bilginin depolanması, bireylere sunulması açısından oldukça
önemli bir yere sahiptir. Şehrimiz merkezinde İl Halk Kütüphanesi ve Şırnak
Üniversitesi Kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca şehrimiz ilçelerinde ilçe halk
kütüphaneleri ve birçok okulumuzda Z kütüphane bulunmaktadır.

Z Kütüphane

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi

Şırnak İl Halk Kütüphanesi
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ETKİNLİK
Her sayı bir harfi ifade eder. Sayının belirttiği yolları takip ederek
harfleri bul. Bulduğun harfi sayıyla aynı kutucuğa yaz ve şifreli kelimeyi çöz.
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Şehrimizde Örgün ve Yaygın Eğitim
Şehrimiz örgün ve yaygın eğitimde geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehrimizin eğitim kalitesini
arttırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın eğitim politikaları çerçevesinde planlama
ve çalışmalar yapmaktadır. Örgün eğitimde eğitim hayatına devam edemeyen vatandaşların kalan
eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak, gençlere iş imkanı sunabilmek ve toplumda kadınların rolünü
arttırabilmek adına yaygın eğitim kurumları aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Şırnak ve Cizre'de, doğal tiftikten üretilip kök boya ile renklendirilen ve tezgâhlarda dokunan
"şal-şapik" kumaşının, gelecek nesillere aktarılması için atölyeler açıldı.

Halk Eğitim Şal-Şapik Kursu
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Spor Kulüpleri Ve Faaliyetleri
Şehrimizde gençlik ve spor faaliyetleri alanında birçok yatırım yapılmıştır ve yapılmaya devam
etmektedir. Şehrimizin her alanda kalkınabilmesi adına spor alanında da önemli çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Şehrimizde amatör ve bölgesel liglerde mücadele eden çeşitli spor kulüpleri
bulunmaktadır.
Yapılan Bazı Çalışmalar

Cizre Portatif Spor Salonu

Şırnak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Uludere Park ve Spor Kompleksi

Şırnak Çok Amaçlı Gençlik Merkezi

Şırnak ve Cizre’de Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası
Spor Malzemeleri Alımı ve Halı Saha ile Spor Salonu Onarımı

2019 Yılında Devam Eden Çalışmalar
İdil Aksoy köyü halı saha yapımı
Silopi Kapalı Spor Salonu bakım onarım ve soğutma sistemi yapım işi
Cizre Abdülhamit Özalp Stadı bakım onarım işi
Şırnak Kapalı Spor Salonu radyant tipi ısıtma sistemi yapım işi26

Şırnak Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

26

Cizre Sentetik Saha

(http://www.sirnak.gov.tr, 2019)
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Şırnak UYAFA Takımı, Barcelona'da
ikincilik kupasını kaldırdı.

İspanya'nın
Barcelona
kentinde 13 Ekim 2019'da başlayan
Costa Brava Futbol Turnuvası'na
katılan UYAFA Şırnak takımı,
Şırnak UYAFA Takımı
gruptaki maçlarında 5'te 5 yaparak
finale yükseldi. Takım, finalde Polonya
takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında
Polonya'ya penaltılarda 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası’nda ikinci oldu.27 UYAFA
Şırnak Takımı 2018’de aynı turnuvayı şampiyon olarak bitirmişti.

Çocuklara Uygun Eğlence Alanları
Çocuklara uygun eğlence alanları denildiğinde akla ilk gelen yerler çocuk parklarıdır.
Şehrimizin birçok yerinde özellikle çocuklara hitap edecek oyun alanlarının yanında mesire ve piknik
alanları bulunmaktadır. Mesire alanları içerisinde kamelyalar, barbekü alanları, çocuklar için oyun
alanları, çocuk parkları, yapay göletler, çeşitli spor faaliyet alanları yer almaktadır.

