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Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan “Çocukların kendi bölgelerinin
üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine; bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini,
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İSTİKLÂL MARŞI

G.1
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 şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyâları 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 fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

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 şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a 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 hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

MEHMET AKİF ERSOY
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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 haricî 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. İstiklal
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 dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini müstevlîlerin
siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve
bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Merhaba arkadaşlar,
Şehrimiz Mersin kitabıyla yapacağınız
Mersin yolculuğunda ben de size eşlik
edeceğim.
Bu yolculukta; birlikte her yönüyle
Mersin’i yeniden keşfedecek, birçok şey
öğreneceğiz.
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Arkadaşlar, bakalım bu
ünitede neler öğreneceğiz?

1

Birlikte yaşamanın
gerekliliğini fark edeceğiz.

2

Şehri meydana getiren
unsurlardan yola çıkarak
şehrin ne olduğunu bileceğiz.

3

Medeniyetlere yön vermiş
şehirleri araştıracağız.

4

Şehrin insana, insanın şehre
olan etkisini tartışacağız.

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:

1.1

1.2
• 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?
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Pek çok insanın
katkısıyla sütüm
içmeye hazır.
Peki ya öyle
olmasaydı?
Terziler olmasaydı
kıyafetlerimi nasıl
dikerdim?

Bu yollar
yapılmasaydı,
araba ya da şoför
olmasaydı okula
nasıl ulaşırdım?

Arkadaşlarımla
ne kadar çok şey
paylaşıp eğlenceli
vakit geçiriyorum.
Ya onlar olmasaydı?

Öğretmenim
olmasa bu kadar
bilgiyi nasıl
öğrenirdim?

1.3
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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.

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

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.

1.9
1.10

Ekmeğin Öyküsü

1.13

1.11

1.12
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Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.

1.14
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.

1.15
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ŞEHRİ TANIYORUZ
1.16

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç
düşündünüz mü?”
Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl
geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı.
Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek
bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya
başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir
kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.
Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin
kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere
dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini
saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O
köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak
şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da
yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük
bir şehirdi.
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1.17
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.
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.

1.18
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Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile
fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun
büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla
göç almaktadır. Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca
ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır.
Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir.

1.19

Tarihi geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği
yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağıdır.
İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana
çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm
açısından da insanların ilgisini çekmektedir.

1.20

Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların
hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de
bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir bu özellikleriyle ülkemizde
sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

1.21
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu
yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür,
sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş
bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema,
tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli
bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, 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.

Mardin - Dara Antik Kenti
1.22
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ŞEHİR VE MEDENİYET

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. Medeniyet; bir toplumun maddi
ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ve 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...

1.23
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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 El
Hamra Sarayı ve Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

1.24

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.

1.25
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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) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün
Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve
1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen
merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

1.26

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.

1.27
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“İstanbul; Roma, Bizans ve
Osmanlı devletlerine
başkentlik yapmıştır.”

Ayasofya
1.28

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

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

1.29

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki
kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur.
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin 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,
boş zamanları değerlendirme etkinlikleri, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
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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.

1.30
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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1.31
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Ünite 1

Sıra Sende

1

Soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
SOLDAN SAĞA
3. Tarihte yeni siyasî fikirlerin yayılmasına öncülük eden,
günümüzde modanın başkenti olarak anılan şehirdir.
5. Tarih boyunca farklı kültürlerin ev sahibi olan, Roma,
Bizans, Osmanlı devletlerine başkentlik yapmış olan, Avrupa
ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alan şehirdir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yapılan bilimsel çalışmalarla ile Avrupa’da Rönesans’ın
ortaya çıkmasına katkıda bulunan ve Avrupa’daki ilk
üniversitenin olduğu şehirdir.
2. Açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile
İslam şehirlerine model olup İslam Devleti’nin başkenti olan
şehirdir.
4. Konya'da bulunan ve tarihte şehir olarak nitelendirilen ilk
büyük yerleşim yerlerinden biridir.

2

İnsanlar arasında iletişim kurulmasının önemini belirten iki gerekçe yazınız.

1- …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ..
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Ünite 1

Sıra Sende

3

Harfleri karışık olarak verilen aşağıdaki kelimeleri cümlelerde boş bırakılan
yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.

1- Yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını …………… olarak sürdürüyordu.
			
2- Tarih öncesi dönemlerde insanlar……………larda ya da geçici barınaklarda yaşıyordu.
3- …………… ve hayvancılıkla birlikte besin kaynakları da arttı.
4- Yerleşik yaşama geçilmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte oluşan ilk yerleşim yerlerine…………… denir.
5- Yetiştirilen ürünlerin satılıp, ihtiyaç duyulan ürünlerin satın alınmasına …………… denir.
6- Bazı köyler zaman içinde büyüyerek …………… halini almıştır.

4

Tarihteki ilk şehirlerin kurulduğu yerler seçilirken dikkat edilen özellikleri
yazınız.

Şehir kurulan bölgenin özellikleri

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

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

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

..........................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................
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Arkadaşlar, bakalım bu
ünitede neler öğreneceğiz?

1

Şehirdeki sosyal
yaşamı fark edeceğiz.

2

Medeni yaşantının kurallara
uymakla mümkün
olabileceğini kavrayacağız.

3

Şehrin fırsat ve riskler
içerdiğini fark edeceğiz.

4

Engelsiz yaşam alanlarının
önemini kavrayacağız.

5

Şehrin sadece insanlardan
oluşmadığını, diğer canlılara karşı
şefkatli ve duyarlı olmanın
gerekliliğini kavrayacağız.

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
“Yaşam mekânı olarak şehirler
sosyal hayatın çok hareketli
olduğu yerlerdir.”

2.1

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını
sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro,
lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı
olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine
getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de
yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının
varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Mersin
2.2
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Şehrin sosyal yaşamının
özellikleri şunlardır:

1
2
3
4
5
6

Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli
bir yere sahiptir.

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır.
Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun
%93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler,
nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli
nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden
dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı
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.
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2.3

“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.”
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17 Ağustos 1999 Depremi
2.4

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.

15 Temmuz Kalkışması

2.5

31

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.
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:

2.6

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.
2.7

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği
şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken
temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek
sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak
davranışlarda bulunmamalıyız.
2.8

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.
2.9

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce
töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla
ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak
söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
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2.10

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

2.11

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

2.12

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları
çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla
caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik
görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes
bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise
okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler
otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz
pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış
ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

2.13

2.14

2.15

2.16

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler
için hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan
fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların
yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor.
Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin
önünde içeri girmek için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar.
Etrafa yayılan su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor.
Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor.
Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın
hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen
tatilinde okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda
karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur
damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor.
Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu
kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
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2.17

2.18

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin
altındaki insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti.
Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler
koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı.
Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar
su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan
mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her
şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı.
Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve
şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma
araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler
yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim
kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek
tehlikelere karşı dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her
gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini
hatırlıyorlar.

2.19

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 nedenlerle insanların
birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle
getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok sayıda
insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan
bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla
karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların
farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.
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ŞEHRİN FIRSATLARI
2.20

Eğitim Fırsatları

2.21

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

Sağlık Fırsatları
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2.22

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.

2.23

2.24

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.

2.25

Ulaşım Fırsatları

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de
içerir. Doğal afetler, şiddet, madde
bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar
şehirde de karşılaşılabilecek risklerden
bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler
alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha fazla zarara
neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir
durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya
azaltabilir.

Deprem

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

1999 Gölcük Depremi
2.26
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Deprem Öncesinde, Sırasında ve
Sonrasında Yapılması Gerekenler
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini
öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların
duvarlara veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol
ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız
ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz.
Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz
kesinlikle merdivenlere, asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik
direk ve tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını
bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç,
direk ve enerji nakil hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir.
Bu depremlere karşı hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam
evlerinize dahi girmeyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık
bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı
giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz
içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel
dolaşmayınız.
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Sel

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani
sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu
dere yataklarının doldurulup imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel
felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz
çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları
hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip
tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

2.27

Trafik

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte,
on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur
insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle
kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını bilen
bireyler olmalıyız.

2.28
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Trafikte yaya olarak uymamız
gereken kurallar
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp
öyle geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan
yürümeliyiz.

Şiddet

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak
yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda
karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere
rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul
yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene dayalı
ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu
sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

2.29
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ENGELSİZ YAŞAM

2.30

“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.
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2.31

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.

2.32

44

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını
doğru uygulayan şehirlerden
birkaç örnek inceleyelim:

2.33

Ordu

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.
2.34

Ankara

2.35

İstanbul

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

Manisa

2.36

2.37

Mersin

Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için
asansörler bulunmalıdır.

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde
bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi
yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
2.38

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.

2.39
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2.40

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan kurtlara
et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca
cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı
yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının
kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz
ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir;
güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz
de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç
örnek uygulama okuyacaksınız.

2.41
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Siz de çevrenizde gördüğünüz
veya yaptığınız uygulamaları
söyleyiniz.
2.42

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.

2.43

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

2.44

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.

2.45

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.

2.46

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere
bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele
edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en
iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu
suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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2.47
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Ünite 2

Sıra Sende

1

2

Aşağıdaki tabloları doldurunuz.
Şehrin bize sunduğu fırsatlar

Şehirde karşılaşılabilecek riskler

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

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

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(
(
(
(
(
(

3

) Şehirlerde benzer sosyal gruplar vardır.
) Şehirlerde insanlar, birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
) Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
) Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
) Şehir yaşamında eğitim kurumları tektir.
) Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

Aşağıdaki kutucuklarda, şehirlerde yaşam ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Tabloya göre
verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız.
1. Hastane
4. Okul

2. Tiyatro
5. Fabrika

3. Seminer
6. Otel

7. Kütüphane

8.Spor salonu

9. Metro

A) Yukarıdaki kutucuklardan hangisi şehrin eğitim fırsatları ile ilgilidir?
B) Yukarıdaki kutucuklardan hangisi şehrin sanatsal fırsatları ile ilgilidir?
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Ünite 2

Sıra Sende

4

Kendinizi engelli bir birey olarak düşündüğünüzde (veya engelli bir bireyseniz)
yaşadığınız şehirde yaşamınızı kolaylaştıracak nelerin olmasını beklersiniz?
Konu ile ilgili düşüncenizi aşağıdaki kutucuğa yazınız.

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

5

Aşağıda verilen kelimeleri karışık harflerin arasından bularak karalayınız.

DOĞAL AFETLER
İSTİSMAR
POLİS
TİYATRO

MADDE BAĞIMLILIĞI
SEL
METRO
KONFERANS

ŞİDDET
HEYELAN
OKUL
SEMİNER

TRAFİK KAZALARI
TRAFİK LAMBASI
SİNEMA
SPOR SALONU
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Arkadaşlar, bakalım bu
ünitede neler öğreneceğiz?

1

Yaşadığımız ilin coğrafi
konumunu ve coğrafi
özelliklerini araştıracağız.

2

Yaşadığımız şehirdeki insan
doğa etkileşimini
açıklayacağız.

3

Yaşadığımız şehrin
demografik yapısını
açıklayacağız.

4

Yaşadığımız şehirde
karşılaşılabilecek doğal
afetleri araştıracağız.

5

Yaşadığımız ilin dünden
bugüne idari yapısını
tanıyacağız.

6

Yaşadığımız şehrin kuruluş ve
gelişim sürecini araştıracağız.

7

Yaşadığımız şehre komşu ve
kardeş şehirlerin benzer ve farklı
yönlerini araştıracağız.

YAŞADIĞIM YER VE ÖZELLİKLERİ

Yaşadığınız şehrin
konumu hakkında ne
söyleyebilirsiniz?

3.1

Arkadaşlar, ben Emine. Mersin’de yaşıyorum. Mersin;
ülkemizin güneyinde, Akdeniz kıyısında ve aynı isimle anılan
Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. “Mersin ili 36-37° kuzey
enlemleri ve 33-35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km olup yüzölçümü
15.485 km2’dir.” İlimizin on üç ilçesi vardır. Komşularımız
Adana, Niğde, Konya, Karaman ve Antalya şehirleridir.
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İklim Özellikleri
Mersin’de Akdeniz iklimi görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yağışlar en
çok kış aylarında görülmektedir. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklindedir. Son
30 yıllık döneme bakıldığında yıllık ortalama yağış 450-736 m3 arasında değişmektedir. Devlet Meteoroloji
Genel Müdürlüğünün yağış gözlem istasyonu verileri, dağlık kesimlerde yağışların daha yoğun olduğunu
göstermektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 18,7 °C’dir. Yıl içinde sıcaklığın en düşük olduğu aylar ocak ve şubat; en
yüksek olduğu aylar ise temmuz ve ağustos aylarıdır. Kıyı bölgelerinde hakim rüzgar yönü güneybatı ve batıdır.
Yaz aylarında imkânı olanlar yaylalara çıkarak ya da denize girerek sıcağın ve nemin olumsuz etkisinden
kurtulmaya çalışırlar. Şehrimizde kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle ısınma önemli bir problem değildir.

Maki Bitki Örtüsü
3.2

Bitki Örtüsü
İklim şartlarına bağlı olarak şehrimizde maki denilen bitki örtüsü görülür. Makiler kısa boylu, bodur
çalılıklar olup yaz kuraklığına dayanıklıdırlar. Kışın yapraklarını dökmezler; yaprakları küçük, sert, dikenli ve
tüylüdür. 800 metre yüksekliğe kadar görülebilen maki topluluklarının üzerinde kızılçam, daha yükseklerde ise
karaçam ormanları bulunur.
Şehrimiz Mersin, Akdeniz Bölgesi’nin orta kesiminde yer almakta olup dağlık ve engebelidir. Orta
Toroslar, ilimizin en önemli dağlarını teşkil etmektedir.
Mersin ilimizin büyük bir kısmını oldukça yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve Orta Toros Dağları
oluşturmaktadır. Ovalık ve hafif eğimli alanlar ise bu dağların denize doğru uzandığı il merkezi, Tarsus, Silifke
gibi alanlarda gelişmiştir. Bunun dışında kalan düzlük veya hafif eğimli alanlar, kuzeyde dağların arasında veya
yüksek kesimlerinde görülmektedir.
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Akdeniz Bölgesi
3.3

Dağlar
Orta Toros Dağları, Mersin ilini İç Anadolu Bölgesi’nden ayırmaktadır. Mersin il sınırları içinde kalan
en yüksek kesim Bolkar Dağları’ndaki Medetsiz Tepesi’dir (3585 m). Kuzeydoğudan, kuzeybatıya ve güneye
doğru yükseklikler azalmaktadır. Bolkar Dağları’ndan batıya doğru, Kümpet Dağı (2473 m), Elmadağı (2160
m), Alamusa Dağı (2013 m), Büyük Eğri Dağı (2025 m), Kızıldağ (2260 m), Naldöken Dağı (1754 m), Kabaklı
Dağı (l675 m) önemli yükseltilerdir. Ayrıca Karaziyaret Dağı, Tol Dağı, Sunturas Dağı, Balkalesi, Ayvagediği,
Makam Tepesi ve Kaşkaya Tepesi Mersin’in güneye doğru uzanan diğer önemli yükseklikleridir. Kuzeydoğudan
Gülek Boğazı (1050 m) ve kuzeybatıdan Sertavul Geçidi (1610 m) Mersin’i İç Anadolu’ya bağlamaktadır.

Bolkar Dağları
3.4
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Yaylalar
Toros Dağları’nın üst kısımlarında akarsuların, derelerin, atmosferik koşulların ve bölgede bulunan
fayların etkisiyle çeşitli düzlükler oluşmuştur. Bu düzlüklerin yüksekliği 700-1500 m arasında değişmektedir.
Belli başlı yaylalık alanlar:
Mersin Merkez: Aslanköy, Gözne, Fındıkpınarı, Soğucak, Bekiralanı, Mihrican, Ayvagediği ve
Güzelyayla,
Anamur: Abanoz, Kaş ve Beşoluk,
Bozyazı: Elmagözü ve Kozağaç,
Erdemli: Sorgun, Küçük Sorgun, Toros, Küçükfındıklı ve Güzeloluk,
Gülnar: Bardat, Tersakan ve Bolyaran,
Mut: Kozlar, Çivi, Dağpazarı, Söğütözü ve Sertavul yaylalarıdır.
Silifke: Balandız, Uzuncaburç, Gökbelen ve Kırobası,
Tarsus: Namrun (Çamlıyayla), Gülek ve Sebil,

Ovalar
Mersin ve çevresinde yer alan ovaların büyük bir kısmı Toros Dağları’nın güney eteklerinde akarsular
tarafından ve yamaç eğimine bağlı olarak taşınan tortularca oluşturulmuştur. Tarıma oldukça elverişli olan bu
alanlar, Mersin-Adana sınırından başlayıp Silifke’ye kadar, dağlara paralel, şerit şeklinde uzanmaktadır. Bunlar
yerleşim alanlarına bağlıdır ve Yenice, Tarsus Mersin, Erdemli ve Silifke ovaları olarak adlandırılır. Ülkemizin
en verimli ovalarından olan Çukurova’nın batı uzantısı ilimizdedir. Bunların dışında yine dağların eteklerinde
Aydıncık, Anamur ve Bozyazı Ovaları gibi birbirinden ayrı küçük düzlükler de gelişmiştir. Dağların arasında
Mut ilçesi çevresinde yer alan düzlük alanlar Göksu Irmağı’nın etkisiyle gelişmiştir.
Platolar
Batıda Antalya’nın Akseki ilçesi ile doğuda Mersin’in Silifke ilçesi arasında yer alan Taşeli Platosu doğal
güzellikleri ile önemli bir platodur.

Göksu Irmağı
3.5

Akarsular
Mersin’in en büyük iki akarsuyu Göksu Irmağı ve Tarsus (Berdan) Çayı’dır. Bunun dışında Akdeniz’e
dökülen çok sayıda irili ufaklı çay ve dere yer almaktadır. Bunlardan bazıları:
Mersin Merkez: Mezitli, Tece, Müftü (Efrenk), Deliçay dereleri,
Anamur: Anamur ve Sultan çayları, Melleç Deresi,
Aydıncık: Menekşe, Gözsüzce dereleri,
Bozyazı: Siniçay ve Aksaz dereleri,
Erdemli: Alata ve Lamas Çayı’dır.

Berdan
Çayı
3.6
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Göller
Mersin’de yer alan doğal göller:
Gülnar: Aygır Göl, Kamışlı Göl, Uzun Göl.
Silifke: Akgöl, Keklik Gölü, Paradeniz Gölü.
Bunlara ek olarak yörede Gezende ve Berdan Baraj gölleri ve çok sayıda sulama amaçlı yapılmış gölet
bulunmaktadır.
Kıyılar
Mersin’de yerleşim ağırlıklı olarak Mersin Körfezi çevresinde gelişmiştir. Burası, doğuda Karataş
Burnu’ndan başlayarak batıda İncekum Burnu’na kadar uzanır. Arada kalan kısımlarda, kayaç türlerine ve
akarsulara bağlı olarak çok sayıda irili ufaklı koy gelişmiştir.

Akgöl Silifke
3.7

İlimizin coğrafi konumunun
turizme katkısını araştırarak
sonuçlarını arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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ÇEVREMİZ VE BİZ

Yaşadığımız doğal çevre
bizi nasıl etkiler?
Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Çevrede doğal ve beşeri faktörler birbirini etkiler. Yani insanın doğa üzerindeki etkileri olabildiği gibi
doğal çevrenin de insan üzerinde etkileri olabilmektedir. Örneğin, insanlar nehirler üzerine köprüler inşa
ederek doğal çevreyi etkiler. Doğal çevrenin bir unsuru olan iklim şartları da tarımsal üretim üzerinde etkili
olabildiği gibi giyim kuşam üzerinde de etkili olabilmektedir.

Silifke
Taş Köprü
3.8

İnsanın doğal çevreyi etkilemesine
bir örnek de siz veriniz.
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Doğal Çevrenin Ticarete Etkisi
Mersin, deniz kıyısında yer alması ve sahip olduğu limanı sayesinde deniz ticaretinde önemli bir yere
sahiptir. 1962 yılında faaliyete geçen Mersin Limanı, Merkez Asya ve Ortadoğu’ya gönderilen transit yüklerde
ideal bir konuma sahiptir.
Mersin Uluslararası Limanı; coğrafi konumu, kapasitesi, geniş alanının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına
olan çok yönlü bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Doğu
Akdeniz’in de lider limanlarından biridir.

Mersin Limanı
3.9

Doğal Çevrenin Turizme Etkisi
Mersin; 321 km uzunluğundaki sahilinde bulunan kumsallar, koylar ve körfezler, doğal güzellikleri ile
önemli bir turizm kentidir. İlimizin yaklaşık 108 km uzunluğundaki kumsalları, uzun süren yaz mevsimi, bol
güneşi turizmin gelişmesinde çok önemli bir katkı sağlamaktadır.

Mersin’de Turizm

3.10

Doğal Çevrenin Tarımsal Faaliyetlere Etkisi
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ilimizde bu iklim şartlarına bağlı olarak yaz kuraklığına dayanıklı
ve kış aylarının ılıman yapısına uyum sağlamış tarım ürünleri yetişmektedir. Bunlara örnek olarak turunçgiller,
muz, şeftali, ceviz, kiraz, yenidünya, keçiboynuzu, çilek vb. verilebilir.
Mersin’de mayıs ve ekim ayları arasında sıcaklık ortalaması 20 °C ‘nin üzerindedir. Yaz mevsiminin
kurak geçmesi, özellikle Mersin çevresindeki yoğun tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilemekte ve tarımda
sulama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan yörede yaz mevsiminde sıcaklığın yüksek olması çeşitli
sebzelerin ve bazı tropikal kökenli bitkilerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.
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Doğal Çevrenin Hayvancılık Faaliyetlerine Etkisi
Mersin’in dağlık ve engebeli yapısı hayvancılık için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Şehrimizde
keçi, koyun gibi küçükbaş hayvancılığın yanı sıra kümes hayvancılığı ve arıcılık faaliyetleri, deniz kıyısında
bulunmasının bir sonucu olarak balıkçılık faaliyetleri de yürütülmektedir.

Mersin’de
Hayvancılık
3.11

Doğal Çevrenin Giyim Kuşama Etkisi
Yaşadığımız yerdeki iklim şartları giyim kuşamımızı da etkilemektedir. Yaz aylarının sıcak ve nemli
oluşu kısa kollu, ince ve açık renkli giysiler tercih etmemize neden olur. Kış aylarının ılıman oluşu nedeniyle
bu aylarda çok kalın ve kürklü giysiler tercih edilmez.
Doğal Çevrenin Beslenmeye Etkisi
Akdeniz’in incilerinden biri olan Mersin, zengin mutfağı ile dikkat çekmektedir. Tarih boyunca da
zengin bir kültürel birikime sahip olması mutfağının çeşitliliğini artırmıştır. Toros Dağları’nın serinliğinin yanı
sıra Akdeniz’in sıcaklığını alan şehir, iklimin farklılığı ile de lezzetine lezzet katmayı başarmıştır.
Mersin mutfağının yemek kültüründe genellikle acılı, ekşili, bol salçalı ve baharatlı yiyecekler vardır.
Bunun yanı sıra et ise mutfağın geneline hâkimdir. Kuzu ve koyun eti tüketilir. Dana ise yörede pek tercih
edilen bir et türü değildir.
Deniz kenarında bulunan bir kent olmasından dolayı Mersin’de deniz kültürü de gelişmiştir. Genelde
yenilen balıklar lagos, barbunya, dil ve kefaldir. Kabuklu deniz ürünleri de tercih edilmektedir.
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Doğal Çevrenin Barınmaya Etkisi
Mersin’de kış mevsiminde yağışlar daha çok yağmur şeklinde olduğu için binalar düz çatılı olarak
yapılmıştır. Ancak yukarılara çıktıkça yağışlar kar şeklinde olduğundan karların birikmemesi için eğimli çatılar
inşa edilmektedir. Bu durum iklim şartlarının konut yapısını nasıl etkilediğine güzel bir örnektir.

3.12

3.13
Düz Çatı

Eğik Çatı

İlimizde yaşayan insanlar
doğal çevreden ne şekilde
yararlanmaktadır? Araştırınız.

3.14
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NÜFUSUMUZ VE ÖZELLİKLERİ

Mersin’in Nüfus Özellikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Mersin’in
nüfusu 25 bin 957 kişi artarak 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı.
2018’de 1 milyon 814 bin 468 kişi olan Mersin’in nüfusuna 2019 yılında 25 bin 957 kişi daha eklendi.
Böylece Mersin’in nüfusu 31 Aralık 2019 itibariyle 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı. Mersin’de 2018’de yüzde
1,14 olan yıllık nüfus artış hızı da yüzde 1,42’ye yükseldi.
Mersin, nüfus sıralamasında 11’inci sırada yer alırken, Mersin’de erkek nüfusu 919 bin 594 kişi, kadın
nüfusu ise 920 bin 831 kişi oldu. Buna göre, Mersin’de toplam nüfusun yüzde 50’sini erkekler, yüzde 50’sini
kadınlar oluşturdu.
Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre veriler incelendiğinde, bir kilometrekareye düşen kişi sayısı da
Mersin genelinde nüfus artışına paralel olarak arttı. 2007 yılında kilometrekareye 103 kişinin düştüğü Mersin’de,
bu sayı 2018’de 117 kişiye, 2019’da ise 2 kişi daha artarak 119’a yükseldi.
Mersin yüzölçümü 15.485 km2’dir.

