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İSTİKLÂL 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!
Cânı, cânânı, 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 İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

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

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.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE

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

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

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

Mustafa Kemal Atatürk
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Karekod
Neler
Öğreneceğiz?

Etkinlik

Bu bölümde, her ünitede neler öğrenileceği ile ilgili genel bilgi verilmiştir.

Bu bölümde, konuları
keşfederek öğrenmek
için bireysel veya grup
olarak yapılacak etkinlikler yer alır.

Bu bölümde, dijital okuryazarlık kapsamında
karekodlar ile konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır.
Kösesi

8

Bu bölümde, konuyu anlamaya yardımcı
olacak ilgi çeken bilgiler yer alır.

GEZ - GÖR - ÖĞREN

İZLE - ÖĞREN

haber

Bilgi
Damlası

Bu bölümde, mevcut konuyla
alakalı basından haberlere yer
verilmiştir.

Bu bölümde, konuyla ilgili grup gezileri
önerilmektedir.

Arastirma

Bu bölümde, araştırma yönünü
geliştirmek için çeşitli etkinlere
yer verilmiştir.

Düşünelim Bu bölümde, düşünmeye yönelik motivasyon amaçlı araştırma önerileri yer alır.
Söyleyelim

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.

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?
10

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?
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Ünite 1

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

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar
birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun
da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu
araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur.
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O
hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.
Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere
toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi
oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru
bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar.
Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

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.
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Şehrimiz Kırşehir

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak
karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını
tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar
ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik
yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece
Kaman Çağırkan Kalehöyük
arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve
hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım
ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde
ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar.
Böylece ticaret hayatını başlattılar.
İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya'da yer alan Çatalhöyük'tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000'e
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su
kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik,
marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı.
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen
içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından
yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun
şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski
şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ'da kurulan
şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca
unsurlardır.

Konya Çatalhöyük

Mısır Piramitleri
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Ünite 1

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

İzmir - Selçuk Efes Antik Kenti

Gaziantep

Kapadokya

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki
görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin
kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması
şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde
yaşamaktadır.
Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava,
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere
örnek olarak gösterilebilir.
Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti
olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul,
Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön
plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve
sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal
güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de
tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden
yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir.
Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır.
Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır.
Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
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İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler insan
eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar'ın Yunanistan'a
göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline
gelmiştir.
ŞEHİR ve MEDENİYET

Muğla - Fethiye Kayaköy

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

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

"İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır."
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Hoca Ahmet Yesevi Cami

Camide Bayramlaşma

Hamidiye Cami
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.

Kırşehir Belediyesi Tenis Kafe
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Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan,
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle
de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar,
meydanlar, parklar, alış veriş mekânları, kamusal
alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret,
ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma,
spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
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Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı

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

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı,
Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir.
Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini
hâlâ sürdürmektedir. Hemen 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.

Lise Caddesi

Ahi Çarşısı
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Kırşehir Belediyesi Kütük Evi Restoranı

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler,
çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin
doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de
yansıtır.
İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece
şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm
düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun'a göre şehirli
"Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni
yaşayan kimse"dir. Geniş ve mükemmel surette
yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine
getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların
içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır.
Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras
olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri
gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden
yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı
çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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ŞEHİR ve SOSYAL YAŞAM

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

"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 kimliğini yansıtır.

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. 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.
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Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı
ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli
sorun olarak ortaya çıkmıştır.
"Dayanışma"; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine
destek olmalarıdır. "Yardımlaşma" ise bireylerin
yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti,
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.
İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır.
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve
yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve
yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in
"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.
"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır."
Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri
sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde
hareket edebilmek, "millet" olmanın bir gereğidir.
Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür.
Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999'da Marmara'da, 2011'de
Van'da meydana gelen depremlerde büyük bir
yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir.
Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil
toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve
yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine
karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi
bunun bir kanıtıdır.
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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. Şehirde belirli
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler.

Meydan

Otobüs Durağı

40 KS 4040

Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak
bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:
Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde
açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken
apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya
özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken
diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle
konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya
çocuklu yolculara yer veririm.

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

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerek�rdiği şekilde ibadet e�kleri
yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikka�ni 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.
Ka�lacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vak�nde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
Sinema ve �yatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleş�ği mekânlara
zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları
rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.
Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken raﬂarı ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bi�kten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı,
engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.
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ŞEHRİN FIRSATLARI ve RİSKLERİ
Şehirde Sıradan Bir Gün

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin
çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla
caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş
bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda. 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
Kırşehir Cacabey Meydanı
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. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden yardım istiyor.
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.
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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.

Şehrimiz Kırşehir

Kırşehir Yerli Üretici Pazarı

Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile. Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları
gerektiğini hatırlıyorlar.
Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka neler
ekleyebilirsiniz?

Günümüzde dünya nüfusunun %54'ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve
belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler
sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde
şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.
Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken
karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.
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Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre
birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar.
(meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci
alan liseler, özel okullar, üniversiteler)
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki
eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs,
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.

Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum
gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine
ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmakadır.

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

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

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir.
Deprem, sel, trafik kazaları, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde
karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.
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ENGELSİZ YAŞAM
"Benim adım Mert. Yürüme engelliyim.
Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu
yüzden bir tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde
yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel engeli olan milyonlarca insanın
olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız değil
mi? Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz.
Peki, neden?"
Mert'in sorusuna ne cevap verirsiniz?

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

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan
şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
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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.

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.

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.
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı
ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı
göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.
Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına
gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları korumalı,
onlara zarar vermemeliyiz.
Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o
yere tekrar gelecektir.
Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız
battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.
Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz?
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal
parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının
hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz.
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun
muamele edilmesi,
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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Bu şehirde yaşadığımız için çok şanslıyız. Çünkü farkında olsak da olmasak da şehrimiz bize bir çok şey kazandırıyor. Fakat bazen içinde yaşadığımız
şehri yeterince tanımadığımızdan ve şehrimizin değerlerini tam olarak fark edemediğimizden dolayı kazanımlarımız da az oluyor. Oysa şehrimizi iyi tanır ve iyi
tanıtırsak şehrimizin bize sunduğu imkânlar da artacaktır.

Merhaba ben Ahiler diyarından Ahi Çocuk,

Merhaba ben Şirin Kırşehir'imizin Şirin Çocuğu,

Ben ortaokul öğrencisiyim. Adım
şehrimizde yaşamış olan Ahi Evran-ı Veli
Hazretleri'nden gelmektedir. Ahi; eli açık,
cömert, konuksever, kardeş, yiğit anlamına gelmektedir. Ben, bu özelliklerin tüm
arkadaşlarımda olduğuna inanıyorum.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllar önce Kırşehir'e gelip “Buranın
çocuklarında gördüğüm zekâyı, pırıltıyı
hiçbir yerde görmedim.“ diyerek biz çocuklara olan inancını ve güvenini belirtmiştir.
Ben gezmeyi, yeni yerler görmeyi,
okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerimi paylaşmayı çok seviyorum.
Bu sebeple yaşadığım şehri, Kırşehir'i,
daha iyi tanıtıp şehrimizin doğal güzelliklerini ve tarihî süreç içerisindeki gizemini
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ben de Ahi Çocuk gibi ortaokul öğrencisiyim. Yaşadığım şehir, güzel vatanımızın cennet köşelerinden biri. Bu güzel
şehri daha iyi tanıyabilmek, bu şehrin değerlerini daha iyi fark edebilmek için yola
çıktık.
Bu topraklarda yetişmiş ve dünya
çapında ün yapmış ozanımız Neşet Ertaş
“Denizi seyretmek gibidir, bozkırda gökyüzünü seyretmek.“ diyor. Biz de arkadaşım
Ahi Çocuk'la birlikte bozkırın ortasında bir
yıldız gibi parlayan Kırşehir'imizi sizlere
tanıtıp bu şehrin kimliğinin oluşmasında
rol oynayan değerli bilim ve sanat insanlarını daha yakından tanıtmak istiyoruz.
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Kırşehir'in tarihi gelişimini ve coğrafi özelliklerini öğrenirim.
Kırşehir'i en güzel nasıl tanımlarsınız?

ŞEHRİMİZİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kırşehir Nerede?

2

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Yüz ölçümü 6570 km dir.
Denizden yüksekliği 985 m olup yüz ölçümü büyüklüğü bakımından 53. sıradadır. Kırşehir, ülke topraklarının binde 8'i; İç Anadolu Bölgesi topraklarının ise yüzde 2,9'u kadardır.
Kırşehir, 38°- 39° kuzey parelelleri ile 33°- 34° doğu meridyenleri arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, batı ve kuzeybatıda Kırıkkale, güneybatıda Ankara, kuzey ve
kuzeydoğuda Yozgat illeri ile komşudur. İlin güney uç noktası; merkez Ulupınar köyü, kuzey uç noktası
Çiçekdağı'nın Konurkale köyüdür. Batı uç noktası; Kaman Büğüz köyü, doğu uç noktası ise Mucur Kılıçlı
köyüdür. İlin kuş uçuşu denize uzaklıkları; güneyde Akdeniz'de Anamur Burnu'na 362 km, kuzeyde Ka
radeniz'de Sinop'a 334 km'dir.
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Aşağıdaki haritada Kırşehir'in komşu illeri rakamlarla gösterilmiştir. Bu illeri verilen boşluğa sırasıyla yazınız.

Etkinlik

2

3

1- ............................................................................
2- ............................................................................
3- ............................................................................
4- ............................................................................

1

4
5

5- ............................................................................

Komşu İllerimiz

Anıtkabir - Ankara

Petrol Rafinerisi - Kırıkkale

Çamlık Milli Parkı - Yozgat

Hacıbektaş-ı Veli Türbesi
Nevşehir

Ihlara Vadisi - Aksaray
36
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Ahi Çocuk, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte Ankara'nın
tarihî ve kültürel yerlerini tanımak için nisan ayı içerisinde düzenlenen geziye katılmıştır.
Ahi Çocuk, bu gezi esnasında birçok
yeri görme fırsatı yakalamıştır. Güneşli bir
bahar gününde başlayan gezi, öğleden sonra
aniden başlayan sağanak yağışla kesintiye uğANKARA
ramıştır.

Etkinlik

Nüfus : 5639076
Rakım:
890

Kırşehir - Ankara Kara Yolu
a. Sizce Ahi Çocuk Ankara'da nereleri gezmiş olabilir?
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
b. Ahi Çocuk, bu gezi sırasında Ankara'nın hava koşullarının Kırşehir'e çok benzediğini
görmüştür. Sizce Ankara'nın başka hangi özellikleri Kırşehir'e benzemektedir?
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
c. Kırşehir; sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle düşünüldüğünde en çok hangi
komşu ile benzer?
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
d. Aniden başlayan sağanak yağmur nedeniyle Ahi Çocuk, ince kıyafetlerle geziye katılan sınıf arkadaşı Mehmet'e çantasındaki yedek kıyafetini vermiştir. Bu davranış Ahi
Çocuk'un hangi özelliğini yansıtır?
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Bilgi
Damlası

Kırşehir; yurt içinde Hacıbektaş (Nevşehir), Durağan (Sinop) ve Gölbaşı (Bitlis) şehirleriyle; yurt dışında Remscheid (Almanya), Türkistan (Kazakistan) ve Olava (Bosna Hersek)
şehirleriyle kardeş belediyedir.
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İklim

Kırşehir'den Mevsim Manzaraları
Kırşehir'de kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim hakimdir. İç
Anadolu'nun güneyindeki Toroslar ile kuzeyindeki Kuzey Anadolu sıradağları, Akdeniz ve Karadeniz'in
ılıman iklim özelliğinin iç kesimlere girmesini engellemektedir. Bu nedenle kış mevsimi uzun ve sert
geçmektedir. Uzun süreli yapılan ölçümler sonucunda aylık yağış miktarının aralık, ocak, nisan ve mayıs aylarında arttığı; temmuz ve ağustos aylarında azaldığı tespit edilmiştir. Şehirde ilkbahar mevsiminde öğleden sonraları aniden başlayan sağanak yağışlar görülür. Buna "kırkikindi yağmurları" denir.
Bitki Örtüsü
Kırşehir İç Anadolu Bölgesi'nin bozkır kuşağı içinde yer almaktadır. Genellikle orman örtüsünden yoksun olan Kırşehir'in doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır (step), ilkbahar yağışlarıyla yeşeren,
yazın sararıp kuruyan ot topluluklarıdır.

Kervansaray Dağları'ndan Kırşehir'in Görünümü
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Kırşehir'de Görülen Başlıca Bozkır Türleri

Çayır Üçgülü

Püsküllü Çayır

Çoban Yastığı

Gelincik

Geven Otu

Üzerlik

Sığır Kuyruğu

Yavşan Otu

Çiçekdağı ve Akçakent ilçeleri çevrelerinde meşe, karaçam ve sedir ağaçlarından oluşan ormanlar bulunmaktadır. Bu ormanlar daha çok bozuk baltalık niteliğinde olup bodur ağaçlardan oluşmaktadır. Eskiden ormanlarla kaplı olan Kırşehir, insanların olumsuz etkileri ve yağış rejiminin düzensizliği sonucunda günümüzde orman örtüsünü kaybetmiştir.
Kırşehir ve çevresi karasal iklim özelliklerine sahip olduğundan doğal orman örtüsüne kavuşamaz. Ancak yapay yollardan ormanlaştırılabilir. Son yıllarda gerek bozuk nitelikteki ormanlar bakıma
alınarak gerekse yeni koruluklar oluşturularak bölgenin bitki örtüsüyle ilgili ıslah çalışmaları devam
etmektedir.
11 Kasım 2019 tarihinde ülke genelinde yapılan "Ağaç Dikme Seferberliği Kampanyası" kapsamında Kırşehir'de 60.000 ağaç dikilmiştir.

Akçakent Ormanları ve Eskiyurt Göleti
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Ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan bozkır bitki örtüsüne "antropojen bozkır" denir.

Etkinlik

1402 yılında Ankara Savaşı sırasında Timur İmparatorluğu'nun
hanı Timur, Orta Anadolu'ya doğru ilerlerken savaşı kazanmak için yanında getirdiği filleri ormanlar arasına saklayarak Ankara'ya götürdüğü
bilinmektedir.
Timur'un fillerini sakladığı ormanlık bölgenin insanlar tarafından yok edildiği görülmektedir.
Sizce Kırşehir'in de yer aldığı bu alanda ormanların tahrip edilme nedenleri neler olabilir? Tahrip edilen ormanlık alanların yeniden
ağaçlandırılması için bir kampanya yapsaydınız nasıl bir slogan kullanırdınız?

TAHRİP NEDENLERİ

SLOGAN

Haydi çocuklar, öğretmenimizin öncülüğünde "Okullar Çiçek Açsın" sloganıyla kendi bahçemizi oluşturalım.

Örnek Bir Okul Bahçesi
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Arastirma

Asa Otu

Seyfe Gölü

Ahi Çocuk, sınıf arkadaşlarıyla Seyfe Gölü çevresine pikniğe gider. Kır gezisinde gördüğü
bir bitkinin ne olduğunu öğretmenine sorar. Öğretmeni bunun asa otu olduğunu ve endemik bir
bitki türü olduğunu söyler. Öğrenciler, endemik bitkinin ne olduğunu merak ederler ve öğretmenlerine endemik bitki nedir? diye sorarlar.

ENDEMİK BİTKİ
Dünyada yalnızca belli iklim şartlarında belirli alanda yetişebilen, dünyanın
başka yerinde yetişme alanı olmayan yöreye özgü bitki türüdür.
Çocuklar, siz de şehrimizde bulunan diğer endemik bitki türlerini araştırarak
öğrendiğiniz bitki türlerini sınıf ortamında paylaşınız.
Yer Şekilleri
Kırşehir toprakları güney ve güneybatıda Kızılırmak, batı ve kuzeybatıda Kılıçözü Deresi, kuzey
ve kuzeydoğuda Delice Irmağı ve doğuda Seyfe Gölü çöküntü alanı ile çevrilidir. Kırşehir, ortalama
yüksekliği 1000 m'ye ulaşan geniş bir plato görünümündedir. Bu plato, birkaç dağ kültesi ile engebeli
bir görünüm kazanmıştır.
Yüksekliği 1500 m'yi aşan dağların sayısı oldukça azdır. İl topraklarının %64,5'i plato, %17,2'si
dağlık alan, %18,3'ü ova ile kaplıdır.
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Dağlar
Dağlar, Kırşehir'de çok az bir alan (%17,2) kaplar. Dağların ortalama yüksekliği 1500-2000 m
arasında değişir. İldeki başlıca dağlar şunlardır:

Kervansaray Dağları, Seyfe Gölü ile Kırşehir yerleşme alanı arasında bulunur. Bu dağlar, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Mucur ilçesine kadar uzanır. Mucur'un kuzeyine doğru gittikçe yükseltisi
azalan bu dağlar, Nevşehir'in kuzeyindeki Kızıldağ ile birleşir. Dağın önemli dorukları ise Armutlu, Köpekli, Kırlangıç ve Kızıldağ'dır. Ormanlık alanın bulunmadığı bu dağlarda, hakim bitki örtüsü bozkırdır.
Adını aldığı ilçenin batısındaki platonun ortasında yükselen Çiçek Dağı, Kırşehir'in en yüksek
noktalarından biridir. Dağ, Delice Irmağı'na doğru akan derelerin açtığı vadilerle parçalanmıştır. Bitki
örtüsü seyrek meşeliklerden oluşan orman kalıntılarıdır.
Baran Dağı, Kırşehir ile Kaman arasında yer alıp batıdan güneye doğru uzanır. Kırşehir'in en
yüksek dağıdır.

Kervansaray Dağı
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Haydi çocuklar, aşağıdaki etkinliği yaparak şifreyi bulalım.

Etkinlik

B2, Ç3, G7, K4, N1, P6, R5, O8, İ9, E4, Ü3
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ŞİFRE:

Ovalar ve Platolar
Kırşehir'in %18,3'ünü ovalar teşkil eder. İlimizin başlıca ovaları şunlardır:
Malya Ovası (Seyfe Ovası): Halk arasında
çöl olarak da bilinir. Çiçekdağı ilçesinden başlayan ova, Mucur ilçesinin kuzeyini de içine alarak
Kayseri il sınırına kadar uzanır. Bir zamanlar bu
ovanın sular altında kaldığı ve zaman içerisinde
bu suların çekildiği tespit edilmiştir. Ova üzerinde
bulunan bataklıklar ve Seyfe Gölü bunun kanıtıdır.
Ova, Seyfe Gölü çevresi dışında verimli topraklara
sahiptir. Yüz ölçümü bakımından Kırşehir'in en büyük ovası olan Malya Ovası üzerinde Devlet Üretme Çiftliği bulunmaktadır.

Malya Ovası

Çuğun Ovası: Şehrin kuzeyinde yer alan
ovanın yüz ölçümü 2500 hektardır. Akarsuların
taşıdığı maddelerin (alüvyon) birikmesiyle oluşan
ovanın bir kısmı baraj suları, bir kısmı ise yer altı
sularıyla sulanmaktadır. Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle birlikte Çuğun Ovası'nda meyve ve sanayi
bitkileri üretimi artmıştır. Çuğun Baraj Gölü, taşkın
önleme ve sulama amacıyla 1970 yılında işletmeye açılmıştır. Piknik ve mesire alanı olarak en çok
tercih edilen alanlardan biridir.
Çuğun Baraj Gölü
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Güzler Ovası: Kırşehir'in güneyinde yer
alan ovada, sulama göleti yapıldıktan sonra tarımsal üretim artmıştır. Sulanabilen yerlerde
endüstri bitkileri yetiştirilmektedir. Şekerpancarı üretiminin artması üzerine şeker fabrikasının bu ovaya kurulması kararlaştırılmıştır. Üzerinde sulama göleti yapıldıktan sonra "Güzler
Ovası" ismini almıştır.
Diğer küçük ovalar: Hamamözü, Değirmenözü, Acıöz, Maniöz ovalarıdır.
Güzler Ovası
Kırşehir'in yarısından fazlası (%64,5) platolarla kaplıdır. Bu platoların yükseltileri genellikle
900-1200 metre arasındadır. Orman örtüsünden yoksun olan bu platolar, İç Anadolu'nun karasal iklim
kuşağı içinde kaldığından bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Bu durumu ile platolar daha çok
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygundur.
Akarsular
Kırşehir'de irili ufaklı bir çok akarsu bulunmaktadır. Bu akarsuların en önemlileri Kızılırmak,
Kılıçözü Çayı, Delice Irmağı ve Kaman Kılıçözü Çayı'dır. Yağmur ve kar sularıyla beslenen akarsuların taşıdığı su miktarı yıl içerisinde değişir. İlkbahar başlarında yükselmeye başlayan suları ilkbahar sonunda
en yüksek düzeye ulaşır. Sıcak ve kurak geçen yaz aylarında buharlaşmanın artmasıyla sular azalır.
Kızılırmak, (1355 km) Türkiye'nin uzunluk bakımından en büyük akarsuyudur. Sivas Kızıldağ'dan
doğan akarsu; Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'i geçtikten sonra kuzeybatıya döner. Kırşehir'in 17 km güneyinden geçerek akışını sürdürür. Akarsu üzerinde yapılmış olan Hirfanlı Barajı il sınırları içerisinde
bulunur.
Şehir merkezinden geçen Kılıçözü Çayı, Kızılırmak'ın bir koludur. Baran Dağı'ndan doğan bu
akarsu üzerinde Çuğun Barajı yer alır. Ayrıca Kılıçözü Çayı üzerine inşa edilen Kentpark şehrin en büyük
parkıdır. Kızılırmak'ın diğer bir kolu olan Delice Irmağı Kırşehir-Yozgat il sınırını oluşturur. Bu akarsudan
Çiçekdağı ilçesinde sulamadan yararlanılmaktadır.

Kızılırmak'tan Görünüm
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Ahi Çocuk ve Şirin Çocuk, Murat Öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla
birlikte şehrimiz içerisinden de geçen Kızılırmak Nehri'ni ve nehrin hangi
faaliyetlerde kullanıldığını gözlemlemek için bir geziye katılmışlardır. Gezi
güzergâhında Kılıçözü Çayı ve atık su arıtma tesisi de bulunmaktadır.

Etkinlik

Öğretmenim,
buranın diğer
bir adı da
“Kırşehir Çayı”dır.

Öğretmenim; evlerimizde, okullarımızda, fabrikalarda oluşan
a�k sular bu akarsuya mı dökülmektedir?

Çocuklar bu
akarsuyun adı
“Kılıçözü Çayı”dır.

Kılıçözü Çayı
Olur mu çocuklar! Şehrimizdeki
a�k suları temizleyen a�ksu
arıtma tesisi ile doğamız
korunmaktadır.

Bu çay, şehrimize ayrı
bir güzellik ka�yor. Korumak, etra� güzelleş�rmek bizim elimizde.

Atık Su Arıtma Tesisi
Öğrenciler, bu gezi sonunda Kızılırmak Nehri'nden hangi amaçlar için faydalanıldığını öğrenmiş olabilirler?
..............................................................................................................................................
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Göller
İl sınırları içerisinde doğal göl yok denecek kadar azdır. Doğal göl olarak Seyfe Gölü ve Obruk
Gölü karşımıza çıkar. Mucur ilçesi sınırları içerisinde yer alan Seyfe Gölü, adını batısındaki Seyfe köyünden alır. Gölün suyu tuzlu olduğu için tarımda sulamada yararlanılamaz. Göl ve çevresinde flamingo kuşları başta olmak üzere toplam 186 kuş türü mevcuttur. Bundan dolayı Seyfe Gölü, 1990 yılında
Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Ayrıca göl birinci derece doğal sit alanıdır.

Seyfe Gölü

Obruk Gölü

Mucur ilçesinin Obruk köyünde bulunan Obruk Gölü şehrin diğer doğal gölüdür. Gölde aynalı
sazan ve kadife türünde balıklar yaşamaktadır. Gölün yarıya yakın yüzeyi sazlık ve diğer su bitkileriyle
kaplıdır. Kurak geçen yaz döneminde su miktarı azalmaktadır.

Etkinlik

Resimdeki flamingo kuşu ve henüz uçamayan yavru flamingolar
dinlenmek için Seyfe Gölü'ne ulaşmak istemektedir. Ancak göle ulaşmak
için labirenti aşmaları gerekmektedir. Gelin hep birlikte misafirlerimize
yardımcı olalım.

İZLE - ÖĞREN

Yandaki karekodu okutarak Seyfe Gölü tanıtım videosunu izleyiniz.
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Kırşehir'de akarsular üzerine kurulmuş Hirfanlı, Çuğun, Karaova, Kültepe ve Sıdıklı baraj gölleri
bulunmaktadır. Bu baraj göllerinde sulama ve tatlı su balıkçığı yapılmaktadır.
Hirfanlı Baraj Gölü, Kaman'a bağlı Hirfanlı köyü yakınlarında elektrik üretmek ve sulamada
kullanmak amacıyla 8 Ocak 1960 tarihinde açılmıştır. Açıldığı yıl itibarı ile Türkiye'nin en büyük baraj
gölü olan Hirfanlı, bugün dördüncü büyük baraj gölüdür. Hirfanlı Baraj Gölü'nde tatlı su balıkçılığı ve
bazı su sporları da yapılmaktadır.

Hirfanlı Baraj Gölü

Hirfanlı'da Su Sporları

Kırşehir'de tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından göletler yapılmıştır. Bu göletlerden bazıları; merkezde Ekizağıl ve Karaboğaz göletleri ile Güzler regülatörü,
Kaman'da Karakaya, Gökeşme, Darıözü, Merdese, Sarıömerli, Çiftlikbala, Ömerhacılı ve Savcılı göletleri, Çiçekdağı'nda Gölcük, Kırdök göletleri ile Boztepe'de Harmanaltı göletidir.

Kırşehir'in Nilüfer Bahçesi Hılla Gölü
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Aşağıdaki tabloda Kırşehir ile ilgili anahtar kelimeler verilmiştir.
Uygun olanları örnekteki gibi işaretleyiniz.