Uludere Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi

27

(https://www.sondakika.com, 2019)
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Şırnak’ta yaşlılar ile çocuklara piknik ve müzikli eğlence

ŞIRNAK- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Dünya
Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cudi Dağı manzarası
eşliğinde, yaşlı ve çocuklar, kıl çadırlarda piknik yaparken, yöre sanatçılarının söylediği müzik
eşliğinde de doyasıya eğlendi.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Birleşmiş Milletler tarafından Ekim ayının ilk pazartesi
günü kutlanan Dünya Çocuklar Günü nedeniyle 'Nesiller Buluşuyor' etkinliği düzenlendi.28

GELENEKSEL SPORUMUZ: GUHŞEGİ
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. yıl etkinlikleri
kapsamında Şırnak yöresine özgü “Guhşegi Oyunu” üniversitemiz spor tesislerinde oynandı. Amerikan
Beyzbolu’nun atası olduğu üzerine tezler ileri sürülen “Guhşegi Oyunu” altışar kişilik iki takım arasında keçeden
yapılan top ve oyuna özgü ‘gopal’ denilen bastonla oynanmaktadır29

Guhşegi Topu
28(http://www.hurriyet.com.tr,
29(https://www.sirnak.edu.tr,

2019)
2019)

139 | Ş e h r i m i z Ş I R N A K

ETKİNLİK
Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda verilen bilgileri doğru kelimelerle
eşleştiriniz.

Filli Su saati
Şırnak’ın il olma günüdür.
Turik
El Cezeri’nin eserlerinden

Kilim

biridir.
UYAFA
Kürtçe şarkıları kaydeden ilk
kadın şarkıcıdır.

Meryem Han

Şehrimizde yaygın olarak
yapılan el sanatlarındandır.

18 Mayıs

Kadınların eşyalarını taşımak

Oya

için kullandıkları heybedir.
İğne, mekik, tığ, firkete gibi

Hikmet Sultan

aletlerle yapılan el sanatıdır.
Uluslararası Costa Brava

Kadriye Han

Turnuvasında ikinci olan
takımımız.
Guhşegi
Amerikan beyzbolunun atası
olarak bilinen yöresel
oyunumuzdur.
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Soldan Sağa
1. Cizre’de bulunan tarihi medresemiz.
3. Cizre-Güçlükonak yolu üzerinde bulunan ören yerimiz.
5. Seccade olarak kullanılan yöresel dokuma türü.
7. Türkiye’de sadece şehrimizde çıkarılan bir maden türü.
9. Şehrimizde bal üretimini içine alan ekonomik faaliyet.
Yukarıdan aşağıya
2. Baharın gelişinin kutlanıldığı bayram.
4. Şehrimize ait yöresel bir halk oyunu.
6. Şehrimiz üniversitesinin adı.
8. Sibernetik biliminin kurucusu olan Ebul-iz El Ceziri’nin ön ismi.
10.Şehrimiz sınırlarında bulunan büyük nehir.
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ŞIRNAK’TA BİR TÖREN

ESKİ ÇARŞI
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ŞIRNAK EVLERİ

SANAT SOKAĞI GİRİŞ
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CUMHURİYET MEYDANI

ZİRAAT BANKASI YANI

ESKİ ÇARŞI
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SÖZLÜK
A
Aktarma

: Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarmak.

Alim

: Bilen, bilgin.

Ampirik

: Deneysel

Antik

: İlk Çağ’daki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili
olan.

Asfaltit

: Petrolün ayrışması ile oluşan ve çoğunlukla tortul kayaçların gözeneklerinde
bulunan doğal bir oluşumdur.

Astronomi

: Gök bilimi. Gökyüzünü ve gök cisimlerini yakından inceleyen bilimdir.

Avlu

: Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü çıkık, duvarlarla çevrili
alan.

B
Barbekü

: Açık alanda mangal kullanılarak et ve deniz ürünlerinin pişirme.

Barınak

: Barınılacak yer.

Bazalt

: Koyu renkli, sert bir tür yanardağ kütlesi.

Belde

: İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer.

Bilanço

: Girişilen herhangi bir işte belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü
sonuçların karşılıklı durumu.

Botanik:

:Bitki bilimi.

C
Cazip

: Alımlı.
Ç

Çağlayan

: Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer,
küçük şelale.
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D
Dehliz

: Üstü kapalı, dar ve uzun geçit.

Ekoloji

: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek
veya birlikte inceleyen bilim dalı.

Enstitü

: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma
yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

Endemik

: Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan bitki veya hayvan.

Erozyon

: Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulunan toprağın su,
rüzgar vb. etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşınmasıdır.

Eyvan

: Bir tarafı dışarıya açık olan oda.
F

Faktör

: Etmen, etken.

Fauna

: Hayvan bilimi.

Figür

: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

Flora

: Bitki örtüsü.

Fıkıh

: İslam hukukunda din veya dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan
yararlanarak konulmuş olan kurallar bütünü.