Tabloyu inceleyerek
düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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Mersin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Aşağıdaki tabloyu incelendiğimizde, 2019 yılı verilerine göre nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının
55 yaşına kadar birbirine oldukça yakın olduğunu, bu yaş grubundan sonra oranın giderek azaldığını
görmekteyiz. 5-9 yaş grubunun ilimiz nüfusu içinde en yüksek paya sahip olduğunu, bu yaş grubunu ise 10-14
yaş grubunun takip ettiğini söyleyebiliriz. 90 yaş ve üzeri nüfus, ilimiz nüfusu içinde oldukça düşük bir paya
sahip olup bu yaş grubunu 85-89 yaş gurubu takip etmektedir. Tabloyu incelediğimizde 80-84 yaş grubunun
da çok düşük bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. Bu dağılış bize, ilimizde genç ve dinamik nüfusun, yaşlı
nüfusa göre oldukça fazla olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak Mersin ili yaş gruplarına göre nüfusun dağılışı tablosu bize göstermektedir ki Mersin
nüfusu genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamik nüfus üretim ve ekonomik kalkınma alanlarında
ilimize ve ülkemize büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Gelin ilimizde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı tablosuna birlikte bakalım.

Tabloyu inceleyerek
düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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Nüfusun Dağılımını Etkileyen Faktörler

Mersin’in sahip olduğu doğal ve beşeri faktörlerin olumlu sonuçları nüfusun dağılışı üzerinde belirleyici
olmuştur. İlimiz, beşeri faktörler bakımından son dönemlerde hızlı bir atılım içine girmiştir. Tarımda,
turizmde, ulaşımda ve sanayide yapılan yatırımlarla ekonomik olarak gittikçe gelişmektedir. Doğal faktörler de
bu durumu olumlu yönde desteklemektedir.
İlimizde nüfus kıyı ve iç kesimlerde eşit dağılmamıştır. Nüfus kıyı kesimlerde daha çok yoğunlaşmakta,
iç kesimlere doğru yoğunluk azalmaktadır. Bunun temel nedeni kıyı kesimlerde tarımın, turizmin, ulaşımın,
sanayinin ve ticaretin gelişmiş olması, iç ve dağlık kesimlerde ise ekonomik faaliyet çeşitliliğinin azlığı ve doğal
faktörlerin olumsuz etkileridir.

Mersin’de turizmin nüfusun
dağılımı üzerindeki etkisi
var mıdır? Açıklayınız.
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DOĞAL AFETLERE NE KADAR HAZIRIZ?
İlimizde muhtemel doğal afetler
hakkında neler biliyorsunuz?
Bildiklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Deprem
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak
geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayıdır.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde
bulunan tüm yapıların da hasar görüp can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa
olayıdır.
Mersin, deprem riski bakımından değerlendirildiğinde, aşağıdaki haritadan da anlaşılacağı üzere çok
riskli bir yapıda değildir. Şehrimizin doğusundan batısına doğru gidildikçe deprem riski de kademeli olarak
azalmaktadır. Ancak Orta Toroslardaki dağlık alanlarda riskli alanlar da mevcuttur. Risk bakımından çok riskli
sayılmasa da bizler yine de depreme karşı gerekli tedbirleri almalı ve konutlarımızı inşa ederken bu durumu
göz ardı etmemeliyiz.

Deprem Risk Haritası

3.15
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3.16

Yukarıdaki resimle ilgili
düşüncelerinizi söyleyiniz.
Depreme Karşı Alınacak Önlemler
• Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler
yerleşime açılmamalıdır. Konutlar, gevşek toprağa sahip meyilli arazilere
yapılmamalıdır.
• Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine
ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
• İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina
yapılmamalıdır.
• Dik yamaçların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
• Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
• Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
• Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
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Sel
Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren su taşkınıdır. Sel, bir
bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan su akıntısı olarak da tarif
edilebilir. Sel olayı, ani ve fazla miktardaki yağış veya kar erimesi sonucu gerçekleşir. Ender de olsa gölet ve
baraj setlerinin yıkılması sonucunda da sel olayı yaşanabilir.
Akarsu yatakları ya da göl alanlarında kapasitenin üzerinde su birikmesi olayına ise “şkın” denir.
Sel ve taşkınlar sonucunda can ve mal kayıpları gerçekleşebilmektedir. Zemindeki tabakaların geçirimsiz
olması, bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olması, akarsuyun akacağı doğrultudaki dere yataklarının tıkalı
olması seli oluşturan başlıca etmenlerdir.
Yeryüzünde depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan afetler sel ve taşkınlardır. Sel olayı
meskenlerin su altında kalmasına, insanların boğularak ve sürüklenerek yaşamlarını yitirmesine, bazı malların
sürüklenerek tahrip olmasına neden olur. Tarım alanlarının gereksiz materyallerle kaplanması, kanalizasyon
sularıyla içme sularının karışması sonucunda salgın hastalıkların baş göstermesi selin başlıca etkileridir.
İlimizde en çok karşılaşılan doğal afetlerden birisi seldir. Aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınları
hem şehirde hem de kırsal alanda olumsuzluklara yol açabilmektedir. Şehirde uygulanan yanlış imar planları,
dere yataklarına yapılan konutlar, yağmur sularının yer altına çekilerek tahliye edilememesi ve betonlaşma bu
felaketin boyutlarını arttırmaktadır.
Seracılığın yaygın olarak yapıldığı ilimizde sel nedeniyle üreticilerimiz büyük zarar görmektedir. Valilik
kurduğu pompa istasyonları vasıtası ile sele maruz kalmış alanlarda tahliye çalışmaları yaparak üreticilerin
yaralarını sarmaya çalışmaktadır.

3.17
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Su Altında Kalmış Seralar
3.18

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sele Karşı Alınacak Önlemler

Her tip meteorolojik afet için, günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının
belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanılan radar sistemleri ve uydu
verileri ile çalışan erken uyarı birimleri teşkil edilmelidir.
Bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri
oluşturulmalıdır.
Bölgesel radyolar, herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları
yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar.
Yerel yönetimler, dere yataklarına yerleşim yapılmaması konusunda titizlik
göstermeli, buralarda yerleşimi önlemelidir.
Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ve drenaj kanallarında, ayrıca dere
ve nehirlerin denizle birleştiği noktalardaki kanallarda zamanla oluşabilecek
tıkanmalar düzenli olarak temizlenmeli, kanalların sürekli açık olmaları
sağlanmalıdır.
Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ıslah edilmelidir.
Çevredeki yeşil alanlar korunarak ve arttırılarak erozyon ve sel önlenmelidir.
Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
Çukur alanlarda, binaların bodrum katlarına su basma tehlikesi yüksek
olduğundan, bu türlü yerlerde bodrum yapılmamalı, su basman kotu yüksek
tutulmalıdır.
Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı olmalı ve bunların sürekli bakımları
yapılmalıdır.
Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde sel uyarı işaretleri ve uyarı sistemleri
öğrenilmelidir.
Konutlar diğer afetlerde olduğu gibi sele karşı da sigortalatılmalıdır.
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Heyelan
Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer
çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden
koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar
daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi
çeşididir. Aşınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar.
Türkiye’de en fazla heyelan görülen yer Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz şerididir.
Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin
oluşmasına ve heyelanların çoğalmasına neden olurlar. Yine insanlar, kanallar ve yollar açarak ya da yol ve
maden kazılarından çıkan toprakları denge açısına erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak heyelan oluşumuna
neden olan koşulları hazırlayabilirler. Gevşek unsurların denge açısını herhangi bir nedenle aştığı durumlarda
heyelan oluşur. Heyelan toprağın çökmesidir.
Mersin’de özellikle dağlık kesimlerde aşırı yağışların etkisi ile zaman zaman heyelan görülebilmektedir.

3.19
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Heyelan Sonucunda Oluşan
Yol Hasarı
3.20

Heyelana Karşı Alınacak Önlemler:
• Eski heyelan bölgeleri,
• Doğal yamaçların üst ve topuk kesimleri,
• Eski dolguların üst ve topuk kesimleri,
• Çok dik ve derin yamaçların üst ve topuk kesimleri,
• Atık sistemlerinin kullanıldığı ve yerleşimin geliştiği
tepelik alanlar,
yerleşim yeri olarak tercih edilmemelidir.
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Hortum
Doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket
edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir. Küçük ve güçlü alçak
basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur. Hortum bulutlardan yere
kadar uzanan ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir.
Mersin’de hortum afeti daha çok tarım alanlarına ve seralara zarar vermekte; ayrıca evlerin çatılarının
uçmasına da neden olmaktadır.

3.21
Hortuma Karşı Alınacak Önlemler:
Hortum sırasında hemen sığınılacak bir yer aranmalıdır. Uçuşabilecek parçalara
karşı öncelikle vücudun baş bölümü korunmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bina içinde
Elektrik şalterleri, su ve doğalgaz vanaları kapatılmalıdır.
Sığınak varsa hemen sığınağa gidilmelidir. Sığınağa ulaşmak için asansörler
kullanılmamalıdır.
Sığınak yoksa penceresiz odalara (banyo, koridor gibi) sığınılmalıdır.
Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.
Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak hortum
bitinceye kadar beklenmelidir.
Vücut battaniye ya da benzeri kalın örtülerle korunmalıdır.
Dışarıda
Öncelikle sığınacak güvenli bir yer aranmalıdır.
Uçuşabilecek parçalara karşı öncelikle baş bölümü korunmalıdır.
Köprü, üstgeçit ve enerji nakil hatlarından uzak durulmalıdır.
Düz ve alçak alanlar sığınmak için tercih edilmelidir.
Bir aracın içine sığınılması gerekirse, emniyet kemeri takılarak vücudun baş
bölümü bir örtüyle korunmalıdır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERSİN’İN İDARESİ

Eskiden yerleşim yerleri için kullanılan
vilayet, sancak, kaza, nahiye gibi
sözcüklerin anlamlarını biliyor musunuz?

Klasik devirde Kilikya olarak adlandırılmış olan Mersin; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler,
Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları, Ramazanoğulları son olarak da Osmanlı
İmparatorluğu’nun hakimiyetine ve idaresine geçmiştir. Yumuktepe ve Gözlükule’de yapılan kazılarda Mersin’in
tarih öncesi devirlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmaktadır.
Mersin sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin tarih içinde birçok farklı siyasal ve yönetimsel
yapı içinde yer aldığı görülmektedir. Araplar ve Bizanslılar arasında birkaç kez el değiştiren bölge, Osmanlı
egemenliğine değin önce Bizans ile İslam dünyası arasında, sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Memlükler
arasında bir sınır bölgesi olarak el değiştirip durmuştur.
Osmanlı Devleti, bölgeye ancak 1516-1517 yıllarında Mercidabık ve Ridaniye Savaşı’ndan sonra egemen
olabilmiştir. Tapu tahrir defterlerindeki kayıtlara göre ilimiz sınırlarını kapsayan bölge, 16. yy’da Adana, Tarsus
ve İçel il sancakları arasında paylaştırılmıştır. 19. yy’a gelindiğinde İçel Sancağının varlığını sürdürdüğünü
ancak Tarsus’un sancak merkezi olmaktan çıkarılarak Adana vilayetine bağlandığını, Adana vilayetinin Adana
sancağına bağlı bir kaza merkezi haline getirildiğini görmekteyiz.
İlimizin merkezi olan Mersin, 1852 yılına kadar Tarsus kazasına bağlı bir köy olmasına karşın, bu
tarihten itibaren Tarsus’un nahiyesi haline getirilmiştir. 1864’te ise Tarsus’tan ayrı bir kaza merkezi, 1888
yılında da Adana vilayetine bağlı bir sancak merkezi oldu. Tarsus da Mersin’e bağlanmıştır.
1. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922’de
tekrar Türk hakimiyetine girmiştir. 1924 yılına kadar Adana vilayetine bağlı bucak, kaza ve sancak merkezi iken
1933 yılında İçel (Silifke) ve Mersin vilayetleri birleştirilerek bugünkü sınırlarıyla İçel adını almıştır. 20 Haziran
2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4764 sayılı kanunla da ilin ismi Mersin olarak değiştirilmiştir.
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Akdeniz ve Toros Dağları
arasında uzanan güzel şehrimiz
Mersin’in 13 ilçesi olduğunu
biliyor muydunuz?
Mersin’in dört merkez ilçe (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) ve dokuz çevre ilçe (Anamur, Aydıncık,
Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus) olmak üzere toplam 13 ilçesi bulunmaktadır.
			

Merkezi idarenin il teşkilatı valilik birimi, ilçe teşkilatları ise kaymakamlık birimleri olarak yapılanmıştır.
Yerel yönetimler, büyükşehir belediyesi, 13 ilçe belediyesi ve mahalle muhtarlıklarından oluşmaktadır.

Şehrimizde bulunan
ilçeleri yakından
tanıyalım mı?
74

Akdeniz

3.22
İlçenin doğusunda Tarsus, kuzeyinde Toroslar, batısında Yenişehir ilçeleri, güneyinde ise Akdeniz
sahilleri yer almaktadır.
İlçe, ilimiz ekonomisinin lokomotifi durumundadır. Mersin Serbest Bölgesi, Mersin Limanı, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi ayrıca birçok önemli sanayi tesisi, lojistik firmaları Akdeniz ilçemizde bulunur.
Ayrıca Tren Garı ve Çamlıbel Yat Limanı da bu ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.
İlçe, Mersin il merkezinin çekirdeğini oluşturduğundan tarihi ve kültürel varlıklar bakımından da
zengindir.
Ulu Cami, Eski Cami, Müftü Camisi, Avniye Camisi, Latin Katolik Kilisesi, Arap Ortodoks Kilisesi,
Tarihi Valilik Binası, Atatürk Evi, Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi, Mersin Resim ve Heykel Müzesi, Tarihi
Mersin Evleri, Tarihi Tren Garı, Tırmıl Tepe Höyüğü, Karaduvar (Anchıale) Ören Yeri, Dikilitaş, Bezm-i Alem
Valide Sultan Çeşmesi, Kiremithane Hamamı, Atatürk Parkı gezilebilecek yerler arasındadır.

Akdeniz ilçesi, ticari hacim
açısından Türkiye’deki en büyük
beş ilçe arasında yer almaktadır.
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Mezitli
3.23

Mezitli’nin ilk yerleşim yeri, Eski Mezitli’dir. 1960’lara kadar köy merkezi burası olmuştur. Atatürk’ün
yöreye getirttiği “narenciye fidanı” ekimine başlanmasıyla sahil kesiminde yoğunlaşmaya başlayan Mezitli,
1968’den sonra kasaba statüsüne getirilmiştir.
Batısında Erdemli, doğusunda Yenişehir ilçeleri bulunmaktadır. Mersin Üniversitesinin Tece Kampüsü
bu ilçededir. Sahil boyunca uzanan, gelişmiş ve modern bir ilçedir; çoğunlukla Mersin’in yerli halkı ve üniversite
öğrencileri bulunmaktadır.
Mezitli ilçesi, dokumalarıyla ünlüdür. Tarihi yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanan, Romalıların ve
Yunanlıların yaşadığı Soli Pompeipolis’te yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen araç gereçler, bu bölgede eski
çağlardan bu yana dokumacılığın var olduğunu kanıtlamıştır.
Turizm açısından gelişmiş bir ilçedir. Caretta Caretta kaplumbağaları yumurtlama alanı olan Gümüşkum
(100. Yıl) Tabiat Parkı burada yer almaktadır. Soli Pompeipolis Antik Liman Kenti’nin kalıntıları Mezitli’de
bulunmaktadır. Sütunlu Cadde, hamam kalıntısı, antik liman ve su kemeri günümüze kalan kalıntılardır.
Ayrıca Fındıkpınarı Kalesi, Kaleburnu Köyü Kalesi, Kuzucubelen Kalesi ve Ören Yeri ilçede bulunan diğer
tarihi yapılar arasındadır.

Mezitli adının nereden geldiği hakkında kesin
bir kaynak yoktur. Yörede yaşadığı düşünülen
Mezitoğullarından ya da değiş-tokuş ticareti
ile yapılan açık arttırmaların (mezatların)
varsayımından yola çıkılarak “mezat” kelimesinden
gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir.
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Toroslar
3.24

Şehir merkezinin kuzeydoğu bölümünü oluşturur. Güneyinde Akdeniz ilçesi, doğusunda Tarsus,
Kuzeydoğusunda Çamlıyayla, batısında ise Yenişehir ve Mezitli ilçeleri bulunmaktadır. Mersin’in şehirler arası
otobüs terminali ve Mersin Şehir Hastanesi Toroslar ilçesinde bulunmaktadır.
Kentin en büyük iki mezarlığı da Toroslar ilçesi sınırlarındadır. Mersin ve Türkiye’nin en büyük
bayraklarından biri Toroslar ilçesi sınırlarındadır.
Kentin sıcak ikliminden yaylalara geçiş Toroslar ilçesinden sağlanmaktadır. Torosların eteklerinde ve
yayla kesimlerinde kış mevsimiyle birlikte kar yağışı başlamaktadır.
Yumuktepe Höyüğü, Gözne Kalesi, Sinap Kalesi, Çandır(Paperon) Kalesi, Kızlar Kalesi, Belenkeşlik
Kalesi, Asar Kale, Evciler Kalesi başlıca tarihi yapılardır.
Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Arslanköy, Atlılar, Ayvagediği başlıca yaylalarıdır. Santa Iras Şelalesi ise
görkemli görünüşü ve serin sularıyla pek çok ziyaretçisi olan doğal güzelliklerdendir.

Toroslar ilçesi, yüzölçümü en büyük
olan merkez ilçedir ve adını kuzeyinde
bulunan Toros Dağları’ndan almıştır.

3.24
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Yenişehir
3.25

Yenişehir ilçesi Mersin’in yeni yerleşim yerlerinden biridir. Mersin’de yerleşim arttıkça bu ilçe de gelişme
göstermiştir.
Batısında Mezitli, doğusunda Akdeniz, kuzeydoğusunda Toroslar ilçeleri, güneyinde Akdeniz sahil
şeridi bulunmaktadır. Yüzölçümü açısından merkez ilçelerin en küçüğüdür.
Hz. Mikdat (Muğdat) Cami, Manavşa Kalesi, Başnalar Kalesi, Gelincik Tepesi, Turunçlu Mağarası, sahil
bandı, Mersin Kültür Parkı, Mersin Deniz Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, Yenişehir Fuar Merkezi, Mersin
Üniversitesi Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüsleri ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerdendir.

Yenişehir ilçesinin Mersin sahnesine çıkışı,
19.yy’ın ortalarına rastlar. Bu dönemde henüz
köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine
ev sahipliği yapmıştır.
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Anamur

3.26
İlçenin geçmişi Antik Çağlara uzanmaktadır. Anamur, sırasıyla Kizuvatlalılar, Hititler, Asurlular ve
Perslerin egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 333’te Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında Makedonya Krallığı’na
bağlanan ilçe M.Ö. I. yy’da Roma, daha sonra da Bizans egemenliğine girmiştir. Anamur, Bizanslılar zamanında
yeniden inşa edilmiştir. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın, Ertokuş Bey’i kıyı şehirlerinin alınmasına
memur etmesiyle, 1228’de Selçukluların, daha sonra da Karamanoğulları’nın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
idaresine geçen Anamur, zaman zaman kaza merkezi olmuşsa da 1869 yılında kesin olarak ilçe olmuştur.
Anadolu’nun Akdeniz’de en güney uzantısı olan Anamur, doğuda Bozyazı, batıda Antalya’ya bağlı
Gazipaşa, kuzeyde Karaman’a bağlı Ermenek ilçeleriyle güneyde Akdeniz ile çevrilidir. İlçe büyükşehir
sınırlarındadır.
Türkiye’nin en kaliteli muzlarının yetiştirildiği Anamur’da aynı zamanda çilek ve yer fıstığı da
üretilmektedir. İlçede çoğunlukla seracılık yapılmaktadır.
Kumsalları nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları (caretta caretta)’nın yumurtlama alanıdır. Pek
çok tarihi ve doğal güzelliği ile tanınmış bir turizm merkezidir.
Anamur Müzesi, Mamure Kalesi, Mamure Hamamı, Ak Cami, Ala Köprü, Tol Kervansarayı, Anamur
Evleri, Altı Kapı Hanı ilçenin başlıca tarihi yapıları arasındadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında ise Anamur
Çayı olarak da bilinen Dragon Çayı ve Abanoz Yaylası sayılabilir.

Bölge , Makedonya Krallığı’na bağlandıktan sonra
“Anemurium” olarak anılmaya başlanmıştır.
“Anemurium” antik kaynaklara göre “Rüzgarlı
Burun” anlamına gelmektedir.
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Aydıncık
Finikeliler zamanında kurulduğu tahmin edilen Kelenderis’te Pers, Selefkos, Roma, Bizans, Müslüman
Arap, Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Devleti dönemleri yaşanmıştır. İlçede yapılan kazı çalışmalarından
elde edilen bulgulara göre yerleşim tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır.
1987 tarihinde ilçe olmuştur. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
İlçede Roma dönemine ait tiyatro, anıt mezar, hamam, su kemeri, kaya mezarları bulunmaktadır. Sancak
Burnu ile bu bölgenin doğusunda ve batısında kalan bölümler, 1. derecede sit alanıdır. Gemi Durağı ile Yelkenli
Ada arasındaki bölgede Akdeniz foku yaşam alanı (mağaralar) bulunmaktadır. Ayrıca Doğu Akdeniz’de 40 çift
kalan ada martılarından 20 çifti Yelkenli Ada ile Küçük Ada’da barınmaktadır.
İlçe merkezinde bulunan Dört Ayak Anıt Mezarı, ilçenin en dikkat çeken antik yapısıdır. Ayrıca
Kelenderis Antik Kenti ve Susanlık Kalesi görülmeye değer tarihi zenginliklerdir.
Aynalıgöl (Gilindere) Mağarası, Büyükalan Plajı, Soğuksu Plajı ve İncekum Plajı ise ilçede bulunan
farklı doğal güzelliklerdendir.
Yamaç paraşütü için oldukça elverişli olan bölgede farklı su ve macera sporları ile rüzgar sörfü de
yapılmaktadır.

Aydıncık, Antik Çağ’da KelenderisGilindire olarak bilinirdi. Kıbrıs’a yakın
bölgelerden biri olması ve doğal liman
avantajına sahip olması nedeniyle Kelenderis,
Antik Çağ’da önemli bir liman kenti idi.

3.27
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Bozyazı

Antik Çağ’da, Nagidos adıyla anılan Bozyazı’nın tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Sisamlı
Nagidos tarafından M.Ö. 5. yy’da kurulduğu sanılan Nagidos, bugünkü Paşabeleni olarak bilinen tepenin
üzerindedir.
İlçe tarihte Hititler, Asurlar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Memlükler, Abbasiler, Selçuklular ve
Osmanlılar egemenliğinde kalmıştır. İlçenin Osmanlı hakimiyetine geçişi Fatih Sultan Mehmet zamanında
olmuştur.
Anamur’a bağlı kasaba iken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe haline gelmiştir. İlçe büyükşehir
sınırlarındadır.
İlçede seracılık ve muz üretimi başta olmak üzere narenciye, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.
İlçe merkezi başta olmak üzere Tekmen, Tekeli, Gözce ve Gözsüzce sahilleri önemli turizm merkezleridir.
Nagidos Antik Kenti kalıntıları, Kilise Burnu, Maraş Tepesi, Softa Kalesi, Çaltı Mağarası ilçenin başlıca
tarihi, doğal ve kültürel varlıklarıdır.

Bozyazı, adını, ilçenin ilk yerleşim yeri olan
Gürlevik yöresinin güneyindeki ovanın sulu tarım
yapılmadan önce halk tarafından “Çorak düzlük”
anlamında “Boz alan” , “Boz ova”, “Boz yazı” şeklinde
isimlendirilmesinden almıştır.

3.28
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Çamlıyayla

Namrun adıyla Tarsus’a bağlı bir beldeyken 1990 tarihinde Tarsus’tan ayrılmıştır. 1991 tarihinde
Çamlıyayla adıyla ilçe olmuştur.
İlçe kuzeyden Niğde’nin Ulukışla, kuzeybatıdan Konya’nın Ereğli, batıdan Toroslar, doğu ve güneyden
Tarsus ilçeleri ile çevrilidir. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
Bulunduğu yüksek konum itibariyle yaz aylarında ilçenin nüfusu artmaktadır. Yayla olması ve serin bir
havaya sahip olması nedeniyle sıcak havalarda Mersinliler ve yerli turistlerin uğrak yeri olmaktadır.
Çamlıyayla’nın 20 km kuzeyinde bulunan ve tam 1107 yaşında olan “Anıt Ağaç” görülmesi gereken
güzelliklerdendir.
İlçede bulunan mesire yerleri, Cehennem Dere Irmağı, halk arasında “Şekerpınarı” olarak bilinen
Yazıgöl, Eğrigöl, halk arasında dipsiz diye anılan aynı zamanda krater gölü olan Çini Göl bölgenin doğal
güzelliklerindendir.
Lampron Kalesi olarak da anılan Namrun Kalesi ve Sinap Kalesi de tarihi zenginliklerdendir.