Etkinlik

KELİMELER
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DAĞ

OVA

AKARSU

İKLİM

BİTKİ
ÖRTÜSÜ

BARAJ
GÖLÜ

DOĞAL
GÖL

ÜZERLİK
SEYFE
KERVANSARAY
AZ YAĞIŞLI
HİRFANLI
KILIÇÖZÜ
BARAN
OBRUK
MALYA
DELİCE

Terme Travertenleri

Ahi Çocuk, üniversite öğrencisi olan ablası Zeynep ile bir pazar günü Terme kayalıklarının bulunduğu yere gezintiye çıkar. Ahi Çocuk, ablasına rengarenk olan bu kayalıkların nasıl oluştuğunu sorar. Ablası onun bir traverten olduğunu ve bu trevertenlerin çok uzun sürede oluştuğunu söyler. Bu
yer şeklinin minerallerce zengin sıcak kaynak suları içindeki kirecin birikmesiyle oluştuğunu ve ayrıca
şehrimizdeki bu rengarenk travertenlerin korunması gereken doğal güzellikler olduğunu belirtir.
48

Ünite 3
Etkinlik

ŞEHRİMİZİ TANIYORUM

Şehrimiz Kırşehir

Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda insan-doğa etkileşiminden
yola çıkarak aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazalım.

a. Terme Travertenleri'nin yanlış kullanılması ve hızlı şehirleşmeden dolayı görünümü bozulmaktadır. Çevremizdeki doğal güzellikleri korumak için bize düşen görevler nelerdir?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
b. 01.01.2019 tarihinde uygulamaya konulan ücretli poşet uygulamasının doğal çevre ile
ilişkisini örneklerle açıklayınız.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ŞEHRİMİZDE İNSAN - DOĞA ETKİLEŞİMİ

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için beslenme, barınma, giyinme gibi bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Doğa, insanların bu tür ihtiyaçlarının karşılanması için farklı imkânlar sunar. Doğanın insan yaşamı ve ekonomik faaliyetler üzerine etkisini şehrimizde de görmek mümkündür. Çiftçilerin buğday, arpa gibi tarım ürünlerini daha çok yetiştirmesi, küçükbaş hayvancılığın
yaygın olarak yapılması ve evlerin kerpiçten inşa edilmesi doğanın sunduğu imkânlarla ilgilidir.
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Kırşehir'in coğrafi özelliklerini düşünerek aşağıdaki doğa-insan etkileşimi ile ilgili etkinliği örnekteki gibi yapalım.

DOĞA - İNSAN ETKİLEŞİMİ

BİTKİ
ÖRTÜSÜ

İKLİM

YERŞEKİLLERİ

SU
KAYNAKLARI

Kerpiç evlerin yaygın olması
Küçükbaş hayvancılık yapılması
Ulaşımın kolay olması
Ekmek yapımında buğday ununun kullanılması
Köylerde evlerin birbirine çok yakın olması
Kış sporlarının gelişmemiş olması
Kışlık kıyafetlere daha çok ihtiyaç duyulması

ŞEHRİMİZİN NÜFUS YAPISI
Arastirma

1. Aşama: Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre ailenizin nüfus kartlarını hazırlayınız.
AİLE NÜFUS KARTI
AİLEDEKİ TOPLAM
KİŞİ SAYISI

ANNE MESLEĞİ

ÇOCUK SAYISI
(0-14 YAŞ)

OKUYAN ÇOCUK SAYISI

YETİŞKİN SAYISI
(15-64 YAŞ)

NEREDE YAŞIYORSUNUZ?
(ŞEHİR/KÖY)

YAŞLI SAYISI
(65 YAŞ ÜSTÜ)

AİLEDE BAŞKA İLDE
YAŞAYAN VAR MI?

BABA MESLEĞİ

GELECEKTE HANGİ SEKTÖRDE
ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

2. Aşama: Hazırladığınız nüfus kartından yola çıkarak sınıf geneli için bir nüfus kartı hazırlayınız.
Bu nüfus kartındaki bilgilerden faydalanarak şehrimizin nüfus yapısı hakkındaki yorumlarınızı
boş bırakılan yere yazınız.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Haydi çocuklar, hep birlikte şehrimizin nüfus miktarını ve nüfus yapısını inceleyelim.
Cumhuriyet Dönemi'nde 1927 yılında yapılan birinci nüfus sayımında, Kırşehir'in genel nüfusu
127.067 iken, son yapılan 2018 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) nüfus sayımında Kırşehir nüfusu
241.868 olmuştur.
Son Beş Yıllık Nüfus

YIL

TOPLAM NÜFUS
MİKTARI
Kadın Nüfus Miktarı

Erkek Nüfus Miktarı

Nüfus Artış Yüzdesi

2014

222.707

111.759

110.948

%-0,35

2015

225.562

113.441

112.121

%1,28

2016

229.975

115.160

114.815

%1,92

2017

234.529

117.560

116.969

%1,94

2018

241.868

121.590

120.278

%3,13
Kaynak: TÜİK (2018)

Bilgi
Damlası

Yaklaşık 82 milyon insanın yaşadığı ülkemizde nüfus miktarı bakımından iller sıralamasında Kırşehir, 69. sırada yer alır.

Etkinlik

Kırşehir'in toplam nüfusu içerisinde kadın sayısı, erkek sayısından
her zaman fazla olmuştur. Bunun nedenleri sizce neler olabilir?

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

%50,27

Kadın
Erkek

%49,73
2018 Yılı Kadın-Erkek Nüfus Dağılımı
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Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
YIL

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

2018

15699

15905

16719

19252

20988

16741

16627

16920

15888

15561

16058

14935

13140

9826

7226

7226

3015

2506

KAYNAK: TÜİK 2018

%12,20

%19,79
Çocuk
Yetişkin
65 Yaş ve Üstü

%68,01
Çocuk, Yetişkin, 65 Yaş ve Üstü Nüfus
Dağılımı Grafiği
GEZ - GÖR - ÖĞREN

Arkadaşlar, şehrimizin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını incelendiğimizde 65 yaş
ve üstü nüfusun giderek arttığını görebiliriz.
Bugünün çocukları ve yarının büyükleri olarak huzurevindeki insanları ziyaret ederek onlara sevgi ve saygımızı gösterelim.
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İlçelere Göre Kırşehir Nüfusu
YIL

Kırşehir

Akçakent

Akpınar

Boztepe

Çiçekdağ

Kaman

Mucur

2018

153511

4229

7826

5581

14735

37223

18763

KAYNAK: TÜİK 2018

%7,76
Merkez

%63,47

%15,39

Akçakent
Akpınar
Boztepe

%6,09

Çiçekdağ

%2,31
%3,24
%1,75

Kaman
Mucur

Çocuk, Yetişkin, 65 Yaş ve Üstü Nüfus
Dağılımı Grafiği
2018 yılı itibarıyla il genelinde şehirde yaşayanların oranı %77, kırsal kesimde yaşayanların
oranı %23'tür. Kırsalda yaşayanların oranı göç nedeniyle gün geçtikçe azalmaktadır.
Kırşehir'in 2018 Yılı Göç Bilgileri
YIL

ALDIĞI GÖÇ

VERDİĞİ GÖÇ

2018

15835

12144
KAYNAK: TÜİK (2018)

Sayı (Bin)
Alınan Göç
Verilen Göç

17
15
13
11
9
7
5
3
0

Alınan Göç

Verilen Göç

Alınan / Verilen Göç
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Aşağıdaki görseli inceleyerek nüfus dağılımını etkileyen sebepleri
boş kutucuklara yazalım.

Etkinlik

Tarım topraklarının paylaşımı ve verim düşüklüğünden
dolayı gelirimizin azalması ile
şehir merkezinde sanayi kuruluşunda iş buldum.

Oğlum hasta ve iyi bir
hastanede tedavi görmesi
lazım.
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Hareketli şehir yaşamı
ilgimi çekiyor.

Ahi Evran Üniversitesi
İşletme Bölümünü kazandım. Kayıttan sonra
ailemle şehir merkezine
yerleşeceğiz.
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Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Kırşehir'de insanlar tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Çalışan nüfusun sektörlere dağılımına bakıldığında hizmet sektöründe çalışanların oranı, tarım ve sanayi sektörleri oranından daha yüksek olduğu görülmektedir. Hizmet sektöründe çalışanlar eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı,
ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Tarım sektöründe çalışanların
oranı ise her geçen gün azalmaktadır.

Etkinlik

Merhaba, ben Şirin Çocuk. Biz beş kişilik bir aileyiz. Ailemde babam çiftçi, annem ev hanımı, ablam öğretmen, abim ise bir fabrikada işçi
olarak çalışmaktadır. Ben ortaokulda okumaktayım. Yani babam tarım,
ablam hizmet, abim ise sanayi sektöründe çalışmaktadır.
Sınıf içerisinde üç arkadaşımızın aile bireylerinin hangi sektörlerde çalıştıkları ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurarak sonuçlarını paylaşalım.
SEKTÖRLER

ANNE

BABA

AĞABEY

ABLA

TARIM
SANAYİ
HİZMET

haber
Kösesi

Genel merkezi Lüksemburg'ta bulunan
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yaptığı anket
çalışmalarıyla Avrupa Birliği'ne istatistiki bilgiler sağlayan bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından 2018 yılında Avrupa'nın en mutlu şehirleri
araştırması yapılmıştır.
Bu araştırmaya göre Kırşehir, Avrupa'nın
en mutlu şehirleri arasında yer almaktadır. Kırşehir ile birlikte Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çanakkale ve Balıkesir illerinde yaşayan insanların mutluluk oranı %50'nin
üzerinde olduğu şeklinde açıklanmıştır.

Bilgi
Damlası

Şehir Meydanı

Şehrimiz, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı en mutlu şehirler sıralamasında
%67,2 mutluluk düzeyi ile 81 il içerisinde 18. sırada yer almıştır.
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ŞEHRİMİZDE DOĞAL AFETLER

T.C.
Kırşeh�r Val�l�ğ�

AFAD

AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

AFAD
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

AFAD
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Etkinlik

Şirin Çocuk, öğretmeninin verdiği etkinliği araştırmak için Kırşehir
Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gitmiştir. Burada yetkili kişilerle görüşerek bilgiler almış ve defterine not etmiştir.

a. Şirin Çocuk'un ödev konusu sizce ne olabilir?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b. Kırşehir'de geçmiş dönemlerde hangi doğal afetler yaşanmıştır?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
c. Kırşehir'de bazı dönemlerde çiftçiler yağmur duasına çıkarlar. Yağmur duası yapılması
Kırşehir'de hangi doğal afetin varlığını gösterir?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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19 Nisan 1938 tarihinde Akpınar ilçesinde meydana gelen 6,7 şiddetindeki depremde 149 kişi
hayatını kaybetmiştir. Kırşehir'de ilkbahar ve yaz başlarında meydana gelen ani sağanaklar sel oluşumuna yol açar.

Deprem Sonrası Kızılay Yardımı
Bilgi
Damlası

1962 Yılında Meydana Gelen Sel

Kırşehir, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğine göre risk
oranı en az olan iller arasında yer almaktadır.

Etkinlik

Aşağıdaki tabloda şehrimizde yaşanabilecek doğal afetlerle ilgili
alınan tedbirlerden bazıları verilmiştir. Bu tedbirlerin hangi doğal afetlere
karşı alındığını karşılarındaki boşluğa yazınız.

Alınması Gereken Tedbirler
Sağlam malzeme ile sert zemine ev yapmak
Kurumuş akarsu yataklarına ev yapmamak
Tarımda sulama tekniklerini geliştirmek
Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

Doğal Afetler
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YAĞMUR DUASI (Okuma Parçası)
1979 yılının mayıs ayı. Yağmurlu Büyükoba köyünde imamlık yapıyorum. Köye aylardır bir
damla yağmur yağmadı. Köylüler kuraklıktan dolayı çaresiz. Ekinler sararmaya, mahsüller kurumaya
yüz tuttu.
Öğleye doğru caminin avlu kapısı hızlı hızlı çalmaya başladı. Kapıyı açtığımda kafasında kasketi,
sade giyimli, kır saçlı köyün yaşlılarından olan Veli amcayı gördüm. Veli amca derin bir nefes aldıktan
sonra ziyaret sebebini anlatmaya başladı.
- Hocam, biliyorsunuz köyümüze aylardır bir damla yağmur yağmadı. Köylü kuraklıktan korkuyor. Cami minaresinin hoparlöründen yarın erken saatte Dede Dağı'na gidilip topluca yağmur duasına
çıkacağımızı ilan eder misin?
-Tabi, tabi. Veli amca buyur gir içeri hele, dedim ve Veli amcayı içeri davet ettim.
Veli amca, eski yazı bilen köy hocalarından ders almış, dini konularda epey bilgisi olan bir
insandı. Geçmiş yaşantılarına dayanarak daha önce köyde yaşadıkları kuraklıklarda toplu yağmur duasında dua etmenin etkilerini anlattı bana. Veli amcayı başımla tastikleyerek:
-Yarın sabah köylülerle birlikte Dede Dağı'na çıkar, duamızı ederiz Allah'ın izniyle dedim.
Veli amca eliyle omzuma dokunarak:
-Allah razı olsun hocam. O halde yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz, dedi ve izin isteyerek
camiden çıktı.
O gece erkenden odama çekildim ve yağmur duasını iyice ezberledim. Yağmur duası ile ilgili
olan eserlere baktım. Yağmurun bir nimet olduğunu ve insanlığın hatta tabiatın devamı için yağmurun
ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Yağmur kesildiği zaman insanoğlu acizliğini daha iyi anlar. Rahmeti sonsuz olan Allah'a içini döker, dualar eder. Yağmur duasına çıkmadan evvel bedenen, kalben ve
ruhen temizlenmek gerekir. Dua edilecek yere mümkünse topluca yürüyerek gidilmesi gerekmektedir.
Ertesi gün sabahleyin köy halkı cami avlusunda toplandı. Koyun, kuzu, inek, buzağı getirmişlerdi yanlarında. Yaşlı, genç, kadın, erkek her yaştan insan vardı cami avlusunda. Toplu halde Dede
Dağı'nın yolunu tuttuk. Tepeye çıktığımızda kuşluk vakti çoktan geçmişti. Gökyüzünde pırıl pırıl güneş
vardı. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler okuyor, bilmeyenler dua ediyordu. Bulunduğum yerden ayağa
kalktım ve sesimi yükselterek:
-Allah rızası için dinleyin. Aylardır köyümüze rahmet yağmıyor. Bugün gönlümüz ve özümüz
Allah ile olsun. Yapılan duaya samimiyetle katılalım. İnanarak okuyalım dualarımızı, dedim.
Sonra yağmur duası için ayağa kalkıldı. Kıbleye doğru duruldu. Dua ederken eller tersine çevrildi ve yağmur duasını okumaya başladım. Bütün köylü yapılan duaya içtenlikle amin diyordu.
Dua bitti. Dede Dağı'ndan ayrılıp köyün yolunu tuttuk. Köye yaklaştığımızda gökyüzünde yağmur yüklü siyah bulutlar belirmeye başladı. Gök gürüldedi ve yağmur yağmaya başladı.
Alıntıdır. (Bir Ahilik Geleneği Köy Odası Hatıraları Mulla Musa'nın Konağı)
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ŞEHRİMİZDE İDARİ YAPI

1936 Yılında Yapılan İlk Belediye ve Muhtar
Seçimlerinde Kırşehirli Bayanlar Oy Kullanırken

Mehmet Ağa (ULUSOY) - 1920
İlk Belediye Başkanı

Kırşehir 1867 yılında bucak, 1870 yılında sancak olmuştur. Avanos, Keskin ve Mecidiye (Çiçekdağı) ilçeleri Kırşehir'e bağlanmıştır. 1924 yılında il olan Kırşehir'e Avanos , Çiçekdağı, Hacıbektaş ve
Mucur ilçeleri ile 1944 yılında ilçe olan Kaman bağlanmıştır. 20 Temmuz 1954 tarihinde 6429 Sayılı Kanun ile Nevşehir il, Kırşehir de Nevşehir iline bağlı bir ilçe hâline getirilmiştir. Çiçekdağı ilçesi Yozgat'a,
Kaman Ankara'ya; Hacıbektaş, Mucur ve Avanos da Nevşehir'e bağlanmıştır. 1 Temmuz 1957'de kabul
edilen 7001 Sayılı Kanun'la Kırşehir tekrar il olmuştur. Kırşehir'e Yozgat'ın Çiçekdağı, Ankara'nın Kaman
ve Nevşehir'in Mucur ilçeleri bağlanmıştır.
Arastirma

Aşağıdaki tabloda istenilen verileri araştırarak sınıf etkinlik panosuna asınız.
İlçe Adı

Belediye Sayısı

Mahalle Sayısı

Köy Sayısı

Merkez
Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Kaman
Mucur

Bilgi
Damlası

Kırşehir'deki mahalle isimleri genellikle Türkçedir. Bu durum, şehrin geçmişten günümüze kadar Türk diline verdiği önemi göstermektedir.
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İlçelerimiz

Kırşehir'in kuzeyinde bulunan Akçakent ilçesi, 1884 yıllında Kafkasya'dan göç eden Çerkez
Türkleri tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent'in 1 km kuzeyinde bulunan Eskiyurt mevkisine yerleşmiş, buranın engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle beğenilmemiş ve daha sonra gelen
70 hane, şimdiki yerleşim yerine taşınmıştır. Akçakent'in ilk iskânında bu yerleşim yerine "yeni şehir"
anlamına gelen Şehricedit adı verilmişir. 1909 yıllında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde Akçakent'in suyu ve havası iyi geldiği için sıtma hastalarının Akçakent'e gelerek şifa buldukları
söylenmektedir. 20.02.1965 tarihinde Şehricedit köyünün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve bucak
merkezi hâline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 9 Mayıs 1990
tarih ve 3644 Sayılı Kanun'la ilçe olmuştur. İlçe Kırşehir'in en dağlık ve engebeli alanıdır. Karasal iklim
şartlarının hüküm sürdüğü ilçede ormanlar geniş alan kaplar. İlçede halkın geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır.

İlçe Merkezi
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Akpınar, 1938 yılı deprem felaketine kadar köydü. Depremin yol açtığı büyük hasarın süratli
bir biçimde onarılması için o dönemde bucak olan Köşker kasabasından bucak teşkilatı 1939 yılında
Akpınar'a taşınmıştır. 1959 yılında ise belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. D.765-9 Devlet Karayolu'nun ilçe içinden geçmesi hareketli bir ticari ortamın oluşmasına ve nüfusun artışına yol açması
nedeniyle 1988 yılında ilçe sıfatını kazanmıştır. Yeryüzü şekli bakımından engebeli ve yüksek bir ilçedir.
Alişar köyünde bulunan Buzluk Dağı 1609 m yüksekliktedir. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede yükseltinin etkisi ile kışlar sert geçmektedir. Manahözü Akarsuyu ilçenin tek akarsuyudur. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım tahıl ekimine ve nadas yöntemine dayanmaktadır. Sulu arazilerde şeker pancarı üretimi önemli bir yer tutar. İlçede meyve olarak deveci armudu üretimi önemlidir.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği tarımdan sonra ikinci gelir kaynağıdır. Karaova Barajı'nda
tatlısu balıkçılığı yapılmaktadır. Kanlıgöl Kanyonu ve Şifa Hamamı'nı turizme kazandırma çalışmaları
sürmektedir. İlçede her yıl kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hedik Festivali düzenlemektedir.

İlçe Merkezi

Şifa Hamamı

Kanlıgöl Kanyonu

Karaova Barajı
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Nüfusu: 5581
Yükselti: 1220 m
Yüz ölçümü: 562 km2
km2
Merkeze Uzaklık: 15 km

Kırşehir il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan ilçe, merkeze 15 km uzaklıktadır. İlçe merkezi
çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki konumuna 1700'lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir.
Boztepe topraklarının önemli bir kısmı Malya Ovası içerisinde yer alır. İlçede halkın "kale" dediği bir
höyük yer almaktadır. Boztepe adı, yaşlıların anlatımlarına göre bu höyüğün bozluğuyla ilgilidir.
İlçede karasal iklim hakim olup bitki örtüsü bozkırdır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Özellikle son yıllarda kurulan modern besihaneler hayvancılığa olan ilgiyi artırmıştır.
İlçede Malya Devlet İşletmeleri Müdürlüğüne ait 400 km2 lik alanda kurulu olan çiftlikte modern tarım
usulleri ile üretim yapılmaktadır.
Küçük sanayi sitesi, esnaf teşebbüsleri ve yurt dışındaki sayıları azımsınamayacak vatandaşların getirdiği dövizler ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

İlçeden Genel Görünüm
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Nüfusu: 14735
Yükselti: 1220 m
Yüz ölçümü: 950 km2
km2
Merkeze Uzaklık: 66 km

Eski ismi Mecidiye olan ilçe, Kırşehir'in kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçeye ismini veren
Çiçekdağ (1691 m) en önemli dağıdır. Kızılırmak'ın en uzun kolu olan Delice Çayı ilçe içerisinde akışını sürdürür. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçede bitki örtüsü bozkırdır. Çiçekdağı çevresinde iklime
uygun olarak kurakçıl bitkiler gelişmiştir. Özellikle geven, ada çayı, deve dikeni, kekik, yonca ve sığır
kuyruğu geniş alanlarda göze çarpmaktadır. Çiçekdağı ilçesinde meşe ve karaçam ormanlık alanı bulunur. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancığa dayanmaktadır. İlçede yer alan Çiçekdağı Tarım İşletmesi
1942'de kurulmuş olup günümüzde özel bir şirket tarafından işletilmektedir. İlçe sınırları içerisinde
Bulamaçlı köyü kaplıcası ve Mahmutlu köyü termal alanı bulunur. Mahmutlu köyünde termal sulardan
yararlanılarak seracılık yapılmaktadır. Bu seralarda üretilen kaliteli domatesler yurt içi ve yurt dışından
talep görmektedir. İlçede Yediler Türbesi ve Hoca Ahmet Veli Hazretleri Türbesi bulunmaktadır. Büyükteflek köyünde ise II. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Roma Hamamı yer almaktadır.

İlçeden Genel Görünüm

İlçe Meydanı

Roma Hamamı

Mahmutlu Domatesi
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Nüfusu: 37223
Yükselti: 1080 m
Yüz ölçümü: 1185 km2
km2
Merkeze Uzaklık: 53 km

Adını tüm dünyaya meşhur cevizi ile duyuran Kaman, Kırşehir'in en büyük ilçesidir. İlin batısında yer alan ilçede bulunan Baran Dağı (1808 m) Kırşehir'in en yüksek noktasıdır. Karasal iklim
şartlarının yaşandığı ilçede kışlar il merkezine göre daha soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü
bozkırdır. İlçede büyük sanayi kuruluşu olmadığından halkın geçim kaynağı %90 oranında tarım ve
hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede, yetiştirilen ürünler çok çeşitlidir. Tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, yem bitkileri, sebzeler ve meyveler üretimi yapılan tarımsal ürünlerdir. İlçe cevizi ile tanınmıştır.
Beş çeşidi bulunan Kaman cevizi; ince kabuklu, içi dolu ve yüksek verime sahiptir. İlçede 400 yaşında
Anıt Ceviz Ağacı yer almaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık dışında Hirfanlı Baraj Gölü'nde
yapılan balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Hirfanlı Baraj Tesisleri'ndeki hareketlilik ilçeye canlılık
getirmiştir. Hirfanlı Gençlik Kampı, Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi, Kalehöyük Kazı Alanı, Japon
Arkeoloji Enstitüsü, Savcılı Plajı ve Dadaloğlu Kültür Parkı ilçeye gelen ziyaretçi sayısını artırmıştır. Ünlü
şair Dadaloğlu ömrünün son 15 yılını Kaman'da geçirmiştir.

İlçeden Genel Görünüm Savcılı Plajı Piknik Alanı
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Nüfusu: 18763
Yükselti: 1100 m
Yüz ölçümü: 1088 km2
km2
Merkeze Uzaklık: 23 km

Kırşehir'in güneydoğusunda yer alan Mucur, civarında bulanan höyükler ve mağaralar ile ilçenin çok eskiden kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Mucur halkından elde edilen
tarihî bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bulunan tarihî eserlerden ilçenin Hititler zamanında kurulduğu anlaşılmaktadır. Engebeli bir araziye sahip olan Mucur'un en yüksek noktası 1557 m ile Armutlu
Tepesi, 1554 m ile Köpekli Dağı ve 1472 m ile Kırlangıç Tepesi'dir. İlin doğal gölleri olan Seyfe ve Obruk
gölleri Mucur ilçe sınırları içerisindedir. İlçe ekonomisi tarıma dayanır. Genel olarak buğday, arpa, ayçiçeği, mercimek ve pancar ekimi yapılmaktadır. Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı ilçede bir de
küçük sanayi sitesi vardır. Mermer fabrikası, su dolum tesisi ve un fabrikaları ile Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki dinlenme tesisleri başlıca istihdam alanlarıdır. İlçenin Geycek köyü yakınlarında rüzgâr
enerji santrali bulunmaktadır. Solaklı ve Aksaklı mağaraları, ilk dönem Hristiyanlardan kalma Mucur
ve Kepez yer altı şehirleri, Şeyh Edebali Külliyesi, Seyfe Gölü Kuş Cenneti ile Obruk Gölü ve Tepesidelik
Tuz Mağarası görülmesi gereken yerlerdir.

Mucur Köfte

Tuz Mağarası

Obruk Gölü

Yer altı Şehri
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AKÇAKENT - BOZTEPE - KAMAN - AKPINAR - ÇİÇEKDAĞI - MUCUR
Kırşehir'in ilçelerini aşağıdaki haritadan yararlanarak konumlarına göre
boş kutucuklara yazınız.

KIRŞEHİR İLÇELER HARİTASI

AKÇAKENT

ÇİÇEKDAĞ
AKPINAR

KAMAN

BOZTEPE

KIRŞEHİR
MUCUR

Kırşehir Valiliği internet sitesinde (http://www.kirsehir.gov.tr/) yer alan ilçelere ait bilgi ve
haritaları inceleyelim.
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Şirin Çocuk, Kırşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu "Şehrimizi
Tanıyalım" gezisine katılmıştır. Bu gezi sırasında Şirin Çocuk, bütün ilçeleri tanıma fırsatı yakalamıştır.

Önceden öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda Şirin Çocuk'un gördüğü yerlerle ilgili aşağıdaki boşluk doldurma etkinliğini yapalım. Şirin Çocuk gezi esnasında;

AKÇAKENT

MUCUR

SEYFE

SAVCILI

MALYA

KALEHÖYÜK

Flamingo kuşlarının dinlenme yeri olan ............................................ Gölü'nü görmüştür.

Rüzgardan enerji üreten türbinlerin bulunduğu ................................. ilçesini görmüştür.

Yılın belirli zamanlarında yelken yarışlarının yapıldığı ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinliklerinin düzenlendiği ................................. Plajı'nı görmüştür.
Kaman ilçesindeki Tarih Öncesi Dönem'e ait kalıntıların bulunduğu ................................
kazı alanını görmüştür.
Devlet Üretme Çiftliği'nin olduğu ve halk arasında çöl olarak adlandırılan .......................
.......... Ovası'nı görmüştür.
Meşe ağaçlarından oluşan ormanın yer aldığı ..................................... ilçesini görmüştür.
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ŞEHRİMİZİN TARİHÇESİ
Haydi arkadaşlar, şehrimizin gizemli tarihine
hep birlikte yolculuk yapalım.

Bilinen 5000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip olan Kırşehir, farklı dönemlerde çeşitli adlarla anılmıştır. Akova Saravena (Su Şehri), Katpatukya (Güzel Atlar Ülkesi), Makissos, Parnasos ve Justinianopolis şehrin tarihte aldığı isimlerden bazılarıdır. Kırşehir, Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Gülşehri ismini
almıştır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklular tarafından kurulan bu şehir; bağlık, bahçelik sulak bir yer olduğu için önce Gül şehri diye adlandırılmıştır. Daha sonra Kır şehri denilmeye başlanmıştır.
Kırşehir kelimesinin anlamı bugün birçok kimsenin zannettiği biçimiyle bozkırda yer alan bir
kent değildir. Kırşehir halkı arasında "kır" kelimesinin bozkır (step) değil; yeşillik, açık alan manasında
kullanıldığı görüşü hakimdir.
Bilgi
Damlası

Türk Dil Kurumuna göre kır; meskun olmayan yer, şehir veya köy dışı anlamına gelir.
Örnek olarak "kıra çıkmak", "kırda gezmek" gibi.