Firkete

: Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan
ince dantel.

Fundalık

: Funda bitkisi ile kaplı yer.
G

Göçebe

: Bir yere sürekli yerleşmeyen, göçerkonar.

Göynek

: Uzun gömlek.

Gümrük

: Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer.

H
Hasat

: Ürün kaldırma ve ekin biçme işi.

Harabe

: Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkıntı. Yıkı.

Heybe

: Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü.
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Hristiyan

: Hz. İsa’nın dininden olan kimse.

İ
İcat

: Buluş.

İlçe

: Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm,
kaymakamlık.
J

Jeoloji

: Yer bilimi.
K

Kampüs

: Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü
yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer. Yerleşke.

Kaplıca

: Sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların
çevresine kurulan hamam görünümündeki yer.

Kararname : 1)Cumhurbaşkanının onayladığı hükümet kararı.
2) Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar.
Kırsal

: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.

Kışla

: Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü.

Kilise

: Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
M

Mağara

: Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer
kovuğu.

Mahlas

: Takma ad.

Medeniyet

: Uygarlık.

Medrese

: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin
okutulduğu yer.

Mekanik

: Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.

Mera

: Otlak alan.

Mesire

: Gezilecek, piknik yapılacak yer.

Mıh

:Büyük çivi
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Molla

: Büyük bilgin, alim.

Motif

: Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik
olan ögelerden her biri.

Mutasavvıf

: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini yaratıcıya adamış kimse.

Mütefekkir

: Düşünür.
N

Nakliyecilik : Taşımacılık.
Niş

: Duvar içinde bırakılan oyuk.

O
Ortadoğu

: Türkiye, Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Arabistan, Suriye, Irak, İran’ı
içine alan coğrafya bölgesi.

Ö
Ören Yeri

: Eski yapı veya kent kalıntısı.

Örgün

: Düzenli, planlı, yöntemli, biçimde verilen herhangi bir eğitim.
P

Portatif

: Kolay taşınabilen duruma getirilebilen, seyyar.

Potansiyel

: 1) Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil.
2) Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan.
R

Radyant

: Isıtma sistemi.

Rakım

: Yükselti.

Rafting

: Sal yarışı.

Rekreasyon : Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir yer
haline getirme.
Rezerv

: Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş maden
miktarı.

Rivayet

: Söylenti.
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Robotik

: Birtakım işlevlerle insanın yerini alabilecek düzenekleri hazırlanmasıyla ilgili
çalışma ve tekniklerin bütünü.

Rönesans

: 15. yüzyıl İtalya’da ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak
gelişen bilim ve sanat akımı.
S

Sarnıç

: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı.

Sarp

: Dik, çıkması ve geçilmesi güç.

Sektör

: Bölüm, kol, dal, kesim.

Sibernetik

: Yönetimde makinenin insan yerini alabileceği düşüncesinden yola çıkarak,
canlılarda ve makinelerde denetim, iletişim ve işleyişi konu alan bilim.

Süryani

: Hristiyan topluluk ve bu topluluktan olan kimse.

Ş
Şaheser

: Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt,
başeser.
T

Talebe

: Öğrenci

Tasavvuf

: Yaratıcının niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla
açıklayan dini ve felsefi akım.

Tesis

: 1) Kuruluş.
2) Yapma, kurma, temelini atma.

Tiftik

: Tiftik keçisinin ince, yumuşak, parlak yünü.

Tufan

: Nuh peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan
şiddetli yağmur.

Türbe

: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan
yapı.

Tünel

: Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında genellikle dağların içinde
açılan yol.
Y

Yaban

: Evcil olmayan canlı.

Yamaç

: Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.
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Yayla
Yöre

: Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın
havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.
: Bir bölgenin belli bir yer ve evresini kapsayan sınırlı bölümü.

Yaygın Eğitim : Örgün eğitim imkânlarından yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan
erken ayrılanlara veya meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek
isteyenlere uygulanan eğitim.

Z
Z Kütüphane

: Zenginleştirilmiş kütüphane.

Zindan

: Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı alan.