3.29

Mersin’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan
Çamlıyayla, adını Namrun Kalesi’nden almıştır.
İlçe Çamlıyayla olarak adlandırılmış olmasına
rağmen halk arasında hala “Namrun” olarak da
bilinmektedir.
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Erdemli

Erdemli; Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Mısırlılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini
yaşamıştır. Zengin tarihi geçmişi göstermektedir ki Erdemli birçok uygarlığın beraber yoğrulduğu bir yerdir.
1953 yılına kadar köy olan Erdemli, Silifke’ye bağlı küçük bir yerleşim yeriyken 1954 yılında Silifke’nin
Yağda bucağı ile Mersin’e bağlı Elvanlı bucağının birleştirilmesiyle ilçe olarak kurulmuştur. İlçe büyükşehir
sınırlarındadır.
İlçe sınırları içinde tarihi ve turistik yerlerin yoğun olması ve narenciye üretiminin büyük bölümünün
burada gerçekleştirilmesi ilçenin önemini artırmaktadır.
Korykos (Kız Kalesi) Ören Yeri, Elaiussa-Sebaste Ören Yeri, Öküzlü Ören Yeri, Akkale (Tırtar), Paşa
Türbesi, Kanlıdivane ilçe sınırları içinde bulunan tarihi zenginliklerdendir.
Ayrıca Korykos Ören Yeri içinde; Kara Kilisesi, liman, nekropol alanı, sur kalıntıları, kiliseler gibi yapı
kalıntıları vardır.
Bir deniz kalesi olan ve Kız Kalesi olarak anılan kale, küçük bir adacığın üzerine kurulmuştur. Kız
Kalesi’nin halk arasında anlatılan bir efsanesi de vardır.
Kayacı Vadisi ve vadinin içinden geçen Limonlu Çayı huzur bulabileceğiniz doğa harikalarıdır. Erdemli
Çamlığı, denize girip piknik yapmak isteyenlerin gözde mekanıdır. Her yıl burada geleneksel Türkmen şenlikleri
yapılmakadır.

Erdemli adının nereden geldiği kesin olarak
belli değildir. Adını, 15.yy’da İç Anadolu’dan gelen
“Erdemoğulları” adındaki bir Türkmen aşiretinin
adından aldığı düşünülmektedir.

3.30
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Gülnar

Çevreden elde edilen tarihi eserlerden Gülnar’ın tarihinin Etiler’e kadar uzandığını görmekteyiz.
Etilerden sonra çevreye Asurlular hakim olmuştur. Kısa sürelerde de İran ve Mısırlıların egemenliğinde kalan
Gülnar’da daha sonra Romalılar hüküm sürmüştür. Gülnar’ın bugünkü ahalisi 1230 yılında Orta Asya’dan göç
ederek bu çevreye yerleşen Türkmenlerdir. Obaların ilk yerleştikleri yerler Zeyne (Sütlüce) ile Mut arasında
kalmaktadır. Daha sonra obaların çeşitli kolları Gülnar’ın değişik yerlerine yayılmışlardır.
İlçenin adının yörük beylerinden Yahşi Bey’in kızı Gülnar Hanım’dan geldiği söylenmektedir.
Yörüklerin(Oğuzlar) Orta Asya’dan çıkıp bugünkü Zeyne (Sütlüce)’ye gelişleri sırasında Yahşi Bey Araplar
tarafından öldürülünce Gülnar Hanım babasının yerine geçerek obasını Toros Dağları’na çekmiştir.
Gülnar, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in komutanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı
İmparatorluğuna katılmış, 1916 yılında ise ilçe olmuştur. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
İlçe, Toros Dağları’nın 950 metre yüksekliğinde bulunan Taşeli Platosu’na kurulmuştur. Üzümü ile
tanınan Gülnar, doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir yerdir.
Gülnar’da bulunan Ilısu Şelalesi ve şelalenin üzerinde bulunan Gezende Barajı gezilecek yerler
arasındadır. Demirözü (Hortu), Mennan Kalesi, Şeyh Ömer Türbesi, Zeyne Türbesi, Kırshu (Meydancık)
Kalesi önemli tarihi mekanlar arasında sayılabilir.

Türkmenler, ilk defa yerleştikleri yer
olan Anay Pazarı diye bilinen yerleşim yerini
beğendiklerinden Yahşi Bey’in kızı olan
Gülnar Hatun’un adını buraya vermişlerdir.

3.31
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Mut

Abbasi halifelerinden Harun Reşit zamanında (786-809 tarihleri arasında) şehir, Müslümanların eline
geçmiştir. 11.yy’da Selçuklu boyu olan Yörük Beyleri Mut ve yöresinin yönetimini ellerine geçirmişlerdir.
Selçuklular dağıtıldıktan sonra Karamanoğulları’nın eline geçen yöre, 1466 yılında Fatih Sultan Mehmet’in
vezirlerinden İshak Paşa zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. İshak Paşa Mut Kalesi’ni yeniden
onarmış ve günümüze kadar bu haliyle gelmiştir. I.Dünya Savaşı sonunda İtalyanların işgal bölgesine düşen
Mut fiilen işgal edilmemiştir.
1868 yılında ilçe olmuştur. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
Mut, tarihi ve doğal güzellikler açısından zengin bir ilçemizdir. Mut’ta bulunan Mut Kalesi, Mavga
Kalesi, Balabolu Harabeleri, Sinobiç Kalıntıları, Dağpazarı Kilisesi, Taş Han, Alahan Manastırı, Laal Paşa Cami
görülmeye değer tarihi yerlerdendir.
Yerköprü Şelalesi, Kırkpınar, aynı zamanda milli park ilan edilmiş olan Karaekşili mesire yeri ilçenin
doğal güzelliklerindendir.

3.32

M.Ö. 334 yılında, Büyük İskender tarafından
Makedonya topraklarına katılan ilçenin bugünkü
adının İskender’in MUT’S veya MUT’YOS adlı
komutanından geldiği sanılmaktadır.
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Silifke

M.Ö. 7. yy’da şimdiki Taşucu beldesinin yerinde Erekler tarafından kurulan Holmi kenti, korsanların
devamlı baskın ve yağma yapmaları nedeniyle gelişme ortamı bulamayarak zayıflamaya ve çökmeye başlamıştır.
Büyük İskender’in komutanlarından ve Suriye Krallığı’nın kurucusu olan Selefkos Nikator, Holmi
şehrinin zayıf durumunu fırsat bilerek kolayca egemenliği altına almış, halkını da şehir olmaya en uygun yer
olarak gördüğü Silifke’nin şimdi bulunduğu topraklara yerleştirmiştir. Daha sonra Romalıların eline geçen
Silifke, Romalıların ikiye parçalanmasıyla Bizanslıların eline geçmiştir.
12.yy’da Silifke kısa bir süre Ermeni Krallığı’nın yönetimine girmiştir. 13.yy’da Konya Selçuklularının
eline geçen şehir, 14.yy’da Karamanoğullarının yönetiminde kalmış; 1471 yılında yöre Gedik Ahmet Paşa
tarafından Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır. Silifke, 1869 yılında İçel sancağının merkezi olmuştur.
1919’da bağımsız sancak haline getirilmiş, 1924 yılında yeni kurulan İçel ilinin merkezi yapılmıştır. 1933 yılında
Mersin ve İçel illerinin İçel ili olarak birleştirilmesiyle yeniden ilçe olmuştur. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
İlçede bulunan Göksu Deltası, caretta caretta ve yeşil kaplumbağaların en önemli üreme alanlarından
biridir. Ayrıca nesli tehlike altında olan Akdeniz keşiş foku, mavi yengeç ve lahoz balığı da bu bölgede yaşar.
Dünyanın en önemli kuş göç yolu üzerinde bulunan delta, Ramsar listesine dahil edilerek uluslararası boyutta
koruma altına alınmış olup 1996’da da 1. derecede doğal sit alanı ilan edilmiştir.
Adam Kayalar, Ayatekla, Cennet-Cehennem Obruğu, Silifke Kalesi, Uzuncaburç, Olba Antik Kenti,
Roma Tapınağı, Taş Köprü, Tekir Ambarı görülmeye değer yerlerden bazılarıdır.

M.Ö. 3. yy’da Silifke şehri kurulmuş,
adına da “Selefkos’un şehri” anlamına
gelen Selefkiya denilmiştir.

3.33
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Tarsus

Tarsus’un ilk yerleşimi 6000 yıl önce Neolitik Çağa rastlamaktadır. Tarihi incelendiğinde sırası ile
Fenikeliler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Ramazanoğulları, Memlüklüler ve Osmanlıların
hakimiyet sürdüğü anlaşılmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yönetim bakımından Adana’ya bağlı olan Tarsus, 1832 yılında Mısır
Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın kontrolüne geçer. 1839 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğu
idaresi altına alınan Tarsus, yeniden Adana’nın kazası olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1933 yılında İçel’e bağlanır. İlçe büyükşehir sınırlarındadır.
Verimli topraklara sahip olan Tarsus, Mersin’in sanayisi en gelişmiş ilçesidir. İlçe, çeşitli uygarlıklara ev
sahipliği yapması nedeniyle birçok tarihi zenginliğe sahiptir.
St. Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu, Ulu Cami, Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf) Mağarası, Bilal Habeşi ve
Mencik Baba Türbesi ilçede bulunan aynı zamanda inanç turizmi açısından da öneme sahip yerlerdir.
Tarsus Şelalesi, Kırk Kaşık Bedesteni, Tarihi Tarsus Evleri, Roma Yolu ve Kilikya Zafer Takı, Kleopatra
Kapısı, Şahmeran Hamamı, Roma Hamamı, Makam-ı Danyal Cami, Tarsus Müzesi, Nusrat Mayın Gemisi
ilçede görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikler arasında sayılabilir.

Binlerce yıllık tarihinde, çeşitli
medeniyetlerin hakimiyeti altına girmesine
rağmen dünyada adı değişmeden devam eden
kentlerden biri Tarsus’tur.

3.34
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MERSİN’İN TARİHÇESİ
20. Yüzyıla Kadar Mersin Tarihi
Mersin’imizin bulunduğu coğrafi bölgenin tarihteki eski adı Kilikia’dır. Kilikia bölgesinin tarihi, Mersin
Yumuktepe ve Tarsus Gözlükule’de yapılan kazıların buluntuları sonucunda Neolitik Çağa kadar gitmektedir.
Hititlerin Anadolu’ya egemen oldukları uzun yıllar boyunca, Kilikia’da da faaliyette bulunduklarını yine
kazılardan çıkan mimari buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikia ismi ilk kez M.Ö. 8. yy’da Asur
dokümanlarında görülmektedir.

Mersin’in 7000 yıllık bir
tarihi olduğunu billiyor
muydunuz?
Kilikya
3.35

Asur egemenliğinden sonra Pers hakimiyetinde kalan bölgeye daha sonraki zamanlarda Makedonya
İmparatorluğu sahip olmuştur. Roma ve Bizans egemenliğini yaşadıktan sonra 9. yy’dan itibaren Müslüman
Arapların kontrolüne girmiştir.

88

İlk kez 12. yy’da Göksu Irmağı’nın iki yanındaki
bölgeye Türkler “İÇEL” demişlerdir. Dağlar
arasından girilmesi ve görülmesi güç bir yer olduğu
için Selçukluların bölgeyi böyle isimlendirdiği
düşünülmektedir.
Mersin adının kökeni konusunda yaygın olarak
iki değişik görüş kabul edilir. Bunlardan birincisi,
civarda yetişen ve Akdeniz ikliminin bitkisi olan
Myrtus-Mersin ağacı nedeniyle bölgeye Mersin adı
verildiğidir.
İkincisi ise Mersin adının bu bölgede yaşayan
“Mersinoğulları veya Mersinoğlu” adındaki bir
Türkmen ailesinden geldiğini kabul eden görüştür.
Mersin’in tarihinden bahsedildiğinde üzerinde durulması gereken en önemli yerleşim yeri Tarsus’tur.
Tarsus’un ismi ilk kez Hitit metinlerinde “Tarşa” olarak geçmektedir. Asurlulara göre Que Krallığı’nın
başkentidir. İ.Ö. 8. ve 7. yy’da Asurlular Tarsus’u Tarzi (Tarzu) olarak isimlendirmişlerdir. M.Ö. 6.–5. yy’da Asur
ve Syennesis Krallıkları zamanında ismi değişmemiştir. Perslerin Tarsus’ta basılan sikkeleri üzerinde de Tarsus
adına rastlanmaktadır. Tarsus, Said Paşa’nın “Miratüliber” adlı genel tarih kitabına göre Nuh Peygamberin
torunu Tarasis tarafından kurulmuştur. Tarsus’un ismi önce Grekçe Tarsos, daha sonra Latince Tarsus olarak
kullanılmıştır.
Mersin tarihi ile birlikte anılması gereken ve tarihi eskilere dayanan yerleşim yerlerinden biri de
Silifke’dir. Büyük İskender’in komutanlarından ve Suriye Krallığı’nın kurucusu Selefkos Nikator (İ.Ö. 312 - 281)
Holmi şehrini kolayca ele geçirmiş; halkını da kıyıdaki Holmi’den 12 km içeriye, bugünkü Silifke’nin bulunduğu
yere nakledip yerleştirerek “Selefkos’un Şehri” anlamına gelen Seleukia kentini (İ.Ö. 300) kurmuştur. Silifke
Selefkos’un kendi adına kurduğu 9 şehirden biri olup, varlığını ve yaşamını günümüze kadar sürdürebilmiş tek
Seleukia şehridir.

Seleukia Antik Kenti
3.36
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Mersin’in içinde bulunduğu Çukurova
bölgesi birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Neden tarihi önemi olan bir
bölge olduğunu hiç düşündünüz mü?
Bu bölge konumu itibarıyla sıklıkla egemen devletlerin değişmesine tanık olmuştur. İl, Osmanlı
egemenliğine kadar önce Bizans ile İslam dünyası, sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında
bir sınır bölgesi olarak el değiştirip durmuştur. Ramazanoğulları Beyliği gibi Türk beylikleri de bölgede
hakimiyet kurmuştur.

Ramazanoğlu Cami
3.37

Türklerin bölgede ilk kez görülmeleri,
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu
Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğindeki
Türkmen gruplarının 1082-1083 yıllarındaki
akınlarıyla olmuştur.
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Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1476’da Karamanoğulları Beyliği’ne son vermesi üzerine ilin
de bulunduğu coğrafya, Osmanlıların ve Memlüklerin doğrudan karşılaştıkları bir alan olmuştur. 1482 ile 1485
yılları arasında Osmanlıların Kilikya’ya inmesi ve Memlüklere bağlı Ramazanoğulları’nı birkaç kere yenmesine
karşın 1485’ten sonra da bölgede Memlüklerın etkisi sürmüştür. Özellikle 1488 yılında Adana Ağaçayırı’nda
Veziriazam Hadım Ali Paşa’nın 60 bin kişilik ordusunun Memlük ordusuna yenilmesi, Osmanlı’nın bölgeye
egemen olma konusunda karşılaştığı güçlükleri göstermektedir.
Osmanlı Devleti, bölgeye ancak 1516-1517 yıllarında Mercidabık ve Ridaniye Savaşı’ndan sonra egemen
olabilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin son günlerinde; Birinci
Dünya Savaşı sonrasında Türk yönetiminden
çıkma tehlikesini ve bazı bölgelerinde işgali
yaşayan ilimiz, Milli Mücadele’ye bütün
gücüyle katılmıştır.

Kuvayımilliye

3.38
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Milli Mücadele Dönemi’nde Mersin
Çukurova Bölgesi ve Mersin, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra
antlaşmanın 7. maddesi bahane edilerek İngilizler ve Fransızlar tarafından işgale uğramıştır. İşgalden
itibaren büyük zorluklar yaşanmış olmasına karşın bu durum Mersinlileri yıldırmamış, Mersin ve çevresini
Kuvayımilliye’nin güçlü direniş cephelerinden birisi haline getirmiştir.
İşgalin, mütarekenin hemen ardından erken bir tarihte gerçekleştirilmiş olması, bölge halkının
hazırlıksız yakalanmasına sebep olmuştur. Özellikle İngiliz işgali sessiz sedasız yapılmış, şehirde yapılmaya
çalışılan protesto eylemleri de jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri sayesinde etkisiz hale getirilmiştir. İstanbul
Hükümeti’ne çekilen protesto telgrafları da sonucu değiştirememiştir. İşgallere karşı tepkileri bir çatı altında
toplamak amacıyla “Kilikyalılar Cemiyeti” 1918 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Mersin Kuvayımilliye Grubu içinde Sahil, Bozon, Emirler, Hamzabeyli, Çopurlu, Alsancak, Buluklu ve
Efrenk müfrezeleri gibi savaşçı birlikleri İçme Savaşı, Su Bendi Savaşları, Emirler Savaşı gibi işgal kuvvetlerini
yıpratan savaşları yürütmüşlerdir. Mersin, bu acı işgalden ancak 20 Ekim 1921’de Fransızlarla Ankara Hükümeti
arasında imzalanan Ankara Anlaşması’ndan sonra kurtulmuştur.
Mersin’in işgalden kurtuluş tarihi 3 Ocak 1922’dir.

3.39

Mersin’in kurtuluşuyla ilgili
kahramanlık hikayelerini biliyor
musunuz? Bu öyküleri araştırınız ve
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

92

Atatürk ve Mersin

“Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız!” Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün şehrimiz Mersin’i
birçok defa ziyaret ettiğini
biliyor muydunuz ?
Atatürk’ün Mersin’e yaptığı ziyaretlerden fotoğraflar:

3.40

3.41

3.42

3.44

3.43

Atatürk Evi 3.45

Atatürk, Mersin’e ilk ziyaretini 17 Mart 1923’te yapmıştır.
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Modern Zamanlarda Mersin
Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra 1924 yılında Mersin adıyla vilayet oluşturuldu. 1933 yılında
merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek şehrimiz İçel adını almıştır. 20 Haziran 2002 tarihinde TBMM’de
kabul edilen bir kanunla şehrimizin ismi yeniden Mersin olmuştur.
Mersin, ülkemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir. 1870’lerde 8047 nüfuslu bir kazayken aradan
geçen 57 yıl içinde Mersin vilayetinin merkez ilçesinin nüfusu 47.000’e ulaşmış; böylece Akdeniz’in önemli
kentlerinden biri olmuştur.
Tarihsel süreç içinde Mersin’in ekonomik, sosyal ve demografik bakımdan gelişmesi, onun idari
durumunun değişmesine neden olmuştur.
Bölgede üretimi yapılan tarımsal ürünlerin ihracatının ucuz ve güvenli bir biçimde yapılabilmesi için
Mersin Limanı ile Adana ve Tarsus demiryolu bağlantısı 1888 yılında yapılmıştır. Böylece Mersin artık ithalat
ve ihracatın yoğunluklu olarak yapıldığı bir liman kenti olmuştur. İthalatı yapılan ürünler yine buraya getirilip
buradan çevre vilayetlere, sancaklara, kazalara ve köylere ulaştırılmıştır.

3.46

Mersin Limanı’nın, Türkiye’nin
en büyük konteyner limanı
olduğunu biliyor muydunuz?
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Mersin’de Son Durum
Mersin kent nüfusu da 1980 sonrası yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalarak devamlı artış
göstermiştir. Bu artış oranları, bölge ve Türkiye nüfus artış ortalamasının üzerinde yer almıştır. Bu anlamda
Mersin bir göç merkezi haline gelmiştir.
Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de kentleşmenin gelişiminde itici, çekici ve iletici güçler etkili olmuştur.
Bu üç güç çerçevesinde kentler gelişimini sürdürmüştür. Mersin’in bu süreç içinde; ılıman iklimi, iş gücü
potansiyeline sahip olması, yaşam koşullarının çok uygun olması, turizm, sanayi, ticaret ve üniversitelerin
kurulmuş olması son yıllarda Mersin’i daha da çekici kılmıştır.
Mersin, tertemiz havası, gelişmiş ekonomisi ve kültürel çeşitliliğinin verdiği hoşgörü sayesinde
yerleşenin bir daha ayrılmak istemediği bir şehir olmayı sürdürecektir.

3.47

Mersin’in en çok hangi bölgelerden
göç aldığını araştırınız ve
arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.
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MERSİN’İN KOMŞU ŞEHİRLERİ
Adana

Adana, Mersin’in doğu komşusudur. Adana yöresi, çok eski tarihlerden günümüze kadar gelen
birikimlerin sonucunda karışık bir kültüre sahiptir. Çukurova’nın yıllarca hayat verdiği Adana; Hitit, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok kültürün birikimi ile günümüzdeki halini almıştır. Adana çok eski
devirlerden bu yana insanların yaşadığı büyük ve önemli bir merkez olmuştur. Adana’nın toplam 13 ilçesi
bulunmaktadır.

3.48

Adana denilince aklımıza ilk gelen lezzet,
şehirle özdeşleşmiş olan
Adana kebabıdır.
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Antalya

Türkiye’nin güney kıyılarında, Akdeniz Bölgesi’nin batısında bulunan komşu şehrimiz Antalya
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerindendir. Antalya kıyılarını gezdiğinizde birçok körfez, koy, liman ve
küçük adacıklar görebilirsiniz.
Antalya, Mersin’in batı komşusudur. Akdeniz’in tatil bölgeleri arasında en iyi otel ve turizm tesislerine
sahip olan şehrimizdir. Deniz, kum ve güneşin uyumu ile Torosların koyu yeşil bitki örtüsü, bölgeyi cazibe
merkezi haline getirmiştir.
Temel zenginliği turizm ve tarım olan şehir sırasıyla Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar,
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetleri topraklarında barındırmıştır. Antalya’nın
toplam 19 ilçesi bulunmaktadır.

3.49

İklimi ve bitki örtüsü nedeniyle arıcılığın
en çok yapıldığı illerden biri olan Antalya’da, ipek
böceği yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Ayrıca narenciye denince akla gelen
şehirlerimizden birisidir.
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Karaman

Karaman, Mersin’in kuzeybatı komşusudur. Adı Laranda (Larende) olan şehir, Karamanoğlu Beyliği’nin
kurucusu Karaman Bey’den dolayı Cumhuriyet Dönemi’nde Karaman adını almıştır.
Karaman İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, doğusunda
Ereğli, batısında Antalya yer alır. Halkının okur-yazar oranı yüksek olup üniversite mezunu sayısı oldukça
fazladır.
Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277’de Türkçeyi resmi dil olarak ilan etmiştir. Bu nedenle 13
Mayıs tarihi ülkemizde Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Karaman’ın merkez ilçe dahil toplam 6 ilçesi vardır.

3.50

Karaman’ın bilinen ilk adı, Larende’dir.
Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak
belirlenememiştir; ancak yapılan arkeolojik
kazılar sonucunda, M.Ö. 8000’de yerleşik
hayata geçilmeye başlandığı düşünülmektedir.
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Konya

Konya, Mersin’in kuzey komşusudur. Konya taşıdığı derin tarihi geçmişi ile pek çok kültür ve medeniyete
beşiklik etmiştir.
Ünlü Türk Düşünürü Mevlana Celaleddin-i Ruminin yaşadığı şehir olan Konya, kültür turizminde de
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çerçevede Konya, inanç turizminin yanında kültür turizminde de önemli
merkezlerden olmayı hedeflemektedir. Sille (Siyata), Aya Elena Kilisesi, Kilistra Antik Kenti, Eflatunpınar Hitit
Anıtı, Çatalhöyük, Karahöyük, İvriz Kaya Kabartmaları, Bolat, Nekropol ve Bouleterion gibi önemli tarihi
değerler Konya’nın kültür turizmi açısından potansiyelini göstermektedir.
Konya’nın geleneksel el sanatları ve folklorik değerleri de kültür turizminin bir parçasıdır. Konya’da
keçecilik, halıcılık, kaşıkçılık, tüfekçilik, testicilik, çinicilik ve hat sanatı gibi el sanatları yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir. Semah, folklor ve Tasavvuf musikisi de Konya’nın başlıca folklorik değerlerini oluşturmaktadır.
31 ilçesi bulunmaktadır.

3.51

Dünyanın pek çok yerinden her yıl binlerce
kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, Konya’nın
simgelerindendir. 1926 yılından bu yana müze olarak
ziyarete açık olan türbe, Selçuklu mimarisinin en güzel
örneklerinden biridir.
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Niğde

Niğde, Mersin’in kuzey komşusudur. Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Niğde, on bin yıllık kesintisiz
iskâna sahip bir yerleşim merkezidir.
Niğde’ye ait başlıca kültür varlıkları arasında; Niğde Kalesi, Saat Kulesi, Niğde Müzesi, Gümüşler
Manastırı, Alâeddin Camii, Kığılı Camii, Çelebi Hüsameddin (Dışarı) Camii, Sungurbey Camii, Hüdavend
Hatun Türbesi, Şemsi Tebrizi (Kesikbaş) Türbesi, Şah Süleyman Türbesi, Şerifali Türbesi, Kemali Ümmi Camii
ve Türbesi, Efendibey Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Sadrazam Mehmet Paşa Kervansarayı gibi
tarihi yapıtlar mevcuttur.
Niğde’nin merkezi ilçesi dahil toplam 6 ilçesi bulunmaktadır.

3.52

Patatesi ile tanınan Niğde,
Türkiye’nin en eski gazozunun da
üretildiği şehirdir.
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MERSİN’İN KARDEŞ ŞEHİRLERİ

Kardeş şehir, coğrafi olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin
kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir.
Kentler, yerel yönetimleri aracılığıyla diğer ülkelerin kentleri ile
resmi dostluk ilişkileri kurmakta ve bu ilişkiler ‘’kardeş şehir’’
terimiyle ifade edilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi;
kültürel, ekonomik, eğitim, sağlık, ticaret, turizm, spor ve
yerel yönetim hizmetleri gibi konularda koordinasyon, iletişim
sağlama ve işbirliği oluşturma amacıyla on bir kentle kardeş
şehir protokolü imzalamıştır.
Şimdi Mersin’in kardeş şehirlerini birlikte tanıyalım.