Etkinlik

Kırşehir'in balon içerisinde yer alan isimlerinden hangisini daha
çok beğendiniz? Neden?

AKOVA
SARAVENA

PARNASOS

KATPATUKYA

JUSTINIANOPOLIS

MAKiSSOS

GÜLSEHRi

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

Kırşehir'de yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilk yerleşim yerlerinin Tarih Öncesi Dönem'e
dayandığı tespit edilmiştir. Şehrin bilinen 5000 yıllık tarihinde Hitit, Frig, Pers, Makedonya, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığı anlaşılmıştır. Şehirde birçok medeniyetin yaşamasında şehrin geçiş yolları üzerinde bulunması etkili olmuştur.
GEZ - GÖR - ÖĞREN

Kırşehir ve çevresindeki tarihî bir mekâna gezi düzenleyerek gezi notlarımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
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Tarih Öncesi Dönem'de Kırşehir
Kırşehir ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Kırşehir'in Tarih Öncesi Çağ'da, özellikle
Tunç Çağı Dönemi'nin etkisi altında kaldığı görülür. 1943'te Hashöyük kazılarında İlk Tunç Çağı'na ait
5-6 tabaka tespit edilmiştir. Bu tabakalarda taş ve kerpiç yapı temelleri, siyah renkli seramik parçaları,
çömlek ve çanaklar bulunmuştur. Bu kalıntılar, bölgede İlk Tunç Çağı Dönemi'nin (MÖ 3500-2000)
yaşandığının kanıtıdır. Hashöyük ve şehir merkezindeki kalede başlayan kazı çalışmaları ile Kaman'a
bağlı Çağırkan köyünde yapılan kazılarda yeni bilgiler elde edilmiştir.

Hashöyük Kazı Alanı (Dulkadirli Köyü)

Kaman Kalehöyük Kazı Alanı (Çağırkan Köyü)

Hititler Dönemi'nde Kırşehir
Kırşehir, Hititler'in yerleşim yeri olan Kızılırmak yayı içerisinde olduğundan Hititler Dönemi'nin
Kırşehir'de yaygın bir şekilde yaşandığı kesindir. Kalehöyük'te yapılan kazılarda yerleşim alanının en
alt tabakasının Hitit Dönemi'ni teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Bu kazılar sırasında erken ve geç Hitit
çağlarına ait kalıntı ve eserler gün ışığına çıkarılmıştır. Resmî veya saray yapılarına ait olduğu sanılan
duvar temelleri ile mühürler, takılar, seramik mutfak eşyaları ve Hitit dönemine ait çivi yazılı bir tablet
parçası da bulunmuştur.
Kırşehir'e bağlı Sevdiğin köyünün 10 km
kadar kuzeydoğusunda bir Hitit prensinin adının geçtiği yazılı taş blok bulunmuştur. Bu taş
bloğun bir yol işareti olduğu sanılmaktadır. Kırşehir'de Hitit Dönemi tarihi için önemli bir belge olan ve "Mal Kayası" olarak bilinen bir yazıt
bulunmuştur. Bunlar dışında Hitit Dönemi'nden kalma önemli bir eser de "Öküz Taşı" olarak biline Hitit Sunağı'dır. MÖ 1600'lerden MÖ
1200'lere değin Hititler'in yaşadığı bu yöre MÖ
675'e kadar Frigler'in yönetimi altına girmiştir.

Öküz Taşı

Arastirma

Kırşehir'in tarihî dönemlerine ait bilgileri araştırarak tarihsel gelişim şeması hazırlayınız.
Hazırladığınız şemayı sınıf panosunda sergileyiniz.
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Roma Dönemi'nde Kırşehir
Kırşehir sınırları içerisinde Kapadokya krallarına ait sikkeler bulunmuştur. Kapadokya (bugünkü Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Kırşehir'i içine alan bölge) Roma eyaleti hâline geldikten sonra yörede
Hristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştır. Hristiyanların sığınmak ve korunmak amacıyla yaptıkları pek
çok yer altı şehri bu sebeple ortaya çıkmıştır.
Kırşehir'de bu döneme ait Mucur, Kepez, Dulkadirli İnli Murat, Âşıkpaşa, Kümbetaltı yer altı
şehirleri gibi yerleşim alanları tespit edilmiştir. Kırşehir 395 yılına kadar Roma'ya bağlı kalmıştır. İldeki
höyüklerin bir kısmında Roma Dönemi'ne ait çanak çömlek parçaları ile bu döneme ait sikkeler bulunmuştur.

Mucur Kepez Yer Altı Şehri

Dulkadirli Yer Altı Şehri

Bizans Dönemi'nde Kırşehir
Bizans Dönemi'nde Makissos, daha sonraki dönemlerde Justinianopolis adıyla anılan Kırşehir
yeniden imar edilerek kent durumuna getirilmiştir. Kırşehir, merkeze bağlı Taburoğlu köyü yakınlarındaki Üçayak Kilisesi, Özbağ beldesindeki Keçi Kalesi, Kaman Demirli'deki Kilise, Mucur Aksaklı ve Aflak
köylerindeki Kaya kiliseleri, Akçakent ilçesi Hacıfakılı köyündeki kilise, Mucur Manastır ve Keşiş Sarayı
bu döneme ait mimari kalıntılardır. Kırşehir civarında da Bizans Dönemi'ne ait kandillere, takılara, sırlı
mavi ve sarı renkli seramik eşyalara rastlanmıştır.

Üçayak Kilisesi - Taburoğlu Köyü
70

Kaya Kilisesi - Aksaklı Köyü

Ünite 3

Şehrimiz Kırşehir

ŞEHRİMİZİ TANIYORUM

Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Kırşehir
Anadolu toprakları 1071'den sonra Türklere açılınca Kırşehir'in Türk tarihine katılma süreci
başlamıştır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, kent ve çevresini Anadolu Selçuklulara bağlamıştır. Anadolu'ya ve Kırşehir'e gelen Oğuz boyları, yerleştikleri yerlere genellikle kendi boy, oba ve yer adları ile
kişi adlarını da vermişlerdir. Bugün Kırşehir içinde belde ve köy adı olarak Oğuz boylarından "Çepni,
Bayındır, Buğduz (Büğdüz), Kargın, Yazır, Kınık, Avşar" boylarının adları ile oba, oymak ve diğer Türkçe
adlar yaşatılmaktadır.
Kırşehir tarihte yeniden canlanışını Anadolu Selçuklularına borçludur. Bu dönemde Kırşehir,
Türk kültür merkezlerinin en önemlilerinden biri hâline gelmiş olup Türk dilinin öncüsü Âşıkpaşa, Gökbilim Medresesi'nin kurucusu Cacabey, Ahi Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir.
Taptuk Emre ve Yunus Emre'nin de Kırşehir'de yaşadığı göz önüne alınırsa bu gönül erenlerinin Türklüğün Anadolu'ya yerleşmesini sağladıkları görülmektedir.

Cacabey Medresesi

Ahi Evran-ı Veli Cami

Kesikköprü Kervansarayı

Alaaddin Kale Cami

Etkinlik

Ahi Çocuk ve sınıf arkadaşları icat ettikleri zaman makinesiyle Kırşehir'de geçmiş zamana doğru yolculuğa çıkacaklardır. Bu yolculuklarına, farklı yerlerdeki alanlardan başlayıp farklı zamana gitmeyi düşünmektedirler.
Aşağıda verilen yerlerden başlatılacak yolculuklardan Kırşehir'in hangi dönemine ulaşacaklardır?
Örnekte olduğu gibi eşleştirme yapınız.

MEKÂN

ULAŞTIKLARI DÖNEM

Hashöyük

Bizans Dönemi

Cacabey
Medresesi

Tarih Öncesi
Dönem

Kepez
Yer Altı Şehri

Anadolu Selçuklu
Dönemi

Aksaklı
Kaya Kiliseleri

Roma
Dönemi
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Şirin Çocuk ve arkadaşları bindikleri zaman makinesiyle Kırşehir'de
geçmiş bir döneme gitmişlerdir. Bu dönemde bir düşünürün öz Türkçeyle
yazılmış Garipname adlı eserini görürler ve çok etkilenirler.
Bu şehrin geçmişten günümüze Türkçenin gelişmesinde önemli yeri olduğunu
anlarlar. Şirin Çocuk ve arkadaşları günümüze döndüklerinde "Türkçem, Ses Bayrağım"
başlıklı bir okul panosu hazırlarlar.

571

751

1071

1453

1923

2023

2071

Sizce Şirin Çocuk ve arkadaşları hangi tarihî döneme gitmişlerdir? Bu dönemde
Garipname adlı eseri öz Türkçeyle yazan şahsiyet kimdir?
......................................................................

Osmanlı Dönemi ve Milli Mücadele Dönemi'nde Kırşehir
Kırşehir 1365'te Eretna Beyliği'nin hakimiyetine girmiştir. Timur'un 1394'te Anadolu'ya geldiği
sırada onu destekleyen Karamanoğulları Kırşehir'e saldırmıştır. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Yıldırım
Bayazıt'ın yenilmesi üzerine Kırşehir, Karamanoğulları'na verilmiştir. Anadolu'da Fetret Devri (14021413) yaşanırken Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet'ten yardım istemiş ve Çelebi Mehmet ile
Cemele Kale'sinde görüşmüşlerdir. Karamanoğuları ve Dulkadiroğulları'nın saldırısına uğrayan, yağma
edilen ve zamanla eski canlılığını yitiren Kırşehir, II. Murat Dönemi'nde (1402-1451) Osmanlıya kesin
olarak bağlanmıştır.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Ahilik Teşkilatı'nın büyük rolü olmuştur. Osmanlı askeri gücünün temelini oluşturan Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda Hacı Bektaş-ı Veli'nin etkileri görülür. Anadolu'da Osmanlı egemenliğinin kesin olarak kurulmasında yani Fatih Sultan Mehmed'in Anadolu'da Türk
birliğini sağlamasından sonra Kırşehir'de Celali İsyanları dışında 19. yüzyılın sonlarına kadar önemli
olaylar görülmez.

Kapucu Cami
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20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Bu süreçte Kırşehir
bilhassa Çanakkale Cephesi'nde büyük yararlılıklar göstermiştir. Savaşın seyrini değiştiren bu cephede
Kırşehir 400'den fazla şehit vermiştir.
Türk Milleti Çanakkale'de unutulmaz bir destan yazarken, bu destanın birçok kahramanı tarih sahnesinde yerini
aldı. Nitekim Çanakkale'ye her gidildiğinde mutlaka anlatılanlardan birisi de Mehmet Çavuş. Daha doğrusu Kırşehirli
Mehmet Çavuş. Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Safalı köyünden
olan Mülazım Mehmet Çavuş Balkan, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele Dönemi'nde Türk ordusuna
hizmet ederek büyük başarılara imza atmış bir gazidir.
Kırşehirli Mehmet Çavuş, öyle bir destan yazmıştır
ki öyle bir cesaret örneği göstermiştir ki bu cesareti savaştığı tepeye "Cesaret Tepesi" ismini verdirmiştir. Öyle bir korku
salmıştır ki düşmana, hepsini daha sonra "Korku Deresi" denen yerde süngü hücumuyla püskürtmüştür.

Safalı Mehmet Çavuş Anıtı - Çanakkale
Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Osmanlı Devleti savaşta yenilince savaşın galipleri Anadolu'yu
bölgelere ayırıp işgal etmeye başlamıştır. Bu süreçte Kırşehir işgale uğramamıştır. Ama halk, Müdafa-i
Hukuk Cemiyetleri kurarak Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yanında yer almış ve büyük bir
dayanışma örneği sergilemiştir. Kırşehir halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal
Paşa'yı, Samsun'a çıkışından itibaren millî mücadele yolunda yapmış olduğu tüm faaliyetlerini - her
türlü haberleşme ve ulaşım araç-gereçlerinin son derece kısıtlı olduğu bir dönemde - bütün çalışmalarını olabildiğince yakından takip etmiş ve desteklemiştir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti, Kırşehir'e gelişleri sırasında halkın göstermiş olduğu ilgiden, ülkenin içinde bulunduğu durumun
kavranmış olduğunu görmüşler ve bu durumdan memnun kalmışlardır.
Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti'ni Sivas'tan Ankara'ya taşırken ilçeler dâhil Kırşehir'de beş
gün (22-26 Aralık 1919) kalmıştır. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele Dönemi'nde en çok kaldığı illerden
birisi Kırşehir'dir. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde Kırşehir'de her aile ya birkaç kişi şehit vermiş ya da
her aileden bir kaç kişi gazi olmuştur. Milletin kaderini değiştiren bu savaşta Kırşehir 178 şehit verirken
278 kişi de gazi olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi

1984 Yılı Zafer Bayramı Kırşehirli Gaziler
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Haydi arkadaşlar, aşağıdaki bulmacayı birlikte çözelim. Numaralı
harfleri aşağıdaki kutucuklara yerleştirerek şifreyi bulalım.

Etkinlik

Kırşehir'de Tarih Öncesi Dönem'e ait bir yer

6
Hitit Dönemi'inden kalma tarihî eser

1
Mucur Yer Altı Şehri'nin ait olduğu dönem

3
Garipname adlı eserin yazarı

2
Gökbilim Medresesi'nin kurucusu

5
Ahi Evran-ı Veli'nin kurmuş olduğu Esnaf Teşkilatı

7
1954 yılında Kırşehir'in ilçe olarak bağlandığı il

4

8

Kırşehir'in eski isimlerinden biri

1
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Arkadaşlar, Kırşehir'de hangi ekonomik faaliyetlerin
yapıldığını gelin birlikte öğrenelim.

Selçuklu ve Osmanlı Devleti ekonomisinin özünü oluşturan Ahilik düşüncesinin merkezi
Kırşehir'dir. Ahilik düşüncesinin temelinde üretmek, iş ahlakı, emeğe saygı, dayanışma helal
kazanç, helal lokma, israftan kaçınma gibi kurallar vardır. Günümüzde Kırşehir'in ekonomik
hayatında bu düşünce ve kuralların önemli yer tuttuğu görülmektedir. İç Anadolu'nun gelişmiş
merkezleri olan Ankara, Kayseri, Kırıkkale ve Konya'ya yakınlığı nedeniyle Kırşehir'in ekonomisi
sınırlı kalmıştır. Ekonomik bakımdan bölgenin az gelişmiş illerinden biridir. Bu nedenle kalkınmada öncelikli iller arasında yer almaktadır. Yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların getirdiği
dövizler şehir ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.
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Kırşehir'in gelişiminde etkili olan ekonomik faaliyetleri öğreneceğiz.

Düşünelim Ailenizdeki ve yakın çevrenizdeki insanlar daha çok hangi işlerde çalışıyorSöyleyelim lar? Şehrimizde unutulmuş mesleklerin neler olduğunu biliyor muyuz?
ŞEHRİMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER
Şehrimizde Tarım
Kullanım Durumuna Göre Arazi Dağılımı Tablosu ve Grafiği
KULLANIM DURUMU
Kültür Arazisi Varlığı
Tarla ürünleri ekim alanı
Nadas alanı
Bağ alanı
Meyve bahçesi alanı
Sebze ekim alanı
Kavaklık, söğütlük, tarıma elverişli
olup da kullanılmayan alan

Yüzdesi
%70
%39,97
%15,95
%0,16
%0,56
%0,31
%13,05

Yüzde (%)
Kültür Arazisi Varlığı

80
70

Tarıma Elverişsiz Alan

50

%20

Orman Fundalık Alanı

%7

30

Tarıma Elverişsiz Alan

%3

10

%100

Orman Fundalık Alanı

60

Çayır - Mera Alanı

Toplam

Çayır - Mera Alanı

%70

40
%20

20
0

%7
Kültür Arazisi
Varlığı

Çayır - Mera
Alanı

%3

Orman Fundalık Tarıma Elverişsiz
Alanı
Alan

Kullanım
Durumu

Tarım arazisi, şehrin toplam yüz ölçümünün %70'ini oluşturur. Çok eski zamanlardan beri tarım
en önemli ekonomik faaliyettir. Kızılırmak havzası içerisinde yer alan şehirde sulamanın yetersizliği,
modern tarım yöntemlerinin yeterince kullanılmaması, köyden şehre göç gibi nedenlerle tarım istenilen düzeyde değildir. Daha çok kuru tarım yapılmaktadır. Buna karşılık Hirfanlı, Çuğun, Güzler, Karaova,
Kültepe, Sıdıklı baraj gölleri ile yer altı sularından tarımda sulamada yararlanılmaktadır. Kırşehir'de
tarım topraklarının sadece %10'luk bir kısmı sulanabilmektedir. Sulama yetersizliği nedeniyle nadas
yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır. (Nadas kelimesinin bir karşılığı da “herk”tir. Bu kelime Anadolu'da çok yaygın olarak kullanılmaktadır.) Nadas yöntemi, toprak erozyonunun artmasına neden
olmaktadır.
Kırşehir'de tarla ürünleri üretiminde ilk sırada tahıllar, ikinci sırada baklagiller, üçüncü sırada
endüstri bitkileri, dördüncü sırada yumru bitkiler ve beşinci sırada yağlı tohumlular gelmektedir. İklim
şartlarına bağlı olarak ekim alanı en geniş tarım ürünleri tahıllardır. Tahıllar içerisinde en çok buğday
ve arpa üretimi yapılır. Son yıllarda baklagil üretimi artmıştır. Özellikle nohut üretiminde önemli bir
yere sahiptir. Mercimek ve fasulye üretimi de gittikçe yaygınlaşmaktadır.
yapılır.

Sanayi bitkileri içerisinde en çok şeker pancarı ekilir. Ayrıca ayçiçeği, mısır ve aspir üretimi de
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Baklagiller

Şeker Pancarı

Ayçiçeği

Şehirde hayvancılığın gelişmesi fiğ, yonca, korunga gibi hayvan yemi üretimini artırmıştır.

Etkinlik

Bazı Afrika ülkelerinde insanlar açlıktan ölürken Türkiye'de özellikle de şehirlerde ekmek israfı çok fazladır. Ülkemizde günde 5 milyon ekmek israf edilmektedir. Bu israfın ekonomik boyutu düşünüldüğünde ülke
ekonomisine çok büyük zarar verdiği görülür. Bu israfı azaltmak için okulumuzda nasıl bir kampanya yapabiliriz? Düşüncelerinizi boşluğa yazınız.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Kırşehir'de sebze üretimi daha çok sulanabilen topraklarda yapılmaktadır. En çok ekilen sebzeler
domates, salatalık, yeşil fasulye ve biberdir. Merkeze bağlı Çayağzı köyünde (Cemele) üretilen dolma
biber; tadı, lezzeti ve kalitesiyle ülke genelinde yoğun talep görmektedir. Şehirde termal su ile yapılan
seracılık faaliyeti yaygınlaşmaktadır. Çiçekdağı ilçesi Mahmutlu köyünde termal su ile ısıtılan seralarda
domates üretimi yapılmaktadır. 19 Mart 2019 tarihinde Ahi Evran Üniversitesinin projesi olarak Türkiye'nin en büyük jeotermal seralarından birinin temeli Kırşehir'de atılmıştır.
Kırşehir'de en çok yetiştirilen meyveler üzüm, elma, ceviz, armut, kavun ve karpuzdur. Üretilen
üzümden pekmez yapımı oldukça yaygındır. Diğer bir meyve olan Kaman cevizi dünya çapında bir üne
sahiptir. İnce kabuklu yapısı, iç kalitesinin yüksekliği ve verimliliğiyle önemli bir üründür.

Kaman Cevizi

Armut

Saraycık Kavunu

Üzüm

Yandaki karekodu okutarak şehrimizde jeotermal ısıtma ile seracılık konusunda Ahi Evran Üniversitesinin yaptığı çalışmaları izleyelim.
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Salça Kaynatma

Yufka Ekmek Yapımı

Hedik Kaynatma

İl genelinde domatesten doğal ev salçası ve üzümden pekmez yapımı yaygındır.
Şirin Çocuk, babasıyla birlikte halk pazarına gitmiştir. İlk defa pazar yerine giden Şirin Çocuk, burada çok fazla sebze ve meyve çeşidi olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemez ve babasına sorar:
Şirin Çocuk: Bu sebze ve meyvelerin taKırşehir Semt Pazarı
mamı Kırşehir'de mi yetişmektedir?

Etkinlik

Babası: Hayır. Bu ürünlerin bazıları
şehrimizde yetişmekte, bazıları ise başka yerlerden gelmektedir.
a. Şirin Çocuk'un pazar yerinde gördüğü aşağıdaki sebze ve meyvelerden hangileri
şehrimizde yetişmektedir? Karşılarındaki kutucuklara uygun olanları işaretleyiniz.

Muz

Domates

Ispanak

Lahana

Elma

Limon

Patates

Portakal

Havuç

Kivi

b. Bazı tarım ürünlerinin Kırşehir'de yetişmeme nedeni neler olabilir?
......................................................................................................................................................
Arastirma

1. Ailenizde veya yakın çevrenizde tarımla uğraşanlar var mı? Varsa hangi ürünleri yetiştirdiklerini öğrenelim ve sınıfta arkadaşlarımızla
paylaşalım.
2. Tarım faaliyetlerinin çok önemli olduğu Kırşehir'de tarımla ilgili hangi kuruluşlar vardır? Araştıralım.
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Şehrimizde Hayvancılık
İnsanların et, süt, yumurta gibi başlıca gıda maddeleri ihtiyaçlarını karşılayan hayvancılık, Kırşehir'deki en önemli ekonomik faaliyetlerden birisidir. Hayvancılıkta Türkiye genelinde önemli bir yere
gelen Kırşehir'de 10 binden fazla işletme vardır. Öyle ki Türkiye'nin birçok yerinde Kırşehir eti bir marka hâline gelmiştir.
Son yıllarda modern yöntemlerle yapılan besicilik faaliyeti ile büyükbaş hayvan sayısı artmıştır.
Modern besihanelerde yapılan bu hayvancılık faaliyetiyle et ve süt üretiminde kayda değer artış yaşanmıştır. Üretilen et İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde tüketime sunulmaktadır.
2018 YILI BÜYÜKBAŞ HAYVAN VERİLERİ (ADET)
SIĞIR

223145

MANDA

155

TOPLAM

223300

Kaynak: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Verileri (2018)

Etkinlik

Ahi Çocuk, dedesini ziyaret etmek için ailesiyle birlikte köye gider. Ahi Çocuk, yol üzerinde bulunan şeker fabrikasını görür. Fabrikanın
çevresinde birçok mandıra olması dikkatini çeker. Büyükbaş hayvancılık
faaliyeti ile şeker fabrikası arasında bir bağlantı olduğunu düşünür. Köye ulaşınca bu düşüncesini dedesine anlatır.
Sizce dedesi ne cevap vermiş olabilir?
Aşağıdaki boş alana düşüncelerimizi yazalım.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................

Kısa boylu otlardan oluşan bozkırların hakim olduğu Kırşehir'de küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Küçükbaş hayvanların otlatıldığı mera alanları yanlış kullanım nedeniyle gittikçe daralmaktadır. Buna rağmen küçükbaş hayvan sayısında her geçen gün artış olduğu görülmektedir.
2018 YILI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VERİLERİ (ADET)
KOYUN

243061

KEÇİ (Tiftik)

34109

TOPLAM

277170
Kaynak: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Verileri
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Kırşehir'de bulunan Malya Tarım İşletmeleri (TİGEM) 1942 yılında faaliyete başlamıştır. Bu işletmede tohumluk tarım ürünü ve damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirilen
bu ürünler tohumluk ve damızlık olarak çiftçilere dağıtılmaktadır.
Kırşehir'de hayvancılık alanında yaygın
olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılırken kanatlı hayvancılık ve balıkçılık yok denecek kadar az düzeydedir. Kanatlı hayvancılık şehir
merkezi çevresindeki çiftliklerde yapılmaktadır.
Üretilen yumurtanın bir kısmı ihraç edilmektedir.
Balıkçılık ise Hirfanlı başta olmak üzere Çuğun,
Karaova ve Sıdıklı baraj göllerinde yapılmaktadır.
Alabalık, sazan, gümüşbalığı, kadife ve turna en
çok görülen balık türleridir. Ayrıca Hirfanlı Baraj
Gölü'nde Balık Üretme Çiftliklerinde yetiştirilen
alabalıklar ihraç edilmektedir. Akçakent ve Çiçekdağı gibi meşe ormanının olduğu ilçelerde az
miktarda arıcılık da yapılmaktadır.

Kuzu kesimi hayvancılık faaliyetini
olumsuz etkilemektedir.

Mevsimi dışında avlanmak balık
üretimini azaltmaktadır.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
Sokak hayvanlarının insanlara, insanların da sokak hayvanlarına verebilecekleri zararların önüne geçilmesi amacıyla kurulan
rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarını toplayarak onların
yeme, içme, barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aynı zamanda
kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılmaktadır. Evcil hayvan edinmek isteyen vatandaşlar da ücretsiz olarak bu hayvanları sahiplenebilirler. Tesis, 2010 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
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Aşağıdaki soruların cevaplarını şekil üzerindeki ilgili yerlere yazınız.

2
1 3
6 4
5

1- Şehrimizde bir baraj gölü.
2- Hayvanların otlatıldığı yer.
3- Şehrimizde yetiştirilen bir keçi türü.
4- Şehrimizde çok yetiştirilen bir baklagil.
5- Dolma biberiyle ünlü köyümüz.
6- Beyin gelişimini sağlayan bir meyve.

Şehrimizde Sanayi
Kırşehir'de gelişmiş bir sanayisi yoktur. İl
sanayisini küçük ve orta ölçekli kuruluşlar oluşturur. Başta imalat sanayi olmak üzere toplam 414
sanayi tesisi bulunur. Bu işletmeler istihdam açısından önemli yer tutar.

Sanayide Bir İş Kolu

Un Fabrikası
82

Tekstil Fabrikası

Kırşehir ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve
hayvancılığa dayanır. Bu nedenle gelişme potansiyeli en yüksek olan sanayi kolu, tarıma dayalı sanayidir. Tarıma dayalı sanayi olarak un fabrikaları
yaygındır. Bunun dışında varlığından söz edilebilecek en önemli sanayi kolu mobilya imalatıdır. Kırşehir'de mobilya imalatı yapan birçok firma bulunur.
Üretilen mobilyaların bir kısmı ihraç edilmektedir.

Mobilya Atölyesi

Cam Sanayi
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Geçmişte devlet yatırımları olarak kurulan ve günümüzde özel sektör işletmesinde bulunan
lastik fabrikası, döküm fabrikası ve şeker fabrikası şehrin en büyük sanayi tesisleri konumundadır.
1976 yılında temeli atılan lastik fabrikası, ilk lastiğini 1989 yılında üretmiştir. Fabrikada her türlü kara taşıtı lastiğinin yanı sıra uçak lastiği üretimi de yapılmaktadır. Bu fabrika ilk millî lastik fabrikası
olup Kırşehir için önemli bir istihdam alanıdır. Üretilen lastikler yüzden fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
Fabrika Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 95. sırada yer alır.