155

1 VE 2. UNİTE

KAYNAKÇA
Bektaş, C. (2016).Herkes İçin Kent.İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Bingham, J,Chandler, F. Chisholm, J. ve diğerleri. (2012). Antik Dünya Ansiklopedisi Ankara:
TÜBİTAK Yayınları.
Brookes,O. (2017). Şehirde Bir Gün. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kaya, E. (2017). Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İşaret Yayınları.
Kaya, G. (2014).Kentleşmenin Toplumsal Boyutları(Adıyaman Örneği).Ankara: Ütopya Yayınevi.
Köse, O. (2016). Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk. (1. Cilt). Samsun: Canik Belediyesi Kültür
Yayınları.
Eliaçık, M. (2016). Ebussuud Efendi’nin Farsça Bir Manzum Fetvası. Uluslararası Türkçe Edebiyat
Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1765-1772.
Canan, İ.(1994). Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. (6. Cilt). Ankara: Akçağ Yayınları.
Aydın,S. (2009). El Sanatları Geleneği, Giyim, Kuşam ve Süsleme. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi.
Demirci, M. (2003). İslam’da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri. İstem, Yıl:1, Sayı:2, 2003, 129-146.
Göksu, D. (2015). İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası. İstanbul: İstanbul Turing ve Otomobil Kurumu.
Işık, C. (2010). Mevlana’nın Mesnevi’sinde Şehir ve Köy. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Selçuk Üniversitesi, Konya.
Yılmaz, C.(Editör).(2015). Samsun Turizm Rehberi. Samsun: Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
Akyol, C. (2011). Samsun Genelinde Müze ve Ören Yerlerinin İl Turizmine Katkısı Konferansı. Ocak
2011, Samsun.
Taşçı, H., Nebati, N. (Editör). (2015). Şehir Üzerine Düşünceler. İstanbul: Esenler Belediyesi Şehir
Düşünce Yayınları.
Vatansever, M., Batman, O. ve Altaş, A. (2017). Sürdürülebilir Turizm Açısından Kızılırmak Deltası
Kuş Cennetinin Yerel Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim,
Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 2(2): 31 Aralık/December, 2017, 194-217.
Yüksel, F. (2016), Vezirköprü Yöresi Monografisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi, Samsun.

156

1 VE 2.UNİTE
GÖRSEL KAYNAKÇA
https://www.kozanbilgi.net/medya_galeri/doga-resimleri/en-guzel-doga-resimleri_53
(16.09.2019/10.37)
https://tr.pinterest.com/pin/604749056197064575/?nic=1 (16.09.2019/08.37)
https://www.efesharabeleri.com/tarihin-canli-tanigi-celcus-kutuphanesi/ (16.09.2019/09.00)
https://oldtownturkey.com/tr/urun-kategori/ozel-ilgi-turlari/ (16.09.2019/09.48)
https://www.bilgeyik.com/peri-bacalari-nasil-olusmustur-316 (16.09.2019/10.30)
https://edumag.net/galeri/erasmus-deneyiminizi-doruklara-cikaracak-10-ogrenci-sehri/
(16.09.2019/10.37)
https://okuryazarim.com/mescid-i-nebevi/ (16.09.2019/10.45)
https://gezipgordum.com/eyfel-kulesi/ (16.09.2019/10.48)
https://gezipgordum.com/notre-dame-katedrali/ (16.09.2019/10.55)
https://www.gezilesiyer.com/kiz-kulesi.html (16.09.2019/10.59)
https://muze.gov.tr/urun-detay?CatalogNo=WEB-AYS01-01-008 (16.09.2019/11.20)
http://www.tas-istanbul.com/portfolio-view/beyoglu-saint-antoine-apartmani/ (16.09.2019/11.37)
https://www.gezilesiyer.com/canakkale-aynali-carsi.html (16.09.2019/11.45)
https://blog.neredennereye.com/haftanin-sehri-gaziantep/bakircilar-carsisi/ (16.09.2019/11.47)
https://gezievreni.com/misir-carsisi-istanbul/ (16.09.2019/11.50)
https://tr.pinterest.com/pin/326299935483687931/?lp=true (16.09.2019/11.55)
https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/02/catalhoyuk.html (16.09.2019/11.57)
https://www.independentturkish.com/node/62176/ekonomi%CC%87/marmara-depremibug%C3%BCn%C3%BCn-paras%C4%B1yla-ne-kadar-ekonomik-kayba-neden-oldu
(16.09.2019/12.15)
https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/10/23/van-depremi-7-yilinda-van-depreminde-ne-oldu
(16.09.2019/12.37)
https://www.emlakdanismanlari.com/en-kalabalik-sehir-istanbul-degilmis/21578 (16.09.2019/12.47)
https://emlakkulisi.com/guncel/marmara-depremi-ne-zaman-olacak/58644 (16.09.2019/12.57)
https://www.trthaber.com/haber/dunya/cinde-sel-felaketi-19-olu-425897.html (16.09.2019/13.47)
http://altinyoltrafik.com/ (16.09.2019/13.55)
http://www.kanalben.com/guncel/izmir-de-pedallar-engelsiz-yasam-icin-dondu-h507238.html
(16.09.2019/14.07)
http://leventdolek.com/engelsiz-yasam-fuari/ (16.09.2019/14.37)