Oberhausen
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Alman yetkililer tarafından 13.02.2004 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Oberhausen, Almanya’nın batı kesiminde Kuzey Ren-Vestfalya eyâletinde (Land) bir şehirdir. Ruhr
sanayi bölgesindeki Ren-Herne Kanalı kıyısında yer alır. Adı, Emscher Irmağı üzerindeki Oberhausen
Şatosu’ndan gelir. Doğuda Bottrop ve Essen, güneyde Mülheim an der Ruhr, güneybatıda Duisburg ve
kuzeybatıda Dinslaken ile çevrilidir.

3.53

3.54
Ren-Herne Kanalı

Oberhausen Şatosu
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Valparaiso

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Şilili yetkililer tarafından 26.03.2012 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü
imzalandı.
Valparaíso (Cennet Vadi) Şili’de bir liman şehridir. Şili Kongresi bu şehirde bulunur.
Valparaíso, Büyük Okyanus’un kuzeye açılan bir koyunda bulunur ve dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olarak kabul edilir. Limanı, ülkenin en önemli limanlarından biridir. Edebiyat, müzik ve diğer sanat
eserlerine konu olan şehir; ülkenin kültürel başkenti olarak geçer. Temmuz 2003’te koloniyal zamandan kalma
mimariye sahip tarihi merkezi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilmiştir.

3.55
Genel Bir Şehir Manzarası

3.56
Doğal Tarih Müzesi

Ufa

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Rusya sınırları içinde bulunan özerk bir Türk devleti olan Başkurdistanlı
yetkililer tarafından 25.09.2012 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.
Ufa, Başkurdistan’ın başkenti ve en büyük şehridir. Rusya’nın en kalabalık on birinci şehridir.
1574 yılında şehir, bir kale olarak kurulmuştur. Rus Devlet İstatistik Kurumu (ROSSTAT)’nun 2005
raporuna göre Moskova’dan sonra Ufa, Rusya Federasyonu içinde ikinci yüksek yaşam kalite ve gelir rakamına
sahiptir. Ufa Belaya Nehri’nin kıyısında, kuzeyden güneye yaklaşık 30 km’lik alanı kapsar. Doğudan batıya
ortalama 7 km’dir.

3.57
Başkurt Halk Kahramanı Salavat Yulaev’in Heykeli
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3.58
Ufa Merkez Cami

Nijnekemask

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tataristan yetkilileri tarafından 30.04.2015 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Rusya’ya bağlı özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tataristan Cumhuriyeti’nin bir şehridir.
1966 yılında kurulan ve Avrupa’nın en büyük kimya fabrikasından biri olan Nizhnekamsk-Neftehim
isimli fabrika, Tüben Kama şehrinin oluşmasını sağlamıştır. Kimya fabrikasının yanı sıra lastik fabrikası ve
diğer fabrikalarla şehir, Rusya’nın ekonomik gücüne önemli katkılar sağlamaktadır.

3.59

3.60
Tüben Kama Cami

Nijnekemask Müzesi

West Palm Beach
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Amerikalı yetkililer tarafından 16.03.2015 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
West Palm Beach, ABD’nin Florida eyâletinde yer alan Palm Beach’te bulunan bir şehirdir.

3.61
Clematis Caddesi

3.62
Royal Park Köprüsü
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Kherson
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Ukraynalı yetkililer tarafından 10.02.2016 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Ukrayna’nın güney bölümünde yer alan Kherson, ülkenin sanayi ve kültürel merkezi konumundadır.
Dinyeper Nehrinin kıyıısnda kurulu olan şehir birçok doğal güzelliğe ve kültürel zenginliğe de ev sahipliği
yapmaktadır.

3.63

3.64
Kherson Sanat Müzesi

Katedral, Kherson

Durban
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Güney Afrikalı yetkililer tarafından 18.04.2016 tarihinde Kardeş
Şehir Protokolü imzalandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Hint Okyanusu kıyısında bulunan Durban, ülkenin ikinci büyük
şehridir. Şehir; büyük bir kültür, ticaret, turizm ve sanayi merkezidir. Durban Limanı Afrika kıtasının en işlek
limanıdır.

3.65
Durban Sahil Şeridi
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3.66
Durban Doğal Bilim Müzesi

Klaipeda
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Litvanyalı yetkililer tarafından 22.03.2017 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Litvanya’nın güneyinde Kuronya Lagünü’nün ağzında, Baltık Denizi kıyısında bulunan bir şehirdir.
Litvanya’nın tek limanıdır. Şehirden Almanya ve İsveç’e feribot seferleri vardır.
Klaipeda (eski adıyla Memel), Litvanya’nın 3. büyük şehri ve Klaipeda bölgesinin başkenti konumundadır.

3.67
Tharau Binası

3.68
Klaipeda Tiyatro Salonu

Gazimağusa

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından 31.03.2017
tarihinde Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Asıl adı Mağusa olan şehir, 1974 Kıbrıs Harekatının ardından
“Gazi” ünvanını almış ve Gazimağusa olarak adlandırılmıştır.
Gazimağusa, Kıbrıs Adası’nda bir liman kenti olup Gazimağusa Limanı Akdeniz’in en fazla
güçlendirilmiş limanlarından birisiir.
Şehir, Yakındoğu ile Avrupa arasında bir basamak oluşturmaktadır.

3.69
Genel Bir Şehir Manzarası

3.70
Lala Mustafa Paşa Cami
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Ölgii

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Moğol yetkililer tarafından 31.03.2017 tarihinde Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Ölgii şehri Moğolistan’a bağlı olup ülkenin en batısında yer almaktadır. Kent deniz seviyesinden 1710
metre yüksekliğe sahiptir.

3.71

3.72

Ölgii Genel Şehir Manzarası

Altay Ulusal Parkı

Kushimoto

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Japon yetkililer tarafından 31.07.1994 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü
imzalandı.
Kushimoto, Japonya’da bulunmaktadır. Ertuğrul Faciası, Kushimoto açıklarında gerçekleşmiştir.
Kushimoto’da 1974 yılında inşa edilen Ertuğrul Anıtı ve Müzesi’nde Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki
asker ve komutanların fotoğrafları ve heykelleri bulunmaktadır. Ayrıca şehre Japon yetkililer tarafından Atatürk
Heykeli de yapılmıştır.
Mersin’imizde de bu kardeşlik anısına Japon kültürünü yansıtan Kushimoto adlı bir sokağımız vardır.

3.73
Ertuğrul Faciası Şehitleri Anıtı
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3.74
Atatürk Heykeli “Yurtta Sulh,Cihanda Sulh.“

3.75
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Sıra Sende

1
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Ünite 3

Aşağıdaki tabloları doldurunuz.
Mersin’in Kardeş Şehirleri

Mersin’in Komşu Şehirleri

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

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

Verilen bulmacayı çözünüz.
SOLDAN SAĞA
2. Mersin’de yetiştirilen tarım ürünlerinden biri
3. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü
4. Mersin’de bir ova
5. Mersin’in en büyük iki akarsuyundan biri
6. Mersin’de sık rastlanan doğal afetlerden biri
8. Mersin’e komşu olan bir ilimiz
9. Mersin’i kuzeydoğudan İç Anadolu’ya bağlayan
geçit
10. Mersin’in kıyısı olan deniz
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mersin’de bir göl
2. Mersin sınırları içindeki en yüksek zirve
7. Nüfusun dağılışına etki eden beşerî faktörlerden biri
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Sıra Sende

3

Ünite 3

Aşağıda verilmiş olan kelimeleri cümlelerde bırakılmış olan boşluklar uygun
bir şekilde yerleştiriniz.
Klikya – Tarsus - Orta Asya – Çamlıyayla – Anemurium – Aydıncık – Erdemli - Anamur
1- Mersin klasik devirde ……………………… olarak adlandırılmıştır.
2- Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında Makedonya Krallığı’na bağlanan ………………………
ilçesi antik kaynaklarda “rüzgarlı burun” anlamına gelen ……………………… olarak anılmaya
başlanmıştır.
3- Antik çağda önemli bir liman kenti olan ve Kelenderiş-Gilindire olarak bilinen ilçemiz 			
………………………
4- Önceleri Tarsus ilçemize bağlıyken 1990’da Tarsus’tan ayrılan ilçemiz ………………………
5- 1954’te Silifke’nin Yağda Bucağı ile Mersin’e bağlı Elvanlı Bucağı’nın birleştirilmesiyle 			
oluşturulmuş ilçemiz ………………………
6- Gülnar ilçesi ……………………… göç ederek çevreye yerleşen Türkmenlerden oluşmuştur.
7- Osmanlı İmparatorluğu zamanında yönetim bakımından Adana’ya bağlı olan 				
……………… 1832 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın kontrolüne
geçer.

4

Aşağıda verilen ilçelerimizin isimlerini bulmaca içinde bularak karalayınız.
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Arkadaşlar, bakalım bu
ünitede neler öğreneceğiz?

1

Şehrin gelişiminde etkili olan
ekonomik unsurların önemini
kavrayacağız.

2

Şehre özgü üretim alanlarını
ve zanaatları tanıyacağız.

3

Yaşadığımız şehrin turizme
katkılarını fark edeceğiz.

4

Yaşadığımız şehrin ulaşım ve
iletişim imkânlarını
araştıracağız.

MERSİN’İN EKONOMİSİ
Selam arkadaşlar,
Bu bölümümüzde sizlere cennetten bir köşe olan
Mersin’imizin ekonomisini tanıtacağım.
Hazır mısınız?

Bereketli topraklar, iş olanakları, üretim, yaşam standartları, doğal güzellikler, kültürel zenginlikler,
tarihi doku, ulaşım imkanları gibi nedenler şehirleri insanlar için ilgi odağı yapar. Mersin, sıraladığımız bu
özelliklerin hepsine sahip olan şehirlerimizden biridir.
Şehrin sokaklarını gezdiğinizde Türkiye’nin her bölgesinden buraya gelmiş ve yerleşmiş insanlarla
karşılaşmanız mümkün. Mersin’e gelme nedenlerini sorduğunuzda birçoğundan alacağınız yanıt da benzer
olacaktır.
Ekonomik yapısı ve imkanları, verimli toprakları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, denizi, gelişmiş
sanayısı, limanı, ikliminin güzelliği, yer altı ve yer üstü kaynakları Mersin’e yönelik bu ilginin başlıca
nedenlerindendir.
“Tüm yolları denize çıkan güzel şehir” olarak bilinen Mersin’in gelişimine katkıda bulunan ekonomik
unsurlara birlikte göz atalım.

4.1
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Her yerinden bereket fışkıran bu
güzel şehirde neler yetişiyor?
Bir bakalım.
İlimizde çeşitli türlerde yaş meyve üretimi oldukça fazladır. Ülkemizin muz üretiminin yaklaşık dörtte
üçü, çilek üretiminin yaklaşık yarısı ve limon üretiminin üçte ikisi güzel Mersin’imizde gerçekleştirilmektedir.

4.2

4.3

4.5

4.6

4.4

4.7

Yaylalardaki bahçelerde ihraç imkanı olan iri kiraz, şeftali, ceviz ve erik üretimi yapılmaktadır.
Türkiye’deki seraların yaklaşık beşte biri Mersin yöresinde bulunmaktadır. Seralardaki yemeklik domates
üretiminde Mersin öncü şehirlerdendir.
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Mersin’deki işletmeler; Anadolu’da yetişen mercimeği, fasulyeyi, nohutu ve diğer bakliyat çeşitlerini
toplayıp ihracata hazır hale getirmek için işler ve Mersin Limanı’ndan ihraç ederler.
Mersin ekonomisinde ağırlık taşıyan tarım da sanayi de ihracata yönelmiş durumdadır. Mersin’de
Türkiye’nin ikinci büyük Serbest Bölgesi bulunmaktadır.
Mersin Limanı ekonomiye hareket getirmektedir. Bu farklı ekonomik yapısıyla Mersin şanslı bir şehir
olma özelliğini taşımaktadır. Birçok şehrin sahip olamadığı imkânları bünyesinde barındırmaktadır.
Mersin il geliri; genel olarak sanayi, tarım, turizm, lojistik, ulaşım, ticaret ve balıkçılıktan elde
edilmektedir
Özellikle Uluslararası limana sahip olması ve ulaşımının kolaylığı nedeniyle Mersin, Türkiye’nin lojistik
merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

4.9

4.8

4.10
Metal, plastik, tekstil, makine, kimya ve mobilya imalat sanayisinin önde gelen sektörleridir.
İilimizde iş yeri bakımından gıda sanayi işletmeleri önemli bir yer tutmaktadır.
Ticaret Bakanlığının 2019 yılı verilerine göre Mersin’in ihracatı 1.773.372.000 dolar; ithalatı ise
1.179.354.000 dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Hayvancılık
Mersin’in köylerine baktığımızda, tarımın yanında özellikle küçükbaş hayvancılığın da yaygın
olduğunu görürüz.
İlimizde keçi, küçükbaş hayvancılık besiciliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Yörükler, keçi besiciliğini
çok önemsemektedirler. Buna bağlı olarak süt üretimi her geçen gün artmaktadır.

4.11

Yer Altı Kaynakları
Mersin ve çevresinde, önemli maden cevheri oluşum alanları ve yüzeylendikleri alanlar şöyledir:
Mersin: Kromit, kireçtaşı, çimento hammaddesi, kireçtaşı, dolomit.
Anamur: Barit, bakır, kurşun, çinko, demir, fosfat.
Aydıncık: Dolomit, kuvarsit.
Erdemli: Krom.
Gülnar: Demir, dolomit.
Mut: Linyit, kireçtaşı.
Silifke: Barit, demir, dolomit, linyit, kireçtaşı.
Tarsus: Linyit, demir, manyezit.
Kireçtaşı ve marn çimento sanayinde, dolomit ve kuvarsit ise cam sanayinde hammadde olarak kullanılır.
Kireçtaşı ayrıca yol yapımında agrega malzemesi, kıyı yapılarının inşaatında dolgu malzemesi, istinat duvarları
ve çeşitli sanat yapılarında da yapı taşı olarak kullanılmaktadır.

2017 yılında Mersin’in ağaçlandırmada
Türkiye’de birinci olduğunu
biliyor muydunuz?
* Orman Genel Müdürlüğü 2017 yılı verilerine göre
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Tarım
Akdeniz Havzası içerisinde yer alan Mersin, Türkiye’nin toplam yüzölçümünün yaklaşık % 2’sini
oluşturmaktadır. İlimizin her ilçesinde tarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Mersin yaş meyve ve sebze, örtü altı (sera) sebze ve meyve üretiminde ülkemizde önemli bir paya
sahiptir.
Seracılık
Şehrimiz Mersin, Türkiye’de sera şehri olarak bilinmektedir. Kış aylarında Türkiye’nin sebze ve meyve
ihtiyacını ağırlıklı olarak Mersin ve Antalya seracılıkla karşılamaktadır.

4.12

Balıkçılık
Mersin balıkçılık açısından zengin bir şehirdir. Kanunlar çerçevesinde ticari balıkçılık ve hobi olarak
kıyı balıkçılığı da yapılmaktadır.
Mersin’in Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli ve Silifke ilçelerinde toplam yedi balıkçı barınağı
mevcuttur. Şehrimizde balık çiftlikleri de bulunmaktadır.

4.14

4.13
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Balık Çiftliği
4.15

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER
Yaşadığımız şehrin simgesi olan meslekler vardır. Bu
meslekler bazen gelişerek devam eder, bazen de zamana
ve teknolojiye yavaş yavaş yenilir ve yok olur. Şehirde bazı
kişilerin ne sattığını anlamadan sadece çıkan sese dalar,
büyüleniriz... Acı olan ise, bir süre sonra aynı sesi duymak
istesek de duyamayız; çünkü bu işleri yapanlar birer birer
ortadan kaybolur.
Şerbetçilik
Mersin’in simgelerinden biri meyan şerbeti satıcılarıdır. Ellerindeki bakır kapları birbirine değdirerek
çıkardıkları sesle insanları kendine çekerler. Ne yazık ki günümüzde bu büyülü ses çok nadir duyulmaktadır.
Teknoloji, birçok meslek dalını kaybolmaya doğru sürüklüyor. Türkiye’nin her yöresinde olduğu gibi
Mersin’de de birçok usta zamana, teknolojiye ve unutulmaya yenik düşüyor.

4.16
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Kalaycılık
Şehir merkezinde pek görülmese de Mersin ilçelerinde halen sürdürülen, kaybolmaya yüz tutmuş
mesleklerden biri de kalaycılıktır. Eskiden mutfakta çok sık kullandığımız bakır tavaları, tencereleri hatta
çaydanlıkları mutlaka kalaylatmamız gerekirdi. Bakır eşyalar mutfakta yerini çelik ve döküm araç gereçlere
bırakınca kalaycılık da yok olmaya mahkum oldu.

4.17

Sepetçilik
Fabrikalarda üretilen ve bu nedenle daha ekonomik olan plastik ürünler sepetçiliği bitirme aşamasına
getirmiştir. Saz, kamış ve buğday sapı gibi esnek dal veya liflerden yiyecek ve eşya taşımak için örülerek yapılan
kulplu sepetleri yapan sepetçilerin sayısı da zaman içinde azalmıştır. Taşıma sektörünün gelişmesi, plastik
maddelerden yapılan malzemelerin kolay ve seri yapımı nedeniyle daha ekonomik oluşu bu mesleği de yok
denecek kadar azaltmıştır.

4.18
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Semercilik
Çok fazla emek isteyen bir meslek olan semercilik, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların motorlu
araçlara yönelmesinden ötürü işlevselliğini yitirmiştir. Günümüzde bu mesleği yapan çok az usta kalmıştır ve
bu ustalar, çırak yetiştiremediklerinden mesleklerinin yok olacağını düşünmektedirler.

4.19

Yorgancılık
Teknolojiye ve zamana yenik düşen bir meslek de el işi yorgancılık. Oldukça zahmetli bir meslek
olduğundan yorgancılık da günümüzde fabrikaların seri ve ucuz üretimine yenilerek yok olmaya yüz tutmuştur.

4.20

119

4.21

Mersin’de semercilik, yorgancılık, demircilik,
sepetçilik, kalaycılık gibi birçok meslek ne yazık ki her geçen
gün azalıyor. Bazıları teknolojiye yenik düşüyor, bazıları artık
kullanılmadığından unutuluyor, bazıları da yetiştirilecek
çırak bulunamadığından yok olup gidiyor. Bu kültürel
değerler ne yazık ki her geçen gün, geceleri gökyüzünden
kayan yıldızlar gibi birer birer kayboluyor.

Siz de çevrenizde unutulmaya yüz
tutmuş bir meslek hakkında bilgi
edinebilir misiniz?
4.22
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MERSİN’DE TURİZM
Evde sıkıldınız ve gezmek mi istiyorsunuz? Hemen
valizinizi hazırlayın. Güzelliklerini anlatmakla
bitiremeyeceğim bir şehirde gezdireceğim sizleri.
Hazır mısınız?
İlk defa göreceğiniz bir şehre gitmeden önce kafanızda bir plan kurarsınız. “Bu şehrin görülmesi
gereken, beni heyecanlandıracak yerleri neresi?” diye düşünürsünüz. Üç veya dört yer gördüğünüzde mutlu
olursunuz. Mersin, öyle gizli güzelliklere sahiptir ki anlatmaya kitaplar yetmez. Size bu güzelliklerden bir
kısmını bu bölümde anlatacağız.
Bir şehir düşünün her yöresinden tarih fışkırsın. Doğal şelaleleri, mavi bayraklı plajları, yaylaları olsun.
İslamiyet (Eshab-ı Kehf) ve Hristiyanlık açısından (Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi) dini öneme sahip yerleri
olsun. Birçok kültürü aynı anda yaşatabilsin. Sadece orada yetişebilen meyveleri olsun. Tüm Türkiye’de aranan
lezzetleri olsun. Karacaoğlan gibi değerleri Musa Eroğlu gibi ustalar takip etsin. Kumsallarında kitap okunup
denizinde yüzülsün. Şehirden aracınızla yarım saatte ulaşabileceğiniz bin metrenin üstünde yüksekliğe sahip
yaylalarında serinliğin tadı çıkarılsın.
Böyle bir şehir sadece masallarda olur diyorsanız, yanılıyorsunuz. Mersin, bu ve daha pek çok güzelliği
bünyesinde bulunduran nadir bir şehirdir. Mersinliler, burayı cennetten bir köşe gibi görürler. Zaten Mersin’i
bir gören bir daha bu şehirden kopamaz. Çünkü Mersin, tüm zenginlikleri, güler yüzlü insanları ve kendine has
lezzetleri ile adeta bir masal şehridir.
Mersin; bulunduğu coğrafyanın tarih öncesi devirlerden başlayarak değişik kültür ve uygarlıklara ev
sahipliği yapması nedeniyle tarih ve kültür varlıkları bakımından çok zengindir. İlimizde yaklaşık 10 kazı
merkezinde çeşitli uygarlıklara ait kalıntılar gün ışığına çıkarılmaktadır. Mersin Müzesi, Tarsus Müzesi, Silifke
Müzesi, Anamur Müzesi ve Narlıkuyu Mozaik Müzesi bu eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Müzelerimizde
kayıtlı tarihi eser sayısı yaklaşık 100.000’dir.

•
•
•
•
•
•
•

İl genelinde bulunan diğer müzeler
Mersin Atatürk Evi ve Müzesi
Mersin Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi
Mustafa Erim Mersin Kent Tarihi Müzesi
Mersin Deniz Müzesi
Tarsus Saint Paul Anıt Müzesi
Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi
Taşucu Amphora Müzesi
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Mersin’de sadece tarihi açıdan görülmesi
gereken 55 ayrı tarihi alan mevcuttur.
Bu alanlara birlikte bir yolculuk yapmaya
ne dersiniz?
Soli Antik Kenti
Milattan önce 7. yy’da kurulduğu tahmin edilmektedir. Mersin’in merkez Mezitli ilçesi; Neolitik,
Helenistik ve Roma dönemlerinden birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Soli Pompeiopolis Antik Kenti,
yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. 3 bin yıllık antik kent, Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne girmeye de adaydır.

4.23

Kız Kalesi
Deniz Kalesi olarak da bilinen Kızkalesi, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerine
kurulmuştur. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metre kadardır. Hakkında pek çok efsane bulunmaktadır. Burada
bulunan bir yazıttan, Kız Kalesi’nin 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir.
Günümüzde Mersin’in en çok turist çeken bölgelerinden biridir.

4.24
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Kleopatra Kapısı
Bizans Dönemi’nde inşa edilen kent surlarının eskiden Dağ Kapısı, Adana Kapısı ve Deniz Kapısı olmak
üzere üç farklı girişi bulunmaktaymış. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tarsus’u anlatırken bu kapı için İskele
Kapısı ismini kullanmıştır. Kapının kenarı at nalı şeklinde olup yerden yüksekliği 6,17 m, derinliği ise 6.18
m’dir. Tarsus’un 18. yy sonlarına kadar oldukça sağlam kalan üç kapılı surları, 1835 yılında Mısırlı İbrahim
Paşa tarafından yıktırılmıştır. Günümüzde sadece iki ayak üzerinde tek kemerli Deniz Kapısı kalmıştır. Mısır’ın
ünlü kraliçesi Kleopatra; sevgilisi Romalı General Antonius ile Tarsus’ta buluşmak üzere geldiğinde, o zamanın
limanı olan Gözlü Kule’de büyük bir törenle karşılandığı ve Kleopatra’nın Deniz Kapısı’ndan şehre giriş yaptığı
söylenir. Bu nedenle Deniz Kapısı’na Kleopatra Kapısı da denir.

4.25

Yumuktepe
Arkeoloji dünyasında ayrı bir önemi bulunan ve Neolitik Çağ’dan günümüze kadar kesintisiz yerleşim
yeri olmuş Yumuktepe, kent merkezinin yaklaşık 1 km kadar kuzeybatısındaki Demirtaş Mahallesi’nde yer
almaktadır. 1937 yılında John Garstang ve ekibi burada incelemeler yaparken, höyüğün batısında yer alan
Müftü Deresi’nin tahrip etmiş olduğu kesitlerde Neolitik Dönem’e ait aletlere rastlarlar. Bu nedenle höyükte
kazı yapmaya karar verirler. Bu kazılarda daha çok Prehistorik Çağ yerleşmeleri ile tanınan Yumuktepe’nin
10.-13. yüzyıllarda en az üç katman halinde, surlarla güçlendirilmiş önemli bir merkez olduğu ortaya
çıkmıştır. Arkeobotanik analizler, Akdeniz’de zeytinin ve incirin ana vatanının bu bölge olduğu, üzümün
ise daha geç dönemde geldiği gibi ilginç bulgular vermiştir. İ.Ö. 7000’den itibaren ticaret yolları saptanırken
imalat teknolojisindeki gelişme ortaya çıkartılmaya başlanmıştır. İ.Ö. 5000’den itibaren ise höyük tepesinde
surlarla kuşatılmış stadel, eteklerde ise evlerin teraslar üzerine yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Yumuktepe,
Kalkolitik Dönem’den sonra surlarla çevrilmiştir. Hitit İmparatorluğu zamanında da güçlü duvarların yapıldığı
anlaşılmıştır. Bu duvarlar İ.Ö. 1200 yıllarına kadar kenti korumuştur. Kent bu dönemde büyük bir yangınla yok
olmuştur. Son derece zengin kazı buluntuları Mersin Müzesi’nde sergilenmektedir.