Lastik Fabrikası Ürünleri

Lastik Fabrikası

Çelik döküm sanayi yurt içi ve yurt dışındaki otomotiv, beyaz eşya ve makine sanayisi gibi
sektörlere parça üretimi yapmaktadır.
Kırşehir Şeker Fabrikası'nda yılda ortalama 500 bin ton pancar işlenerek 70 bin ton kadar
seker üretilmektedir. Şeker üretimi yanında fabrikada küspe ve melas üretimi de yapılmaktadır.
Fabrika; tarım, hayvancılık ve nakliyecilik sektörlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi; 1989
yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Özel İdare, Kırşehir Belediyesi ve Ticaret
Odasının katılımı ile kurulmuştur. Ayrıca Kaman
ve Mucur ilçelerinde de organize sanayi bölgeleri
bulunmaktadır.

Döküm Sanayi

Organize Sanayi Girişi

Şeker Fabrikası

Organize Sanayi

Mermer Ocağı
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Lastik fabrikasının şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Sınıf ortamında tartışarak ulaştığınız sonuçları aşağıdaki boş
alana yazınız.

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

GEZ - GÖR - ÖĞREN

Şehrimizde üretimi yapılan şeker pancarının işlenme sürecini öğrenmek için şeker fabrikasına öğretmeniniz rehberliğinde bir gezi düzenleyiniz.
Şehrimizde Ticaret

Arastirma

"Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir.
Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir."
Ahi Evran-ı Veli
Yukarıdaki sözden de yola çıkarak Ahi Evran-ı Veli'nin kurucusu olduğu Ahilik Teşkilatı'nın
ticaret hayatı ile ilgili ilkelerini araştırınız.
Eski bir kervan yolu üzerinde yer alan Kırşehir, tarihte bu yol üzerinde ticaret ve konaklama
merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde tarım ve sanayide üretimin artmasına bağlı olarak Kırşehir'in ticari hayatı hareketlenmiştir. Ticarette en etkin kurum Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)
ile Kırşehir Ticaret Borsasıdır. Ticaretin gelişmekte olduğu şehrimizde bankacılık sektörü önemli yer
tutar. Kırşehir'de 12 bankanın 26 şubesi yer almaktadır.

Kesikköprü Hanı (Cacabey Hanı)
84
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Kırşehir'de ticareti yapılan ürünlerin başında motorlu taşıt lastikleri gelmektedir. Lastik
fabrikasında üretilen ürünler, Türkiye'nin bütün
illeriyle birlikte dünyada yüzden fazla ülkeye pazarlanmaktadır. Bu da ticaretin büyük bir kısmını
oluşturur. Kırşehir'in ihraç ürünleri taşıt lastikleri
başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler, hayvansal ürünler, çelik döküm ürünleri, imalat makineleri, mermer ve kaya tuzudur. 2018 yılı içerisinde en fazla ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İtalya,
Romanya, Mısır, Irak, Venezuella ve ABD'dir.
İthalat ürünleri ise lastik ham maddesi olan kauçuk ve kimyasal maddeler, bitkisel ürünler,
canlı hayvanlar ve çeşitli makinelerdir. En çok ithalat yapılan ülkeler ise Almanya, Belçika, Macaristan,
Fransa, Brezilya, Uruguay, Vietnam, Endonezya, Çin ve Güney Kore'dir.
Şehrimizde ticareti arttırmak için KTSO tarafından her yıl tarım ve hayvancılık fuarı düzenlenmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı

KTSO

Dış ticaretimizde önemli yer tutan bazı ürünler aşağıda verilmiştir.
Bu ürünlerden ihracatımızda yer alanları birinci trenin, ithalatımızda yer
alanları ise ikinci trenin vagonlarına yükleyiniz.

Etkinlik
Canlı hayvan

Domates

Kauçuk

Muz

Otomobil lastiği

Mobilya

Kaya tuzu

Kimyasal gübre

1

2
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Şehrimizde Ulaşım
Anadolu'nun ortasında yer alan Kırşehir'e tek ulaşım yolu kara yoludur. Ankara - Kayseri Devlet Yolu üzerinde bulunan şehre kara yolu ile her yerden ulaşmak mümkündür. Bu kara yolu ülkenin
doğu-batı bağlantısını sağlayan, Kapadokya Bölgesi'nin girişini oluşturan önemli güzergâhından birisidir. Çevresinde çok fazla dinlenme tesisinin bulunduğu kara yolu, şehirde nüfus ve yerleşme dağılımı
üzerinde de etkili olmaktadır.
870 km

495 km
983 km

40

KIRŞEHİR

753 km
1205 km
561 km

655 km
537 km

GÜZERGÂHLAR
Kırşehir-Ankara
Kırşehir-Kırıkkale
Kırşehir-Kayseri
Kırşehir-Nevşehir
Kırşehir-Aksaray
Kırşehir-Yozgat
Kırşehir-Tuz Köy Havaalanı

km
185
112
134
91
109
112
84

Saat*
2,1
1,2
1,5
1
1,2
1,2
1

Kırşehir'de demir yolu ve hava yolu ulaşımı yoktur. Ancak demir yolu ulaşım ihtiyacı
il merkezine 73 km uzaklıktaki Yozgat - Yerköy
demir yolu istasyonundan ve 88 km uzaklıktaki Kayseri - Himmetdede Demir Yolu'ndan karşılanmaktadır. Hava yolu ulaşımı ise Nevşehir,
Kayseri ve Ankara'daki havalimanlarından sağlanmaktadır.

* Süreler, Saatte 90 Km Hız Öngörülerek Hesaplanmıştır.
haber
Kösesi

Kaman Kalehöyük'te 4300 yıl öncesine
ait yanmış saray kalıntısı bulunduğunu tespit
eden Kalehöyük Arkeoloji Kazıları Başkanı Dr.
Sachihiro Omura, "Buradan İpek Yolu'ndan daha
eski bir ticaret yolu geçiyor. En az 10 bin yıllık
bir yol var burada, yolun güzergâhındaki izleri
takip ediyoruz ve Orta Asya'ya kadar uzandığını
tahmin ediyoruz. Bu yol boyunca gittiğiniz her
yerde höyükler var. Kalehöyük, doğu - batı ve kuzey - güney arasıda kalmış bütün buraların ortak
kültürünü barındıran bir yerdir." dedi.
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Ahi Çocuk ve Şirin Çocuk, yarıyıl tatilinde akrabalarını ziyaret edeceklerdir. Ahi Çocuk İstanbul'da amcasında, Şirin Çocuk ise Erzurum'da
teyzesinde kalacaktır.

a. Ahi Çocuk ve Şirin Çocuk, akrabalarının yanına giderken neden kara yolu ulaşımını tercih etmiştir?
...............................................
...............................................
b. Ahi Çocuk İstanbul'a, Şirin Çocuk
Erzurum'a gitmek için Kırşehir Şehirlerarası
Otobüs Terminali'nde kolaylıkla otobüs bileti
bulmuşlardır. Terminalde rahatlıkla otobüs
bileti bulunması sizce Kırşehir'in hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
...............................................
...............................................
Şehrimizde Madenler ve Enerji Kaynakları
Kırşehir'de hangi madenler çıkarılmaktadır? Biliyor musunuz?
Gelin hep birlikte öğrenelim.

Kırşehir'de çeşitli madenler bulunmaktadır. Çıkarılan en önemli madenler; demir, florit, mermer, kaya tuzu, nefelin ve kalsitdir. Ayrıca Kaman ilçesi Savcılı köyünde altın madeni çıkarılması için ön
çalışmalar devam etmektedir.
Şehrimizin ekonomik açıdan önem taşıyan doğal kaynaklarından biri de kaya tuzudur. Türkiye'deki en önemli kaya tuzu rezervlerinden biri Kırşehir'de yer almaktadır. Bu yer altı kaynağı, Mucur
ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki Tuz Mağarası'nda ve Çiçekdağı ilçesindeki Sekili köyünde çıkarılmaktadır. Bu tuz, ülke genelinde büyük talep görmektedir. Üretilen tuz sofralarda, kışın kara yollarında
buzlanmaya karşı ve tekstilde taşlama işleminde kullanılmaktadır.
Solunum ve cilt rahatsızlıklarına iyi gelen Tepesidelik Tuz Mağarası'nı turizme kazandırma çalışmaları sürmektedir.

Kaya Tuzu

Tuz Lambası

Turistlerin Ziyareti

Tuz Mağarası
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Kırşehir'de çıkarılan bazı madenler aşağıda verilmiştir. Bu madenlerin kullanım alanlarını boş bırakılan yerlere yazınız.
Florit madeni
Kaman, Akçakent ve Akpınar ilçelerinde çıkarılmaktadır.
Kullanım Alanları: .........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Demir madeni
Kaman ilçesi köylerinde çıkarılmaktadır.
Kullanım Alanları: .........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Mermer madeni
Merkeze bağlı Karıncalı köyünde çıkarılmaktadır.
Kullanım Alanları: .........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Kalsit madeni
Kaman ilçesinde çıkarılmaktadır.
Kullanım Alanları: .........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Nefelin siyenit madeni
Ülkemizde sadece Akpınar ilçesinde çıkarılmaktadır.
Kullanım Alanları: .........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Sözü edilen yer altı kaynakları dışında Kırşehir, jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin
bir potansiyele sahiptir. Yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olan bu enerji kaynağı Kırşehir'de 7 farklı
alanda bulunur.
BULAMAÇLI
JEOTERMAL ALANI

AKPINAR
JEOTERMAL ALANI
SAVCILI
JEOTERMAL ALANI

MAHMUTLU
JEOTERMAL ALANI

KARAKURT
JEOTERMAL ALANI
TERME
JEOTERMAL ALANI

MUCUR
JEOTERMAL ALANI

Jeotermal enerji Kırşehir'de sağlık turizmi, ısınma , meyve kurutma ve seracılıkta kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerji ile Meyve Kurutma

Jeotermal Enerji Isıtma Merkezi

Yenilenebilir, temiz enerji kaynakları bakımından Kırşehir önemli bir potansiyele sahiptir. Kızılırmak üzerine kurulu olan Hirfanlı Barajı ülkenin en önemli enerji üretim tesislerinden biridir. Bunun
yanında Mucur ilçesi Geycek köyünde Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerji santrallerinden biri yer almaktadır. Ayrıca güneş enerjisi şehirde kullanılan temiz enerji kaynaklarından bir diğeridir.
Bilgi
Damlası

Geycek Rüzgâr Enerji Santrali ile 9 milyon ağaç dikimine eş değer yıllık 200.000 ton
karbondioksit (CO2) azaltımı sağlanmaktadır.

Rüzgar Türbini

Hidroelektrik Santral

Güneş Enerji Paneli

Jeotermal Enerji
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Üzerinde enerji kaynaklarının yazılı olduğu anahtarlar yandaki
anahtarlığa asılmak isteniyor. Buna göre şehrimizde kullanılan enerji kaynakları düşünüldüğünde hangi anahtar açıkta kalır?
Güneş Enerjisi

ŞEHRİMİZDEKİ
ENERJİ
KAYNAKLARI

Jeotermal Enerji

Rüzgar Enerjisi

Nükleer Enerji

Hidroelektrik Enerji

ŞEHRİMİZDE EL ZANAATLARI
Şirin Çocuk ve arkadaşları, görsel sanatlar
dersinde el zanaatlarının neler olduğunu öğrenmişlerdir. Kırşehir'de eskiden halı dokumacılığının çok
önemli olduğunu öğrenen çocuklar bu konuyu merak eder ve bu konuda bilgi alacaklarını düşündükleri
Özbağ beldesindeki Ayşe ninenin kapısını çalarlar.
AYŞE NİNE: Hoş geldiniz çocuklar.
ÇOCUKLAR: Teşekkürler Ayşe nine, nasılsınız?
AYŞE NİNE: Çok şükür iyiyim çocuklar. Siz nasılsınız? Anlatın bakalım.
ŞİRİN ÇOCUK: Sağol Ayşe nine. Biz geleneksel el zanaatlarından halıcılığın Kırşehir'de çok yaygın olduğunu duyduk. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik. (Ayşe nine, gülerek çocukların ellerinden
tutar ve onları eski bir halı tezgahının yanına götürür ve anlatmaya başlar.)
AYŞE NİNE: Kırşehir'de halıcılık yüzyıllar öncesine dayanır. Halı dokumacılığı eskiden Özbağ'ın
yanında yoğun olarak Mucur ve köylerinde de yapılırdı. Buralarda genellikle duvar halısı, seccade,
yastık ve minder halıları dokunurdu. Bu halılarda bitki köklerinden elde edilen boyalar kullanılırdı.
ÇOCUKLAR: Öğretmenimizin kök boya dediği bu mu acaba?
AYŞE NİNE: Evet çocuklar, bu boyalar çeşitli bitkilerden elde edilen doğal, sağlıklı ve kalıcı boyalardır. Çok uzun süre geçmesine rağmen halılar canlılığını bu boyalar sayesinde korur.
ŞİRİN ÇOCUK: Nine, dokuduğunuz halılarda Kırşehir'e özgü motifler de kullanıyor muydunuz?
AYŞE NİNE: Evet çocuklar, gelin ağlatan, kartal, çatıkkaş, zigzaglı su deseni, arapeli, sandık ve
ejder en çok dokunan motiflerdi. Özellikle halk arasında "gelin ağlatan" diye bilinen motif halılarda
çokça kullanılırdı. Bu motifin de hikâyesi şudur: Halı dokumasını bilmeyen yeni gelinin halı dokumasını
ilk öğrenişi sırasında çektiği zorluklar karşında kendini tutamayarak ağlaması bu motifin adı olmuştur.
Motif yaprak ve çiçek modellerinden oluşmaktadır. Evet çocuklar, Kırşehir halıları eskiden o kadar
meşhurdu ki Avrupa ülkelerinde bile Kırşehir denilince akla ilk olarak el dokuması halılarımız gelirdi.
Başka sorunuz var mı çocuklar?
ŞİRİN ÇOCUK: Teşekkür ederiz Ayşe nine.
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Tarihi Kırşehir Halısı
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Halı Dokumacılığı

El zanaatı; belirli ham maddeleri el becerisi, basit el aletleri ve mekanik araçlar kullanarak
işlenmiş ürünler hâline dönüştürmektir. Ahilik Teşkilatı'nın merkezi olan Kırşehir'de bir çok yaşayan
veya unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el zanaatları vardır. Bunlar; halı ve kilim dokumacılığı, yastıkçılık, kalaycılık, deri işlemeciliği, beşikçilik, kaşıkçılık, oniks taş işlemeciliği, oya örücülüğü, müzik aletleri yapımı, yorgancılık, nalbantlık gibi. Bu geleneksel el zanaatları teknolojinin etkisi ile günümüzde
büyük bir hızla yok olmakta ya da kullanım alanları gittikçe daralmaktadır.

Etkinlik

Aşağıdaki motifi boyayınız.
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Bu geleneksel el zanaatlarının yaşatılıp
gelecek nesillere aktarılması için halk eğitim merkezinde kurslar açılmakta ve kursiyerlerin yaptığı
çalışmalar Ahilik Haftası'nda sergilenmektedir.
Ayrıca Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel
Sanatlar Fakültesinde Geleneksel El Sanatları Bölümünde bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Halk Eğitim Merkezinde Açılan Resim Kursu

El zanaatları ticaretinin yapıldığı
Uzun Çarşı'nın eski görünümü

Kırşehir'de oniks taş işlemeciliği
önemli bir gelir kaynağıdır.

Kadın Emek Pazarı
Kadın Emek Pazarı, 2011 yılında Ahi Çarşısı yanı Kültür
Sanat Sokağı'nda faaliyete başlamıştır. Kadınların ürettikleri el
emeği ürünler pazarda sergilenmektedir. Pazar, şehrimizde yaşayan kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla hizmete açılmıştır. Kadın Emek Pazarı'nda unutulmaya yüz
tutmuş el sanatları, el emeği göz nuru ürünler yer almaktadır.
Dönüşümlü olarak, isteyen tüm kadınların ürünlerini segileyebilecekleri dükkânlardan hiç bir ücret talep edilmemektedir.
Bu dükkânların elektrik ve su masrafları da belediye tarafından karşılanmaktadır.
Ayrıca Kadın Emek Pazarı'nda bir grup emekli kadın öğretmen bir araya gelerek dükkânların
birinde gözleme satışı yapmaktadırlar. Buradan elde edilen gelirle de yardıma muhtaç öğrencilere burs sağlanmaktadır.
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Aşağıda verilen Kırşehir'deki geleneksel el zanaatlarının adlarını
ilgili olduğu resmin altına yazınız.

Etkinlik

Halıcılık
Oniks taşı işlemeciliği
Beşikçilik

Yastıkçılık
Yorgancılık

Müzik aletleri yapımı

Nalbantlık
Bakırcılık
Oya örücülüğü

Kalaycılık
Kaşıkçılık
Deri işlemeciliği

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

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

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

Etkinlik

Gönüllerinden geçenleri oyalara işleyen kızların dilinde
"Makineler çıktı da oyalar oldu hep yalan
Oyalan deli gönül var git sende oyalan"

sözleri dolaşmaktadır. Bu sözlerden yola çıkarak teknolojideki gelişimin el zanaatları üzerindeki
etkisini konu alan bir resim çiziniz.
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ŞEHRİMİZDE TURİZM

Seyfe Gölü'nde güneşin doğuşunu,
Hirfanlı Baraj Gölü'nde güneşin batışını hiç izlediniz mi?

Hirfanlı Baraj Gölü

Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Kırşehir, önemli tarihî ve kültürel bir mirasa sahiptir. Kültür ve inanç turizmi
alanındaki önemli potansiyelin yanında zengin
termal kaynakları, Seyfe Gölü, Hirfanlı Barajı kıyı
şeridi gibi tabii güzellikleriyle şehir, turizm yönünden gelişmeye açık bir bölgedir. Şehre gelen
turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Kaman
ilçesinde yer alan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve
Japon Bahçesi yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Ziyaretçiler arasında
Japon turistlerin çokluğu dikkat çekmektedir.

Son yıllarda yapılan termal otel ve fizik tedavi yatırımı ile sağlık turizmi alanında daha çok
turistin ziyaret etmesi beklenmektedir. Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve seminerler ile şehre gelen ziyaretçi sayısı fazlalaşmaktadır. Kaman ilçesinde Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğüne ait Ahi Gençlik Kampı il dışından gelen misafirlerin yoğun uğrak alanıdır.

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı (Hirfanlı)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yandaki karekodu okutarak Kırşehir tanıtım videosunu izleyiniz.
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Ahi Çocuk, sınıf arkadaşlarıyla Kaman Çağırkan köyünde bulunan Japon Bahçesi'ne geziye gider. Ahi Çocuk, köyde Japon turistleri görünce heyacanlanır. Turistlerin Türkçe konuştuklarını duyunca
şaşırır ve onlarla konuşmaya başlar.
Ahi Çocuk: Merhaba, şehrimize hoş geldiniz.
Japon Turist: Teşekkürler.
Ahi Çocuk: Bu kadar güzel Türkçe konuşmayı nasıl öğrendiniz?
Japon Turist: Uzun süredir Türkiye'de eğitim görüyorum. Ankara Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde doktora eğitimimi tamamladım. 2019 yılı Japonya'da "Türk Yılı" ilan edildi. Bu durum
Türk - Japon dostluğunu ve Türkçeye olan ilgiyi daha da artırdı.
Ahi Çocuk: Şehrimiz çok güzel. Şehrimizi gezdiniz mi?
Japon Turist: Evet, çok güzel ama gezilecek yerleri tam bilmiyoruz.
Bu duruma üzülen Ahi Çocuk, sınıf arkadaşlarıyla çözüm üretmek için gezi dönüşünde bir
araya gelir. Ahi Çocuk ve arkadaşları tarihî ve kültürel zenginliğe sahip bu şehrin tanıtılmasının önemli
olduğunu fark eder. Ahi Çocuk ve arkadaşları bunun üzerine şehrimizi tanıtan gezi rehberi hazırlamayı
ve bunu tur şirketlerine göndermeyi düşünürler. Böylelikle şehrimize gelecek turist sayısını artırmayı
ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflerler.

Ahi Evran-ı Veli Anıtı

Atatürk Anıtı

Basın Anıtı

Türk Büyükleri Anıtı
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Ahi Çocuk ve Arkadaşlarının Hazırladığı Gezi Rehberi
NEREYE GİDİLİR?

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi, Cacabey Gökbilim Medresesi, Âşıkpaşa Türbesi, Yunus Emre Anıt Mezarı, Ahmedi Gülşehri Türbesi, Mucur
Yer Altı Şehri, Ağalar Konağı, Üçayak Kilisesi, Kesikköprü ve Kervansarayı, Melikgazi Kümbeti, Alaaddin Cami ve Merkez Kalehöyük, Kaman
Kalehöyük Müzesi, Japon Bahçesi, Seyfe Gölü, Hılla Gölü ve Kütük Ev,
Hirfanlı Baraj Gölü, Kentpark, Terme Kaplıcaları, Neşet Ertaş Kültür Evi.

NE YENİR?

Çullama, çirleme, aside, höşmerim, pelte, kedi batmaz, köftür,
sebzeli yoğurt çorbası, düğ çorbası, katma aşı, düğ köftesi, sebzeli bulgur pilavı, kürt pilavı, kabak çiçeği dolması, boranı, soğan-kırmızı böreği, yalancı mantı, çılbır, keşkek, besmeç, süla kabağı, kesme aşı.

NEREDE KALINIR?

Şehirde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye
işletme belgeli on bir tane konaklama tesisi bulunmaktadır.

NE ALINIR?

Termal suyla kurutulmuş meyve, ceviz ve ceviz ürünleri, Ahi
Anadolu pekmezi, Ahi helvası, oniks taşından yapılmış hediyelik eşya,
tuz lambası.

NASIL GİDİLİR?

Ankara - Kayseri Devlet Kara Yolu üzerinde bulunan şehrimize
kara yolu ile ulaşım mümkündür. Şehre en yakın havalimanları Nevşehir, Kayseri ve Ankara'da yer alır. Şehirde A grubu 8 tane seyahat acentası yer almaktadır.
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Etkinlik

Aşağıda verilen doğal ve tarihî yer adlarını ilgili kutulara yazınız.

Seyfe Gölü

Baran Dağı

Kesikköprü

Üçayak Kilisesi

Cacabey
Gökbilim Medresesi

Terme
Travertenleri

Kanlıgöl
Kanyonu

Mucur
Yer Altı Şehri

Tarihi Güzellikler

Doğal Güzellikler

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Önemi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde
Paris'te düzenlenen 32. Genel Konferansında,
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Türkiye, 19 Ocak 2006
Tarihli ve 5448 Sayılı Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin uygun bulunduğuna dair kanunla bu sürece dâhil olmuş ve
27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur.
Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık
duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince taraf olan her devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel miras envanterini,
kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar ve güncelleştirir.
Türkiye'nin iki çeşit ulusal envanteri bulunmaktadır. Bunlar:
·
·

Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri,
Somut Olmayan Kültürel Miras (Somut Olmayan Kültürel Miras) Ulusal Envanteri
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KIRŞEHİR İLİ YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ULUSAL ENVANTERİNDE KAYITLI UNSURUMUZ

Neşet ERTAŞ
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL ENVANTERİNDE KAYIT ALTINA ALINAN UNSURLARIMIZ

AHİLİK

Bilgi
Damlası

ŞED KUŞATMA TÖRENİ

TAŞ İŞLEME

HALAY

Adını dünyaya halk ozanları ve kendine özgü müziği ile duyuran Kırşehir, UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil edilmiş ve böylece halk ozanlarının beslendiği bozlak kültürü
ve abdal geleneği UNESCO tarafından tescillenmiştir. Kırşehir, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil olan Türkiye'deki ilk şehirdir.

Etkinlik

Turizm etkinliklerinden bazıları şehrimizde de yapılmaktadır. Balıkçı, şehrimizde yapılan turizm etkinliklerinin yazılı olduğu balıkları yakalamak istiyor. Balıkçının yakalaması gereken balıkları işaretleyerek ona
yardımcı olalım.

Festival
ve Fuar
Turizmi

Tarih ve
Kültür
Turizmi

Termal
Turizm

Deniz
Turizmi

Kış
Sporları
Turizmi

İnanç
Turizmi
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Seminer
Turizmi

Spor ve
Kamp
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Yayla
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Rafting
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ŞEHRİMİZDE ULAŞIM ve İLETİŞİM İMKÂNLARI
ŞEHRİMİZDE ULAŞIM

Öğretmen: - Çocuklar, dün şehrimizdeki
halk pazarında kalp krizi geçiren birini gördüm.
Hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hastaya hızlı bir şekilde
müdahale etti. Ancak pazar yerindeki çoğu kişinin
acil durumlarda hangi telefon numaralarını arayacaklarını bilmediklerini fark ettim.
Öğrenci: - Öğretmenim, ambulanslar olay
yerlerine hep böyle hızlı mı ulaşır?

Öğretmen: - Evet çocuklar, ilimizde şehir içi ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca geçiş
üstünlüğü bulunan ambulans gibi araçlara yol verme konusunda halkımızın duyarlılığı her geçen gün
artmaktadır.
Öğretmen: - Çocuklar, acil durumlarda ulaşılması gereken telefon numaralarını panomuza
asalım. Bu konuda daha bilinçli olmaya özen gösterelim.

110

YANGIN İHBAR

150

112

AMBULANS

153

114

ZEHİR DANIŞMA

122
144

CUMHURBAŞKANLIĞI
İLETİŞİM MERKEZİ
(CİMER)

176

GÜRÜLTÜ

183

SOSYAL DESTEK HATTI
(AİLE, KADIN, ÇOCUK, ENGELLİ
DANIŞMA HATTI)

ZABITA

177

ORMAN YANGIN İHBAR

184

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM
MERKEZİ (SABİM)

154

TRAFİK

179

VALİLİK

185

SU ARIZA

AFET ve ACİL DURUM
(AFAD) ÇAĞRI MERKEZİ

155

POLİS İMDAT

181

ÇEVRE BİLGİ

186

ELEKTRİK ARIZA

SOSYAL YARDIM HATTI

156

JANDARMA İMDAT

182

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ (MHRZ)

187

GAZ ARIZA

Günlük yaşamımızda ulaşım önemli bir yer tutar. Okula, işe, eve ya da başka kentlere giderken ulaşım araçları bize büyük kolaylık sağlar. Geçmişle karşılaştırdığımızda, ulaşım etkinliklerinin
günümüzde giderek arttığını ve insanların eskisinden daha fazla yolculuk yaptığını görürüz. Ulaşım
etkinliklerinin artması, kirlilik ve küresel ısınma gibi pek çok başka çevre sorununu da beraberinde
getirmektedir. Taşıt sayısının artması bu sorunların büyümesine yol açmaktadır. Bu nedenle bugün
çevre dostu otomobiller geliştirmek, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmak ve bisiklet kullanımını
yaygınlaştırmak çevreye olan zararı azaltmaktadır.
Arastirma

Gelecekte şehrimizde ulaşımın nasıl olabileceğini hayal ediniz. Hayallerinizi şiir, öykü, resim, drama vb. yollarla ifade ediniz.
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Belediye Otobüsü

Kadın Otobüs Şoförü

Kırşehir'de şehir içi ulaşım belediye ve özel halk otobüsü gibi toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla
sağlanmaktadır.