157

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/03/10/10-maddede-belediyeler-engelliler-icin-neyapabilir/ (16.09.2019/14.47)
https://www.memurlar.net/haber/459442/engelli-ve-yaslilar-ucretsiz-ulasimdan-nasil-yararlanir.html
(16.09.2019/14.57)
https://www.mynet.com/akut-marmaris-ekibi-hayvan-kurtarma-calistayina-katildi-180101780275
(16.09.2019/15.37)
https://tr.sputniknews.com/cevre/201811101036087791-uc-asirlik-cinar-kesilmesin-diye-guzergahdegisti/ (16.09.2019/15.40)
https://limakthermal.com/blog/yalova-yuruyen-kosk (16.09.2019/15.54)
http://www.dergibursa.com.tr/doga-sevgisinin-kosk-hali-yuruyenkosk/https://www.deutschland.de/tr/topic/cevre/almanyada-ne-kadar-orman-var-rakamlar-ve-olgular
(16.09.2019/15.59)
https://tr.pinterest.com/pin/299700550184975048/?lp=true (16.09.2019/16.30)
https://www.independentturkish.com/node/2826/ya%C5%9Fam/12-bin-y%C4%B1ll%C4%B1kge%C3%A7mi%C5%9Fiyle-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-eski-tap%C4%B1na%C4%9F%C4%B1g%C3%B6beklitepe (16.09.2019/16.48)
Sayfa 16,18,19,21,22’de kullanılan fotoğraflar komisyon tarafından çekilmiştir. (16.09.2019/10.37)
Sayfa 13, 33, 49, 54’te kullanılan görseller pixabay.com’dan alınmıştır. (16.09.2019/10.37)

3.ÜNİTE
KAYNAKÇA

https://www.dogadernegi.org/wp-content/uplo
ads/2018/11/gda019-cudi-dagi-onemli-doga-alanlari-kitabi.pdf. (16.09.2019/10.30)
https://www.mynet.com/nuhun-gemisi-biyolojik-cesitliligin-bir-semboludur-180104676321.
(16.09.2019/10.32)
http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html. ÖzemliForum Web Sitesi. [Alıntı
Tarihi: 18 Eylül 2019/ 10.35]
http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html. (16.09.2019/10.37)
http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html. (16.09.2019/10.40)
(http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html). (16.09.2019/10.43)
http://ozenliforum.com/archive/index.php/thread-2071-1.html. (16.09.2019/10.47)
https://sirnak.ktb.gov.tr/Eklenti/6665,sirnakpdf.pdf?0). (16.09.2019/10.51)
https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=5. (16.09.2019/10.55)
https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2018/11/gda019-cudi-dagi-onemli-doga-alanlarikitabi.pdf. (16.09.2019/11.00)
158

https://sirnak.ktb.gov.tr/TR-56452/giyim-kusam.html. (16.09.2019/11.02)
https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf. (16.09.2019/11.05)
https://www.nufusu.com/il/sirnak-nufusu. (16.09.2019/11.05)
https://www.mynet.com/nuhun-gemisi-biyolojik-cesitliligin-bir-semboludur-180104676321.
(16.09.2019/11.30)
http://www.sirnak.gov.tr/tarihce . (16.09.2019/11.10)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/TurizmAktiviteleri/yayla-turzm745191.
(16.09.2019/11.15)
http://ehamedya.com/da-vincinin-ornek-aldigi-musluman-deha-el-cezeri_20271.html.
(16.09.2019/11.30)
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/el-cezeri-cizreli-cocuklara-ilham-kaynagi-oluyor/1559473.
(16.09.2019/10.30)
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cehennem-deresi-turizme-acilmayi-bekliyor/1545788.
(16.09.2019/10.25)
https://www.silopi.bel.tr/turizm-rehberi. (16.09.2019/11.45)
https://www.researchgate.net/publication/327680033_SIRNAK_ILININ_OLASILIKSAL_SISMIK_T
EHLIKE_ANALIZI. (16.09.2019/11.30)
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597355.aspx. (16.09.2019/11.45)
https://www.iha.com.tr/sirnak-haberleri/cizrede-sel-felaketinin-bilancosu-agir-oldu-2264586/.
(16.09.2019/11.25)
http://www.sirnak.bel.tr/sayfa/20/tarihi-yerler. (16.09.2019/13.30)