4.26
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Adamkayalar
Farklı yapısı ve gizemiyle Adamkayalar, Mersin’deki önemli ve özgün tarihi eserlerden biridir.
Adamkayalar, dağın yamaçlarında kayalar üzerine insan figürlerinin yapılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu figürler
on bir ayrı çerçeve içerisinde yer almaktadır.
Erdemli ilçesnin Kızkalesi Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Deresi Vadisi’nde
bulunmaktadır.
Çerçevelerin altında bulunan yazıtların incelenmesi sonucunda, Adamkayalar kabartmalarının M.Ö.
2. yy’a ait olduğu anlaşılmıştır.
Kabartmalara inmeden sağda bulunan tepenin zirvesinde yer alan ve pek de tanınmayan ören yeri
içerisinde çok sayıda lahitin varlığı dikkat çekmektedir. Bu ören yerinde genellikle poligonal duvar örgü sistemi
görülmektedir.

4.27

4.28
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4.29

Görülmesi gereken ne kadar da
çok yer var, dediğinizi duyar
gibiyim.
Saint Paul Kilisesi ve Kuyusu
Eski Tarsus evlerinin yoğun olduğu bölgede St. Paul’un evi olarak kabul edilen yerin avlusunda bulunan
kuyu, St. Paul Kuyusu olarak bilinir. Evin bahçesinde yakın zamana kadar yapılan kazı çalışmalarında bazı
duvarlar ortaya çıkarılmıştır. St. Paulus’un Hıristyanlık için önemine bağlı olarak bu kalıntıların ve kuyunun
çok eskiden beri kutsal sayılması, kentte yakın zamana kadar yaşayan Hıristiyan cemaatinin inancının izleri
olarak yorumlanmaktadır.
Çevre düzenlemesi ve çevre istimlakları yapılmış olan kuyunun çapı 1,15 metredir. Ağız taşının silindir
biçiminde olmasına karşın, asıl kuyu gövdesi kare biçimindedir ve dörtgen kesme taşlarla yapılmıştır. Derinliği
38 metre olan kuyunun suyu yaz-kış hiç eksilmez. Kudüs’e hacı olmak için giderken yöreden geçen Hristiyanlar,
kutsal sayılan bu kuyu suyundan içmektedir. Bunun yanı sıra yapılan kazı çalışmalarında St. Paulus’un doğduğu
ev olarak tahmin edilen evin taş duvarları St. Paul Kuyusu’nun hemen yanında gün ışığına çıkarılmıştır.

4.30

4.31
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Eshab-ı Kehf
Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde sözü edilen bu mağara, Müslüman ve Hıristiyanlarca kutsal
sayılmaktadır. Mağaraya 15-20 basamakla inilir. Eshab-ı Kehf Mağarası’na ait bir efsane anlatılmaktadır:
“Mitolojik tanrılara inanışın gücünü kaybettiği dönemlerde, tek Tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten
kaçan Hıristiyan dinine mensup Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş
adında yedi genç; Putperestliğe dönmeyi kabul etmediklerinden Rum Hükümdar Dakyanus’un huzuruna
çıkarılmışlar. Bu hükümdar; Putperestlik dinine bağlı kalmalarını, aksi takdirde kendilerini öldürteceğini
söyleyerek onlara birkaç günlük zaman vermiş. Köpekleri Kıtmir ile birlikte bu yedi genç ölümden kurtulmak
için verilen süreden faydalanarak kaçmışlar ve bu mağaraya sığınmışlar. Allah tarafından 300 yıl uyutulmuşlar.
İlk uyanan, yiyecek almak için kente gider ama elinde bulunan zamanı geçmiş para yüzünden yakalanır.
Hükümdarın adamları parayı nerede bulduğunu sorar ve kendilerini oraya götürmesini isterler. O da yalnız
olmadığını altı arkadaşıyla beraber mağarada kaldığını söyler. Mağaraya gelirken hükümdarın adamlarının
elinden kurtulur, mağaraya dönerek arkadaşlarını uyarır. Hükümdarın adamları mağaraya ulaştığında kimseyi
bulamazlar. Yalnızca mağaranın tepesindeki kuş yuvasında hiç solmayan yedi nar dalı görürler.” Bu nedenle
burası Yedi Uyurlar Mağarası diye de anılır.
Halk arasında ziyaret dağı olarak bilinen dağ, konik biçimi ve topografik görünümü itibariyle doğal bir
özellik arz eder. Mağara 300 metrekare büyüklüğünde 10 metre yüksekliğindedir. Mağaranın içinde 3 tünel
mevcuttur. Eshab-ı Kehf Mağarasının yanına Osmanlı Padişahı Abdulaziz tarafından 1873 yılında bir mescit
yaptırılmıştır.
Eshab-ı Kehf ’in hemen yanında 2006 yılında ortaya çıkarılmış olan Taşkuyu Mağarası bulunmaktadır.
İçinde çeşitli oluşumları ve birbirinden farklı galerileri barındıran mağara, restore edilerek 2014 yılından
itibaren turizme açılmıştır.
Mağara içinde bulunan galeriler adını taşımaktadır. Mağara içinde yürüyüş platformları ve seyir
platformları bulunmaktadır. Mağara içinde bulunan galeriler Eshab-ı Kehf olarak adlandırılan yedi arkadaşın
adını taşımaktadır.

4.32

4.33
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Aynalıgöl Mağarası
Toplam 555 m uzunluğu, 46 m derinliği ve 22 m yüksekliği bulunan Gilindire Mağarası, yatay olarak
gelişmiş, kaynak konumlu polijenik fosil bir mağaradır. Akdeniz’in güzel koylarından birinin hemen kenarında
bulunan Gilindire Mağarası’nin içi, her türden damlataşı oluşumları (sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde
damlataşları, akma taşlar, mağara iğnesi) ile kaplıdır. Dev boyutlara ulaşan ve görünümleri son derece güzel
olan bu damlataşları, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırmışlardır. Bunun yanında mağaranın sonunda
bulunan, genişliği 18-30 m, uzunluğu 140 m, derinliği 5-47 m olan büyük göl, bu gölün kenarında yer alan ve
adacıklar oluşturan sarkıt, dikit, sütun ve mağara iğneleri mağarayı büyüleyici bir ortama dönüştürmüşlerdir.
Ana galerinin bazı bölümlerinde yer yer yarasalar yaşamaktadır. Ayrıca denizden ve karadan ulaşılabilen
mağaranın etrafındaki koylar, Akdeniz fokunun yaşam alanını oluşturmaktadır. Gerek bu canlılar, gerekse
doğanın güzelliği, mağaranın önemini ve cazibesini iyice artırmaktadır.

4.34
Cennet-Cehennem Çökükleri
Cennet çöküğü, Narlıkuyu’nun Hasanaliler Mahallesi’nde yer almaktadır. Bir yer altı deresinin
oluşturduğu kimyasal erozyonla, tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Cennet
çöküğünün taban kısmına 450 basamakla inilebilmektedir. Çöküğün tabanında 260 metre uzunluğunda bir
mağara vardır. Cennet Mağarası, içinde yer alan Meryem Ana Kilisesi nedeniyle inanç turizmi açısından da
önem taşımaktadır.
Cennet çöküğünün 75 m kuzeyinde Cehennem çöküğü yer almaktadır. Cehennem çöküğü 128 m
derinliğe sahip olup tehlikeli olduğundan ziyaretçilerin içine inmesine izin verilmemektedir.

4.35
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Tarihi Açıdan Görülmesi Gereken Diğer Yerler

Alahan Manastırı

Kelenderis Antik Kenti

Silifke Kalesi

Anamur Müzesi

Korykos Antik Kenti

Sinap Kalesi

Anemurium Antik Kenti

Kubat Paşa Medresesi

Softa Kalesi

Aya Thekla Manastırı

Lampron (Namrun) Kalesi

Sultan Alaeddin Cami

Cambazlı Kilisesi

Mamure Cami

Tarsus Eski Cami

Çandır Kalesi

Mamure Kalesi

Tarsus Müzesi

Dağpazarı Kilisesi

Mavga Kalesi

Tarsus Ulu Cami

Elaiussa Sebaste Antik
Kenti

Mersin Arkeoloji Müzesi

Taş Köprü

Meydancık Kalesi

Taşucu Amphora Müzesi

Mezgit Kalesi

Tekirambarı Sarnıcı

Mut Kalesi

Titiopolis Antik Kenti

Nagidos Antik Kenti

Tokmar Kalesi

Narlıkuyu Mozaik Müzesi

Uzuncaburç Kalıntıları

Nusret Mayın Gemisi

Yelbiz Kalesi

Olba Antik Kenti

Yeniyurt Kalesi

Eski Tarsus Evleri
Gediği Kalesi
Gözlükule Höyüğü
Gözne Kalesi
Gülek Kalesi
Hançer Kalesi
Hebili Kalesi
Kanlıdivane
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Öküzlü Ören Yeri
Roma Yolu

Yaylalarımız

Güzel Mersin’imizin bazı yaylalarını
tanıyalım.
Ayvagediği
Ayvagediği yaylası Toroslar ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir. Yaz aylarında nüfusu 20.000’i bulmakta
olup geçim kaynağı olarak tarım, hayvancılık, ticaret ilk akla gelenlerdir. Doğal güzelliği, tarihi ve mesire yerleri
ile görülmesi tavsiye edilen Mersin’in ender güzelliklerindendir. Mersin’in merkezine olan yakınlığı sebebiyle
yayla turizmi oldukça gelişmiştir.

4.36

Fındıkpınarı
Fındıkpınarı Mezitli ilçesi sınırlarında olan bir yaylamızdır. Yazın ziyaretçi akınına uğrayan bu yaylanın
rakımı 1200 metre ve Mersin’e uzaklığı 29 kilometredir. Yaylanın nüfusu 3000 civarındadır. Yazın bu sayı daha
da artmaktadır. Özellikle bu aylarda Fındıkpınarı’nda pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Kışın ise kar yağışı
oldukça yoğundur. Gidilip görülmeye, konaklamaya değer güzel bir yaylamızdır.

4.37
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Arslanköy
Mersin merkeze 52 km uzaklıkta güzel bir yaylamızdır. Toros Dağları’nın ortasında kurulmuş olan
Arslanköy; elma, şeftali, erik, kiraz gibi meyve ve sebze bahçeleri ile iç içedir. Arslanköy’ün 500 metre kuzeyinde,
Şekersu Kayası yakınında, bir yeraltı mağarası bulunmaktadır. Arslanköy ile Gözne arasındaki orman içinden
geçen toprak yol yakınına veya orman kenarına kamp kurularak çevre gezileri ve ornikolojik (kuş gözetleme)
inceleme yapılabilir.

4.38

Denizimiz
Mersin, Akdeniz Bölgesi’nin en güzel illerinden biridir. Ülke ekonomisine olan büyük katkısının
yanında turizmde de kendini göstermeye başlayan kent; birbirinden güzel mavi bayraklı plajları, muhteşem
doğası, tarihi ve turistik yerleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaktadır.
Türkiye’nin en güzel ve nitelikli denizine sahip olan Mersin, toplam uzunluğu 321 kilometreye uzanan
kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyıların 108 kilometresi ise doğal kumlu plajlardan oluşmaktadır. Bu sahil, yaz tatili
yapmak isteyenler için muhteşem bir alternatiftir.

Mersin’de mavi bayrak almaya hak kazanan
12 plaj olduğunu biliyor musunuz?
Mavi Bayrak; plaj ve marinalara verilen ve
oranın temiz, bakımlı, güvenli olduğunu
gösteren uluslararası bir çevre ödülüdür.
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4.39

4.40

Müzelerimiz

Mersin’de birçok müze olduğunu
biliyor musunuz?
Mersin Arkeoloji Müzesi
Çağdaş müzecilik faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren Mersin Arkeoloji Müzesi’nde; eserlerin
sergileneceği salonların yanı sıra geçici sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, kütüphane,
hediyelik eşya satış yeri, kafeterya gibi sosyal alanlar da yer almaktadır.
Müzemizde farklı türde eserlerin sergilendiği birçok alan bulunmaktadır. Ziyaretçiler; giriş katında
bulunan zaman tünelinde tarihe bir yolculuk yapma, kronolojik sergi salonunda uygarlıkların her alanda
nasıl geliştiği ve neler yapabildiklerini izleme, etnografik salonda insanların geçmişten günümüze kullandığı
etnografik eserlerin yanında Yumuktepe Höyüğü yakınında bulunan Huğ Evi’nin replikasını görme fırsatı
bulmaktadır.
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4.41

Mersin Deniz Müzesi
Mersin Deniz Müzesi, türk deniz harp tarihinin geçmişini gözler önüne seren çeşitli objeler ve
araştırmacılara hizmet veren kütüphanesi ile ziyarete açıktır. Ana sergi salonunda Deniz Harp Tarihi
konusunda kronolojik bilgiler verilmekte; sergi salonunda dönemlere ilişkin gemi modelleri, sancak, arma,
askeri kıyafetler, kesici, delici ve ateşli silahlar ile yağlı boya tablolar sergilenmektedir.
İnteraktif salonda Efsane Mahmudiye, Kahraman Hamidiye, Preveze ve Barbaros Hayrettin Paşa;
tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi, Milli Mücadele Dönemi’nin kahramanı Gazi Alemdar ve
Yavuz Muharebe Kruvazörü hakkında dijital ortamda bilgiler sunulmaktadır. Açık sergi alanında ise Türk
Deniz Kuvvetleri’nde kullanılmış yüzer unsurlarımıza ait top, asroc lancer, radar, torpido, mayın, su bombası
gibi objelerle denizaltı modeli ve Refah Gemisi’nin tahliye botu sergilenmektedir.
Müzenin B bloğunda bulunan ve geçici sergi salonu olarak kullanılan alanda belirli periyotlarla sergiler
açılmaktadır. Müzede bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla resim ve gemi
modeli atölyeleri de oluşturulmuştur.

4.42
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Mustafa Erim Mersin Kent Tarihi Müzesi
Mersin’in kültürel yaşamına yeni bir renk ve soluk getiren “Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi” binası
neredeyse 150 yıllık bir sivil mimarı örneğidir. Mustafa Erim tarafından restorasyonu ve teşhiri yapılarak
Mersin’in kültür ve sanat yaşamına kazandırılmıştır. 20. yy’ın ikinci yarısında bütün kentlerimizde görülen
hızlı değişimden Mersin de etkilenmiş ve günümüze bu geleneksel sivil mimari örneklerinden çok azı kalmıştır.
Müze olarak kent tarihinin araştırılmasına sunacağı katkılarla, kültür ve sanata olan ilgisiyle bilinen
Mersin’in kültürel yaşamında önemli bir merkez olması amacıyla düzenlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından “Özel Müze” yetki belgesi verilmiştir. 4 Eylül 2010 tarihinde açılmıştır.
Mersin Kent Tarihi Müzesi’nde bulunan bölümler şunlardır:
Geleneksel Mimari,
Mersin’de Yaşayan, Yetişen ve Iz Bırakanlar,
Mersin Eğitim Tarihi,
Mersin’in Kurtuluşu,
Çanakkale Savaşında Şehit Düşen Mersinliler,
Mersin Kronolojisi,
Mersin’in Cami ve Kiliseleri,
Atatürk’ün Mersin Ziyaretleri,
Yumuktepe Höyüğü,
Mersin’deki Tarihi Yapıların Fotoğraf ve Belgeleri.

4.43
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Kültürel Mirasımız Yörük Kültürü
Bugün çok az sayıda Sarıkeçili ailesi konar-göçer hayat sürdürmektedir. Büyük bir kültürden geriye
yalnız onlar kalmıştır. Hayatları, bütün bir yıl yayla-sahil konup göçmekle geçmektedir. Aydıncık, Silifke,
Gülnar ve Anamur sahillerinde kış mevsimini; Konya’nın Seydişehir ve Beyşehir yaylalarında yaz mevsimini
geçirmektedirler.
Sarıkeçililerin bütün varlığı davar ve deve sırtında taşınan ev eşyalarıdır. Sabah gün doğmadan çadırlar
sökülüp develere yüklenir, öğleye yakın uygun bir alana çadırlar kurulur. Ertesi sabah göç yeniden başlar. Bazı
konaklamalar iki günü bulabilir. Yolun geçtiği köylerin muhtarlığından geçiş izni alırlar. Geçtikleri yerleşim
yerlerinde çeşitli ihtiyaçlarını karşılarlar. Yolculukları süresince güneşe bakarak saatlerini tespit ederler.
Kendilerince geliştirilen takvimlere bakarak ve geceleri yıldızların durumuna göre hava tahminleri yaparlar.
Düğün ve cenaze merasimleri ise en yakın köyde yapılır.
Kış aylarında kaldıkları mevkiler, baharda göçtükleri yerler, hayvanlarının daha rahat etmesine bağlıdır.
Hayvanların ölümüne neden olan kene yüzünden bir kış kışladıkları yurtluklara bir sonraki yıl konmayabilirler.
Bir başka ifade ile her kış kışlakları, her bahar göç yolları değişebilir.
Günümüzde yerleşik hayatın sağladığı imkanlar nedeniyle Sarıkeçililer hızla yerleşik hayata geçmektedir.

4.44
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4.46
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MERSİN’İN ULAŞIM İMKANLARI

Mersin’de ana ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Mersin’in, şehirler Arası ulaşımda karayolu dışında
demiryolu, havayolu ve denizyolu bağlantıları da bulunmaktadır.

Mersin ili sınırları içinde bulunan otoyol,
karayolu ve il içi yollarıyla karayolu ulaşım
imkanları sağlanmaktadır.

4.47

Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali (MEŞOT)
İnşaatı tamamlanıp işletmeye açılan yeni Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali (MEŞOT), Mimar
Sinan Bulvarı üzerinde yer almaktadır. MEŞOT’un içerisinde şehirler arası ulaşım için kullanılan ana terminal
binası ve peronları, ilçeler arası ulaşım için kullanılan ilçe terminal binası ve peronları ve il içi ulaşım için
kullanılan belediye otobüsü peronları bulunmaktadır.
Mersin’de toplu ulaşım belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve dolmuşlar ile sağlanmaktadır.
Mersin’i yavaş yavaş gezmek, sahilde güzel vakit geçirmek için şehir içinde belli yerlerde bisiklet
kiralama noktaları bulunmaktadır. Bisikletle ulaşım; trafik yoğunluğunu azaltmakla birlikte, doğayla barışık
bir kültür oluşmasına katkı sağlamaktadır.

4.48

Mersin
Otogarı
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Demir Yolu Ulaşım Bağlantısı

Mersin
Garı
4.49

Mersin’de demir yolu, yolcu ve yük taşımacılığında aktif olarak kullanılmaktadır. Her gün MersinAdana, Mersin-İskenderun, Mersin-İslahiye arasında karşılıklı seferler yapılmaktadır.
Ayrıca Yenice’den Ankara, Eskişehir, Afyon ve İstanbul’a bağlantılar mevcut olup Adana bağlantısı ile
hat bulunan tüm illere ulaşım yapılabilmektedir.

Deniz Yolu Ulaşımı Alt Yapısı
Mersin Limanı, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en önemli ticari limanıdır. Liman, özellikle 19.
yy’da bölgedeki tarımsal üretimin Batı pazarlarına taşınması işleviyle gelişmiş ve günümüze kadar önemini
korumaya devam etmiştir. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri ithalat ve ihracat
faaliyetlerini gerçekleştirmek için Mersin Uluslararası Limanı’nı kullanmaktadır. Ayrıca Ortadoğu Ülkeleri ve
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, ABD ve AB ülkelerine ithalat-ihracat ve bu ülkelere transit yük taşımacılığı
da yapılmaktadır.
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Mersin Limanı, yurt içine ve Orta Doğu Ülkelerine kara, demir ve hava yolları ile bağlanmıştır.
Mersin Limanı; Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Ankara ile diğer sanayi
şehirlerine ve uluslararası tren istasyonlarına bağlantılıdır. Ayrıca limanın Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş,
Konya ve gelişmiş sanayi şehirlerine de otoban ile ulaşımı vardır.
Mersin Serbest Bölgesi, Mersin Uluslararası Limanı’yla bitişik konumda olup “koridor” adı verilen bir
karayoluyla limana bağlantılıdır.
Mersin feribot seferleri hem şehir merkezinden hem de Silifke’nin Taşucu beldesinden
gerçekleştirilmektedir. KKTC’nin Girne ve Gazimağusa şehirleri ile Lübnan’ın Tripoli şehrine karşılıklı olarak
feribot seferleri düzenlenmektedir.

4.50

Mersin
Limanı
Hava Yolu Ulaşımı

Mersin’de henüz bir havaalanı bulunmaması sebebiyle hava yolu ulaşımını kullanmak isteyen şehir
halkı, Adana Şakirpaşa Havaalanı’ndan yararlanmaktadır. Havaalanına şehir merkezinden kalkan servis
araçlarıyla ulaşmak mümkündür.

Tarsus’ta yapımı devam eden Çukurova
Bölgesel Havaalanı’nın tamamlanmasının
ardından ilimizin hava yolu ulaşımının
rahatlayacağı düşünülmektedir.
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ACİL TELEFON NUMARALARI

112

Acil Çağrı
Sağlık Danışma
Polis İmdat
Jandarma İmdat
İtfaiye (Yangın İhbar)
Sahil Güvenlik
Orman Yangın İhbar
AFAD (Doğal Afet Yardım)

186

185

187

175

Elektrik Arıza

Gaz Arıza

138

Su Arıza

Alo Tüketici

4.51
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Ünite 4

Sıra Sende

1

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Mersin’de ana ulaşım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava yolu		

B) Demir yolu		

C) Kara yolu		

D) Deniz yolu

2) Mersin Serbest Bölgesi’nin Mersin Limanı’na bağlantılı olduğu kara yoluna ne ad verilir?
A) Otoban		

2

B) Koridor		

C) Liman yolu		

D) Çevre yolu

Acil durumlarda aranması gereken birimlerin telefon numaralarını karşısına yazınız.
Sağlık Danışma ………………….........
Elektrik Arıza………….………………		
Polis imdat …….………………………
Alo Tüketici…….……………………...
Yangın ihbar .….……………………....
AFAD (Doğal Afet).................................

3

Aşağıdaki ilk sütunda şehrimizde bulunan tarihi eserler, ikinci sütunda ise şehrimizin
bazı ilçelerinin isimleri yer almaktadır. Verilen tarihi eserlerin hangi ilçede olduğunu
düşünüyorsanız, ilçenin önünde yer alan harfi tarihi eserin önündeki ( ) kısmına
yazarak eşleştirme yapınız.
(
(
(
(
(
(
(
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) 1. Eshab-ı Kehf
) 2. Cennet – Cehennem
) 3. Kız Kalesi
) 4. Soli Harabeleri
) 5. Yumuktepe
) 6. Kleopatra Kapısı
) 7. Aynalı Göl

A. Tarsus
B. Erdemli
C. Aydıncık
D. Merkez (Toroslar)
E. Merkez (Mezitli)

Ünite 4

Sıra Sende

4

Aşağıda verilen bilgilerin önlerine doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

( ) Teknolojiye ve zamana yenik düşen bir meslek de el işi yorgancılıktır.
( ) Keçi, ilimizde küçükbaş hayvan besiciliğinde önemli bir yer tutmaktadır.
( ) Ülkemizin muz üretiminin yaklaşık dörtte üçü, çilek üretiminin yarısı, limon üretiminin üçte
ikisi ilimizde yapılmaktadır.
( ) Sepetçilik, her geçen gün ilgi gören mesleklerdendir.
( ) Antalya ve Mersin, Türkiye’nin kış aylarında sera sebzesi ihtiyacını karşılar.
( ) Mersin ağaçlandırmada 2017 yılında Türkiye birincisidir.

5

Mersin’de görülmesi gereken
beş tarihi yerin adını yazınız.
1-.........................................................
2-.........................................................
3-.........................................................
4-..........................................................
5-..........................................................

7

6

Mersin’de yetişen meyvelerden
beş tanesinin adını yazınız.
1-.........................................................
2-.........................................................
3-.........................................................
4-..........................................................
5-..........................................................

Aşağıdaki sözcükleri ilgili oldukları kutucuğun içine yazınız.

Aslanköy
Eshab-ı Kehf
Portakal
Tantuni
Fındıkpınarı
Limon
Cezerye
Aynalıgöl
Ayvagediği
Adamkayalar
Çilek
Kızkalesi
Muz

Mersin’deki tarihi mekanlar

Mersin’de yetiştirilen ürünler

Mersin’in simge yiyecekleri

Mersin’deki yaylalar
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Arkadaşlar, bakalım bu
ünitede neler öğreneceğiz?

1

Yaşadığımız şehrin kültür ve
sanat imkânlarını
öğreneceğiz.

2

Yaşadığımız şehrin tarihî ve
kültürel mekânlarını
inceleyeceğiz.

3

Şehrin yetiştirdiği tarihî
şahsiyetleri, sanat, edebiyat,
müzik, spor ve bilim
insanlarını tanıyacağız.

4

Yaşadığımız şehrin somut
olmayan kültür varlıklarını
keşfedeceğiz.

5

Yaşadığımız şehre özgü dil
özelliklerini fark edeceğiz.

6

Yaşadığımız şehre özgü yerel
yayıncılığın zaman içerisindeki
gelişimini ve bugünkü
durumunu araştıracağız.

7

Yaşadığımız şehre özgü müzik
kültürünü tanıyacağız.

8

Yaşadığımız şehrin önemli
günlerini öğreneceğiz.

9

Yaşadığımız şehrin çocuk ve
gençlere sağladığı hizmetleri
araştıracağız.

10

Yaşadığımız şehirdeki geleneksel
ve güncel spor imkânlarını ve
faaliyetlerini araştıracağız.