Bisiklet Yolu

Yürüyüş Yolu

Kırşehir'de bisiklet kullanımı her geçen gün artmaktadır. Şehrimizde 15 km uzunluğunda bisiklet yolu bulunmaktadır. Ayrıca bir çok mahallede yürüyüş ve koşu yolları yer almaktadır.
Engelli bireylerin toplum hayatına ve ekonomik hayata tam ve eşit şekilde katılma hakları vardır. Kentteki yaşam kalitesi herkes için bir ihtiyaç olmakla birlikte, engelliler için bir mecburiyettir. Bu
kalite, kentin sosyal ve fiziksel imkânlarına erişim ile sağlanmaktadır. Engellilerin devlet tarafından
desteklenmiş haklarından biri de ulaşım hakkıdır ve bu hak için yerel yönetimler tarafından yeni çalışmalar yapılmaktadır. Şehrimizde engellilere yönelik ulaşım ile ilgili çalışmalar gittikçe artmaktadır.

Otobüs Engelli Rampası
100
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Sınıfı üç gruba ayıralım. Öğrencilere her grubun belirli bir konuda araştırma yapacağını belirtelim. Grupların adlarının trafik ,otopark
ve çevre gönüllüleri olduğunu söyleyelim. Çalışma grupları için aşağıda
belirtilen görevleri yerine getirmelerini isteyelim. Bu üç gruba işlek bir kavşak, bir otopark, araç
otobüs terminali gibi yerlerde inceleme yapmalarını istediğimizi söyleyelim. Öğrencilere, buralara aileleriyle birlikte gidebileceklerini, görevlerini yerine getirirken fotoğraf çekebileceklerini
ve izlenimlerini resimleyebileceklerini belirtelim. Grupların inceleme sonuçlarını sınıftaki diğer
arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyelim. Her gruba sunum için 5, diğer gruplardan gelecek soruların yanıtlanması için de 2-3 dakika verelim.

Etkinlik

TRAFİK GRUBU
İşlek bir kavşağı 15 dakika boyunca gözlemleyelim
ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
En çok hangi araç çeşidinden gördünüz? Bu araç
kaç yolcu taşıyabiliyor?
Bir toplu taşıma aracı tahminî olarak ortalama kaç
yolcu taşıyabiliyor?
Toplu taşıma araçlarının yararları nelerdir?

OTOPARK GRUBU
Evimizin çevresinde araçların park ettiği yerleri gözlemleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayalım:
Araçlar genellikle nerelere park ediliyor?
Park yerleri yaya trafiğini engelliyor mu, oyun alanlarına taşıyor mu?
Araçlar, park kurallarına uygun biçimde park ediliyor mu? Araçlara ne tip işlemler yapılıyor?

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ GRUBU
İşlek bir kavşak, bir otobüs terminali ya da araçların
yoğun olduğu bir yolu gözlemleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayalım:
dir?

Burada hava kirliliği var mı? Kirliliğin kaynağı nelerBurası gürültülü mü? Gürültünün kaynağı nelerdir?

Yayalara ve bisiklet sürücülerine yönelik tehlikeler
nelerdir?
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ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI (Okuma Parçası)

Gelişmişliğin ve medeniyetin göstergelerinden biri olan teknolojik araçlardan kendimizi soyutlamak
mümkün değildir. Günümüzde bu araç gereçler, neredeyse tüm hayatımızı çepeçevre sarmış durumdadır.
Medeniyetin bize sunmuş olduğu nimetlerin başında ise internet gelmektedir. İnternet, doğru bir şekilde
kullanılırsa dünyanın en faydalı buluşlarından biridir diyebiliriz.
Dünyanın en geniş kapsamlı ve en büyük kütüphanesi internet sayesinde elimizin altında ve istediğimiz zaman kullanıma hazır. Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde bizler internet sayesinde her türlü
bilgiye doğrudan ulaşabiliyoruz.
Birçok faydası bulunan bu harika buluşun tamamen hayatımıza girmesi, beraberinde birtakım riskleri de getirmiştir. Özellikle kontrolsüz ve sınırsız internet kullanımı çok önemli sorunlara yol açmaktadır.
İnternetin hayatımıza girmesiyle teknoloji bağımlılığı da ortaya çıkmıştır. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında ortaya
çıkan bir durumdur. Bu bağımlılık, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Çocuklarda teknoloji bağımlılığı
yaşı giderek düşmektedir. Neredeyse bebek denilecek yaştaki çocuklarda bile bu bağımlılıktan söz edebiliriz.
Ne yazık ki bu hastalık; gerçek bağımlılıklar kadar zarar vermektedir insanlara. Öyle bir hastalıktır ki bu, hızla yayılmakta ve bir türlü önüne geçilemiyor. Bazı ülkelerde ise artık bağımlılık başta olmak üzere internetin
sebep olduğu birçok hastalık için klinikler ve tedavi merkezleri açılmaya başlanmıştır.
İnternet ya da cep telefonları nedeniyle hastalık derecesinde bağımlı olanların uğradıkları büyük
zararlar vardır. İnternet veya cep telefonlarının maksadının dışında kullanılmasından dolayı pek çok insan
işinden, eşinden ve çevresinden olmaktadır. Ayrıca bu konuda yapılmış ciddi araştırmalardan da anlıyoruz
ki bu tür bağımlılar, hayattan yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Kişinin iş randımanı düşüyor, bu sebeple kişi
işinden oluyor. Ya da kişi öğrenciyse okul başarısı düşüyor, internet ortamındaki farklı grupların etkisiyle
kendisine ciddi anlamda zarar vermeye başlıyor. Kişinin ev ve aile hayatında bozulmalar başlıyor. Hatta bu
durum aile içinde çatışmalara neden oluyor.
Aynı evde yaşayan aile fertleri bile birbirinden uzaklaşmış durumda herkes kendi hayatını yaşamakta. Ailede her bir fert kendi dünyasına çekilerek internetin nimetlerinden(!) olabildiğince yararlanıyor. Anne,
baba ve çocukların her birinde akıllı telefon ve sosyal medyanın içine gömülmüşler adeta.
Bu bağlamda anne ve babalara çok fazla sorumluluk düşmektedir. Özellikle şiddet içerikli video
oyunlarıyla gençlerimizin beyni yıkanarak şiddete meyilli, duyarsız ve agresif hale getiriliyor. Birçok video
oyununda çok yoğun şekilde kullanılan şiddet, çocuğun bilinçaltına yerleştirilerek çocuğun şiddeti kanıksanmasına neden oluyor.
Sosyal medya üzerinden hızla yayılan bazı zararlı internet oyunları, gençleri karamsarlığa sürükleyen bir kuyudur. Birçok gencin bu oyun nedeniyle intihar ettiğini haberlerini hepimiz okumuş ya da duymuşuzdur. Bununla birlikte bu oyunların uzun süre oynanması, çocuğun gerçeği ve hayali birbirine karıştırmasına neden oluyor ve bunun sonucunda da çocukta öğrenme güçlüğü, sosyalleşememe gibi sorunlar oluşuyor.
Tüm yaş gruplarında görülebilen bu bağımlılık, anne babaların çocuklarını avutmak için ellerine tutuşturdukları akıllı telefon ya da tabletleri kontrolsüz ve başıboş bir şekilde kullanmalarına izin verdiklerinde
ortaya çıkıyor. Bu nedenle anne ve babalar belli saat arlıklarında ve tamamıyla kendi kontrollerinde tutarak
internet kullanımını sağlamalıdırlar.
Farkında olarak ya da olmayarak çok fazla internette zaman harcanıyorsa, gece geç saatlere kadar
bilgisayar başında kalınıyorsa, bilgisayardan, telefondan uzak kalındığında boşluktaymış gibi hissediliyorsa,
internete girebilmek için yemek yemekten, dinlenmeden, arkadaşlarıyla zaman geçirmekten ödün veriliyorsa teknoloji bağımlılığı kişiyi ele geçirmiş demektir. Ve tehlike çanları çalıyor demektir.
										
Gülseren SARI
									
Türk Dili ve Edebiyarı Öğretmeni
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ŞİRİN KIRŞEHİR

Ana vatanımsın baba yurdumsun
Ozanlar diyarı şirin Kırşehir
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin
Hasretin bağrımda derin Kırşehir

			
			
			
			

Kimi engin kimi yüksek evlerininen
Kimi fakir kimi zengin beylerininen
Kazaların nahiyelerin köylerininen
Gönlümün içinde yerin Kırşehir

Feleğin yazdığı kara yazıynan
Çok yürüdüm bağrımdaki sızıynan
Kara kaşlarıynan kara gözünen
Âşık ettin beni birin' Kırşehir
(Yaktı bu bağrımı birin' Kırşehir)

			
			
			
			

Garib'im engince gönüller alan
Aşk-ı feryadıynan sazını çalan
Ozanlar içinde pirimiz olan
Muharrem ustadır erin Kırşehir
NEŞET ERTAŞ
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Neler
Öğreneceğiz?

Kırşehir'in tarihî ve doğal güzellikleriyle kültürel özelliklerini öğreneceğiz

Düşünelim
Söyleyelim

1- Kırşehir'de düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin neler olduğunu
biliyor musunuz?
2- Kırşehir yöresinde kullanılan yerel sözcüklerden hangilerini biliyorsunuz?

ŞEHRİMİZDE KÜLTÜR ve SANAT TURU

RÖPORTAJ:: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bir yetkiliyle şeh		RÖPORTAJ
rimizdeki kültür ve sanat faaliyetleriyle ilgili bir röportaj yapmaya hazırlanınız. Bunun için öğretmeninizin rehberliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden röportaj yapmak istediğinizi belirterek randevu alınız. Röportajı
gerçekleştirmeden önce sorulacak soruları belirleyiniz. Yanınıza defter ve
kalem alarak belirlenen tarih ve saatte röportajın yapılacağı mekânda hazır
olunuz. Sorularınızı sorunuz ve cevapları not ediniz. Sonraki derste röportajdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.
Müzeler
Kırşehir'de Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı iki tane müze bulunmaktadır. Bunlardan birisi
şehir merkezindeki Kırşehir Müzesi, diğeri ise Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'dir.
Kırşehir Müzesi'nde yaklaşık 8000 adet tarihî eser bulunmaktadır. Müzenin arkeoloji bölümünde Kırşehir çevresinden getirilen pişmiş toprak kaplar, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait heykeller ve küçük
objeler, Ahiliğe ait belgeler, el sanatları örnekleri, Kırşehir evi ve yörede kullanılan çeşitli eşya örnekleri
yer almaktadır.
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Hükümeti'nin Kültürel Mirası Koruma Programı kapsamında verdiği karşılıksız hibeden yararlanarak yaptırılmıştır. Höyük görünümünde tasarlanan müzeye
gelen ziyaretçiler, kazı yöntemlerini ve aynı anda kazıdan çıkarılan eserleri görme imkânı bulmaktadırlar. İki ülkenin dostluk ve işbirliğinin bir sembolü olan müze 10 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Dünyada höyük şeklinde yapılmış ilk ve tek müze olan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, en iyi yeşil müze
ödülüne layık görülmüştür.

Kırşehir Müzesi

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
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Kütüphaneler
Türkçenin öncülerinden biri olan Âşıkpaşa'nın memleketi Kırşehir'de Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı dokuz tane kütüphane mevcuttur. Bunlar; Âşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi, Ahi Evran Halk Kütüphanesi, Kaman İlçe Halk Kütüphanesi, Boztepe İlçe Halk Kütüphanesi, Akpınar İlçe Halk Kütüphanesi,
Mucur İlçe Halk Kütüphanesi, Ömerhacılı köyü Kütüphanesi, Kurancılı köyü Kütüphanesi ve Prof. Dr. Erol
Güngör Gezici Kütüphanesi'dir. Merkezde ayrıca Belediye Gençlik Merkezi Kütüphanesi ile Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezi Kütüphanesi de halka hizmet vermektedir.

Âşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi

Prof. Dr. Erol Güngör Gezici Kütüphanesi

46 yıllık tarihi olan Âşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi, 2018 yılından itibaren yeni binasında hizmet
vermeye başlamıştır. Kütüphane içerisinde çok amaçlı konferans salonu, çocuk oyun salonları, engelliler
bölümü, araştırma salonu, farklı kurslara ve eğitimlere ev sahipliği yapan atölye salonları yer almaktadır. Kütüphanede 67500 kitap bulunmaktadır. Erol Güngör Gezici Kütüphanesi ise 4450 kitap ile 151 yol
güzergâhında hizmet vermektedir.

Sinema ve Tiyatrolar

Sinema Salonu

Tiyatro Gösterimi

Kırşehir'de 6 salonu olan sinema bulunmaktadır. Türkiye'de vizyona giren filmlerin aynı anda
şehirde de gösterimi yapılmaktadır. Yaz aylarında Kırşehir Belediyesi tarafından açık hava sinema gösterimi düzenlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Tiyatroları hem turne kapsamında hem de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün aracılığıyla Kırşehir'de de sahne almaktadır.
Ayrıca Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel tiyatrolar ve çocuk
tiyatroları da gösterim yapmaktadır.
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Kültür ve Sanat Merkezleri
Tiyatro gösterileri, resim ve el sanatları sergileri, konferanslar, kitap tanıtım günleri ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler şehrimizde çok sık düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin düzenlendiği sanat merkezleri; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Kültür Merkezi ve Güzel Sanatlar Galerisi ile Kırşehir
Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'dir. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi; 250 ve 750
kişilik çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi alanları, halı müzesi, dernek odaları, kurs odaları ve yönetim
birimlerinin olduğu 21.000 m² lik kapalı alana sahiptir. 2017 yılı eylül ayında açılmıştır.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Festival ve Fuarlar
Şehrimizde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında fuar, festival ve şenlikler yapılmaktadır. Katılımın çok yoğun olduğu bu tür etkinlikler, Kırşehir halkının kültürüne verdiği önemi gösterir. Bu festivaller
içerisinde en önemlisi olan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali, Cumhurbaşkanlığının gözetiminde düzenlenmektedir. Kaman'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kaman Kültür Sanat ve Ceviz Festivali"ne yoğun bir katılım olmaktadır. Festival, her yıl ekim ayının ilk haftasında düzenlenmektedir.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali

Kaman Kültür Sanat ve Ceviz Festivali

Şehrimizde yapılan diğer festival ve fuarlar ise şunlardır: Mucur Köme ve Flamingo Festivali,
Cemele Güllüce Pilavı ve Biber Festivali, Âşık Sait Ozanlar Şöleni, Boztepe Hasat Festivali, Akpınar
Hedik Festivali, Akçakent Meşe Palamudu Kültür Festivali, Uluslararası Âşıkpaşa Şiir Şöleni, Karacakurt
Türkmen Şenliği, Özbağ Halı Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali, İsahocalı Kültür ve Dayanışma Şenliği,
Karahıdır Katma Aşı Festivali, Kitap Fuarı ile Tarım ve Hayvancılık Fuarı.
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Boztepe Hasat Festivali

Kitap Fuarı
Özbağ, doğu ile batıyı bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir konumdadır. Ayrıca güzel doğasıyla, temiz havasıyla
ve merkeze olan yakınlığı ile gelişmeye müsait
bir yerdir. Özbağ Belediyesi, unutulmaya yüz
tutmuş değerlerimizi yeniden yaşatmak adına
ağustos ayının ilk haftasında Özbağ Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali düzenlemektedir.
Bu festival, halıcılık ve kilimcilik gibi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması açısından çok
önemlidir. Festival, geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatmak bakımından önemlidir.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2003 yılı ekim ayında hizmete açılmıştır. Birim, 2006 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu merkezin amacı, Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik kültürünün Türk kültür ve medeniyet tarihindeki yerini bilimsellik içinde
ortaya koymaktır.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
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Aşağıda verilen maddeleri yönergelere uygun bir şekilde cevaplandırınız.

a. Şehrimizde yapılan kültür ve sanat etkinlikleri ile bu etkinliklerin gerçekleştirildiği mekânlar
yeterli midir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
b. Şehrimizde düzenlenen festivallerle ilgili özgün afişler tasarlayarak aşağıdaki alanlara çiziniz.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali

Mucur Köme ve Flamingo Festivali

GEZ - GÖR - ÖĞREN

Çevrenizde bulunan tarihî yerlere ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken alanlara bir gezi düzenleyiniz. Gezi sırasında çektiğiniz fotoğrafları ve edindiğiniz bilgileri sınıf panosuna asınız.
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ŞEHRİMİZİN TARİHİ ve KÜLTÜREL DEĞERLERİ
Kapadokya Bölgesi tüm dünyada tarihî eserleri ve doğal güzellikleriyle tanınmaktadır. Kırşehir,
Kapadokya Bölgesi'yle bütünleşmiş olup çok sayıda tarihî ve doğal güzellikleri barındırmaktadır.
Astronomi Merkezi: Cacabey Gökbilim Medresesi
Kırşehir'deki en önemli tarihî yapılardan biridir. 1272 yılında dönemin Kırşehir Valisi Nurettin
Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılmıştır. Medresede matematik, fen ve astronomi eğitimi verilmiştir. O dönemin fakültesi sayılan bu medresede
eğitim Türkçe yapılmaktaydı. Astronomi eğitimi
veren ilk merkezlerden biri olan Cacabey Gökbilim
Medresesi, Güneş sitemindeki gezegenleri sembolize eden iç sütunları, rasat kuyusu, aydınlık feneri
ve gözlem kulesi ile oldukça dikkat çekmektedir.
Dönemin Cacabey Medresesi

Günümüzde cami olarak kullanılan medresenin üç ayrı yerinde rokete benzer sütunların bulunması bu yapının astronomi merkezi olarak faaliyet gösterdiğinin delili sayılmaktadır. Bu sütunların
roketin ateşleme ve fırlatma hâlini gösterdiği düşünülmektedir. Çift renkli taç kapısı yapının bir diğer
dikkat çeken unsurudur. Özellikle taç kapının girişindeki sütuncelerin başlıklarından sarkıtılan kürelerin Ay ve Güneş'i sembolize ettiği, sağ ve sol alt köşelerinde yer alan dairesel şekillerin Ekvator çizgisini
gösterdiği üzerine yorumlar yapılmaktadır. Aynı zamanda koni ve kürelerin üst üste bindirilmesiyle
oluşmuş sütuncelerin Güneş sistemindeki gezegenlere benzediği düşünülmektedir. 21 metre yüksekliğindeki gözlem kulesinin üst tarafı zikzaklı, alt tarafı düz süslemelerle kaplıdır. Düz süslemeler arasına
yerleştirilen firuze rengi çinilerden dolayı günümüzde cami olarak kullanılan medreseye halk arasında
"Cıncıklı Cami" de denilmektedir.
Medresenin iç mekânında ise gökbilim incelemelerinin yapıldığı rasat kuyusu ile hemen üzerinde aydınlık feneri yer almaktadır. Kuyuya yansıyan yıldızlar burada inceleniyor ve bunlar üzerine
araştırmalar yapılıyordu. Ayrıca medrese içerisinde eğitim amaçlı sekiz adet öğrenci odası da dikkat
çeken başka bir unsurdur.

Rasat Kuyusu ve Aydınlık Feneri

110

Cacabey Medresesi Dış Görünüm ve İç Sütunlar

Ünite 5

ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Kırşehir

Bilime değer veren ve Kırşehir'e büyük eserler bırakan Cacabey'in türbesinin de bulunduğu
medrese, bir çok ziyaretçinin ilgi odağı olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gözlemevi olarak kurulan, günümüzde cami olarak hizmet veren 800 yıllık Kırşehir Cacabey Medresesi'nde 2018 yılı
itibarıyla kapsamlı restorasyon çalışması başlatılmıştır. Çalışmalar nedeniyle ibadete kapatılan medrese, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde, özel olarak oluşturulan bilim heyetinin denetiminde restore edilecektir.
Cacabey Kimdir?
Ceceli Aşireti'nin Beyi olan Bahaddin
Caca'nın oğlu Cacabey, 1240 yılında doğmuştur. Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Kırşehir Valisi
olarak görev yapmıştır. Cacabey Medresesi'ni ve
Kesikköprü Kervansarayı'nı yaptırmıştır. Devlet
yazışmalarında Türkçeyi kullanan Cacabey, Mevlana'dan övgü dolu mektuplar almıştır. 1301
yılında Rum Tekfurları ile yapılan savaşta şehit
düşmüş, naaşı Kırşehir'e getirilerek Medrese'nin
yanına defnedilmiştir.
Cacabey Astronomi Açık Hava Müzesi

Türk İslam Medeniyeti'ne mensup bilim insanlarının icat ettiği ve kullandığı 20 aletin bire bir aynısının yapılarak sergilendiği Astronomi Müzesi 2019 yılı içerisinde açılmıştır. Bu aletlerin tamamı İstanbul
Gülhane'deki Türk İslam Medeniyetleri Müzesi'nden seçilip prototipleri yaptırılarak bu alana yerleştirilmiştir. Müzede güneş ve yıldız saatleri, açıölçer gibi farklı amaçlarla kullanılan eserler sergilenmektedir.

Esnaf Teşkilatı Merkezi: Ahi Evran-ı Veli Külliyesi
Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Külliyesi, şehir merkezinde kalenin kuzey eteklerinde kendi adıyla anılan mahallede yer almaktadır. 1482 yılında yaptırılan külliye, Ahi Evran Türbesi ile
zaviye-tekke olarak kullanılan mekânlardan oluşmaktadır. Üç kubbe üzerine kare planlı olup kesme taştan
inşa edilmiştir. 1561 yılında bu yapıya bir de mescit ilave edilmiştir. Minaresi ise 20 yy. başında yapılmıştır.
Ahi Evran Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk debbağlarının ve zanaat erbabının
manevi merkezi olmuştur. Külliye, Osmanlı İmparatorluğu döneminde teşkilatın örgütsel yapısıyla ilgili kararların alındığı merkez konumundadır. Ayrıca Ahi Evran'ın türbesinin burada bulunması nedeniyle Ahilik
Teşkilatı'nın en önemli temsilcisidir.
Ahi Evran-ı Veli Kimdir?
1171 yılında İran'nın Hoy kasabasında
doğmuştur. Asıl adı Mahmut'tur. Lakabı dinin
yardımcısı anlamına gelen "Nasiruddin"dir. Ahi
Evran'ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi Azerbaycan'da geçmiş olsa da gençliğinde Horasan
ve Maveraünnehir'e giderek o yörelerde büyük
alimlerden ders almıştır. Ahi Evran Anadolu'ya
geldikten sonra Kayseri'de bir debbağ atölyesi kurmuştur. 32 çeşit esnafı teşkilatlandırarak,
Ahilik sisteminin temellerini atmıştır.
Ahi Evran-ı Veli Külliyesi
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Ahi Evran-ı Veli; insan nefsinin bir ejder gücünde olduğuna, nefsini yenen kişinin dünya hırslarından, kinlerinden maddi isteklerinden arınacağına inanmıştır. Bu inanca bağlı olarak Ahi Evran'ın nefis denen benlik yılanını içinden söküp atarak bir kamçı gibi elinde taşıdığı
söylenmiş. Bundan dolayı kendisine "Yılanlı Ahi" anlamına gelen "Ahi Evran" denilmiştir.

Tarihi Camilerimiz: Alaaddin Cami (Kale Cami)
Merkezde Kalehöyük üzerinde bulunan
cami, Selçuklular Dönemi'nde Alaaddin Keykubat
tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır. Yapı, 1893
yılında tamamen yıkılarak Mutassarıf Arif Bey tarafından tekrar yaptırılmıştır. Kapısındaki işlemeleri
Melik Muzafferüddin Behram Şah'a ait medrese
taşları olduğu sanılmaktadır. Cami, kesme taştan
yapılmış olup tek şerefeli minaresi vardır.

Alaaddin Cami

Şehrimizdeki DiğerTarihi Camilerimiz:

Lale Cami
Arastirma

Kapucu Cami

Buçuklu Cami

Yukarıda görselleri verilen camilerin tarihçelerini araştırarak edindiğiniz
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kesikköprü Kervansarayı (Cacabey Hanı)

Kesikköprü Kervansarayı (Cacabey Hanı)
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Çarşı Cami

Kervansaraylar (Han), Anadolu'daki ilk ticari
konaklama alanlarıdır. İnsan, yük ve hayvanlardan
oluşan kervanların konakladığı bu tarihî yapılar bugünkü otellerle eş değer konumdadır. Şehrimizde
yer alan Kesikköprü Kervansarayı, Kesikköprü köyünde Kızılırmak'ın kenarında bulunmaktadır. Selçuklu yapısı olan kervansaray, 1248 yılında Anadolu
Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev Dönemi'nde Kırşehir Emiri Cacabey tarafından yaptırılmıştır.
Kervansaray 1989 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiş ve sonrasında kültürel ve
sosyal faaliyetler için kullanılmaya başlanmıştır.
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Kırşehir-Aksaray yolu üzerinde Kızılırmak üzerinde kurulu olan köprü, Anadolu Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Kırşehir ve Konya'yı birbirine bağlayan köprü, 400 m uzunluğunda 6 m genişliğinde
ve 13 gözlüdür. 17 ve 18. yüzyıllarda köprü üzerinde kervan yollarının eşkiyalar tarafından kesilmesinden dolayı "Kesikköprü" adını almıştır.
Türbe ve Kümbetler
Âşıkpaşa Türbesi
Öz Türkçeyle eserler veren Âşıkpaşa'nın türbesi Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki tepede
büyük mezarlığın içinde yer almaktadır. 1333 yılında yapılan türbe tamamen mermerden yapılmıştır.
Yapının kubbesinin Kırgız çadırını andırmasından dolayı mimarının Horasan erenleriyle gelmiş bir Türk
olduğu düşünülmektedir. Türbe, değişik mimari unsurların bir arada kullanıldığı ender yapılardandır.

Acem ve Arap kültürlerine hayran
olanların karşısına Türk olarak çıkan Âşıkpaşa,
yabancı kültürlere kendini kaptırmış olanlara
içi yanarak şu dizeleri dile getirmiştir:
"Türk diline kimse bakmaz idi
Türklere her giz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi bu dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri"
Âşıkpaşa Türbesi
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Yunus Emre Türbesi
Kırşehir Ulupınar köyünde Ziyarettepe adlı yüksek ve hakim bir tepe üzerinde 14. yüzyıldan
kalan harap yapı yıkılarak yerine dört ayaklı bir türbe yapılmıştır. Türbe, Yunus Emre Milli Parkı içinde
bulunmaktadır. Türbenin hemen yakınında Yunus Emre'ye atfedilen Çilehane binası mevcuttur.
Yunus Emre Kimdir?

Yunus Emre Türbesi

Nerede doğduğu ve nerede vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Osman Gazi
zamanında 1321 yılında 82 yaşında iken vefat
ettiği, doğum tarihinin de 1240 - 1241 yılları olduğu düşünülmektedir. Taptuk Emre'nin dergâhında yetişmiştir. Taptuk Emre'nin düşüncelerini
yaymak için Anadolu'yu dolaşmıştır. Kendisine
atfedilen mezar sayısı ülke sınırları içerisinde 13
ve Azerbaycan'da 3'tür. Tasavvuf yorumunu benimseyen ozanın "Divan" ve "Risalet'ün Nushiyye" adlı eserleri vardır.