3.ÜNİTE
GÖRSEL KAYNAKÇA
https://www.evrensel.net/haber/326657/6-bin-yillik-heykele-defineci-zulmu (16.09.2019/10.30)
http://www.milliyet.com.tr/tatil/huznun-sembolu-ters-lale-2644386 (19.09.2019/11.25)
https://www.evrensel.net/haber/335455/sirnakta-maden-ocaginda-gocuk-8-isci-hayatini-kaybetti
(19.09.2019/10.30)
https://www.resimler.tv/resim4541.htm (19.09.2019/10.40)
http://www.hakkariobjektifhaber.com/cizrede-sel-felaketi-2-kisi-yasamini-yitirdi-12925h.htm
(19.09.2019/14.30)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/gezilecekyer/zumrut-kaplicasi (19.09.2019/14.30)
https://sirnak.ktb.gov.tr/TR-56461/fotograf-galerisi.html (19.09.2019/15.47)
http://www.cizre.gen.tr/cizre-sehir-rehberi/ulu-cami (19.09.2019/13.05)

159

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000650763483&__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARDt3RKEwBkFV6pXruXC1UTIZinGhyh2FOpkU_NmR5-K4ELuw6G6YBACZYqTbTt2FWEB_Z8i9fM-1Ir&tn-str=*F (19.09.2019/16.12)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/gezilecekyer/fak-teyran (19.09.2019/13.46)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/gezilecekyer/nuh-neb--cam-ve-medreses
(19.09.2019/15.30)
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/300-koyun-projesi-besiciye-can-suyu-oldu/1138409
(19.09.2019/14.52)
https://www.haberler.com/sirnak-ta-11-bin-908-dekar-tarim-arazisi-sulandi-12595979-haberi/
(19.09.2019/16.30)
Sayfa 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88’de kullanılan
fotoğraflar komisyon tarafından çekilmiştir. (19.09.2019/10.00)
Sayfa 55, 59, 67, 68, 69, 70’te kullanılan görseller pixabay.com’dan alınmıştır. (19.09.2019/10.00)

4.ÜNİTE
KAYNAKÇA
https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf (23.09.2019/14.30)
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/sirnak.pdf
(23.09.2019/14.30)
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirnakta-gocu-onleyen-yatirim/1537496 (24.09.2019/15.30)
https://www.academia.edu/37447289/SIRNAK_YORESI_SAL_SAPIK_DOKUMACILIGI
(24.09.2019/15.25)
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/sal-sapik-belediye-destegiyle-yasatilacak-/1208513
(23.09.2019/17.00)
www.kultur.gov.tr (23.09.2019/10.30)
https://www.academia.edu/10325046/%C5%9Eehri_Nuh_un_%C5%9E%C4%B1rnak_K%C4%B1rsa
l_Turizm_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_De%C4%9Ferlendirilmesi_The_Evaluation_of_Rura
l_Tourism_in_City_of_Noah_%C5%9E%C4%B1rnak_ (27.09.2019/16.10)
https://www.sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/Sirnak_Calistayi.pdf (07.10.2019/09.30)
https://www.thyucuzbilet.com/sirnak-serafettin-elci-havalimani-ne-zaman-kuruldu/
(23.10.2019/11.30)