ŞEHRİN KÜLTÜR SANAT İMKANLARI
Akdeniz’in incisi olan Mersin; sanat, kültür ve tarihin ustaca harmanlandığı bir ilimizdir. Kentin
antik mekanlarında uluslararası müzik festivallerine katılabilir, Akdeniz’in maviliğinde ruhunuzu müzikle
besleyebilirsiniz. Zengin iklimi ile ruhunuzun yanında midenize de ziyafet verebileceğiniz bu şehir, insanoğlunu
cezbeden bir güzelliğe sahiptir.
Bölgede narenciye sektörünün özel bir yeri vardır. Bu nedenle ortaya çıkan Narenciye Festivali, dünya
ve Türkiye kamuoyunun ilgisini Mersin’e çekmeyi başarmaktadır. Uluslararası boyutta kutlanan bu festival
Türkiye’nin meyveyle süsleme yapılan ilk ve tek festivalidir. Bunun yanında Mut Kayısı Festivali, Silifke Batırık
Şöleni, Tarsus Üzüm Festivali, Kız Kalesi Turizm Festivali şehrin olmazsa olmaz eğlenceleridir. Şehrin kültür
gelişimine katkı sağlayan bu festivallere son dönemlerde Akdeniz Karaduvar Balık Festivali, Erdemli ve Toroslar
Kar Festivalleri de eklenmiştir.

5.1

Mersin Narenciye
Festivali

5.4

5.3

Mut Kayısı Festivali
Kız Kalesi
Turizm Festivali

5.7

Tarsus Üzüm
Festivali
5.2

5.5

Silifke
Batırık Şöleni
5.8

5.6
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Akdeniz Karaduvar
Balık Festivali

Erdemli Kar
Festivali

Toroslar Kar Festivali

Tarihi ve turistik açıdan görülmesi gereken başlıca yerler: Alahan Manastırı (Mut), Kravga Köprüsü,
Kız Kalesi, Yumuktepe, Kanlıdivane (Neapolis), Anamuryum Antik Kenti, Viranşehir, Tarsus - Aziz St.Paul
Kilisesi, Silifke-Uzuncaburç, Karaduvar, Ayaş, Namrun Kalesi (Lampron), Narlıkuyu, Zeus (Jupiter) Tapınağı,
Cennet Cehennem Mağaraları, Çukurpınar Mağarası, Korikos Kalesi, Mamure Kalesi, Arslanköy Kaya
Mezarları, Adam Kayalar, Tarsus-Ulu Cami, Tarsus-Eski Cami, Büyükeceli Kaya mezarları, Mersin Müzesi,
Atatürk Evi ve Müzesi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, Narlıkuyu Örenyeri Müzesi sayılabilir.

5.9

5.10

5.11

		

Adam Kayalar

Alahan Manastırı
5.13

5.12

Kanlıdivane

Kravga Köprüsü
5.16

5.15

Yumuktepe

Namrun Kalesi

Anamuryum
Antik Kenti
5.14

Mamure Kalesi
5.17

Uzuncaburç
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Mersin’de kültür ve sanat faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Mersin’in kültürel gelişimini sağlayan unsurlardan
biri de tiyatrodur. Duygular, fikirler, hayaller tiyatro aracılığıyla ete kemiğe bürünür.
Kültür Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesine ait tiyatro toplulukları her yıl birçok oyun
sergilemektedir. Bu oyunlar Mersinliler tarafından beğeniyle izlenmektedir. Öyle ki köylerde küçük topluluklar
da tiyatro ile ilgilenmektedir. Bunlardan biri Arslanköy’de kendi çabasıyla bir topluluk kuran ve oyunlarını
yazan Ümmiye Koçak’tır.
1957 yılında 10 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelen Ümmiye Koçak’ın hikayesinde
her şey Maksim Gorki’nin “Ana” kitabını okuması ile başlar ve bunu hayalleri takip eder. İyi bir dinleyici ve
gözlemci olan Ümmiye Koçak; duygularını, fikirlerini ve hayallerini ifade edebilmek için bir tiyatro topluluğu
kurar ve Mersin’de kadınların sesi olur. Bugün yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle layık görülen Ümmiye
Koçak, sadece Mersin’in değil Türkiye’nin de gururu olmayı başarır. Bu yönüyle Ümmiye Koçak ve arkadaşları
tiyatro konusunda insanlara rol model olmuştur.

5.18

5.19

Turizm, tiyatro, tarih ve müziğin yanında Devlet Opera ve Balesi binası ile kültür ve sanat ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bu şehir, Doğu-Batı medeniyetinin sentezi olmuştur.

5.20

5.21

5.22
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Şehir, İnsan, Kimlik
Şehri oluşturan bazı kavramlar adeta gizemli bir şekilde birbirlerine bağlıdır. Şehirlerdeki sanat
varlıkları o şehrin kültürünü ve kimliğini oluşturmada büyük bir etkendir, denilebilir.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mersin, şehir kültürü açısından önemli bir yerdedir.
Geçmişinden birçok kültür unsurunu bünyesinde barındırır. Gelenek, görenek, dil, din, tarih ve sanat gibi
etkenler sayesinde sakinlerine farklı kültürlerle iç içe yaşama şansı tanıyan nadide şehirlerimizden biridir.
Şehir, insan, kimlik ilişkisi de bu şekildedir. Hacı Bayram Veli’nin asırlar öncesinden günümüze ışık
tutan ifadesiyle söyleyecek olursak:

“İnsan, şehri inşa ederken aslında
taşın toprağın arasında kendini inşa
eder. Gönülde her ne var ise şehir
olarak görünür. Gönlü taş olanın
şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın
şehri gülistan olur.’’

Hacı Bayram Veli
5.23

İnsan şehrin sokaklarında, evlerinde, parklarında, iş yerlerinde, okullarında, dolayısıyla birçok
mekânında yaşar ve zamanla bu mekanlarda da kendini inşa eder. İnsanın fikir dünyasının şekillenmesinde
yaşadığı bu katkı yadsınamaz bir boyuttadır. Şehrin katkısı hem mimari olarak hem de şehrin diğer kültür
öğelerinin etkileri olarak düşünülebilir.
Şehir ve insan ilişkisi en çok da bardak ve su ilişkisi gibidir. Bardak, şehre; su, insana benzetilebilir.
Sonuçta bardağı üreten de bardağa şekil veren de insandır. Suyu hangi kaba koyarsan koy konduğu kabın
şeklini alır.
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ASYA’DAN AKDENİZ’E
BİR MERSİN YOLCULUĞU
Mersin denince akla gelen pek çok eser vardır.
Bu eserler Mersin’e kimlik kazandıran yerlerdir
aynı zamanda. Gelin, Asya’nın rüyasında tanıştığı
martıyla şehrimize kimlik kazandıran bu eserlere bir
yolculuk yapalım.
Asya, her gece aynı rüyayı görüyordu. Uçsuz bucaksız bir deniz… Masmavi suların ortasında nereden
geldiğini bilemediği bembeyaz taşlarıyla denizin ortasında inci gibi duran bir kale! Sahi bu kale nereden
gelmişti? Yine bir gece rüyasında içinde o kaleye varmak için dayanılmaz bir istek uyandı. Yüzme bilmemesine
rağmen kendini Akdeniz’in sıcak sularına bıraktı. Birkaç kulaçta gözlerini kalenin içinde açtı. Kaleyi biraz
inceledikten sonra hayranlığını gizleyemedi. Acaba bu kaleyi kim, neden yapmıştı? Derken bu iç sesine ansızın
bir martı cevap verdi. Asya bir anda irkildi. Bir martı kendisi ile konuşuyordu. Şaşılacak şeydi doğrusu.
Asya:
-Sen konuşabiliyor musun?
Martı:
-Evet konuşabiliyorum, belki de dünyanın en yaşlı martısıyım.
Asya:
-Kaç yaşındasın peki?
Martı:
-Bu kale yapıldığından beri varım, 2400 yıllık bir ömür benimkisi.
Martı; kendisine bir arkadaş bulmanın heyecanı ile başladı, kalenin hikayesini anlatmaya. Asya merakla
dinliyordu.
Vaktiyle Korykos’ta yaşayan bir Kral, bir kız çocuğu olsun diye gece gündüz Tanrı’ya dua edermiş.
Sonunda dileği yerine gelmiş ve dillere destan çok güzel bir kızı olmuş. Bu kız hem güzelliğiyle hem de
yardımseverliğiyle herkesin hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Bir gün Korykos kentine bir Kahin gelmiş. Kral,
Kahin’i sarayına davet ederken ona, kızının geleceğini sormuş. Kahin de kızının on dokuz yaşına geldiğinde bir
yılan tarafından sokularak öleceğini söylemiş. Bunun üzerine Kral çok üzülmüş, acaba kızımı nasıl kurtarırım,
diye derin derin düşüncelere dalmış. Bir gün aklına güzel bir fikir gelmiş. Kral, denizin ortasına bir kale
yaptırmış ve kızını oraya yerleştirmiş. Bu şekilde yılan sudan geçemeyeceği için kızı kurtulacakmış. Aradan
aylar, yıllar geçmiş, kızı on dokuz yaşına geldiği için kızının şerefine kalede eğlence tertip etmiş. Bu eğlencede
kızına hediye olarak nefis Tarsus üzümlerinden oluşan bir sepet sunulmuş. Üzümü çok seven Kral’ın kızı tam
üzümü yemeye başlarken sepetin içinden çıkan bir yılan onu sokmuş ve kızı ölmüş. Asya, bu kıza çok üzüldü.
Demek ki insanın yazgısı pek değişen bir şey değildi.
Asya; kaleye doğru yüzerken deniz suyunun kimi yerlerde sıcak, kimi yerlerde soğuk olduğunu fark
etmişti. Bunun sebebini sorduğunda Martı’nın cevabı oldukça ilginçti:
-Cennetten gelen sudur da ondan.
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Martı, Asya’nın şaşkınlığını gidermek istercesine: “Beni takip et.” dedi ve kısa bir yolculuğun ardından
kendilerini devasa iki mağaranın önünde buldular. Aslında mağaradan çok bir çöküğü andırıyordu burası.
Cennet dedikleri yer, adını yemyeşil oluşu ve dibinde akarsuyun bulunuşundan alıyormuş.Hemen yanıdaki dik
çökük ise Cehennem olarak adlandırılıyormuş.
Bu çöküklerin güneyinde M.S. 5. yy’da Aziz Paulus tarafından yapılan Meryem Ana Kilisesi varmış.
Sonra Cennet Çöküğü’nün biraz güneyinde bulunan Astım-Dilek Mağarası’na ilerlediler. Asya, buradan
da çok etkilenmişti. Bu mağaranın astım hastalarına iyi geldiği bilgisini aklının bir köşesine yazdı.
Asya, rüyasında 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk ve bir dağ keçisi gördüğünü hatırladı; bunu Martı’ya
anlatırken Martı sözünü kesti:
-Adamkayalar’dan mı bahsediyorsun? Az ileride hadi gidelim.
Sonunda Adamkayalar’a vardılar. Burası Kız Kalesi’ne yakın bir mesafede bulunan, yalnız Anadolu’daki
değil, dünyadaki birkaç nadir şaheserden biriydi.
Bu iki arkadaş bir süre dinlendiler. Sonra Martı söze girdi:
-Madem bir rüya ile yolculuğa çıktık, seni Yedi Uyurlar ile tanıştırmazsam olmaz!
Yedi Uyurlar’ı ilk kez duymuştu Asya. Martı’dan dinleyince belki de en çok etkilendiği hikaye bu
oldu. Burası, Tarsus’ta bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası olarak bilinen hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar
tarafından kutsal kabul edilen bir mağaraymış. Yedi genç, Kral Dakyanus’un zulmünden kurtularak bir
mağaraya sığınmışlar. Bu yedi genç ve köpekleri Kıtmir, Allah tarafından üç yüz yıl uyutularak kralın zulmünden
kurtulmuşlar.
Asya bir an düşündü; acaba yaşadığı şeyler, gezdiği yerler gerçek mi yoksa düş müydü? Martı, insanla
hiç konuşur muydu? Etrafına baktığında odasında, sımsıcak yatağında olduğunu anladı. Elinde ise bir tüy
parçası olduğunu fark etti. Son sözü: “Güle güle Martı, güle güle; başka düşlerde görüşmek üzere!” oldu.

5.24

5.25

Cennet
Cehennem

Kız Kalesi
5.27

Astım Dilek
Mağarası

Meryem Ana
Kilisesi
5.26

5.28

Adamkayalar

Yedi Uyurlar
Mağarası
5.29
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ŞEHRİMİZ MERSİN’İN YETİŞTİRDİĞİ
DEĞERLER
Mersin; doğal güzellikleri, verimli iklimi, tarih boyunca ev sahipliği
yaptığı uygarlıklar ve kültürel çeşitliliklerinin yanında, yetiştirdiği
şahsiyetleriyle de oldukça zengin bir şehirdir.
Sevgili Arkadaşlar,
Dünden bugüne şehrimizin yetiştirdiği tarihi
şahsiyetler ile sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim
insanlarından kimleri biliyorsunuz?
Her biri farklı bir alanda şehrimize ve ülkemize katkılar
sunmuş bu kişileri birlikte tanıyalım mı?

Karacaoğlan
Halk Ozanı

1606 yılında doğmuştur. Halk Edebiyatı’nın önemli ozanlarındandır.
Nerede doğduğuyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte Mersin’in Tarsus,
Silifke, Mut ve Gülnar ilçelerinin bazı köyleri de Karacaoğlan’ın kendi
yörelerinden olduğunu söylerler. Karacaoğlan’ın doğum yeri net olarak
bilinmese de Çukurova Toroslar’da doğup yörenin Türkmen aşiretleri
arasında yaşadığı bilgisi ile ilgili genel bir kabul bulunmaktadır.
Asıl adı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda
adının Simayil olduğu ifade edilmiştir. Kendi şiirlerinin bazılarında ise adı
İsmail, Halil ve Hasan olarak geçmektedir.
Şiirleri genel olarak aşk ve doğa üzerine kuruludur. Ayrılık, gurbet,
sıla özlemi ve ölüm konularını da şiirlerinde işlemiştir. Karacaoğlan’ın yazılı
kaynaklarda beş yüzün üzerinde şiiri bulunmaktadır.
Genç yaşta gurbete çıkan Karacaoğlan, Anadolu’nun çeşitli illerini
gezmiş; yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep
yörelerinde geçirmiştir.

5.30
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Karacaoğlan Mut ilçesinde bulunmuş ve burada vefat etmiştir. Mezarı
Mut ilçesinin Karacaoğlan köyünde (Çukur köyü) bulunan Karacaoğlan
Tepesi’ndedir. Karacaoğlan’ın mezarı 1997 yılında anıt mezar haline
getirilerek ziyarete açılmıştır. Karacaoğlan, aynı zamanda tarihte heykeli
dikilen ilk ozandır. Heykeli Mersin’in Mut ilçesine 8 Haziran 1973 tarihinde
dikilmiştir.

Doğan Cüceloğlu
Psikolog, Yazar

5.31

1938 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde dünyaya geldi.
Ortaokul öğrenimini Silifke’de tamamladı. Lise öğrenimini Ankara
Atatürk Lisesi ve Kırklareli Lisesinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji
Bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de Illinois Üniversitesinde
Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktora yaptı.
Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.
Türkiye’de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yaptı.
Aldığı bursla bir sene süreyle Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde
ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulundu.
1980-1996 yılları arasında ABD‘de bulunan Fullerton şehrinde
Kaliforniya Eyalet Üniversitesinde görev yaptı.
Emekli olup Türkiye’ye döndükten sonra kitap yazma çalışmalarını
sürdürdü. Ağırlıklı olarak düşünce, duygu ve davranışları; bilimsel
psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.
Ayrıca Cüceloğlu’nun yaşamını anlatan, Canan Dila tarafından
kaleme alınmış “İnsanı Ararken-Doğan Cüceloğlu Kitabı” adlı bir kitap
da bulunmaktadır.
Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar, seminerler vermekte ve
televizyon programlarına katılarak birikimlerini insanlara aktarmaktadır.

19 Aralık 1925 tarihinde Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise
eğitimini Mersin’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
kazandı ve orada okumaya başladı. Resme olan ilgisi nedeniyle Hukuk
Fakültesinden Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne geçiş yaparak
eğitimini tamamladı. Öğrencilik dönemi ve sonrasında resim çalışmaları
yaptı.
Bir süre film eleştirmeni, ressam, senaryo yazarı ve yönetmen
yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1951 yılında “Kanlı Feryat” adlı filmle
yönetmenliğe başladı.

Atıf Yılmaz Batıbeki
Yönetmen, Yapımcı,
Senarist

Türk sinemasında en çok ilgi gören ve izlenen filmlerde hep
onun imzası vardır. Atıf Yılmaz, film kalitesiyle her dönem örnek
olmayı başarmıştır. Filmleri dünyanın birçok ülkesinde festivallerde
gösterilmiştir.
Türk sinemasının en üretken sanatçılarındandır. 119 filmin
yönetmenliğini, 27 filmin yapımcılığını ve 52 filmin senaryo yazarlığını
yaptı. Yönettiği son film 2004 yılında Eğreti Gelin filmi oldu. Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nde en çok ödül alan yönetmen olarak tarihe
geçti.

5.32

Oldukça aktif bir kişiliğe sahip olan Atıf Yılmaz Batıbeki Türk
sineması içinde yer aldığı süreçte birçok meslek örgütünün kuruculuğunda
ve yönetiminde yer aldı. 5 Mayıs 2006 tarihinde vefat etti.
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Ümit Yaşar Oğuzcan
Şair

22 Ağustos 1926 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.
İlkokulu Eskişehir’de, ortaokulu Konya’da, liseyi ise Eskişehir Ticaret
Lisesinde okudu. Liseden mezun olduğu yıl Osmanlı Bankasında
çalışmaya başladı. 1977 yılında kendi isteğiyle memuriyet görevinden
emekli oldu.
Şiire 1940 yılında “Yedi Gün” dergisinde şiir yazarak başladı.
“İnsanoğlu” adlı ilk şiir kitabını 1947 yılında yayınladı. Şiir plakları ve
şarkı sözleriyle de başarılı çalışmalara imza attı. Bazı şiirleri sanat müziği
bestecileri tarafından bestelenmiştir.

5.33

33’ü şiir olmak üzere toplam 50 kitabı bulunmaktadır. Şiirleri
Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Yunanca, Bulgarca,
İtalyanca ve Lehçe’ye çevrildi. “Sahibini Arayan Adam” adlı kitabı
İtalyanca’ya çevrildi. 4 Kasım 1984 tarihinde vefat etti.

1926 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi 1931 yılında Mersin’e
yerleşti. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin Resim Bölümüne girdi.
Yükseköğrenimine Mimarlık Bölümünde devam etti.
İlk kişisel resim sergisini 1949 yılında Mersin’de açtı. 1969 yılında
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin kurulmasında aktif
görev aldı ve kurucu üye oldu.
Ülkemizde 50’nin üzerinde resim sergisi açtı. Yurtdışı ve yurt
içinde 130 karma sergi ve bienale katıldı. Eserleri Venedik ve Monako
şehirlerinde sergilendi.
Resim yaşamı süresince birçok ödül aldı. Kendisine 1988 yılında
50. Sanat Yılı ödülü verildi. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde Güzel
Sanatlar Fakültelerinde ders verdi. Resim yarışmalarında jüri üyeliği
yaptı. 2 Mart 2008 yılında Ankara’da hayatını kaybetti.
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Nuri Abaç
Ressam
5.34

		

12 Ocak 1924 yılında Mersin’de doğdu. İlk müzik derslerini
abisi Hayri Kodallı’dan aldı. Mersin Cumhuriyet İlkokulu ve Mersin
Ortaokulunda okudu. 1939 yılında Ankara Devlet Konservatuarı
Kompozisyon Bölümüne girdi. Konservatuar tahsili esnasında
kompozisyon, piyano ve teori ve müzik tarihi konularında çalıştı.

Nevit Kodallı
Müzisyen

1946 ve 1947 yıllarında Devlet Konservatuarının İleri Devre
Kompozisyon ve Orkestra Yönetim Bölümlerinden yüksek ihtisas yaparak
mezun oldu. 1948 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Avrupa
konkurunu birincilikle kazanarak devlet bursuyla Fransa’ya gönderildi.
Burada kompozisyon orkestra yönetimi dersleri aldı ve özel çalışmalar
yaptı.
1950 ve 1952 yılları arasında 13 bölüm içeren Atatürk Oratoryosu
adlı eserini yaptı. Atatürk Oratoryosu ilk kez Atatürk’ün naaşının
Anıtkabir’e aktarıldığı gün seslendirildi. 1953 yılında Türkiye’ye döndü.
Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarında kompozisyon öğretmeni olarak
görev aldı.

5.35

Müzik yaşamı boyunca orkestra ve bale şefliği, Devlet Balesi
Yönetmenliği, Ankara Konservatuarı Müzik ve Müzikoloji Bölüm
Başkanlığı, Kültür Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak çalıştı.
Ulusal ve uluslararası alanlarda önemli eserlere imza attı.
Fransa’nın edebiyat ve güzel sanatlar alanında sunulan “Oficier Nişanını”
aldı. 1981 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanıyla onurlandırıldı. 02.09.2009
tarihinde Mersin’de vefat etti.

1 Ocak 1916 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.
Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarım bırakarak iş hayatına atıldı ve birçok
işte çalıştı. Gençlik yıllarında Mersin’de tiyatro yaptı.
Daha sonra İstanbul’a giderek Yeşilçam’da sinema filmlerinde set
işçisi olarak çalışmaya başladı. Setlerde işçilikten dekoratörlüğe kadar
birçok işte çalıştı.
1952 yılında sinema oyunculuğuna başladı. Oyunculuğu halk
tarafından sevildi ve benimsendi. Sinema tarihinde “bir dönemin tipik
ve usta karakter oyuncusu” olarak adı geçti. Sinema oyunculuğu yaşamı
boyunca yaklaşık 400 filmde rol aldı. 26 Ekim 1975 tarihinde İstanbul’da
hayatını kaybetti.

Danyal Topatan
Sinema Oyuncusu

5.36
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Haldun Dormen
Tiyatro Oyuncusu,
Yazar

5 Nisan 1928 yılında Mersin’de doğdu. 1 yaşındayken ailesi
İstanbul’a yerleşti. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı
sakatlandı. Ortaokulu Galatasaray Lisesinde, lise eğitimini Robert
Kolejinde tamamladı. Amerikada Yale Üniversitesinin Drama
Bölümünden master derecesiyle mezun oldu.
1959 yılında Betül Mardin ile evlendi. Galatasaray Lisesinde
öğrenci iken ilk defa sahneye çıktı. Beyoğlunda 60 kişilik salonu bulunan
Cep Tiyatrosu’nu, 1957 yılında ise İstanbul’da Dormen Tiyatrosu’nu
kurdu. 1961 yılında Türkiye’de sahnelen ilk müzikal olarak bilinen “Sokak
Kızı İrma” oyununu sahneledi.
1966 yılında “Bozuk Düzen” ve “Güzel Bir Gün İçin” filmlerinin
yönetmenliğini yaptı. Bu filmler 3. ve 4. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nde ödüller aldı.

5.37

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde
ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından kendisine “Onursal Bilim
Doktoru” unvanı verildi.
Bugüne kadar 30’u müzikal olmak üzere 140 oyun sahneledi ve
100’ü aşkın oyunda oynadı. Radyo ve televizyon programları yaptı. 50’ye
yakın eserin çevirmenliğini yaptı.
Anılarını Sürç-ü Lisan Ettikse, Antrakt, İkinci Perde adlı kitaplarda
yazmıştır.

1946 yılında Mersin’in Mut ilçesi Kumaçukuru köyünde doğdu.
Öğrenimini Mut’ta tamamladı. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyarak
bağlama çalmaya başladı. Ortaokul öğrencisiyken okul programında
“Karacaoğlan” rolünü oynadı ve saz çaldı. Bu rolden çok etkilenen Musa
Eroğlu, kendini müzik alanında geliştirmeye devam etti.
1971 yılında Ankara Radyosu’nda “Radyo Sanatçısı” olabilmek
için açılan sınava girdi ve sınavı kazandı. İlk plağını 1969 yılında “İkimiz
Toprağa Girelim Elif ” ismiyle çıkardı. TRT’de mahalli sanatçı olarak çalıştı.
Çıkarmış olduğu plakların yanı sıra 34 müzik albümü bulunmaktadır.
Türk Halk Müziği’ne eserleriyle büyük zenginlik kattı. Abdürrahim
Karakoç’un sözlerini yazdığı “Mihriban” şiirine yaptığı beste ile ülke
genelinde tanındı. Telli Turnam, Yolun Sonu ve Halil İbrahim en tanınan
ve sevilen eserleri olmuştur.
Ülkemizin birçok şehrinde ve yurt dışında birçok ülkede konserler
verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kendisine “Devlet
Sanatçısı” unvanı verildi.
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Musa Eroğlu
Türk Halk Müziği
Sanatçısı
5.38

Doğan Akça
Ressam

1936 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Lisesinde öğrenim gördüğü
yıllardan itibaren çalışmaya başladı. Çalışma hayatı nedeniyle çok istediği
halde resim eğitimi alamadı.
Resim hayalinden vazgeçmedi. 1990 yılına kadar pastel, suluboya
ve karakalemle resimler yaptı. 1990 yılında 54 yaşındayken Ressam
Hasan Kavruk’tan yağlıboya resim dersleri almaya başladı. 1992 yılında
ilk sergisini Mersin’de açtı.

5.39

1994 yılından itibaren sadece resimle uğraştı. Kendisiyle ilgili
bütün eleştiri ve önerileri içtenlikle dinleyerek kendini geliştirdi. Mersin,
Ankara, İstanbul, Adana ve Bodrum’da 30 kişisel sergi açtı. Eserleriyle
birçok karma sergiye katıldı. 2007 yılında Mersin’de vefat etti.