Süleyman Türkmani Türbesi
Kırşehir merkez İmaret Mahallesi'nde bulunan türbe, 1294 yılında yapılmıştır. Zamanla bakımsızlıktan yıkılacak duruma geldiği için yeniden inşa edilmiştir. İçinde Süleyman Türkmani ve ailesinden dört kişinin daha kabri vardır.
Süleyman Türkmani Kimdir?
Horasan erenlerindendir. Dedesi, Türkmen beyi olduğu için kendisine "Türkmani" denilmiştir. Mevlana'dan dersler alan Süleyman
Türkmani, Mevlevi Tarikatı'nı yaymak için 1239
yılında Kırşehir'e gelmiştir. Ömrünün son yıllarında Âşıkpaşa'ya hocalık yapmıştır. En önemli eseri "Tezkire-i Evliya"dır. 1298 tarihinde 84 yaşında
iken Kırşehir'de vefat eden Süleyman Türkmani'nin türbesi, İmaret Mahallesi'ndedir.
Süleyman Türkmani Türbesi

Şehrimizdeki Diğer Türbe ve Kümbetler

Melikgazi Kümbeti
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Aflak Baba Türbesi

Ahmedi Gülşehri

Kayaşeyhi Türbesi

Mahsenli Ali Efendi Türbesi

Arastirma

Yukarıdaki görsellerde türbe ve kümbetleri gösterilen Melikgazi, Fatma Hatun, Kalender
Baba, Muhterem Hatun, Aflak Baba, Kayaşeyhi, Mahsenli Ali Efendi ve Ahmedi Gülşehri hakkında
araştırma yaparak sınıfta bir sunum hazırlayınız.

Yer Altı Şehirleri
Roma Dönemi'nde Hristiyanlığın Kapadokya bölgesinde hızla yayılması sonucunda
puta tapanlarla Hristiyanlar arasında büyük bir
mücadele yaşanmıştır. Bundan dolayı bölgede
Hristiyanların korunmaları, sığınmaları ve ibadet etmeleri amacıyla 3 ve 4. yüzyıllarda pek
çok yer altı şehri yapılmıştır. Kırşehir sınırları
içinde de bulunan bu yer altı şehirlerinden en
önemlileri Mucur Yer altı Şehri, Kepez Yer altı
Şehri, Dulkadirli Yer altı Şehri, Kümbetaltı Yer
altı Şehri ve Âşıkpaşa Yer altı Şehri'dir.
Kepez Yer Altı Şehri

Mucur Yer Altı Şehri

Dulkadirli Yer Altı Şehri
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Höyükler
Merkez Kalehöyük

Merkez Kalehöyük

Şehir merkezinde bulunan höyük, halk
arasında kale olarak da adlandırılmaktadır. Şehir
içinde yer almasından dolayı üzerinde bazı dini ve
sivil yapılar inşa edilmiştir. 1893 yılında Alaaddin
Cami, 1910 yılında hastane ve 1938 yılında ortaokul yapılması höyüğün hızla tahrip olmasına neden olmuştur. Eski dönemlerde Kırşehir'de halk
arasında "Kalede evi, Kındam'da bağı olmayana
kız verilmez." sözünden bu höyükte vaktiyle evler
bulunduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde kale üzerinde cami haricinde mesire alanı ve çay bahçesi
de yer almaktadır.
Yüksekliği 17 metre olan Kalehöyük üzerinde 2009 yılında Kırşehir Müzesi Başkanlığı'nda
Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Danışmanlığı tarafından kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı, Selçuklu,
Bizans, Roma ve Helenistik Dönem tabakalarına
rastlanmıştır. Höyük üzerinden 7 metre derinliğe
kadar inilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında pişmiş
toprak kaplar, süs eşyaları, öğütme taşları ve kolyeler bulunmuştur.

Merkez Kalehöyük Kazı Alanı
Kaman Kalehöyük
Kaman ilçesinin 3 km doğusunda Kaman-Kırşehir kara yolunun kenarında yer almaktadır. Kaman Kalehöyük kazılarını Japonya Ortadoğu Merkezi Başkanı ve Kaman Kalehöyük Kazı
Heyeti Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa 31
Mayıs 1986 günü başlatmıştır. Dr. Sachiro Omura başkanlığındaki kazı hâlen devam etmektedir.
Burada yapılan kazılar Kırşehir'in yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. Kazı alanının yanında Japon
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kaman Kalehöyük
Arkeolojı Müzesi yer almaktadır. Ayrıca kazı evinin yanında Japonya sınırları dışındaki en büyük
Kaman Çağırkan Kalehöyük Kazı Alanı
botanik bahçe olan ve kazı çalışmalarını yürüten
Japonlar tarafından yapılan Japon Bahçesi de (Mikasanomiya Anı Bahçesi) bulunmaktadır.
Prens Takahito Mikasa'nın ilk kazmayı vurduğu ve temellerini attığı Japon Bahçesi, her yıl 100
bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi çekmektedir.
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Kırşehir'de kazı yapılan diğer höyük alanları ise Dulkadirli köyündeki Hashöyük, Çayağzı köyündeki Yassıhöyük, Çiçekdağı ilçesi Büyükteflek köyü ve Kaman ilçesi Savcılı Kurutlu köyü höyükleridir.

Büyükteflek Köyü Roma Hamamı

Etkinlik

Savcılı Kurutlu Kazı Alanı

Aşağıdaki tabloda verilen tarihî mekânların hangi dönemlerde yapıldığı ve yapılış amacını karşılarındaki boş alanlara yazınız.

TARİHİ MEKÂNLAR

HANGİ DÖNEMDE
YAPILMIŞTIR?

HANGİ AMAÇLA
YAPILMIŞTIR?

CACABEY MEDRESESİ

KESİKKÖPRÜ KERVANSARAYI

LALE CAMİ

MUCUR YER ALTI ŞEHRİ

ÖMERHACILI KALESİ
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KIRŞEHİR KALESİ EFSANESİ (Okuma Parçası)
Asırlar önce Kırşehir'de bir bey yaşarmış. Beyliği konusunda kesin bilgiler yok, ama tüm babalar gibi evlat düşkünü bir babaymış. Allah, ona bir tek oğul ve bir beylik vermiş, Beyliği Kırşehir'de,
babalığı evinde hüküm sürermiş. Allah'ın verdiği evladın iyisi, kötüsü, çirkini, güzeli olmaz. Eğer bir
babanın bir tek çocuğu olursa tüm sevgileri ve ilgisi de elbette onun üzerine olur.
Aradan yıllar geçmiş. Bey'in oğlu gelişip büyürken Bey ihtiyarlamışlığına, kocamışlığına, ölümün yaklaşmışlığına bile aldırış etmez, “nasıl olsa aslan gibi oğlum var. Yerime o geçer, ocağımı tüttürür, beyliğimi sürdürür, adımı yaşatır, neslimi devam ettirir” der, gönlünü rahat tutarmış.
Bey'in, bu düşüncelerini koruduğu günlerden birinde, oğlan, her zaman yaptığı gibi atına binip dağ, dere tepe demeden, kırların güzelim kokusunu çekmiş burnuna. Doldurmuş ciğerine o temiz
havayı. Av avlamış, oturmuş bir suyun başına. Avladığı hayvanların taze, leziz etlerinden doya doya
yemiş. Artanı da almış yanına tekrar çıkmış yola. Hava kararıncaya kadar rüzgârla yarışmış, kuşlarla
şakımış, doğayla haşır neşir olmuş. Akşam yaklaşırken, tutmuş evinin yolunu. “Annem beni bekler,
babam merak eder” diye koşturmuş atını. Tam kente yaklaşıp baba ocağını görmeye başladığı yerde
birden atının ayaklan bataklığa saplanmış. Çırpındıkça batmış, battıkça çırpınmış. Atın ayakları iyiden
iyiye gömülmüş balçığa. Yüzlerce binlerce kez çırpınmış kurtulmak için. Her çırpınışı, her telaşı, onu
biraz daha çekmiş balçığın içine. Beyin biricik oğlu, bağıra bağıra ölümün koynuna gitmiş.
Acı haber tez duyulur. Oğlunun acı sonu da Bey'e hemen ulaşmış. Zavallı Bey, ne yapsın, ne
etsin. Çaresizlik içindeki Bey, gözyaşlarını içine akıta akıta başını kaldırmış, etrafındakilere donuk gözlerle bakmış. Hiç olmazsa, gelecek nesiller, böyle felaketler yaşamasın diye açıklamış emrini:
“Tüm bölgeye tez haber salın. Herkes atını, arabasını, öküzünü, kağnısını koşsun. İçine kuru
yerlerden, kuru topraklar doldursun, bataklığa boşaltsın. Şu sözüm bir emir olarak herkese duyulsun.
Buyruğuma uymayanın başı vurulsun. Bu bataklığın yerinde bir kale yükselsin ki bir daha kimse boğulup ölmesin. Benim yüreğim yandı, başka babaların yanmasın. Başka yiğitler ölmesin.”
Tüm ihtişamıyla bugün Kırşehir'in ortasında yükselen kaleye bakarsanız ya da üzerinden şehri
seyrederseniz, bu öyküyü anımsar, kalenin oluşmasından sonra Bey'in oğlu gibi yiğitlerin o alandaki
bataklığa saplanıp yürekler yanmadığı için Bey'i rahmetle anarsınız.
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Diğer Tarihi Mekanlar
Roma Devri'nde Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber şehrimizde bir çok kilise inşa edilmiştir.
Bizans Devleti zamanında ise Hristiyanlık, Kırşehir
ve çevresinde daha da yaygınlaşmıştır. Üçayak,
Hacıfakılı, Aflak, Aksaklı ve Demirli'deki kiliseler bu
dönemden kalan önemli tarihî kalıntılardır. Mucur
yakınlarında bulunan Manastır ve Keşiş Sarayı buranın önemli bir Hristiyanlık merkezi olduğunun
kanıtıdır.

Kırşehir'deki tarihî yapılardan bir diğeri de
kalelerdir. Şehrin güvenliğini sağlamak için Kırşehir
çevresinde ve yollar üzerinde yer alan sağlam ve dayanıklı yerlere kaleler inşa edilmiştir. Bunlar Cemele,
Kuş, Ömerhacılı ve Keçi kaleleridir.

Taburoğlu Köyü Üçayak Kilisesi

Kalehöyük'ün eteklerinde Kırşehir ticaretine hareket katan tarihî Uzun Çarşı yer almaktadır.
Yüzyıllardan beri Kırşehir ticaret hayatında önemli
bir yeri olan çarşı, geleneksel bir yapıya sahiptir. Geleneksel el zanaatlarının da yapıldığı Uzun Çarşı'da
ayakkabıcılar, hazır giyim dükkanları, baharatçılar,
berberler, sobacılar, hırdavatçılar da yer almaktadır.

Uzun Çarşı
Kırşehir'de Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı ve Sülükçülerin Konağı gibi tarihî evler de vardır. Ağalar
Konağı, Kırşehir Belediyesi tarafından geçmişin kültürel birikimini bugüne taşıyabilmek amacıyla "Kültür
evi" olarak düzenlenmiştir. Türk kültüründen ve Ahilikten kaynaklanan gelenek, görenek, ahlak, adap ve
erkânın kısacası bu kültürün yaşamasını ve nesiller arasında aktarılmasını sağlayan önemli mekânlardan
biri de köy odalarıdır. Eskiden her köyde mutlaka bir köy odası bulunurdu. Köy odaları köye gelen misafirleri ağırlamak dışında insanların toplanıp sosyal ve ekonomik sorunlarını tartıştıkları, birbirinden haber
ve bilgi aldıkları yerlerdir. Günümüzde önemini yitiren köy odaları o köyün, mahallenin adeta halk okulu
sayılırdı.

Ağalar Konağı Köy Odası

Ağalar Konağı
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Şehrimizde 18 ve 19. yüzyıllara ait olduğu
düşünülen çeşmeler de bulunmaktadır. Bu çeşmeler mahalle çeşmesi şeklinde tek cepheli ve tek kemerli olarak inşa edilmiştir.
Tekke, Kayabaşı, İmaret, Ağalar ve Ahi Evran çeşmelerinin yanı sıra, Hızırağa, Âşıkpaşa, Maşaderesi, Kılıççı Köprüsü, Hızırağa Lömen, Bağbaşı
Lömen, Haylon Mehmet, Çatal, Cacabey, Cumartesi Pazarı, Bağbaşı Dört Yol ve Ahmet Ersan şehir
merkezinde yer alan diğer çeşmelerdir.
Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ndeki Tarihi Çeşme

Etkinlik

Şirin Çocuk, aşağıdaki görsellerin hangi tarihî mekânlara ait olduğunu öğrenmek istemektedir. Mekân adlarını görsellerle eşleştiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Üç Ayak Kilisesi

Merkez Kalehöyük

Ağalar Konağı

Âşıkpaşa Türbesi

Cacabey Cami

Alaaddin Cami

Uzun Çarşı

Kesikköprü
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Doğal Güzellikler

Seyfe Gölü

Göl, Mucur sınırları içerisindedir. İsmini aldığı Seyfe köyü, göle ulaşılacak en yakın noktadır.
Göl Mucur'a 16 km, Kırşehir'e 36 km ve Ankara'ya 221 km uzaklıktadır. Göl alanı içinde binlerce kuşun kuluçkaya yattığı irili ufaklı bir çok ada vardır. Göl çevresindeki höyükler; gölü çevreleyen bitki
örtüsünün doğallığı, turkuaz rengi göl manzarası ile kalabalık kuş gruplarının oluşturduğu görüntü
görülmeye değer güzelliklerdir.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında süregelen iki kuş göç yolu üzerinde bulunan Seyfe
Gölü'nde başta flamingo, beyaz pelikan ve toy olmak üzere 186 kuş türünden yüz binlerce kuşun yaşadığı tespit edilmiştir. Birinci derece doğal sit alanı olan göl ve çevresinde nesli tükenmekte olan bir
çok kuş türü tespit edilmiştir.
Obruk Gölü
Kireç taşı (kalker), alçı taşı (jips) gibi taşların yaygın olduğu arazilerde çökme sonucu oluşan
baca şeklindeki derin çukurlara "obruk" denir. Bu
çukurlarda zamanla yağmur ve eriyen kar sularının
birikmesiyle obruk gölleri oluşur.
Kırşehir'de yer alan Obruk Gölü, Mucur'un
Obruk köyü yakınlarındadır. Kayseri Kültür ve Tabiat Kurulunun kararıyla birinci derece doğal sit alanı
ilan edilmiştir. Kayseri-Kırşehir kara yoluna yakın bir
noktada olan gölü turizme kazandırma çalışmaları
sürmektedir.

Obruk Gölü
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Hirfanlı Baraj Gölü Gün Batımı

Terme Kaplıcaları
Termal kaynaklar bakımından oldukça
zengin olan Kırşehir, termal turizm açısından da
önemli şehirler arasında yer almaktadır. Kültür
ve Turizm Bakanlığının yürütmekte olduğu Termal Turizm Kentleri Projesi kapsamına alınan
Kırşehir'in en önemli kaplıcaları Terme, Karakurt ve Bulamaçlı kaplıcalarıdır.

Termal Kaplıca Havuzu
Terme Kaplıcası, Kırşehir Kuşdili Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehirde kaplıcanın şifalı sularından faydalanmak isteyenlere hizmet vermek üzere termal oteller ile Ahi Evran Üniversitesine bağlı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. Kaplıca suyunun bir çok hastalığın tedavisine
iyi geldiği tıbbi raporlarla ispatlanmıştır.

Terme Kaplıcası
122

- Eklem ve eklem dışı romatizmalı hastalıkların
kronik dönemlerinde,
- Damar sertliğinde,
- Felçlilerin rehabilitasyonunda,
- Negatif sinir bozukluğuna bağlı yetersizlikler,
sürmenaj ve yorgunlukta,
- Diyabet, gut ve şişmanlık ile gelen hastalıklarda,
- Karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak hastalıklarında,
- Böbrek taşlarında,
- Hipertansiyon, kronik bronşit ve üst solunum
yolu iltihaplarında olumlu sonuç alınmaktadır.
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Ahi Çocuk, aşağıdaki turistik mekânları bulunduğu yerler ile örnekteki gibi eşleştirmek istemektedir. Ahi Çocuk'a yardımcı olalım.

TURİSTİK MEKÂ
MEKÂN

BULUNDUĞU YER

Obruk Gölü
Bulamaçlı Kaplıcası
Japon Bahçesi
Hirfanlı Baraj Gölü
Tuz Mağarası

Çağırkan köyü
Kaman
Tepesidelik köyü
Mucur
Çiçekdağı

Unesco Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi
Dünya Kültürel Miras Komitesi tarafından UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ne alınan mirasların yanı sıra bir de bu listeye önerilmesi düşünülen ancak henüz adaylık süreçleri tamamlanmayan miraslardan oluşan
geçici liste bulunmaktadır. Geçici liste, üye devletler için ulusal bir envanter niteliğinde olup asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden
seçilerek belirlenmektedir. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde
177 taraf devletin 1694 mirası yer almaktadır. Türkiye'nin geçici listede
ilki 1994 yılında sunulan ve son olarak 2018 yılında güncellenen şekliyle
73 kültürel, 2 karma ve 2 doğal olmak üzere toplam 77 mirası bulunmaktadır.
Kırşehir'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan unsurları:
•
•

Ahi Evran Türbesi
Cacabey Gökbilim Medresesi (Anadolu Selçuklu Medreseleri)

ŞEHRİMİZİN TANINMIŞ KİŞİLERİ

Üzerinde yaşadığımız toprakları unutulmaz ve vazgeçilmez kılan değerlerden birisi de o bölgede yaşamış; fikirleri, sanatı ve kişiliği ile derin izler bırakmış toplum tarafından sevilen ve yıllar geçse
de hep saygıyla anılan değerli şahsiyetlerdir. Şehrimizde yetişmiş birçok sanat, edebiyat, müzik, spor
ve bilim insanı vardır.
123

Şehrimiz Kırşehir
Etkinlik

ŞEHRİMDE BEN

Ünite 5

Şehrimizde yetişen tarihî şahsiyetlere ait görseller ve bu görsellere
ait açıklamalar (126 ve 127. sayfada) verilmiştir. Hangi açıklamanın hangi
görsele ait olduğunu belirleyerek açıklamanın numarasını görselin yanındaki kutucuğa yazınız.

1
1214 yılında doğmuştur. Nerde doğduğu belli değildir. Dedesi Türkmen Beyi olduğu için kendisine Türkmani denilmiştir. Mevlevi tarikatını yaymak için 1239 yılında Kırşehir'e gelmiştir. Ömrünün son
yıllarında Âşıkpaşa'ya hocalık yapmıştır. En büyük eseri "Tezkire-i Evliya"dır.

2

Asıl adı Alaaddin Ali'dir. 1277 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Allah'a ilahi aşk yolunu tutan
mutasavvıflardan olduğu için "âşık" lakabı verilmiştir. Kırşehir'in yetiştirmiş olduğu Türk büyüklerinden biri olup eserleriyle adını ölümsüzleştirmiş bir şairdir. Eserlerini öz Türkçe ile yazmıştır.
Şairin 12 bin beyitlik Garipname adlı eseri vardır.

3

1250 yılında doğduğu 1335 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. Kırşehirli Türk büyüklerindendir. Yaşadığı dönemlerde Kırşehir'e "Gülşehri" denildiği için bu isimle anılmıştır. Eserlerini
Türkçe olarak yazan şair Türkçenin başka dillerin üstünde olduğunu ispata çalışmıştır. En önemli
eserleri Mantık-ut Tayr ve Felekname'dir.

4

1208 yılında Mucur ilçesi İnaç köyünde doğdu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman
Bey'in kayınbabasıdır. Asıl adı Mustafa olup Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna manevi önderlik etmiştir. Onun Osman Gazi'ye verdiği nasihati yüzyıllar boyunca devleti yönetenlere rehber olmuştur. 1348 yılında 125 yaşında iken vefat etmiştir. Türbesi Bilecik'tedir.
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5

Nerede doğduğu ve nerede vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Taptuk Emre'nin dergâhında yetişmiş ve onun düşüncelerini yaymak için Anadolu'yu dolaşmıştır. Bu yüzden nerede vefat
ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Ülke sınırları içerisinde 13 tane, Azerbaycan'da 3 tane olmak
üzere toplam 16 tane mezarının olması halk tarafından ne kadar çok sevildiğinin ve benimsendiğinin
bir kanıtıdır. Tasavvuf yorumunu benimseyen ozanın Divan ve Risalet'ün Nushiyye adlı eserleri vardır.

6

1171 yılında İran'ın Hoy şehrinde doğmuştur. Asıl adı Mahmut'tur. Lakabı dinin yardımcısı anlamına Nasiruddin'dir. Anadolu'ya geldikten sonra Kayseri, Konya, Denizli'de kalmış ve daha
sonra da Kırşehir'e gelerek ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. 32 çeşit esnafı taşkilatlandırarak Ahilik sisteminin temellerini atmıştır. Kurmuş olduğu Ahilik Teşkilatı ile Anadolu'da birliğin
sağlanmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır. 93 yaşında vefat etmiştir.

7

1243 yılında Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. İlk eğitimini Ahmet Yesevi Kültür
Ocağı'nda almıştır. Anadolu'ya gelişi 1270 -1280 yılları arasında olduğu düşünülmektedir. Bektaşilik Tarikatı'nı kurmuş ve Anadolu'da Türklüğün devamlılığını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin askeri
birliği olan Yeniçeri Ocağı'nın piri olarak kabul edilir. "Eline, diline, beline sahip ol." ve "Bir olalım,
iri olalım, diri olalım." özdeyişlerinin sahibi olan Türk büyüğü, 1337 yılında vefat etmiştir.

8
Ceceli Aşireti'nin beyi olan Bahaddin Caca'nın oğludur. 1240 yılında doğmuştur. Anadolu
Selçuklu Devleti zamanında Kırşehir Valiliği yapmıştır. Türk diline çok önem veren bu Türk büyüğü,
Gökbilim Medresesi'ni ve Kesikköprü Kervansarayı'nı yaptırmıştır. Genç yaşında zekâ
zekâsını göstererek üstün hizmetlerde bulunmuş ve Mevlana'dan övgü mektupları almıştır.
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Bu Toprakların Güzel İnsanları

Rıza Silsüpür
İlk Vekil

Cevat Hakkı Tarım
Tarihçi - Gazeteci

Osman Bölükbaşı
Siyasetçi

Muharrem Ertaş
Halk Ozanı

Prof. Dr. Erol Güngör
Sosyal Psikolog - Yazar

Bahattin Baysal
Bilim İnsanı

Oğuz Özdeş
Yazar

Burhan Ulutan
Ekonomist

Mustafa Karagüllü
Ahi Baba

Zerrin Güngör
Danıştay Başkanı

Emel Taşçıoğlu
Sanatçı

Nuri Şahin
Futbolcu

Yukarıdaki görsellerde yer alan şahsiyetleri tanıtmak için ikişerli
grup oluşturunuz. Her şahsiyetin adını küçük bir kağıda yazarak ismin görülmemesini sağlayacak şekilde katlayınız ve öğretmen masasına koyunuz.
Her gruptan birer kağıt çekerek tanıtımını üstleneceği kişiyi belirlemesini isteyiniz. Bunun için
grupların kağıtlarında adı yazılı olan kişi hakkında araştırma yapmasını isteyiniz. Elde ettikleri bilgilerden hareketle sınıftaki arkadaşlarını bilgilendirme amaçlı bir röportaj gerçekleştirmelerini
belirtiniz. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra gruplar, canlandırmaları sınıfta gerçekleştirecektir.
Her canlandırmadan sonra öğretmen, izleyici-dinleyici durumundaki öğrencilere röportajdan
hangi bilgileri öğrendiklerini soracaktır. Bütün canlandırmalar tamamlandıktan sonra en iyi canlandırma yapan grup sınıfça belirlenecektir.

Etkinlik
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Neşe, Dert, Aşk: Neşet Ertaş
Türk halk ozanı ve halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş, abdallık
geleneğinin son büyük temsilcisidir. Neşet Ertaş, edebiyatçı Yaşar Kemal tarafından "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırılmıştır.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde, 1938'de
doğan Neşet ERTAŞ, Kırşehir'den Türkiye'ye açılan bir halk ozanıdır.
Kendisi gibi saz üstadı olan Muharrem Ertaş'ın oğludur. Çocukluğu
köyde geçen Neşet Ertaş, ilkokulda keman ve bağlama çalmaya başlamıştır. Babasının ondaki yeteneği görmesi sonucu 1950'lerin başında
düğünlerde saz çalarak müzik hayatına başlamıştır.
İlk plak çalışmasını İstanbul'a geldikten sora 1957'de Şençalar
Plak'tan çıkaran Neşet Ertaş, bir anda şöhret olmuş ve tüm Anadolu'da dinlenen bir halk ozanı olarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Takip
eden yıllarda kariyerini Ankara'da sürdüren Neşet Ertaş burada eşi
Leyla Hanım'la tanışıp evlenmiş ve 3 çocuk sahibi olmuştur.
1978'de ellerinde oluşan bir rahatsızlık sonucu enstrüman çalamaz hâle gelen Neşet Ertaş, müzisyenlik dışında başka bir meslek
sahibi olmadığı için işsiz kalmıştır. Neşet Ertaş bu dönemde tedavi
için Almanya'ya ailesi ile birlikte taşınmıştır. Almanya'da tedavi olduktan sonra Türklerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde çalıp söyleyerek müziğe dönmüştür. Yıllar sonra memleket hasretiyle yurda
dönmüştür.
"Mühür Gözlüm", "Zahidem", "Acem Kızı", "Neredesin Sen",
"Zülüf Dökülmüş Yüze", "Gönül Dağı Yağmur Yağmur Boran Olunca",
"Karadır Bu Bahtım Kara", "Dane Dane Benleri Var" ve daha nice
eserleri bulunan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'ın yolundan
gitmiştir. Yöresel özellikleri ve mahallilik unsurlarıyla donanmış müziğini yöresinin dışına çıkarmayı başarmıştır.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden "Yaşayan İnsan
Hazineleri Ulusal Envanteri"ne alınarak yaşayan insan hazinesi kabul
edilmiştir. Neşet Ertaş 25 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık
görülmüş, bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders
olarak okutulmuştur.
Neşet Ertaş, kendisine teklif edilen "Devlet Sanatçısı" ünvanını ise "Herkes bu devletin sanatçısıdır." diyerek kabul etmemiştir.
Neşet Ertaş 25 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine
Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında bulunan babası ve aynı zamanda ustası
olan Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedilmiştir.
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Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi
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Neşet Ertaş'ın hatırasına sahip çıkmak amacıyla daha önceki yıllarda Vali Konutu olarak kullanılan bina, restore edilerek "Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi" olarak ziyarete açılmıştır. Kültür
evinde Dede Korkut'tan günümüze kadar uzanan
ozanlar ve Türk insanının gönlünde yer edinmiş
önemli şahsiyetler belli bir kronoloji içinde tanıtılmıştır. Enstürmanların seslerinin ve sanatçılara ait
olan eserlerin dijital ortamda dinlenmesine imkân
sağlanmıştır. Kültür Evi içerisinde dijital olarak tasarlanan heykel ile ziyaretçilere Neşet Ertaş'ın türkülerini dinleme imkânı sunulmuştur.