160

4.ÜNİTE
GÖRSEL KAYNAKÇA
https://www.tech-worm.com/asfaltit-nedir/ (23.10.2019/14.30)
http://www.mercanmadencilik.com/dayanikliligin-adi-bazalt-tasi/ (16.09.2019/09.30)
https://nereye.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/nuhun-gemisi-%C3%A7izim.jpg
(23.10.2019/13.30)
http://neredenegezilir.blogspot.com/2015/01/sah-oren-yeri.html / (23.09.2019/14.30)
http://www.gezenek.com/mekan/finik-oren-yeri-ve-kalesi-781 (07.10.2019/15.12)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/gezilecekyer/czre-kales (23.09.2019/14.30)
https://tr.foursquare.com/v/finikharabeleri/52f77c3c498efc9a10108ce8?openPhotoId=5aca370a67af3a34cecbf969 (23.10.2019/14.30)
https://www.facebook.com/HestaKaplicaSifaliSuGermavaTaroniyehestakaplica/photos/pcb.19400027
46249224/1940002492915916/?type=3&theater (19.09.2019/11.25)
https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/cehennem-vadisi-maceraseverleri-agirliyor-381609.html
(19.09.2019/16.30)
https://www.tatilcity.net/yapilacak-seyler/kasrik-bogazi-sirnak-merkez/ (23.09.2019/14.36)
http://gezilecekyerler.com/cudi-dagi/ (16.09.2019/15.24)
https://www.dunyabulteni.net/guncel/dicle-nehri-yesillenecek-h415081.html (07.10.2019/15.46)
http://www.cizre.gen.tr/foto-galeri/hezil-cayi-ceme-hizil (07.10.2019/09.00)
http://www.cizre.gen.tr/foto-galeri/cudi-dagi-manzaralari (23.09.2019/08.30)
https://sirnak.dhmi.gov.tr/sayfalar/fotogaleri.aspx (07.10.2019/09.50)
https://www.yenisafak.com/ekonomi/cudi-dagi-tunelleri-hizmete-acildi-yol-45-dakikadan-15dakikaya-indi-3397491 (24.09.2019/16.05)
Sayfa 98, 99, 100, 101’de kullanılan fotoğraflar komisyon tarafından çekilmiştir. (19.09.2019/14.30)
Sayfa 92, 94, 95, 102, 103, 106’da kullanılan görseller pixabay.com’dan alınmıştır.
(23.10.2019/14.30)

161

5.ÜNİTE
KAYNAKÇA
http://www.hurriyet.com.tr. (07.10.2019/15.30)
http://www.hurriyet.com.tr: (07.10.2019/16.30)
http://www.hurriyet.com.tr adresinden alınmıştır (23.10.2019/14.30)
http://www.sirnak.gov.tr. (24.10.2019/14.30)
http://www.sirnak.gov.tr adresinden alınmıştır (12.10.2019/14.30)
https://www.haber20denizli.com. (02.10.2019/14.30)
https://www.haber20denizli.com adresinden alınmıştır (03.10.2019/14.30)
https://www.sirnak.edu.tr. (06.10.2019/15.02)
https://www.sirnak.edu.tr: (11.10.2019/10.00)
https://www.sirnak.edu.tr adresinden alınmıştır (13.10.2019/22.00)
https://www.sondakika.com. (18.10.2019/20.00)
https://www.sondakika.com adresinden alınmıştır (21.09.2019/18.30)
https://www.trthaber.com. (2019,
(23.09.2019/10.00)

10

19).

https://www.trthaber.com

adresinden

alınmıştır.

5.ÜNİTE
GÖRSEL KAYNAKÇA
https://www.dunyabulteni.net/turkiye/nevruz-nedir-h396423.html (02.09.2019/14.30)
https://www.bilgeustam.com/cezerinin-hayati-el-cezeri-kimdir-100/ (02.09.2019/14.37)
https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/ahmed-i-hani (03.09.2019/19.30)
https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/9-asir-once-icat-edilen-filli-su-saati-nasil-calisiyordu
(08.09.2019/21.30)
http://gazetesokak.com/tesiyi-sabirla-egiriyor/ (09.09.2019/15.00)
Sayfa 108, 111, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136’da kullanılan fotoğraflar
komisyon tarafından çekilmiştir. (14.09.2019/20.00)
Sayfa 107, 109, 110, 120, 122, 132, 137, 138’de kullanılan görseller pixabay.com’dan alınmıştır.
(23.09.2019/14.30)
Sayfa 139, 140, 141’de kullanılan fotoğraflar PTT İl Müdürlüğü-Tarkan Birlik’in arşivinden
alınmıştır. (16.09.2019/10.10)
Sayfa 128, 129 Şırnak Valiliği Soyut Kültürel Miras Envanteri’nden yararlanılmıştır.
(17.10.2019/14.30)
Sayfa 145,146,147,148,149 görselleri Azad GÜLEÇ’in arşivinden alınmıştır. (12.6.2020/15.30)
162

163