1954 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini
Mersin’de tamamladı. 1972 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme
yeteneğini kaybetti.
Ressam Nuri Abaç ile İlhan Çevik’in teşvikleriyle resme yöneldi.
Resim eğitimini aynı hocalardan aldı. Kısa sürede sanatsal çizgisini
saptayan sanatçı, resmi bir yaşam biçimi olarak seçti ve bütün zamanını
ona adadı.

Ahmet Yeşil
Ressam
5.40

Farklı şehirlerde 65 kişisel sergi açtı. 214 karma sergide eserleri
sergilendi. Resimleri ayrıca Almanya, Amerika Hollanda, Kanada ve
İngiltere’de de sergilenmiştir.
Mersin’e duyduğu ilgi ve sevgi dolayısıyla 1988’de “Mersin’in Eski
Evleri” konulu bir dizi çalışma yaptı. Mersin’deki özel atölyesinde resim
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir.

Bu isimlerin dışında Şehrimiz Mersin’in yetiştirdiği
tarihi şahsiyetler ile sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim
insanlarından sizin bildikleriniz var mı?
Bununla ilgili bir araştırma yapıp araştırma sonuçlarınızı
bir sonraki dersimizde sınıfta bizimle paylaşır mısınız?
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASIMIZ
Somut olmayan kültürel miras, kültürel çeşitliliğe ve insan
yaratıcılığına saygıya katkıda bulunan mirastır. Kuşaktan
kuşağa aktarılır. Toplulukların kimlik ve devamlılık
duygusu kazanmasını sağlar.

UNESCO, 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etti. Türkiye
de 2006 yılında bu sözleşmenin tarafı oldu.
•
•
•
•
•

Peki, bir millete ait somut olmayan kültürel mirasları nelerdir?
Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte, sözlü gelenekler ve
anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.),
Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar),
Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk
meteorolojisi vb. ),
El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi).

Somut olmayan kültür mirası olan mani, ninni, atasözü, masal, efsane, türkü gibi türler bizde sözlü
edebi ürünler olarak geçmektedir. Onlar da Türk Edebiyatı’nda Anonim Halk Edebiyatı olarak isimlendirilir.
Anonim Halk Edebiyatı
Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı bir
edebiyattır. Sözlü olduğu için, ürünler; halk arasında dilden dile geçtikçe zaman, kişi, yer unsurlarına bağlı
olarak değişikliğe uğramıştır. Her yörenin kendine has anonim edebiyat ürünleri vardır. Bunlar atasözleri,
deyimler, tekerlemeler, bilmeceler, fıkralar, halk hikâyeleri, efsaneler ve masallardır.

Sizinle Mersin yöresine ait anonim edebiyat
ürünlerinden bazılarını paylaşmak istedik.
Belki siz de büyüklerinizin bildiği bilmeceleri
sınıfınızda paylaşmak istersiniz.
Güzel olmaz mı?
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Atasözleri
Söyleyeni belli olmayan, uzun deneyimlere ve tecrübelere dayanan, öğüt verme amacıyla bilgece
söylenen özlü sözlerdir.
Mersin ve çevresinde atasözlerine “değişet” de denilmektedir.

Mersin’e ait birkaç atasözü:
Tarlayı taşlı yerden, kızı gardaşlı yerden.
Çama çıksam, çarığım kalır.
Erim er olsun, yerim çalı dibi olsun.
Çoban asasıyla, çiftçi mesesiyle.
Olmadık yılın yağmuru harman vakti gelirmiş.
Gurbete kız verme yiter gider, denize taş atma batar gider.
5.41

Mani
Maniler anonimdir. Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler. Konu
sınırlaması yoktur. Kafiye şeması aaxa şeklinde şeklindedir. Genellikle tek bir dörtlükten oluşur.

5.42

Ala kilimin yüzüyüm

Portakalı soyamadım

Buğday ununun özüyüm

Dilimiyle koyamadım

Aslımı sorarsanız

Ne talihsiz başım varmış

Ahmet Ağa’nın gızıyım

Daha sana doyamadım
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Türkü
Daima bir ezgiyle söylenen, düzenleyicisi bilinmeyen ya da unutulmuş olan, değişik konulardan söz
eden, genelde hecenin 11’li kalıbıyla oluşturulan besteli şiirlerdir.
İndim geldim Silifke’den buraya
Hep güzeller dizilmişler sıraya

5.43

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Gün görünmez melengicin dalinden
Kimse bilmez ben garibin halinden

Ben bilirim karanlıkta geleni
Dost mu sandın her yüzüne güleni

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Aklı yoktur sana gönül verenin
Gece gündüz hayalinle dönenin

5.44

Siz bu türküyü ilk kimin söylediğini
bulabildiniz mi? Nedenini araştırmak
ister misiniz?
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Efsane (Menkıbe, Kıssa, Rivayet)
Çok uzun bir süredir halkın arasında gerçekmiş gibi anlatılan, hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere
“efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahitlik yapabilirsiniz. Ancak bu efsanelerin
ortak özellikleri gerçeklikten uzak yani olağanüstü olması ve çok eski dönemlerden beri kimin anlattığı belli
olmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır.
			
Şahmeran Efsanesi
Efsaneye göre senelerce senelerce evvel Tarsus’ta yılanların
şahı olan Şahmeran yaşarmış. Belden yukarısı insan, belden aşağısı
yılanmış. Yerin altında yaşayan Şahmeran insanlarla ve yılanlarla dost
yaşarmış, dünyada olup bitenleri kasesindeki suya bakıp görürmüş.

5.45

Gel zaman, git zaman bir gün yine dünyayı izlerken güzel
bir kız görmüş. Bu güzeller güzeli kız, zamanın önemli bir beyinin
kızıymış. Görür görmez aşık olmuş. O kadar aşık olmuş ki ona, gece
gündüz o güzel kızı düşlemiş, yemeden içmeden kesilmiş.
Bir gün beyin kızının hamama gideceğini öğrenmiş, her
şeyi göze alıp gökyüzünden uçarak hamamın kubbesinden genç
kızın yıkandığı göbek taşına inmiş. Kız ve yanındakiler o kadar
çok korkmuşlar ki beyin kızının korumaları içeri dalıp Şahmeran’ı
öldürmüşler. Tam o anda güzel kız da Şahmeran’ın gözlerini görmüş
ve aşık olmuş; ama artık her şey için çok geçmiş.

Mersin yöresine ait başka bir efsane
biliyor musunuz?
Arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.46
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Mersin Yöresi Halk Oyunları
Halk oyunları, ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır. Aynı zamanda
yapısı, içeriği ve işlevleriyle toplumun aynası olma özelliği taşıyan halk bilgisi ürünleridir. Bu bağlamda Mersin
Halk Oyunları da yörenin kültürünü yansıtan halkbilim unsurlarından biridir. Mersin yöresinde oyunlar,
Silifke yöresi ve Çukurova yöresi oyunları olarak iki bölümde incelenir. Biz burada en sık oynanan oyunlardan
olan Silifke Yöresi oyunlarının özelliklerinden bahsedelim isterseniz.
Silifke Yöresi Halk Oyunları
Silifke’nin hemen hemen bütün oyunları kaşıkla oynanmaktadır. Anadolu’nun Akdeniz’e açılan
kesimlerinde oynanan oyunlarda Anadolu insanının günlük yaşamı çeşitli safhalarıyla anlatılmaktadır. Oyunlar
hareketli, canlı ve neşelidir. Oyunların çoğu davul ve klarnet eşliğinde sürdürülmektedir.
Oyun Çeşitleri
Çaya Vardım Zeybeği, Keklik, Türkmen Kızı, Ham Çökelek, Kıbrıs Zeybeği, Portakal Zeybeği, Silifke’nin
Yoğurdu, Silifke Zeybeği, Tek Zeybek, Tımbıllı…

5.48

5.47
5.49

5.50
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El Sanatları
Geleneğe dayanan bir karakter taşıyan, milli sanat zevkini temsil eden, yaratıcılık fikrini geliştiren,
topluluk hayatında ve düşüncede büyük bir değer taşıyan ürünlerdir.
Şehrimiz Mersin’in Yörük kültüründe el sanatları önemli bir yer tutmaktadır. Bu kültürde en yaygın
olan el sanatı dokumacılıktır.
Dokumacılıkta Mersin’de en çok yapılan ürünler; kilim, alaçuval, kıl çuval, un çuvalı, çul, somat,
heybeler, tülüce, aba, savan ve keçedir. Bunların dışındaki el sanatlarına ise iğne oyaları, boyacılık, kalaycılık
ve dericilik örnek gösterilebilir. Günümüzde el sanatları eskisi kadar yaygın olmasa da Mersin kültüründeki
yerini korumaktadır.

Kalaycılık

İğne Oyası

Kilim

5.51

5.52

5.53

161

Geleneksel Giyim Kuşam
Mersin’in Yörük kültüründeki kendine has giyim kuşamı birlikte inceleyelim.
Erkeklerin giydiği kıyafetler; gömlek, şalvar, kuşak, cepken, başlık, çorap ve yemeni olmak üzere 7
parçadan oluşmaktadır. Erkeklerin kıyafetlerinde süsleme yoğun olarak cepkende yer almakta aynı zamanda
şalvar da işlemeleriyle dikkat çekmektedir. Çorap, şalvar ve başlık yünden oluşmaktadır. Bele bağlanan kuşak
ise yün püsküllerle süslenmektedir. Tüm bu kıyafetler yörenin zengin Türkmen kültürünü, onların sosyal
yaşantılarını sade ve işlevsel yönleriyle anlatmaktadır.
Kadınlarda üste giyilen gömlek, şalvar, üç etek, öncek, kuşak ve cepkendir. Başa giyilen ise fes ve baş
süslemeleri; ayağa çorap ve edik giyilmektedir. Kadın kıyafetlerinden en içe giyilen gömlek ve şalvar, son
derece sade ve işlemesizdir. Daha üste giyilen ve bele bağlanan öncek aynı zamanda önlük amaçlıdır ve
yöre kadınının çalışkanlığı ve titizliğini yansıtmaktadır. Öncek, yün iplikten bez ayağı tekniğinde desensiz
dokumadır. Ancak önü değişik renklerde püsküllerle süslenmiştir. Üç etek ise üç parçadan oluşmuş turuncu
ağırlıklı ve sadedir. Kadınların en üste giydiği cepken de makinede süzeni ile işlenmiş ve giysinin en süslü
bölümünü oluşturmaktadır.

5.54

Yemek Kültürü

Mersin’de binlerce yıllık medeniyetlerin yaşadığı; geçmişte ilimizin Doğu, Batı, Kuzey ve Güney
medeniyetleri arasında bir geçiş ve kesişme noktası olduğu da görülmektedir
Akdeniz’in bütün kıyıları gibi Mersin’de de tarih boyunca insanlar sürekli yer değiştirmiştir. Deniz
ticareti yolu ile farklı bölgelere gidip gelen gemilerin taşıdığı insanlar farklı yemek kültürlerini Mersin mutfağına
taşımışlardır. Böylece Mersin’de Toros Dağları’ndan sahil kıyısına kadar zengin bir mutfak ortaya çıkmıştır.
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Mersin’de farklı iklim özelliklerinden dolayı çeşitli bitki ve sebzeler yetişmektedir. Dağlarda Yörük ve
Türkmenlerin yaşaması ve hayvancılıkla uğraşması genelde yemeklerin keçi ve koyun etiyle yapılmasına neden
olmuştur. Sebze yemeklerinde bile yemeğin sebzesi az eti fazladır. Dağlık kesimde genelde buğday, nohut,
fasulye ekiminin yapılmasından dolayı bu ürünlerin kullanıldığı yemekler sıkça tercih edilir. Türk Mutfağı’nda
da en çok buğday unundan ve bulgurdan yapılan yemekler ön plana çıkmıştır. Ayrıca hayvanlardan elde edilen
süt; yoğurt, çökelek, keş ve peynir yapımında kullanılmaktadır.
Mersin’de özellikle sıkma en çok tüketilen hamur işidir. Sıkma, hamurun küçük lavaş şeklinde açılması
ile yapılan bazlamanın içine deri tulumunun konularak sarılması ile yapılır. Günümüzde daha farklı iç harç
dediğimiz yiyecekler ile yapılsa da en çok tercih edileni peynir ve patates ile yapılanıdır. Çay veya ayran ile
servis edilir. Ayrıca kömbe denilen tepsi böreği, biberli ekmek gibi hamur işleri çokça tüketilen ürünlerdir.
Mersin denince akla gelen öncelikli yiyecekler tantuni, cezerye ve kerebiçtir.
Tantuni
1980’lere kadar seyyar satıcıların sokak aralarında sattığı tantuni, günümüzde ünü Mersin sınırlarını
aşmış; tüm Türkiye’de çok sık tüketilen lezzetli bir yemek haline gelmiştir. Mersin’e gelenler mutlaka şehri
simgeleyen bu lezzeti tatmak ister.

5.55

Cezerye
Mersin’e gelen misafirler eli boş gitmez. Havuç ve birçok baharatın eşsiz uyumuyla ortaya çıkan Mersin’e
özgü tatlılardan cezeryeyi yanlarında mutlaka götürürler.

5.56
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Kerebiç
Görünüşte içli köfteyi andıran kerebiç tatlısı, irmik ve diğer malzemelerle yoğurulup içi fıstık ya da
cevizle doldurularak yapılan Mersin yöresine özgü bir tatlıdır. Bu güzel tatlının asıl tadını veren üzerindeki
beyaz köpüktür. En fazla satışının yapıldığı dönem Ramazan ayı olsa da sofralarımızdan eksik etmediğimiz bu
tatlıyı her zaman bulmak ve keyifle yemek mümkündür.

5.57

Yöresel Çocuk Oyunları
21. yy bilgisayar ve teknoloji çağı olarak hepimizi etkiledi. Yaşam ve çalışma koşullarını olduğu
kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirdi. Eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık
evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan
çocuklar görüyoruz. Eğitimciler sürekli, eskiden sokakta oynanan ve artık ‘geleneksel’ olarak tanımlanan
oyunların, çocukların eğitimi ve kişiliği üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyor. Aileler de çocuklarının sokakta
oynayabileceği oyunları araştırıyor. Mersin’de eskiden sokakta oynanan oyunlardan bazılarının adlarını aldık
buraya, anne babalarınız bu oyunları oynamış mı, bir sorun bakalım.
Çelik-çomak, cıngırtlak, kale dikmesi, arası kesti (çom), beş taş, birlim- ikilim-üçlüm, çellik, mendil
kapmaca, 3 taş, 9 taş, 12 taş, arabacık, körebe, birdir bir, saklambaç, cimci, peşkir, ip atlama, aç kapıyı
bezirgânbaşı, istop, çatlak patlak.

5.58

Beş Taş
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5.59

Birdir Bir

5.60

Çelik Çomak

DİL ÖZELLİKLERİ
Ağız
Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya
sınıflara özgü olan konuşma diline denir. Karadeniz Ağzı, Konya Ağzı gibi...
Bir insanın konuştuğu ağzı unutmasının pek çok sebebi vardır. Bunlardan biri, eğitim hayatıdır. Her
ülkede eğitim, o ülkenin yazı dili ile verilir. Eğitimini doğduğu yer dışında sürdürmek zorunda kalan bir kişi
için ülkesinin yazı diliyle konuşmaktan başka yol yoktur.
Kişinin ağız özelliklerini unutmasının bir başka sebebi, köyden şehre yapılan göçlerdir. Şehirleşme,
beraberinde çok kültürlülüğü de getirecektir.
Kişinin ağız özelliklerini etkileyen bugün için en önemli unsur da kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşmasıdır. Televizyon ve radyo yayınlarında kullanılan dil, hâliyle bütün milletin anlayacağı bir dil
olmak durumundadır.

Aşağıdaki kelimeler, yöremizde özellikle
Tarsus Ağzı’na ait yöresel kelimelerdir.
Bakalım bunları biliyor musunuz?

Ferdiman: Merdiven
Fişfiş: Dedikodu
Denek: Tane
Cırlaz: Mızıkçılık etmek, oyunbozanlık etmek
Cimbit: Cımbız
Helke: Kova
Öndüç: Ödünç, borç
Tülü: Havlu
Zaar: Galiba, herhâlde
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEREL YAYINCILIK
Sevgili Arkadaşlar,
Yayıncılık denince aklınıza neler geliyor?
Peki, yerel yayıncılığın ne olduğuyla ilgili
bir fikriniz var mı? Bildiklerinizi bizimle
paylaşmak ister misiniz?
Tarih boyunca yayınlar, öncelikle halka haber vermek ve gerçekleşen olay ve farklı konularla ilgili
insanları bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yerel yayıncılık, ait olduğu şehri bir bütün olarak yansıtan alandır. Şehrin güzelliklerine, şehirde
yaşananlara, bilgilendirmelere, duyurulara, örnek etkinliklere, şehirden haberlerin detaylarına şehre özgü
yerel yayınlar aracılığıyla ulaşırız. Yaşanan sorunların işlenip çözülmesinde ve şehrin gündeminin kamuoyuna
aktarılmasında yerel yayıncılık önemli bir yer tutar.
İlk yayından günümüze kadar gelen süreçte yerel yayınlar haber verme görevlerinin yanında halkın
ihtiyaçları ve talepleri üzerine çeşitli ilanların, satılık gayrimenkullerin ve araçların, yeni çıkan kitapların,
resmi duyuruların yayınlandığı ve vatandaşlara aktarıldığı alanlarda da kullanılmıştır. Bu şekilde ilan sahibi,
duyurusunu ve ilanını kolaylıkla aktarırken ilanı yayınlayan yayın kurumu da maddi gelir elde etmiş ve daha
iyi koşullarda yayıncılık hizmeti verme imkânı kazanmış olur.

Şehrimizde Yerel Yayıncılığın Zaman İçindeki Gelişimi

Mersin’de yerel yayıncılığın başlama süreci
Cumhuriyet Dönemi’nden de öncedir.
Mersin’de ilk Türkçe gazete “Tarsus Gazetesi” adıyla Müezzinzade Tahir Üncü tarafından 1909 yılında
çıkarılmıştır. Tarsus Gazetesi, aynı zamanda Mersin’de basımı yapılan ilk gazete olma özelliğini de taşımaktadır.
Tarsus Gazetesi’nin ardından 1928 yılında “Yeni Mersin” adıyla bir gazete daha çıkarılmaya başlanmıştır.
1959 yılında yayımlanmaya başlanan “Son Haber” gazetesi ile de Mersin’de yerel yayıncılığın gelişim süreci
devam etmiştir.
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5.62

5.63
5.61

Yerel yayıncılığın gelişme sürecine ve çalışmalarına katkı sağlamak için 1973 yılında “Mersin Gazeteciler
Derneği” kurulmuştur. 1975 yılında ise şehre özgü gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve
elektronik iletişim alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak,
herkesin bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan iletişim ve düşünce özgürlüğünü sağlamak,
gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle ilerletmek amacıyla “Mersin Gazeteciler Cemiyeti”
kurulmuştur. Mersin Gazeteciler Cemiyeti halen şehrimizde varlığını sürdürmektedir.

Gazeteler, ilk dönemlerde el yazısıyla hazırlanarak çoğaltılır ve dağıtılırdı.
Zamanla, demirden yapılan ve “hurufat” adı verilen harflerin tek tek dizilerek metinlerin
kağıda yazıldığı bir sistemle hazırlanmaya ve okuyucuya ulaştırılmaya başlandı gazeteler.
Dönemimizde bütün yayınlar, bilişim teknolojisi kullanılarak bilgisayarlarda
hazırlanmakta ve dijital baskı makineleriyle hızlı bir şekilde istendiği kadar çoğaltılıp
okuyuculara sunulmaktadır.

5.64

Eski Dönem
Baskı Makinesi

5.65

Eski Dizgi ve Harf
Döküm Makinesi

5.67

5.66

Hurufat
(Harfler)

Son Dönem Baskı
Makinesi
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Mersin’de yayın yapan yerel yayınlar arasında resmi ilanların dağıtımını planlamak, görev alanında
bulunan gazeteleri denetlemek görevlerini yerine getirmek amacıyla “Basın İlan Kurumu Mersin Şubesi” 2010
yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Bugün Mersin’de, il genelinde resmi ilan yayımlama hakkına sahip 19 yerel gazete bulunmaktadır. Ayrıca
Basın İlan Kurumuna kayıtlı ve resmi reklam yayımlama hakkına sahip 68 dergi ve gazete yayın yapmaktadır.
Toplamda 87 yerel yayın şehrimizde hayatını sürdürmektedir.
Mersin’de yerel yayın yapan gazete ve dergilerin yanı sıra yerel televizyon ve radyolarımız da
bulunmaktadır. Bu televizyon ve radyolar da yaptıkları yayınlarla insanların bilgilendirilmesini ve şehrimizin
tanınmasını sağlamaktadırlar.
Teknolojinin gelişmesi, bilişimin hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlaması ve internetin
yaygınlaşmasıyla birlikte, internet yerel yayıncılığı da hayatımıza girmiştir. Bugün şehrimizde birçok yerel
yayın sitesi aracılığıyla akıllı telefonlarımızdan, tabletlerimizden ya da bilgisayarlarımızdan tek dokunuşla
dilediğimiz haberlere ve bilgilere ulaşabiliyor; şehrimizde yaşanan gelişmelerden haberdar olabiliyoruz.

5.69

5.68

Aynı şekilde Valiliğimiz ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şehrimizin tanıtımına yönelik
hazırlanıp yayınlanan birçok broşür, tanıtım kitapçıkları, tanıtım dergileri, filmler ve benzeri yayınlar da hem
yurt içinde hem de yurt dışında Mersin’in tanıtılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

5.70

Son Dönem Baskı Sistemi
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MERSİN MÜZİK KÜLTÜRÜ
“Müzik ruhun gıdasıdır.” diye ne güzel söylemiş atalarımız. Zannetmeyin ki insan sadece karnı doyunca
tok olur. İnsanın ruhunu doyuran güzelliklerden biri de müziktir.
Anadolu, yüzyıllardan beri insanoğlunun ruhunu besleyen bir müzik kültürüne ev sahipliği yapmıştır.
Atalarımız, Orta Asya’dan getirdiği zengin kültür geleneği ile Anadolu’nun güzelliğini birleştirmiş ve ortaya
şahane bir müzik cümbüşü çıkarmıştır. Karadeniz’de kemençe-horon, Ege’de zeybek, Doğu ve İç Anadolu’da
halay bu cümbüşün parçalarıdır.

5.71

Peki ya Akdeniz? Akdeniz’in incisi Mersin, geleneksel kültürünü ve müzik zevkini en usta şekilde temsil
etmektedir. Şehir, tarihi ve değişik kültürleri barındırması nedeni ile sahip olduğu zengin folklorunu, halk
edebiyatını, geleneklerini; manilerinde, türkülerinde, efsanelerinde yaşatmaktadır. Özellikle bölgede yaşayan
Türkmen ve Yörüklerin şenliklerine dayanan halk oyunları günümüzde varlığını sürdürmektedir.
Mersin, değişik kültürleri de kapsayan renkli ve hızlı türkülere sahiptir. Hareketli dansları ve kaşık
sallama danslarıyla da bilinir. Ninnileri, ağıtları, manileri, oyun havaları, zeybekleri, kaşık sallama havaları,
semahları ile müzik kültürü bakımından oldukça zengindir.
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Mersin’de türküler bir hayli çeşitlidir. Bu renklilik kıyı ile
yaylaların birbirine yakın olması ve konar-göçerlik kültür etkileşiminden
kaynaklanmaktadır. Mersin’de türküler; genellikle iklim şartları, yabani
hayvanlar, dağ, yayla, ova ve insanlar üzerine yakılmıştır.
Kullanılan çalgıların başında ise davul, zurna, bağlama, kabak
kemane, klarnet ve kaval gelir.

Kışın, güneyin ılıman köylerinde yaşayıp ilkbahar geldiğinde de sürülerini otlatmak için serin yaylalara
göçen Yörükler, bugün de bu göçlerin hazırlığını, gidiş-dönüşlerini, eğlencelerini ezgilerinde yaşatmaktadır.
Bugün hala türkülerde, oyunlarda aşk, ayrılık, gurbet, sevgi duygularını duyuyorsak bunu, bu topraklarda
yetişen Karacaoğlan’a, Aşık İrfani’ye, Musa Eroğlu’na, Nevit Kodallı’ya borçluyuz.
Hangimizin gönlünde bir Mihriban yok ki? Hangimizin gönül tahtına bir ‘ala gözlü dilber’ oturmadı ki?
O halde bize bu müzik kültürünü bağışlayan Toroslara, yaylalara, obalara, Türkmenlere selam olsun!