Arastirma

Şehrimizde yetişen sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim alanlarında tanınmış kişileri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik

Aşağıda bilgileri verilen Kırşehirli tanınmış kişilerin kimler olduğunu
birlikte bulalım.

Türk saz ve söz ustasıyım. Abdallık geleneğinin,
bozlak türünün en önemli
temsilcilerinden biriyim.
Genellikle Dadaloğlu ve
Karacaoğlan'ın şiirlerini
seslendirdim.

1944-1946 yılları arasına Kırşehir Belediye
Başkanlığı yaptım. Kırşehir'in zengin tarihî ve
kültürü üzerine ilk araştırmalar yapan kişiyim.

Bilin bakalım
ben kimim?

Bilin bakalım
ben kimim?

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

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

Sosyal psikolog, yazar ve fikir adamıyım.
İstanbul ve Selçuk üniversitelerinde rektörlük
yapmış bir profesörüm.
Kırşehir'de adımı taşıyan
bir tane okul bulunmaktadır.
Bilin bakalım
ben kimim?
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Kırşehirli bir halk ozanıyım. İstanbul'da yaşamımı sürdürdüğüm yıllarda
Kırşehir'e olan özlemimi
yerel ağızla anlattığım
"Memleket Hasreti" adlı
şiirim halk arasında dilden dile dolaşmaktadır.

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

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

Bilin bakalım
ben kimim?
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KÜLTÜREL ÖGELERİMİZ

YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARI

YÖRESEL KIYAFETLER
HALK OYUNLARI

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

YÖRESEL YEMEKLER

Halk Oyunları

Halk oyunları; bireylerin sevincini, üzüntüsünü müzik
eşliğinde ifade etme şeklidir. İnsanın hareketle
ilgili organlarının çalışmasını ve beyninin gelişmesini
sağlamaktadır. Halk oyunları, kültürel mirasımızın
sonraki kuşaklara aslını koruyarak aktarılmasında büyük
önem taşımaktadır. İnsanlar arası sosyal iletişimin
sağlamlaşmasında önemli bir rolü vardır.
Şehrin halk oyunları, türküleri kadar eskidir. Kesin bilinmemekle beraber 1880'li yılların ilk
dönemlerinden beri düğün, şenlik ve panayırlarda
karma ya da ayrı ayrı oynanan oyunlar mevcuttur.
Oyunların genel olarak yöresel tavrı ağırbaşlı, içten, hareketleri ve müziği ölçülü ve ritmiktir. Abartısız ve sade olmakla beraber bu tavırlar halaylarda
daha ağır, kaşık oyunlarında ise daha hareketli bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Oyun anlatımlarında tarımsal temalar ve keklik sekmesini andıran figürler bulunmaktadır. Figürlerde genellikle
yaylanma, çökme, sallanma, vurma, çapraz adım,
yürüyüş adımı dönme, yarım dönme, hoplama,
çekme ve sekmelerden oluşur. Yörede kaşıklı oyunlar Konya oyunlarıyla, halaylar da doğu illerimizdeki oyunlarla benzerlik gösterir.
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Kaşık Oyunları: Kırşehir'in Gülleri, Gel Yanıma, Çiçekdağı, Üç Oğlan (Kırşehir Zeybeği), Yürü Gü		
zel, Çubuk Uzun, Al Elmayı Ver Narı, Al Yanak Allanıyor, N'olur Hey Gelin N'olur, Oy Nari, Süpürgesi Yoncadan, Suda Balık Oynuyor. Badı Sabah, Çek Deveci, Sallan Boyuna Bakayım, Al Elma Boyanır mı, İnce Çayır
Biçilir mi... Kaşık oyunlarımız genellikle karma olarak oynanmasına rağmen bazı bölgelerimizde yalnız
kız ya da yalnız erkek oyunları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Çubuk Uzun-Erkek, Süpürgesi
Yoncadan-Kız oyunları olarak oynanmaktadır. Oyunlar daire, yarım daire ve düz çizgi formunda oynanmaktadır. Oyunlar hangi formda oynanırsa oynansın, karşılıklı giriş çıkışlar, yanlara gidişler, öne arkaya
gidiş gelişler şeklinde sunulmaktadır.
Halaylar: Halaylar davul-zurna eşliğinde ve erkeklerce oynanmaktadır. Günümüzde Kırşehir'de

çeşitli folklor derneklerinin gösterimlerinde kızlar da oyunlara katılmaktadır. Halaylar genellikle belli bir
sıra izleyerek birbirine ekli olarak oynanır. Şehrimizde oynanan halay çeşitleri şunlardır: Ağırlamalar,
Hayrani Avşar, Üç Ayak, Hoplama, Hasan Dağı Sekmesi, Kargın Halayı, Esir Almaca, Sepetçioğlu, İbramo,
Anşa, Cemo, Kıvrak halayı, Hopdirilim, Sin Sin, Tura, Başımda Altın Tacım, Mavilim…

Geleneksel Giyim Kuşam
Geleneksel giyim kuşam, geçmişten günümüze çeşitli doğal, toplumsal, etik değerlerin etkisiyle biçim değişiklikleri göstererek bugüne kadar ulaşmış kültürün önemli bir parçasıdır. Her yörede
olduğu gibi Kırşehir'inde kendine özgü geleneksel kıyafetleri mevcuttur. Yörede insanlar kültürel mirasına sahip çıkıp kendi giyim kuşam tarzlarını oluşturmuş ve hâlen geleneksel toplantılarda, düğünlerde bu giysiler giyilmekte, bu kıyafetler tekrar gün yüzüne çıkmaktadır.

Kadın
Başa Giyilenler: fes, pullu yazma, yazma (tülbent)
Sırta Giyilenler: içlik (yakasız göynek), üç etek, kuşak, salta (cepken)
Ayağa giyilenler: şalvar, yün çorap, yemeni, lapçın
Takı ve aksesuarlar: beşibiryerde, penez, kolye,
küpe, tepelik, sırma belik, tokalı kemer, muska ve
kolluk mendil
Saç şekileri: kakül, ak belik (püskül)

Erkek
Başa Giyilenler: fes, poşu (renkli, siyah)
Sırta Giyilenler: içlik, (yakasız göynek), delme yelek
(camadan), yün kuşak
Ayağa giyilenler: şalvar, yün çorap, çarık (yemeni)
Takı ve aksesuarlar: gümüş köstek, para kesesi,
muska, püsküllü yün çorap bağı (ponçak)

130

Ünite 5

ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Kırşehir

Yöresel Yemekler
Kırşehir; gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı gözü gönlü tok, eli, sofrası ve kapısı açık
insanların yaşadığı bir yerdir. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kırşehir, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Kırşehir'in de
kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden
tatlılarına kadar Kırşehir, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır.

Yemeklerimizin bir çoğu günümüzde yapılıyor olsa da bir kısmının sadece ismi kalmıştır.
Bugün ise şehrimizde yaşayan insanların bir kısmı
geleneksel yemeklerimizi bilmekte ve hatta evlerinde yapmaktadırlar. Kırşehir'de unutulmaya yüz
tutmuş yemekleri gelecek nesillere aktarabilmek
ve şehrin mutfak kültürüne sahip çıkmak için her
yıl Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel
yemek yarışması düzenlenmektedir.

Kırşehir'e Ait Yöresel Yemekler
Çorbalar: düğ çorbası, yoğurt (ayran) çorbası, katma (yarma) aşı, kesme aşı.
Yemekler: boranı, keşgah, baltacı, soğan kırmızı böreği, çullama, yalancı mantı, erişte pilavı, süla kabağı, mercimekli bulgur pilavı, madımak, besmeç (kırşehir köftesi), topalak (etsiz köfte), lepe
(sütlü pilav), pancar çırpması, soğanlama, kürt pilavı, sebzeli bulgur pilavı, çirleme, kabak
çiçeği yemeği, sündürme, ayva dolması.
Tatlılar: höşmerim, aside, sütlü kabak, pelte, çir yağlaması, kedi batmaz, köftür.
İçecekler: ekşi şerbet, damla şırası, vişne şurubu.

Sulu Köfte

Çirleme

Mercimekli Pilav

Höşmerim

Kırşehir'in tarihî konaklarından biri olan Ağalar Konağı'nda açılan restorantta unutulmaya yüz
tutmuş birçok yöresel yemek vatandaşların beğenisine sunulmaktadır.
Arastirma

Kırşehir yöresine ait yemekleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Turşu
Biber Közleme
Sos
Patlıcan-Domates-Soğan
Kırşehir'de yaz mevsiminin ortalarından itibaren kış mevsiminde tüketilecek yiyecekler için hazırlıklar yapılır. Biber, patlıcan, domates, fasulye gibi sebzeleri kurutmak; turşu, salça, pekmez, mantı,
konserve, reçel ve yufka ekmek yapmak bu hazırlıkların başlıcalarıdır. Kışlık diye ifade edilen yiyecek
ve içecekler hazırlanırken kendi ürettikleri doğal ürünler veya pazar yerinden satın alınan organik
ürünler kullanılmaktadır.

Mani

Ağıt

Ninni

Türkü
Yöremize Ait Sözlü
Edebiyat Ürünleri

Masal

Bilmece

Köy Seyirlik
Oyunları

Tekerleme

Arastirma

Kırşehir yöresine ait masal, destan, efsane, türkü, mani, deyiş ve ninni gibi sözlü edebiyat
ürünleri konusunda araştırma yaparak sınıfta paylaşınız.
Kırşehir Manileri
Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yâ
yâr ile gezmesi
Sefa imiş bilmedim.
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Kalede otur yârim
Ayağı potin yârim
Sana asker diyorlar
Beni de götür yârim

Bisiklete binersin
Yarı yolda inersin
Madem benden güzelsin
Neden yalnız gezersin
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Ninniler
Huu huu Dervişler
Hak yoluna gitmişler
Hak yolunda bir pınar
Ne soğulur ne diner
Bunu içen dervişler
Murada ermişler
Uyusunda büyüsün ninni
Mini mini yavruma ninni

Hu hu hu kuşu
Derenin tepenin baykuşu
Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babası
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün
Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni

Atasözleri
Her şey
incelikten,
insan
kabalıktan
kırılır.

Gönülsüz
yenen aş,
ya karın
ağrıtır
ya baş.

Kıtlıkta
verilen dürüm
bollukta
unutulmaz.

Mahalli Deyimler

Başını bağlamak
(Evlendirmek)

Zooğuna vurmak
(Yüze vurmak)

Aven atlattı
(Yavaş geçti)

Dışı katık
içi kütük

Akşam serilir
sabah dürülür

Bilmeceler
Küçük al
yastık,
içine un
bastık

Arastirma

Kırşehir kültüründe unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan "Helebişçiler Gecesi"ni ve Kırşehir
yöresine özgü türküleri araştırınız ve bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Yöresel Çocuk Oyunları
Ceviz kaval etsem, sakam da toksa
Çızgılı oynarım, eneğim çoksa
Koluma söylerken bir döğüş çıksa
Sumsuk yimek, hem de cırnak istiyom
Tok, çik, ophan, mirre bir aşşık atsam
Sakanın dımığna kurşun akıtsam
Üç yüz enek ütüp, cebe bakıtsam
“Ne şişiyon la” dedirmek istiyom
			

Şemsi Yastıman
Aşık Oyunu
Arastirma

Şemsi Yastıman'ın "Memleket Hasreti"adlı şiirinde bahsettiği "aşık" adlı oyunun nasıl oynandığını yakın çevrenizdeki büyüklerinizden öğrenerek sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.
Eskiden televizyon, bilgisayar, internet gibi
teknolojik araçlar olmadığı için çocukların kendi aralarında oynadıkları farklı oyunlar vardı. Bu
oyunlar; çelik-çomak, birdirbir, saklambaç, körebe, köşe kapmaca, mendil kapmaca, yağ satarım
bal satarım, çizgi, ayağım taşta değil, cumbara
ya da kuyu, güvercin taklası, çember, zıkka, uzun
eşek, topaç çevirme, yakan top, havalı istop, cıncık
kırmaca, gıdı gıdı baş, ceviz, beş taş tumba misket
oyunu vb.
Teker Sürme - Çember Çevirmece Oyunu
Bu oyunlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Geleneksel Çocuk
Oyunları Şenliği" kapsamında canlı tutulmaktadır.
Geleneksel Oyunlarımızdan Biri: Çelik - Çomak Oyunu
Bu oyuna çelik oyunu da denir. İki ucu yontulmuş kısa bir tahta (çelik) ile 50-60 cm uzunluğunda bir sopa (çomak) kullanılır. Oyun oynayacak olanlar iki gruba ayrılırlar. Her iki taraftan birer
kişi seçilir ve bu seçilen kişiler çeliklerini uzağa fırlatırlar. Hangi oyuncu çeliği daha fazla uzağa atabilmişse o taraf oyuna başlar. (A takımı diyelim.) Oyun başlarken yere küçük bir çukur açılır veya iki taş
çeliğin boyu kadar aralıklı olarak yan yana konur. B takımı oyuncuları karşı tarafa geçer. Böylece oyun
başlamış olur. Oyuncu elindeki sopayla çukurun üzerine yerleştirdiği çeliği karşı B taraf oyuncularına
doğru hızla atar ve sopayı yere bırakır. Eğer B taraf oyuncuları atılan çeliği havada yakalarsa hem sayı
kazanırlar hem de çeliği kaptıran A takımı oyuncusu oyundan çıkmış olur. B takımı çeliği yakalayamadıysa çeliği düştüğü yerden tekrar yerdeki sopaya doğru atarlar. Sopayı vurabilirlerse karşı A takımının
oyuncusu oyundan çıkar.
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Şehrimizin aşağıda verilen kültürel ögelerini içeren tanıtım kartını
dolduralım.

TANITIM KARTI
Tanıtımı Yapılan Yer:
Halk Oyunları:
Geleneksel Giysileri:
Ünlü Yemekleri:
Doğal Varlıkları:
Düzenlenen Festivalleri:
Türküleri:
El Zanaatları:
Tarihi Mekâ
Mekânları:

ŞEHRİMİZİN YÖRESEL AĞZI

BAKKAL
Şu uşaklara
al almalardan
viriyim de yisinler.

Nörüyüm
Şirin Çocuk?
bakkal emmiye
yardım ediyom.

Nörüyon
Ahi Çocuk?
İş yapıyon ellam.
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KIRŞEHİR AĞZIYLA HASBİHAL (Okuma Parçası)
Şaarde acıya (Seyfe Gölü) giderken, davarını yayan yaşlı bir çobanı gördüğümde, yanına gidip iki
laf atalım dedim. Yanına varıp selam verdiğimde selamımı alıp, yere keçeyi uzatıp: “Otur kurbanım. Hoş
geldin” dedi.
“Bu sene ot bol ellam” dediğimde, “Abaa sen ne diyon. Bu sene rahmet bol oldu. Her tarafta ottan
geçilmiyor maşallah” diyerek seviniyordu.
“Disene bu sene katığı bol alırsınız” dediğimde: “Emrine çok şükür. Bu sene bereket senesi” dedi.
Köpeklerini gösterip: “Maşallah köpeklerin de bek yavuza baziyo” dediğimde: “Abo sen ne diyon.
Böyle köpekleri beri baazer bir yerde göremen” dedi.
“Geçenlerde sırtımı şöyle bir tümsa dayadım da oturuyodum. Bir de ne görüyüm? Bir çift çanavar
(kurt) peydah olup, sürüye dalmaz mı? Köpekleri kışkirlemeye gerek kalmadan canavarlara doğru bir gidişleri vardı ki heç sorma... Gitmeleriyle canavarlara dalmaları bir oldu. Canavarlar can havliyle bir kaçıyorlardı ki; geldiklerine, geleceklerine pişman oldular” dedi.
O arada: “Eşşan habesinde boçayı (ağaçtan yapılmış su kabını) çıkarıp: “Susadıysan iç kurbanım”
diyerek, ikramda bulunuyordu.
Kendinden hatır isteyip yanından ayrıldım.
Yine gezerken, ağacın duldasında oturan iki yaşlı kadına rastladım. Yanlarına gidip: “Nörüyonuz
dezem gıı” dediğim de: “Nöörelim kuzum. Bahçada yorulduk da, ha şöyle iki soluklanalım dedik. Gel kurbanım otur da sen de soluklan” dediler.
Yanlarına çömelerek oturup, konuşmaları için ağızlarını deşmeye başladım. Konuşurken söz kilodan açıldı.
Yaşlı teyzenin birisi: “Bizim zamanımızda yokluk varıdı kuzuum. Böyle bereket ne arıyordu da”
diyerek lafa girdiğinde, diğer teyze: “Şimdiki gelinler, kızlar buldular da bunuyorlar. Yetmiyesiceler: “Kilo
alırız” diyerek, kemçikli kemçikli bir şey yedikleri mi var da, bu huyu nerde örendilerse zaar?” diyerek dert
yanıyordu.
“Bizim zamanımızda düğüne ve bir kalabalığa giderken, ramatlı anam, kalçalarıma bez doluyodu
kuzum, hani evladım yerindesin: “Falancanın kızı bek babayiğit. İşe güce yatkın olur. Bunu elimizden kaçırmıyalım desinler diye”.
Bir diğeri de: “Gıı anam, şimdiki yeni yetme caalar, belimiz ince görünsün diye, gobanı içine çekip
de, sıkı sıkıya, bezle doluyorlar gıı... Vay başıma aleen” diyerek.
Sohbet esnasında birisi: “Nerelisin kuzum, kimlerdensin? Seni Hacamat eminin kızı benekli Sariye'nin uşaklarına baazettim” dediğinde: ”Yok dezem beni tanımazsınız. Ben şarde oturuyom” dedim.
Bu söylemimi duyan diğer kadın: “Benim bacımın ortancı kızı da şaarde oturuyo. Herifi mamur. Kalem
odasında çalışıyo. Bek efendi herifi var evladım olsun” dedi.
Hatır isteyip ayrılacağım sıra, bana: “Kusura kalma yavrum,bu yazının başında bir şeyimiz yok ki
ikram edeydik” diyerek beni savuşturdular.Kırşehir'e dönerken yaşlı bir çift el kaldırdığında, durup onları
aldım. Adam şoför mahaline oturdu. Karısı da arkaya oturup, yaşlı adam: “ilaam işin gücün rast gelsin.
Efendi Allah ırazı olsun” diyerek bana dua ediyordu.
“Hayırdır emmi, nereye gidiyorsunuz bu sıcakta?” diye sorduğumda, adamın yüzü gülüyordu: “Hıceze gitmek için kayıt yaptıracağız” diyerek seviniyordu.
“İnşallah çıkar. Allah kabul etsin emmim” dediğimde, arkada oturan teyze: “Amin kuzum amin”
diyordu.
Bir taraftan da yanında bulunan çıkını açıp: “Boon yeni yaptım. Uşaklarınla yersin. Şaarın ekmana
kulasma” diyerek üç beş bazlama koydu koltuğun dibine.
“Niye zamet ettin dezem, ne hacatı vardı” desem de, için için bek seviniyordum.
Şaar göründüğünde yaşlı teyze söylenip duruyordu, “vili bunlar nasıl oturuyorlarsa, ev üstünde
evmi olurmuş” diyerekte.
Şaare geldiğimizde, yaşlı adam: “Bizi hokumet binasına yakın bir yerde indir efendi” dedi. İnip giderlerken bol bol dua ediyorlardı, “ ilaam işin gücün ırastgelsin” diyerek.
				
Polat BİLİCİ/ Köşe Yazarı
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a. Aşağıdaki yöresel kelimelerin anlamlarını büyüklerimizden öğrenelim ve Kırşehir yöresel sözlüğünü oluşturalım.

KIRŞEHİR YÖRESEL SÖZLÜĞÜ
Sözcük

Karşılığı

Sözcük

Karşılığı

Sözcük

Karşılığı

Sözcük

acer:

dinelmek:

karakmak:

sındı:

alaşa:

dolukmak:

karsamba:

sızgıt:

astap:

dölek:

keleş:

sokum:

ayıtlamak:

dulda:

keskenmek:

süymek:

başangı:

ekemiş:

lapacı:

talaz:

bıldır:

essah:

nörüyon:

tap-tapı:

bibi:

ellaam:

oflaz:

tavatır :

boon:

gada:

okuntu:

tosulamak:

böle:

göbelek:

peçe:

tuman:

börtlemek:

gülük:

pisik:

yadırgı:

camadan:

hedik:

porsumak:

yağlık:

cırmık:

horanta:

pürçüklü:

yörep:

çalkamaç:

ıcıh:

sako:

yumuş:

çitil:

işmar:

sasımak:

zaar:

deşirici:

kaaam:

sayrı:

zöhür:

Karşılığı

b. Elif Öğretmen: "Yöremizde yazı
dili ile konuşma dili arasında çok büyük
farklılıklar var. Öğrencilerimiz, bu nedenle
konuşma diliyle yazı dilini karıştırıyorlar.
Konuşma dışında sınavlarda da yöresel
dili kullanıyorlar."
Derslerde yöresel ifadeler yerine
yazı dilinin kullanılması için okulumuzun
bir koridorunu "Yerel Ağız Sokağı"na dönüştürelim. Duvarlarına asacağımız yazılarda, kullanılan yöresel ifadelerin altına
doğrusunu yazalım. Bu şekilde günlük yaşantıda kullanılan yöresel ifadelerin doğru karşılığını öğrenmiş olacağız.
c. Öğretmenimizin rehberliğinde sınıf mevcuduna göre gruplar oluşturalım. Her grup kendi içerisinde yöresel kelime, deyiş ve atasözlerini kullanarak bir skeç hazırlayarak öğretmenin belirleyeceği bir sıraya göre sınıf içerisinde diğer öğrencilere sunalım.
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ŞEHRİMİZDE YEREL MEDYA

Arastirma

a. Şehrimizde faaliyet gösteren yerel radyo, televizyon ve gazetelerin isimlerini araştırınız.
b. Cumhuriyetin ilk yıllarında şehrimizde çıkan gazete ve dergileri araştırınız.
Yerel medya, bir bölgenin ya da yörenin tanıtımı ve kamuoyunun bilinçlenmesinde en önemli iletişim aracıdır. İzleyici yerel medyada kendini doğrudan ilgilendiren programları takip etmekte;
programlarda kendi yaşam tarzını, kültürünü bilen insanlarla sohbet etme ve paylaşma imkânı bulmaktadır. Ayrıca kendi yöresinin haberlerini, sosyal etkinliklerini, tanıtıcı programlarını ve belgesellerini takip etme fırsatı bulmaktadır.
Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü kayıtlarına göre şehrimizde yayın yapan
iki tane televizyon kuruluşu, beş tane radyo kanalı
ve on iki tane günlük yerel gazete bulunmaktadır.
Ayrıca internet üzerinden yayın yapan yerel haber
siteleri de bulunmaktadır.
Vilayet Gazetesi Kırşehir'in ilk resmi gazetesidir. Cumhuriyeti Dönemi'nde Kırşehir'de yayınlanan ilk gazetedir. Özel İdare Müdürlüğü tarafından
her ayın başında ve 15'inde çıkmak üzere planlanan
gazete 5 Şubat 1925 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kırşehir Vilayet Gazetesi'nin yöneticisi Cevat
Hakkı Tarım'dır. Gazetede dönemin politik, kültür
ve sanat haberleri ile şehirde ve çevre illerde yaşanan olaylara yer verilmiştir. 22 Şubat 1961 tarihinde
gazetenin 144. sayısı yayınlanmış daha sonra yayın
hayatına son verilmiştir.

Şehrimize ait gazetelerde yayımlanan haberlerle ilgili yerel gazete
panosu oluşturma etkinliği için öğretmenimizin rehberliğinde ikişerli grup
oluşturalım.
Oluşturduğumuz grup sayısı ile gazete sayısının eşit olmasına dikkat edelim. Yerel gazetelerin isimlerini tahtaya yazalım. Karşılarına hangi grubun sorumlu olduğunu gönüllülük esasına göre
yazalım. Her grup, sorumlu olduğu gazeteyi belirlenen süre içerisinde sınıfa getirecek ve en çok ilgi
çeken haberler panoya asılmasılacaktır. Böylelikle yerel gazete panosunu oluşturulacaktır.

Etkinlik
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TÜRKÜ DİYARI: KIRŞEHİR

"Tatlı Dile Güler Yüze Doyulur mu Doyulur mu? Zahidem, Mapushanelere Güneş Doğmuyor,
Çiçekler Ekiliyor, Gönül Dağı, Neredesin Sen, Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin, Kendim Ettim Kendim
Buldum" ve daha onlarca türkü.
Orta Anadolu'nun şirin şehri Kırşehir denilince akla ilk gelen şey türkülerdir. Öyle ki Kırşehir'de
türkü söyleme geleneği son derece gelişmiştir. Kırşehir, Türkiye'nin türkü bakımından en zengin yörelerindendir. Adeta, Türkiye'nin türkü fabrikasıdır. Kırşehir yöresine ait yüzlerce türkü mevcuttur. Ayrıca
bugün anonim olarak bilinen çoğu türkünün kaynağı da Kırşehir yöresinde yaşayan sanatçılardır. Ozan
geleneğinde eserler kayıt altına alınmadığından Kırşehir türküleri birçok yörede kaynak gösterilmeksizin farklı ağız ve yorumlarla söylenmektedir.
Kırşehir türkülerini iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi kırık havalar, ikincisi bozlak adı verilen uzun havalardır. Kırık havalar, belli bir ezgisi ve bestesi olan türkülerdir. Kırşehir'in kırık havalar
tarzındaki kıvrak türküleri, oynamaya çok elverişlidir. Ayrıca uzun hava, kırık hava karışımı karma havalar da söylenmektedir. (Çiçekdağı, Biter Kırşehir'in Gülleri Biter gibi.)

Muharrem Ertaş
Neşet Ertaş
Çekiç Ali
Şemsi Yastıman
Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanan saz söz kültürünün Anadolu'daki ifadesi olan Bozlaklar, Orta
Anadolu'da özellikle Kırşehir'de önemli bir yere sahiptir. Bozlaklar, belirli bir ölçüsü olmayan ezgi ve
ritim yapısı sabit olmayan uzun havalardır. Bunlar yöreye ve söyleyen kişiye göre değişiklikler gösteren
müzik eserleridir. Kırşehir bozlakları genellikle aşk, gurbet, hasretlik, ayrılık, dile getiren acıklı konular
içerirken savaş, bozgun, yiğitlik konulu bozlaklara da rastlanır.
AVŞAR BOZLAĞI
Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

Belimizde kılıcımız kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın, dağlar bizimdir.
DADALOĞLU
Dadaloğlu
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Kırşehir'de türküleri saz ile çalıp söyleyen ustalar vardır. Bu ustaların çoğunluğu abdal adı verilen Türkmen oymağına mensuptur. Bunlar, müziğe karşı büyük yetenekleri ile Kırşehir düğünlerinin
ve eğlence hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Hiçbir müzik eğitimi almadıkları hâlde Türk halk
müziğine unutulmayacak eserler kazandıran bu sanatçılar; ülke genelinde de müziğin gelişmesine,
yeni eserlerin ve yeni sanatçıların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuşlardır. Abdallar diye adlandırılan
saz ve sözü ustaca birleştiren Kırşehir'in ünlü ustaları arasında Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali,
Hacı Taşan, Aydın Çekiç, Ayvaz Başaran gibi sanatçılar yer almaktadır.

Abdal geleneğinin bir parçası olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan bozlak kültürünü yaşatmak amacıyla Kırşehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2001 yılında "Ustalar Müzik ve
Oyun Topluluğu" kurulmuştur. Bu topluluğu oluşturan ustalar, yurt içinde ve yurt dışında büyük beğeni görüp abdal geleneğinin yaşamasını sağlamaktadırlar.

Davul

Zurna

Keman

Saz

GEZ - GÖR - ÖĞREN

Şehir merkezinde bulunan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ni ziyaret ederek yöremize özgü bozlak ve oyun havalarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca Dede Korkut'tan günümüze kadar
olan dönemde yetişmiş ozanlar ve önemli şahsiyetleri tanıyabilirsiniz.
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Kırşehir "ozanlar diyarı" olarak da anılır. Şehrimizde yetişmiş halk ozanları genellikle mütevazı
bir hayat sürmüşler; gözü tok, gönlü zengin yaşamışlardır. Sazları ve sözleri ile geçmişi bugüne, bugünü ise geleceğe taşımışlardır. Toplumun yaşam biçimini, düşünce ve duygularını, olaylara bakış açılarını saz ve söz ile dile getirmişlerdir. Kırşehir'in en önemli ozanları arasında Şemsi Yastıman, Muharrem
Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Dadaloğlu, Âşık Musa , Âşık Said, Âşık Seyfullah, Âşık Boyacı, Âşık Hasan
ve Âşık Dursun Kaya yer almaktadır.
Çekiç Ali (1933-1973)
Asıl soyadı "Ersan" olan ancak çıkardığı tüm plak ve kasetlerinde
"Kırşehirli Çekiç Ali" namıyla anılan Âşık'a, "Çekiç" lakabının verilmesinin
sebebi, hem çevikliği hem de tellerini titrettiği saza kattığı canlılıktır. Tıpkı
diğer Kırşehirli ustalar gibi Çekiç Ali de yöre türkülerini içten ve özlü söylemiş, Kırşehir bozlağının icrasında isim yapmış ustalar arasına girmiştir. Orta
Anadolu abdal müziği geleneğinin önemli halkaları arasında bulunan Çekiç
Ali, 40 yaşında vefat etmiştir.
Şemsi Yastıman (1923-1994)
Türk halk müziğine emek veren âşığın asıl adı "Mehmet Galip Şemsettin"dir ve Kırşehir doğumludur. Destan ve taşlamaları ile sevilen âşık, Türk
halk müziği konusunda çeşitli kitaplar yayımlamıştır. Doğduğu gün ve aya tesadüf eden 10 Temmuz 1994 tarihinde vefat etmiştir. İstanbul'da yaşamını
sürdürdüğü yıllarda sanatçının Kırşehir'e olan özlemini yerel ağızla anlattığı
"Memleket Hasreti" adlı şiiri halk arasında dilden dile dolaşmaktadır.

MEMLEKET HASRETİ
Ölmez, sağ olursam bu yaz inşallah
Sılayı bir daha görmek istiyom
Çuğun'a varınca ya ağşam, zabah
Topraklara yüzüm sürmek istiyom.

Ne büyüktür, zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen Terme'nin
Şifalı suyuna girmek istiyom.

Kaman'ı, Mucur'u, Çiçekdağı'nı
Kındam, Dinekbağı, hem Özbağ'ını
Köylü, kentli, hastasını, sağını
Görüp bir muhabbet kurmak istiyom.

Halam sağ olsa da, sesim duysaydı
Cebime devramel, iğde koysaydı
"Şunda yi" diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom.

Hacı Bektaş, Ahi Evran Sultanı
Âşık Paşa, Kaya Şeyhi cananı
İmarette neslim Şeyh Süleyman'ı
Aşk ile bağrıma sarmak istiyom.

Bir de gitsem deyzem beni görseydi
İçi çökelekli dürüm dürseydi
Hele azıcık da sızgıt verseydi
O an pirzolayı yermek istiyom.

Ahi Evran, çarşı içi, hökümet
Kümbetaltı, Kayabaşı, İmaret.
Akrabayı, eşi dostu ziyaret
Uğrayıp, hal-hatır sormak istiyom

Dayım gilden acık köğtür aldırsam
Emmim gilden arıt kak'ı buldursam
Ceplerime şak leblebi doldursam
Töhmeleyip, uşgur kırmak istiyom.
ŞEMSİ YASTIMAN
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Şemsi Yastıman, Kırşehir'e duyduğu özlemi "Memleket Hasreti"
adlı şiir ile dile getirmiştir. Siz de şehrimiz ile ilgili bir akrostiş yazıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

K………………………………………………………………………………..............................................................
I………………………………………………………………………………..............................................................
R………………………………………………………………………………..............................................................
Ş………………………………………………………………………………..............................................................
E………………………………………………………………………………..............................................................
H………………………………………………………………………………..............................................................
İ………………………………………………………………………………..............................................................
R………………………………………………………………………………..............................................................
ŞEHRİMİZDE ÖNEMLİ GÜNLER ve KUTLAMALAR
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığında onu zor, meşakkatli ama kutlu bir yol bekliyordu.
Kırşehir halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ü yürüdüğü
bu yolda asla yalnız bırakmadı. Milli mücadeleye sonuna kadar destek verdi.
21 Aralık 1919 Pazar akşamı saat 20.30'da
Mucur'a gelen Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti, geceyi Mucur'da geçirip 22 Aralık 1919 Pazartesi sabahı iki otomobil ile Hacıbektaş'a hareket ettiler. 23 Aralık 1919 Salı gecesini Mucur'da
geçiren Mustafa Kemal Paşa, Mucur'da kaldığı
sırada öğrencileri yanına çağırarak onlarla görüşMucur Atatürk Anıtı
müş ve yakından ilgilenmiştir. Bu görüşmelerden
sonra: "Bu küçük kasabada gördüğüm hürmeti ve çocuklarda gördüğüm zekâyı hiçbir yerde görmedim."
diyerek, duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti, 24 Aralık 1919 Çarşamba sabahı Kırşehir'e hareket etti.
200 kadar atlı Gölhisar Çiftliği civarında tepelerde yerini almıştı. Başta Ali Hikmet Bey olmak üzere, Kırşehirliler Yenice Mahallesi Kılıççı Köprüsü'nde toplandılar. Tepelerden atlılar kalpaklarını sallayarak kafilenin geldiğini halka bildirdiler. Az sonra tepeleri aşan kafile Kılıççı Köprüsü'nde bekleyen halkla selamlaştı.
Eski Gazi İlkokulu önünde ve Kapucu Cami civarında kurbanlar kesildi. Kafile doyuruldu ve buradan hükümet binasına gidildi. Kırşehir'in eğitim-öğretim durumu hakkında okul müdürü ve aynı zamanda Milli
Eğitim Müdür Vekilliği görevini yürüten Ömer Aydın (Genç) Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında şöyle
bir konuşma geçti:

M. Kemal Paşa: – Müdür Bey, Kırşehir'in kaç iptidai mektebi var?
Ömer Aydın Bey: – Yetmiş, efendim.
M. Kemal Paşa: – Kaç köyünüz mevcut?
Ömer Aydın Bey: – Üç yüz altmış iki pare.
M. Kemal Paşa: – Mektep adedi köy sayısına göre azdır. Her köyde bir mektep açılmasını temin etmek için ne düşünüyorsunuz Müdür Bey?
Ömer Aydın Bey: – Efendim, harpten dönecek olan muallimlerimiz tekrar
göreve başladığında okuma yazma oranı nispeten yükselecektir, dedi.

Kırşehir'e Gelen Temsil Heyeti Üyeleri

Ömer Aydın

Milli Mücadele Yıllarında
Kırşehir Gençler Derneği Üyeleri
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Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti 25 Aralık 1919 Perşembe günü saat 9.00 civarında Kırşehir'den uğurlandı. Saat 11.00 civarında da Kaman'a 20 km uzaklıkta bulunan Sofular'da (Aydınlar) durarak köy bakkalı ile bu civarda bulunan köyler ve Kaman hakkında kısa bir söyleşi yaptı. Kırşehir atlıları, Aydınlar köyünün biraz ilerisinde bulunan tepede Kaman atlıları ile buluşarak birlikte cirit oynayıp
daha sonra Kırşehir'e döndüler. Heyet ise Kaman atlılarının rehberliğinde Kaman girişindeki bir hanın
önünde kalabalık bir halk tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Mustafa Kemal Paşa, memleketin
içinde bulunduğu durumu köylerden gelen bazı kişilere açıklayarak Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde
alınan kararları anlattığı bilinmektedir.
26 Aralık 1919 Cuma günü sabah erken kalkan Mustafa Kemal Paşa ve heyeti Kaman'dan, çevre köylerden ve Kırşehir'den gelen atlılarla birlikte kalabalık bir halk tarafından yağışlı ve çamurlu bir
ortamda Ankara'ya uğurlandı.
Mustafa Kemal Atatürk, millî mücadeleye olan inanç ve kararlılığı Kırşehir'de de görmüştür.
Türk milletine olan inancı Kırşehir'de daha da sağlamlaşmıştır. Türk milleti açısından zamanın çok
kıymetli olduğu bir dönemde beş gününü Kırşehir'de geçiren Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının
Kırşehir'den çok memnun olarak ayrıldıklarını ve takdirlerini "Kırşehirli Gençler Derneği"nin hatıra
defterine yazdıkları yazıyla belgeledikleri görülmüştür.
Mucur'da halkın içinde bulunan Gülizar ninenin doğaçlama olarak Mustafa Kemal'e söylediği şiir:

Kadem bastın safa geldin Mucur'a,
Doğan aylar gibi doğ Kemal Paşa.
Canım kurban olsun senin yoluna,
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa.
Şalvar giymiş kara kalpak başında,
Madalyası parıldıyor döşünde.
Çok gün görmüş daha şu genç yaşında,
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa.
Şehla ala gözlü saçları altın,
Konçlu çizme giymiş elinde baston.
Sana kurban olsun düşmanın dostun,
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa.

144

Yanında paşalar hizaya durur,
Mucur çarşısında kurt gibi yürür.
İnşallah kâfiri kalbinden vurur.
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa.
Nice zulüm gördük eveli ahir,
Aşımız ekmeğimiz kanla zehir,
Sana omuz verir koca Kırşehir,
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa.
Cemalin benziyor şu doğan güne,
Niyazın var sahip çıkasın dine.
Sana kurban olsun Gülizar nine,
Düşmanı yurdumdan kov Kemal Paşa.
Aman Kemal Paşa duy Kemal Paşa,
Düşman yurda girdi uy Kemal Paşa."
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Kırşehir'den Dünyaya Yayılan Kültür: Ahilik
Ahi; eli açık, cömert, konuksever, kardeş yiğit anlamlarına gelmektedir. Ahiliğin eski Türkçede
"akı" kelimesinden veya Arapçadaki "ahi" kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Ahilik 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulmuş bir esnaf
dayanışma teşkilatıdır. Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri
görevlilerin de olduğu toplumun bütün kesimlerini
kucakladığı bilinmektedir. Ahi Evran-ı Veli, kurmuş
olduğu teşkilatın Selçuklu ve Osmanlılarda yayılmasını sağlamıştır. Ahilik Teşkilatı Anadolu'nun
Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
Ahilik; iş ahlakını savunan, sermayeyi ve
işçinin alın terini koruyan, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kuruludur. Günümüzde
kooperatifçilik, sendikacılık, sosyal güvenlik, kalite ve fiyat kontrol sistemine benzer yönleri olan
bir teşkilattır. Ahiliğin temel amacı atölye veya
tezgâhta zanaatı, zaviyede güzel ahlakı öğreterek
topluma "iyi ahlaklı, üretken ve çalışkan insan"
yetiştirmektir. Ayrıca üst düzeyde üretim gerçekleştirmek, üstün kalitede mal ve hizmet üretmek, tüketici haklarını ve hayatını korumak, üreticilerin eğitimini ve bilgi paylaşımını sağlamak, toplumun
ekonomik ve sosyal paylaşımını geliştirmek ahiliğin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Günümüzde sivil toplum örgütlerinin toplum hayatında etkin hâle gelmesiyle Ahilik Teşkilatı
daha da önem kazanmış ve ahiliği her düzeyde koruma ve yaşatma çalışmaları başlatılmıştır. Bu nedenle her yıl eylül ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Kırşehir merkez olmak üzere tüm yurtta
çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ahilik Haftası süresince ilde kurulan kutlama komitesinin organizasyonuyla sempozyumlar, paneller, konserler ve festivaller düzenlenir. Ahi sofraları kurulur. Ahiliğin
geleneksel gösterilerinden "Şed Kuşatma" töreni yapılır.

Ahilik Haftası Kutlamaları

Ahilik Haftası Kutlamaları
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Ahiler sadece erkekleri değil kadınları da eğitmiştir. Ahi Evran-ı Veli'nin hanımı Fatma Bacı'nın kurduğu "Bacıyan-ı Rum" (Anadolu Kadınlar Teşkilatı) ile kadınlar da eğitilmiş;
onlar aşına, işine, eşine bağlı yetiştirilmiştir. Ayrıca onları meslek sahibi yaparak üretici
konuma getirmişlerdir.

Ahilik Teşkilatı'nda çıraklıktan ustalığa giden süreçte Şed Törenleri yapılırdı. Çırağın veya kalfanın bağlı olduğu Ahi birliğinden böyle bir tören için o iş yerinin ustası izin isterdi. Birlik başkanının
oluşturduğu heyete zanaatının en tanınmış üstadlarını ve şehirdeki tüm Ahi birliklerinin başkanı olan
Ahi Baba'yı davet ederdi. Bu heyet çırak ve kalfanın o güne kadar ürettiklerinden örnekler alarak kalite
ve işçiliği inceledikten sonra ahlakına, dürüstlüğüne, ürettiği malın kalitesine kanaat getirilirse bir üst
makama terfi ettirilirdi. Bu merasime "Şed Kuşatma" denirdi.
29. AHİLİK HAFTASI ŞED KUŞATMA TÖRENİ

Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak
Mahiyetindekileri korumak ve gözetmek

Dostluğa önem vermek, tevazu sahibi olmak
Daima hakkı kullanmak, hakkı söylemek

Sabır ehli olmak, öfkesine hakim olmak

Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak

Başkasının malına hıyanet etmemek

Yaptığı iyilikten karşılık beklememek

Kötülük edenlere iyilikte bulunmak

İşinde ve hayatında güvenilir olmak

Sözünü bilmek, sözünde durmak

Anaya ve ataya hürmet etmek

İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak

Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak
İçi, dışı, özü, sözü bir olmak

Hataları yüze vurmamak
Komşularına iyilik etmek
146
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Pabucu Dama Atılmak
Osmanlı Dönemi'nde bir esnaf teşkilatı olan Ahilik
geleneğinde, her meslek teşekkülü kendi içerisindeki meslek
dalını denetler, kanunları ve yöntemleri belirlerdi. Herkesin
mesleki ahlak ilkeleri ile çalıştığı o dönemde hile nadiren
görülürdü. Fakat her türlü şikayetlere açık bir meslek grubu
olan ayakkabı sektöründe eskiyen ayakkabıların malzeme hatası mı yoksa imalat hatası mı sık sık tartışılan bir konuydu.
Bu tür tartışmalarda sık sık kethüda çarıkçılar yiğitbaşını çağırıp denetim yaptırırdı.
Eğer bir imalat hilesi var ise usta çağrılır; esnafın ileri gelenleri, yiğitbaşı ve diğer meslek temsilcileri huzurunda kethüda tarafından uyarılır, sattığı ürünün parası alıcıya
geri verilirdi. Şikayet konusu olan ayakkabı ise bir daha kullanılmamak üzere dama atılırdı.
Ayakkabının dama atılması bir esnaf için en büyük utanç sebebiydi. Dama atılan ayakkabı
ustasının mesleki itibarı yok olur, müşterisi azalırdı. Gündelik hayatımızda sürekli kullandığımız "pabucunu dama atmak" deyimi böyle ortaya çıkmıştır.
Hayatını Ahilik kültürünün yayılmasına adayan "Ahi Baba" lakaplı Mustafa Karagüllü, Ahiliğin devlet töreni ile kutlanmasının da
önünü açmıştır. Mustafa Karagüllü, 50 yıldır binbir emekle kurduğu
10 bin kitaptan oluşan kütüphanesinde geleceğin Ahilerini yetiştirmek
için gayret göstermiştir. Ahi Baba, 90 yaşında hayatını kaybetmiştir.
EĞİTİMDE MARKA ŞEHİR: KIRŞEHİR
Arastirma

Şehrimizdeki okullardan hangilerinin Beyaz Bayrak, "Engelli Dostu ve
Beslenme Dostu" sertifikalarına sahip olduklarını öğreniniz ve sınıfta paylaşınız.

Kırşehir, tarih boyunca önemli bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bilimsel bir kurum olan ve günümüzün üniversitesine denk gelen Cacabey Medresesi Kırşehir'dedir. Bu medresede eğitim dili Türkçedir. Kırşehir'de ilimle uğraşan, Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlayan ve Türk diline hizmet eden Cacabey, Âşıkpaşa, Ahmedi Gülşehri, Ahi Evran-ı Veli ve Şeyh Edebali eğitim
tarihinin en önemli düşünürleridir. Cumhuriyet ile birlikte Kırşehir'de eğitim-öğretim alanında gelişmeler
başlamıştır. Okur-yazar ve yaş gruplarına göre okullaşma oranlarında da artış sağlanmıştır. Aynı zamanda
eğitim ve öğretim kurumlarındaki çeşitlilik ve kalitedeki gelişme de ön plana çıkmıştır. Şehir; öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı, derslik sayısı ve sınavlarda başarısı ile Türkiye'nin önde gelen marka kentlerinden biridir. Ülke genelinde yapılan merkezi sınavlarda şehrimizin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Yandaki karekodu okutarak Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tanıtım
videosunu izleyiniz.
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İl Eğitim Tarihi Müzesi

Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi

Okul - Öğrenci - Öğretmen Durumu
Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
(2019 Yılı)
Öğrenci
Sayısı

25
20

22

KIRŞEHİR
TÜRKİYE

24
21

20

18

Okullaşma Oranları
(2019 Yılı)
Yüzde
% 99,51 % 96,05

100

15

80

10

60

% 79,44

% 92,09

% 84,20

% 68,30

40

5
0

KIRŞEHİR
TÜRKİYE

22

İLKOKUL

ORTAOKUL

ORTAÖĞRETİM

20

Okul
Düzeyi

0

Kaynak: Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

OKUL ÖNCESİ
(5 YAŞ)

İLKÖĞRETİM

ORTAÖĞRETİM

Okul
Düzeyi

Şehirdeki resmi okullardan okul öncesinde 75, ilköğretimde 1401, ortaöğretimde 683, yaygın
eğitimde 63 olmak üzere toplam 2222 derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin %20'si hayırseverler tarafından yaptırılmıştır.
Okul - Öğrenci - Öğretmen Durumu
Okul Öncesi
İlköğretim
Resmi
Özel
Resmi
Özel
Okul Sayısı

22

5

135

6

Öğrenci Sayısı

3554

468

24284

1064

Öğretmen Sayısı

169

55

2155

124

Ortaöğretim
Resmi
Özel
50
13
13743 1284
1240
200

Toplam
Resmi
Özel
207
25
41581 2816
3564
379

Genel Toplam
Resmi + Özel
232
44397
3943

Kaynak: Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

Kırşehir'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla faaliyetini sürdüren ve liselere geçiş sınavı
ile öğrenci alan beş tane proje okulu bulunmaktadır. Mesleki eğitime önem verilen şehrimizde çeşitli
meslek liseleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış ve Kırşehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu projeye dâhil edilmiştir. Projeyle kaliteli ve iş garantili
mesleki eğitim amaçlanmaktadır.
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Halk eğitim Merkezi Dikiş-Nakış Kursu
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TÜBITAK Proje Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimi olan halk
eğitimi merkezleri, okul dışında öğrenme imkânı sunan yaygın eğitim kurumlarıdır. Kırşehir ve ilçelerinde yedi tane halk eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarında gerek okulu bırakmış
gerekse okula devam eden ve okuldan mezun olmuş gençlerin gelişimlerine yönelik çeşitli konularda
ücretsiz kurslar (bilgisayar, muhasebe, yabancı dil, ilkyardım, iş güvenliği ve işçi sağlığı, satranç, aşçılık,
arıcılık gibi) düzenlenmektedir. Ayrıca bu merkezlerde yılın belirli günlerinde kursiyerler tarafından
yapılan ürünler sergilenmektedir.
Şehirde bulunan tek üniversite 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesidir. Üniversitede 9
fakülte, 4 yüksekokul, 7 meslek yüksekokul, 3 enstitü ve 11 tane araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Öğrenci sayısı her geçen yıl artış gösteren Ahi Evran Üniversitesi, yaptığı projelerle şehrin
geleceğine de yön vermektedir.

Yandaki karekodu okutarak Ahi Evran Üniversitesi tanıtım videosunu izleyiniz.
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Çocuk ve Gençlere Uygun Eğlence Alanları
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BEGEM (Belediye Gençlik Merkezi)

Gölhisar Parkı
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ŞEHRİMİZDE SPOR

Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

Kırşehir'de spor etkinlikleri ilk olarak 1931 yılında Kale Ortaokuluna atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Rıza Sekban'ın öncülüğünde başlamıştır.
1938 yılında ise Spor Bölge Müdürlüğü kurularak çeşitli faaliyetlere başlanmıştır. Aynı yılda
Cevat Hakkı Tarım'ın çalışmaları sonucunda Kırşehir Güreş ve İdman Kulübü kurulmuştur. 1948 yılında
belediye tarafından hibe edilen boş bir tarla, spor alanı olarak düzenlenmiş ve çeşitli müsabakalar
burada yapılmaya başlanmıştır. Millet Bahçesi adı verilen bu açık spor sahasına 1951-1952 yıllarında
500 kişilik bir tribün inşa edilerek Kırşehir'in ilk spor tesisi yapılmış olur.
1969 yılında hizmete açılan Ahi Stadyumu ve Âşıkpaşa Spor Salonu şehrimizin en eski spor
tesisidir. Şehrimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 2 tane çim yüzeyli, 5 tane sentetik yüzeyli
futbol sahası ve 7 tane de kapalı spor salonu bulunmaktadır.
7500 seyirci kapasitesine sahip Ahi Stadyumu Kırşehir Belediyespor'un iç saha maçlarına ev
sahipliği yapmaktadır. 1500 seyirci kapasiteli Âşıkpaşa Spor Salonu'nda sportif faaliyetler dışında kültürel etkinlikler de yapılmaktadır.

Ahi Stadyumu

Âşıkpaşa Kapalı Spor Salonu
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Şehrimizde gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını değerlendirmeleri için ve onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla açılan üç
gençlik merkezi vardır.
Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik yüzme havuzu ve Kırşehir Belediyesine bağlı tenis kortu kompleksi gençlerin spor faaliyetlerini gerçekleştirdikleri alanlardır.

Açık-Kapalı Tenis Kortları

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Hirfanlı Gençlik Kampı, 264 kişi kapasiteye sahiptir.
Kamp, bungalov evler ve iki katlı misafirhaneden oluşmaktadır. Kampta etkinlik olarak el sanatları,
tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintbal, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi faaliyetler yapılmaktadır.

Kırşehir'de 2019 yılı itibarı ile 72 spor kulübü, 40 bin lisanslı sporcu ve 35 tane de millî sporcu bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil eden sporculardan bazıları
önemli başarılar elde etmiştir.

Yandaki karekodu okutarak Hirfanlı Gençlik Kampı tanıtım videosunu izleyiniz.
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U20 Balkan Şampiyonu Urkuş Işık Ödül Töreni
Şehrimizin Şampiyon Sporcularından Bazıları
BRANŞI - MÜSABAKA

ADI SOYADI Derc.

JUDO - 2014
BALKAN ŞAMPİYONASI

Murat
Doğan

1.lik

MUAY THAİ - 2014
AVRUPA KUPASI

Mücahit
Aydoğdu

1.lik

BİLEK GÜREŞİ - 2018
GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI

Feyza
Erdem

1.lik

BİLEK GÜREŞİ - 2018
GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI

Remzican
Yıldırım

1.lik

KICK BOKS - 2018
DÜNYA KICK BOKS ŞAMPİYONASI

Tayfun
Özcan

1.lik

Tablo: Çeşitli Spor Branşlarında Son 5 Yıl

Gençler Avrupa Şampiyonu Çağrı Dağdeviren

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal
Şampiyonası"nda şehrimiz öğretmenlerinden oluşan takım, Türkiye şampiyonu olmuştur.
153

Şehrimiz Kırşehir

ŞEHRİMDE BEN

Ünite 5

ŞEHRİMİZİN YÜKSELEN DEĞERİ
2018 - 2019 FUTBOL SEZONU TFF 3. LİG 2. GRUP ŞAMPİYONU KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
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SÖZLÜK
abdal: Gezgin, derviş.

A

L
lapçın: Tabanı meşinden olan mest.

M
B
bozlak: Orta ve Güney Anadolu'nun birçok böl- muhacir: Göçmen. Hz. Muhammed'e uyarak
gesinde bir türkü ezgisi. Bu ezgiyle söylenen ko- Mekke'den Medine'ye göç eden.
nusu acıklı türkü.
O
bucak: İlçelerin bir müdürle yönetilen bölümle- otomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan enrinden her biri, nahiye.
düstri kolu.
D
P
debbağ: Anadolu'nun birçok yerinde deriyi işle- pare: Tane, parça, kısım.
nebilir hâle getiren kimse.
penez: Kadın fesine takılan para.
dijital: Verilerin elektronik olarak gösterilmesi.
prototip: İlk örnek, model.
F
fuaye: Bir gösteri veya toplantı binasının temR
sil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme
rampa: Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir
holü.
yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan
bölümü.
H
heyelan: Toprak kayması.

rasat: Gözlem.

höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan
S
yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste bisancak:
Osmanlı
yönetim
teşkilatında illerle ilçerikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalınler
arasında
yer
alan
yönetim
bölümü.
tılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe. Toprak
yığını, küçük tepe.
sinagog: Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.
İ
iptidai: İlkel.
sütunce: Mimaride duvara yapışık sütun şeklinde
J
kullanılan bir inşaat tekniği.
jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için sıcaklığı yüksek olan.
Ş
şed: Ahiliğe girenlerin bellerine törenle bağlanan
K
sembolik peştemal ya da kuşak.
kanyon: Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak
oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çuT
kurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki tezene: Mızrap.
vadi, dar boğaz
traverten: Birtakım kaynak sularının dibinde birikethüda: Zengin kimselerin ve devlet büyükleri- ken, kalkerli veya silisli tortu.
nin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini
gören kimse, kâhya.
Z
zaviye:
Küçük
tekke.
kronoloji: Zaman dizini, bilimi.
kümbet: Damı koni veya piramit biçiminde olan, zikzak: Art arda birdenbire ters yöne açılar yapan
kırık çizgi.
yuvarlak veya köşeli yapı.
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