5.72

5.73

5.76

Kabak Kemane
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Musa Eroğlu

Nevit Kodallı

Karacoğlan

5.75

5.74

5.77

Davul Zurna

Bağlama

5.78

Telli turnam selam götür
Sevdiğimin diyarına
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
Musa EROĞLU

5.79

Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Girmeden bir dem sürelim
Aman ey Allah’ım aman
Ne aman bilir ne zaman
Üstümüze çayır çimen
Bitmeden bir dem sürelim
Buna felek derler felek
Ne aman bilir ne dilek
Ahır ömrümüzü helak
Etmeden bir dem sürelim
Karacaoğlan der ki canan
Güzelim sözüme inan
Bu ayrılık bize hemen
Ermeden bir dem sürelim
KARACAOĞLAN
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ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ
Sevgili Arkadaşlar,
Şehrimizin önemli günlerinin
hangileri olduğuna birlikte bakalım.
• 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden
kurtuluşu
• 17 Mart Atatürk’ün Mersin’e gelişi
• Her yıl kasım ayında Mersin Narenciye
Festivali
• Her yıl haziran ayında Kız Kalesi Turizm
Festivali
• 24-26 Ekim Mersin Arkeoloji Günleri
• 21 Haziran Dünya Güneş Günü Mezitli Soli
Güneş Festivali
• Her yıl ağustos ayında Tarsus Üzüm Bayramı
ve Kültür Festivali
• Her yıl nisan-mayıs ayında Uluslararası
Mersin Müzik Festivali
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MERSİN’İN ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLADIĞI İMKANLAR
Eğitim İmkanları

Örgün eğitim;
okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul,
ortaokul, lise ve üniversitelerden oluşur.
Mersin’de Örgün Eğitim
Örgün eğitim belirli yaşlara yönelik olarak verilen, birbirini tamamlayan kademelerden oluşan ve
okullarda verilen eğitimdir.
Mersin’de örgün eğitim alanında, deneyimli öğretmen kadrosu ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
ortaöğretim ve yükseköğretim alanlarında öğrencilere eğitim imkanları sunulmaktadır.
Mersin’imiz örgün eğitim alanında okullaşmada ülkemizin önde gelen illerinden biridir.

5.74

5.80

Örgün Eğitim Kurumu

Mersin’de Yaygın Eğitim
İlimiz ve ilçelerinde yaygın eğitim hizmeti; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, Mesleki Eğitim
Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Yaygın eğitim kurumlarından olan Halk
Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ve Olgunlaşma Enstitüsü her yaştan ve kesimden insanlara farklı alanlarda
mesleki, kültürel, sosyal ve kişisel gelişimi destekleyici eğitim olanakları sunmaktadır.
İlimizde farklı ilçelerde bulunan yaygın eğitim kurumlarından Mesleki Eğitim Merkezleri de ortaokulu
bitirmiş olup lise çağında olan öğrenciler ile her yaştan yetişkine farklı mesleki alanlarda eğitim vermek ve
meslek edindirmek amacını taşımaktadırlar.
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Yaygın eğitim kurumlarından olan açık ortaokul ve açık öğretim liseleri, herhangi bir sebepten dolayı
örgün eğitime devam edemeyen kişilere, eğitimlerinin yarım kalmaması için yaş sınırlaması olmaksızın
eğitimlerini sürdürme imkanı verir.

Yaygın eğitim; her yaştan kişiye yönelik
uygulanan, hayat boyu süren, mesleki,
kültürel, sosyal, kişisel gelişimi destekleyici
ve benzeri alanlarda verilen eğitimdir.

5.81

Yaygın Eğitim Faaliyeti

Mersin’de Üniversite Eğitimi

Mersin’de yükseköğretim imkanı veren dört üniversitemiz bulunmaktadır.

Mersin Üniversitesi
TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837sayılı Kanun ile kurulmuş, 10 Kasım 1992
tarihinde faaliyete geçmiştir.
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek
Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü
programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerine öğrenci alarak eğitim-öğretime
başlamıştır.
Fakülteleri, yüksek okulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri ve araştırma merkezleriyle bugün
ülkemizin önde gelen ve tercih edilen üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
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Mersin Üniversitesi

5.82

Çağ Üniversitesi
Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından Başkan Yaşar Bayboğan öncülüğünde 9 Temmuz 1997’de Tarsus
Yenice’deki kampüsünde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Çağ Üniversitesi, Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk vakıf
üniversitesidir.

5.83

Çağ Üniversitesi

Mersin’imizin 4 üniversiteye sahip
olduğunu biliyor musunuz?
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Toros Üniversitesi
Toros Üniversitesi, kuruluş kanununun 23 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla
Mersin Yenişehir’de kurulmuştur. 2010-2011 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Toros
Üniversitesinin kurucu vakfı Mersin Eğitim Vakfıdır.

5.84

Toros Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi
Tarsus Üniversitesinin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesine bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek
Yüksekokulu ve Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır.
Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur.

5.85

Tarsus Üniversitesi
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Özel eğitim; ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde
farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış
ve bireyin bağımsız yaşama imkanlarını en üst düzeye
çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Mersin’de Özel Eğitim Hizmetleri
Mersin’imizde özel eğitim kurumlarının sunduğu olanaklarla özel gereksinimli bireylerin hayatla daha
barışık şekilde yaşamaları amaçlanmaktadır. İlimizde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Bilim Sanat
Merkezleri, Özel Eğitim Uygulama ve Meslek Okulları tarafından özel eğitim hizmeti verilmektedir. Mersin il
genelinde özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine yönelik uzman rehber öğretmenler tarafından rehberlik
hizmetleri de verilmektedir.
Özel eğitim çalışmalarında özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandırmak, yaşadığımız çevreyi
özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale getirip özrün engele dönüşmesini önlemek, davranışsal
bozukluk yaşayan bireylerin hayata daha barışık ve sosyal şekilde tutunmalarını sağlamak hedef olarak
gösterilebilir.

5.86
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Sosyal ve Kültürel İmkanlar
Mersin ilimizde her yaştan kişilere okuma, araştırma, inceleme, çalışma imkanı veren resmi ve
özel bir çok kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphanelerden, dilediğiniz şekilde çeşitli kitapları ödünç alıp
okuyabilirsiniz. Dilerseniz kütüphane ortamında ders çalışıp ihtiyaç duyduğunuz konularda araştırma ve
inceleme yapabilirsiniz.
Aynı şekilde ilimizde farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulmuş olan, farklı alanlarda araştırma
gelştirme çalışmaları yapan araştırma merkezlerimiz de bulunmaktadır.

Mersin’de Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı çeşitli gençlik
kampları olduğunu
biliyor musunuz?

5.87

Mersin’imizde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı çeşitli gençlik kampları ve sosyal tesisler bulunmaktadır.
Bu kamp ve tesislerin kuruluş amacı çocuk ve gençlerin sosyal yaşamda daha çok yer edinmesi, hayatta daha
başarılı ve sosyal olması ve stresten uzak koşullarda gerekli nitelikleri edinmesidir. Bu kamp ve tesislerin
başlıcaları; Silifke Gençlik Kampları, Akkum Gençlik Kampı, Kapızlı 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi,
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı olarak sıralanabilir.
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Mersin’de kaç tane hayvanat
bahçesi ve lunapark olduğunu
biliyor musunuz?
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi, 100’ e yakın hayvan türüne ev sahipliği
yapan, Mersin’in en büyük hayvan parkıdır. Olabildiğince doğal bir ortam görünümündeki bu hayvan parkı
ilimizin eğlence merkezlerindendir.
Mersin’imizin çeşitli yerlerinde eğlence amaçlı lunaparklar bulunmaktadır.

5.88

Mesire alanları bireylerin yaz-kış yararlandığı, şehir stresinden bir nebze uzaklaştığı ve sosyalleştiği
ortak kullanım alanlarıdır. Mersin’imizde mesire alanları oldukça fazladır. Bu mesire alanlarının kullanım
amaçlarının arasında piknik yapmak, spor faaliyetleri yürütmek ve çeşitli eğitim organizasyonları sürdürmek
bulunmaktadır.
Mersin’imizde gençlerin ve çocukların sıkça kullandığı sahiller, plajlar, müzeler, çocuk kütüphaneleri,
bitki bahçeleri, ören yerleri ve tarihi mekanlar, çeşitli eğlence ve etkinlik merkezleri arasında bulunmaktadır.
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ŞEHRİMİZDE SPOR
Mersin’in ilk açılan futbol
stadyumunun adını biliyor
musunuz?

Mersin’in İlk Stadyumu Tevfik Sırrı Gür Stadı

5.89

1946 yılında dönemin İçel Valisi Tevfik Sırrı Gür’ün başlattığı çalışmalarla Mersin’in ilk stadyumu
açılmıştır. Bu stadyum, 17500 kişilik kapasitesiyle 1951 yılında hizmete girmiştir. Daha sonra Mersin Stadı’nın
adı Tevfik Sırrı Gür Stadı olarak değiştirilmiştir. Stat; yerleşim yeri içinde kalmış olması, ihtiyacı karşılayacak
daha büyük bir stadyumun yapılmış olması nedeniyle 2019 yılında yıkılmıştır.
Mersin’imizin ilk kapalı spor salonu olan Edip Buran Spor Salonu, 1971 yılında faaliyete geçmiştir. Kısa
süre içerisinde bu tesise eklenen yeni binalar ve yapılan yeni yatırımlar tesisin büyümesine ve gelişmesine katkı
sağlamıştır. Bu büyüme ve gelişme, beraberinde Mersin sporu adına çeşitli başarılarda büyük rol oynamıştır.
Bu başarılar, şehrimize uluslararası bir saygınlık kazandırıp bazı turnuvaların Mersin’de yapılmasını
sağlamıştır.
Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (UAOK) tarafından idare edilen Akdeniz Oyunları, çok
uluslu bir spor etkinliğidir. 2013 yılında 17’ncisi düzenlenen Akdeniz Oyunları, Mersin Stadyumu’nda
gerçekleştirilmiştir.

5.90

180

5.91

5.92

Mersin’de dünyaca ünlü birçok
sporcu yetiştiğini
biliyor musunuz?

5.93

5.94

Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet)
27 Ekim 1914 tarihinde Mersin’de doğdu. Spora 17 yaşında boksla
başladı. Daha sonra atletizm yaptı. Bir koşudan sonra hastalanınca atletizmi
bıraktı. Spora güreş ile devam eden Ahmet Kireççi, güreş kulübüne kaydoldu.
1933 yılında İzmir’deki Balkan Şampiyonası seçmelerinde Nuri
Boytorun ve Adnan Yurdaer gibi güreş ustalarını yenerek Milli Takıma
girdi ve henüz 18 yaşındayken Balkan şampiyonu oldu. 1936 Berlin
Olimpiyatları’nda 78 kiloda üçüncülük kazandı. Bu madalya ülkemizin ilk
olimpiyat madalyasıdır.
1937 yılında bir günde tam dört defa güreşti ve dünya üçüncüsü
oldu. 1940 yılında bir kez daha Balkan şampiyonu oldu. 1948 Londra
Olimpiyatları’nda bütün rakiplerini yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu.
Türk olimpiyat tarihinde iki olimpiyatta madalya kazanan ilk sporcudur.
1949 yılında güreşi bıraktı. Güreş yaşamı sonrasında Mersin’de
Olimpiyat Kıraathanesi’ni çalıştırdı. 17 Ağustos 1978 günü geçirdiği bir
trafik kazası sonucu vefat etti.

Nevin Yanıt
Birçok kez atletizm dalında Avrupa şampiyonu olup Mersin’imizi
ve ülkemizi gururlandırmıştır. 2006 yılında Üniversitelerarası Atletizm
Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engelli koşularında birinci olarak
adını duyurmayı başarmıştır.
2006 yılında İspanya Valencia’da düzenlenen Avrupa Şampiyon
Kulüpler Kupası yarışmasına ENKA adına katılmış; 100 metre engelli
koşusunda 12.98’lik dereceyle altın madalya kazanmıştır.
2007 yılında Bangkok’da düzenlenen Yaz Üniversitesi Oyunları’nda
100 metre engelli yarışını ikinci olarak tamamlamış ve gümüş madalya
almıştır.
Pekin Olimpiyatları’nda 100 metre engelli dalında 12.94’lük dereceyle
çeyrek finalde ülkemizi temsil eden ilk kadın sporcu olmuştur.
2009 Yaz Üniversite Oyunları’nda altın madalya almış, 2010 yılında
Barcelona’da Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşusunda
12.64 saniyelik dereceyle kendine ait Türkiye rekorunu kırarak Avrupa
Şampiyonu olmuştur. 2012 yılında Helsinki’de düzenlenen yarışta da Avrupa
şampiyonu olmuştur.
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Spor Kulüplerimiz
Mersin İdman Yurdu
1925 yılında Mersin’de kurulmuş olup ülkemizin en eski ve değerli spor kulüplerinden biridir. Takım
renkleri kırmızı laciverttir. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü’nün adı 2019 yılında İçel İdman Yurdu olarak
değiştirilmiştir.

5.95

5.96

5.97
Tarsus İdman Yurdu
Tarsus İdman Yurdu, Tarsus’un ve Mersin’in ilk futbol takımıdır. Takım forması sarı lacivert olup o
dönemde formayı dikecek terzinin elinde sadece bu renk kumaş bulunmasından dolayı renkleri böyle kalmış
ve bir daha değiştirilmemiştir.
Mersin’de tüm branşlar dahil olmak üzere yaklaşık 160 spor kulübü bulunmakta ve spor kulüpleri
amatör ve profesyonel olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Herhangi bir spor dalıyla ilgileniyor musunuz?
Çevrenizde ne gibi spor imkanları var,
biliyor musunuz?
Peki, bu imkanlardan yararlanıyor musunuz?
Güncel Spor İmkanları ve Faaliyetleri
Mersin, özellikle 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapmasından sonra “Spor Kenti”
kimliğine kavuşmuştur. Kente yapılan spor yatırımları sayesinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, İl
Spor Merkezleri çatısı altında atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim,
futbol, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, step, aerobik, tenis, voleybol ve yüzme
branşlarında hizmet verilmektedir. Okullarımızda bedensel ve görme engelliler için verilen fiziksel aktivitelerin
yanı sıra basketbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, okçuluk ve taekwondo branşlarında sportif eğitimler,
deneyimli antrenörler eşliğinde verilmektedir.

Şehrimizde, herkese spor yapma
imkanı sağlayan alanlarımızı ve buradaki
faaliyetleri birlikte tanıyalım.

5.98

Mersin Stadyumu
Mersin Stadyumu, Mersin’in Yenişehir ilçesinde 2013 Akdeniz
Oyunları için inşa edilen çok amaçlı futbol stadyumudur. 23 Mart 2014
tarihindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Mersin İdman Yurdu
maçı ile ilk kez bir futbol maçına ev sahipliği yapan stadyum, 25.000
seyirci kapasiteli olup 160.000 m²’dir. Stadyum çim yüzeylidir.
Çok amaçlı olarak hayata geçirilen stadyumda; polis merkezi,
sağlık merkezi, restaurant ve mağazaların yanı sıra çoklu bilet satış
gişeleri mevcuttur.
Stadyum 2013 Akdeniz Oyunları’nın açılış ve kapanış törenlerine
ve birçok dalda spor müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır.
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Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Yüzme havuzumuz 1000 seyirci kapasitelidir. Merkezi
havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi mevcuttur. Ayrıca fitness
salonu ve sauna bulunmaktadır. Yüzme ve su topu branşlarında
müsabakalar yapılan tesiste, her yaş grubu için yüzme kursları da
düzenlenmektedir. Dileyen herkes bu imkanlardan ve kurslardan
yararlanabilmektedir.

5.99
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Servet Tazegül Spor Salonu
2013 Akdeniz Oyunları için yapılmıştır.
5000 seyirci kapasiteli olup parke zeminlidir. Merkezi
havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi mevcuttur. Fitness salonu
ve sauna bulunan tesiste; basketbol, masa tenisi, eskrim, judo, karate,
okçuluk gibi branşlarda müsabakalar yapılabilmektedir.

5.101

Tenis Kompleksi
Tenis kompleksimiz 3000 seyirci kapasitelidir. Komplekste
1 toprak zeminli merkez kort, 8 toprak zeminli açık kort, 2 adet sert
(beton) zeminli kapalı kort bulunan tesis, Türkiye’nin ilk olimpik tenis
kortu ünvanına sahiptir.
Tesis bünyesinde tenis, badminton, fitness gibi branşlarda
faaliyetler yapılmaktadır.
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Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
2008 yılında başlanan tesis inşaatı, 2010 yılında tamamlandı.
Tesis, Mersin doğumlu atlet Nevin Yanıt’ın ismi verilerek hizmete açıldı.
2013 Akdeniz Oyunları’nın Mersin’de yapılmasına karar verilmesinin
ardından yenilemeye gidilen atletizm pistine, 3.000 kişi kapasiteli tribün
ve antrenman tartan pisti eklendi. Pist, 2013 Akdeniz Oyunları’ndaki
atletizm etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Oyunlar sırasında eklenen
geçici tribünlerle birlikte pistin kapasitesi 4.500’e çıkarılmıştır.
Merkezi havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi bulunan
tesiste fitness, halter salonları ve sauna bulunmaktadır. Atletizm ve
bocce branşları yapılabilmektedir.

5.102

Toroslar Bocce Tesisi

5.103

Toroslar Bocce Tesisi; Mersin Toroslar ilçesinde, bocce
etkinlikleri için kullanılan 16 kortlu kapalı spor salonudur. 2013
Akdeniz Oyunları’nda kullanılmak üzere inşa edilmiştir.
750 seyirci kapasiteli tesiste, bocce sporunun 3 disiplini olan
Volo, Raffa, ve Petank sahaları mevcuttur.
Bocce Tesisi’nde, 2-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye’de ilk
kez 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Dünya Bocce Şampiyonası”
yapılmıştır. 12 ülkeden 36 sporcunun katıldığı “Kadınlar Bocce Dünya
Kupası Elemeleri” ile 23 ülkeden 120 sporcunun katıldığı “Erkekler
Dünya Bocce Volo Şampiyonası” gerçekleştirilmiştir.

Boccenin tarihi, milattan binlerce yıl öncesine,
Anadolu’ya dayanıyor.
Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın
hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip
toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top
için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı)
kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve
topun yuvarlanması olanaksızsa hedef topu ya da rakip
topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.
Bocce sporu, raffa, volo, petank ve çim topu olmak
üzere dört farklı oyun sisteminden oluşmaktadır.
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Mezitli Spor Salonu
500 seyirci kapasiteli ve parke zeminlidir.
Merkezi havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi mevcut olan
salonda basketbol, badminton, taekwondo gibi branşlarda müsabakalar
yapılmaktadır.

5.104
7. Bölge Spor Salonu
325 seyirci kapasiteli olan salonda merkezi havalandırma, ısıtma
ve soğutma sistemi mevcuttur.
Basketbol, taekwondo, badminton gibi branşlarda müsabakalar
yapılmaktadır.

5.105

Edip Buran Spor Salonu

5.106
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Edip Buran Spor Salonu, Mersin’de bulunan ve başta basketbol
olmak üzere salon sporlarına hizmet eden bir spor salonudur. 1971
yılında hizmete açılmıştır.
2013 Akdeniz Oyunları’nda karate ve taekwondo müsabakaları
bu salonda yapılmıştır. Yenişehir semtinde bulunan salon 1750 seyirci
kapasitelidir. Ayrıca bir antrenman salonu vardır. Parke zeminli salonda
merkezi havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi mevcuttur.
2005-2006 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü’nün Türkiye Basketbol Ligi’nde 1. Lige yükselmesiyle, salon
bu ligde de kullanılmaya başlanmıştır. Salonda, basketbol ve güreş
branşlarında müsabakalar yapılmaktadır.
Bu salon; il merkezinde yapılmakta olan tüm amatör
müsabakalar, okul sporları ve salon sporları ile müsabaka öncesi
antrenmanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Spor tesislerinde vatandaşlar için açılan spor branşları çocuklara,
gençlere ve yetişkinlere hitap etmektedir. Bu bakımdan oldukça
fazla ilgi görmektedir. Yetenekli sporcuları tespit ederek Türk
sporuna kazandırmak amacı ile farklı branşlarda çeşitli kurslar
düzenlenmektedir. Açılan kurslar haricinde, tesisleri dışarıdan
kullanmak isteyen vatandaşlara da bu spor tesislerinden faydalanma
imkanı sağlanmaktadır.

Mersin’de Yelkencilik
Bir liman kenti olan Mersin’in yelkencilik tarihi 1980’lere dayanmaktadır. İlimiz bünyesindeki kulüpler,
birçok sporcu yetiştirerek bölgeye yelkencilik alanında katkı sağlamıştır. Mersin’in, 2000’li yılların başında
ülke çapında tüm kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’na ev sahipliği yapması,
Mersin yelkenciliğinde önemli bir adım olmuştur. Bu dönemden sonra Paralimpik Yelken Takımı kurularak bu
branşta Türkiye’deki ilk adım da atılmıştır.
2013 yılında Mersin’in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları’nda yelken branşına ilgi oldukça yoğun
olmuştur. 2014 yılında Yetişkinler Yelken Okulunun kurulması ile bölgede yelkencilik ivme kazanmıştır. Ayrıca
ilimizde faaliyet gösteren farklı yelkencilik kulüpleri aracılığıyla da yelkencilik sporuyla ilgilenmek isteyenlere
bu imkan sağlanmaktadır. 2014 yılında oluşturulan ilk yat yarış ekibi, Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nda
Mersin adına yarışmıştır. Organizasyonda 155 tekne, 18 ülke ve 2000 sporcu yer almıştır. 2018 yılında Mersin’in
ilk resmi yat yarışı düzenlenmiştir. 10 teknenin katıldığı yarış bölge adına önemli bir organizasyondur. 2019
yılında da devam eden yat yarışlarına KKTC’nin de katılımı ile yat sayısı 17’ye ulaşmıştır.
Mersin Deniz Ticaret Odası desteği ile öğrencilere yelken eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda yelkencilik
alanında öğrenci takımlarının oluşturulması ve bu takımların düzenlenecek olan yarışlarda Mersin’i temsil
etmesi hedeflenmektedir.

5.107
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Mersin’de Geleneksel Türk Okçuluğu
Geleneksel Türk Okçuluğu, 2015’ten itibaren Mersin merkez, Tarsus ve Silifke ilçelerinde yapılmaya
başlanmıştır. Şu anda Mersin’de Geleneksel Türk Okçuluğu kolunda 10’a yakın spor kulübü vardır. Bu kulüpler,
ecdadımızın yadigârı olan bu sporu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerini sürdürmekte
olup gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda üst düzey başarılar kazanarak Mersin’i temsil etmektedir
Okçuluk Türk tarihinde büyük zaferlerin kazanılmasında oldukça büyük öneme sahiptir. Bir savaş sanatı
olan okçuluk, Osmanlı’dan itibaren hem savaş sanatı hem de spor olarak iki koldan varlığını sürdürmüştür.
Türk yayı ve Türk okunun kendine has yapısı ve formu vardır. Bir mühendislik harikası olan Türk yayı kabza,
sal, kasan ve baş olmak üzere dört bölümden oluşur. Türk yayı akça ağaç, manda boynuzu, manda aşil tendonu
ve balık tutkalından; kiriş ise ipekten yapılır.
Türk yayı ebat olarak dünyanın en küçük; güç ve refleks olarak en kuvvetli yayıdır. Dünyada en uzağa
ok atma (menzil) rekoru 846 m ile Tozkoparan İskender’e aittir. Bu rekor üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen
hâlâ kırılamamıştır. Türk oku da Frenk oklarından farklı bir formda olup endamlıdır. Yani dümdüz boru
gibi olmayıp orta kısmı biraz daha kalın, baş ve ayak kısımları daha incedir.

5.108
5.109

5.110

Sizler de yaşadığınız çevrede bulunan
spor imkanlarını ve bunlardan ne şekilde
yararlanılabileceğini araştırarak bulduğunuz
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Ünite 5

Sıra Sende

1

Aşağıdaki tabloda; Mersin’in yetiştirdiği tarihi şahsiyetler ile sanat, edebiyat,
müzik ve spor insanlarının isimleri ile yetiştikleri alanlar yer almaktadır.
Şahsiyetler ile bu şahsiyetlerin yetiştiği alanları ok işaretiyle eşleştirin.

Şehrimiz Mersin’in Yetiştirdiği Şahsiyetler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Karacaoğlan
Ahmet Kireççi
Atıf Yılmaz Batıbeki
Ümit Yaşar Oğuzcan
Nuri Abaç
Nevin Yanıt
Ahmet Yeşil
Musa Eroğlu
Danyal Topatan
Nevit Kodallı
Doğan Cüceloğlu
Haldun Dormen

Yetiştikleri Alanlar
Ressam
Tiyatro oyuncusu, yazar
Ressam
Müzisyen
Halk ozanı
Sinema oyuncusu
Psikoloj, yazar
Şair
Sporcu, Atletizm
Yönetmen, yapımcı, senarist
Türk Halk Müziği
Sporcu, Güreş

Aşağıda verilen kelimeleri, bulmaca içinde bularak karalayınız.

MAKİ, TÜRKÜ, EFSANE, FES, İĞNEOYASI, KİLİM, YÖRÜK, KEREBİÇ, TANTUNİ, ANONİM,
BOYACILIK, KALAYCILIK, CEZERYE, SAKLAMBAÇ, DOKUMACILIK
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Sıra Sende

Ünite 5

“Asya’dan Akdeniz’e Bir Mersin Yolculuğu” metninde, martının
Asya’yı götürdüğü mekanların isimlerini sırasıyla yazınız.

3

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

4

Mersin’de görmek istediğiniz, Mersin’e kimlik kazandıran altı
mekanın ismini yazınız.

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

5

Bulmacayı çözünüz.

SOLDAN SAĞA
4. Daima bir ezgiyle söylenen,
ilk söyleyeni bilinmeyen ya
da unutulmuş olan, değişik
konulardan söz eden, genelde hecenin 11'li kalıbıyla
oluşturulan besteli şiirlere ne
denir?
5. Çok uzun bir süredir halkın
arasında inanılarak gerçekmiş
gibi anlatılan hayal gücüne
dayalı olağanüstü metinlere ne
denir?
6. Mersin ve çevresinde atasözlerine ne denilmektedir?

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen,
belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma diline ne
denir?
2. Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı edebiyat hangisidir?
3. Anonim olup; konu sınırlaması olmayan, aaxa şeklinde kafiyelenen ve
genellikle tek bir dörtlükten oluşan nazım şekli hangisidir?
7. Görünüşte içli köfteyi andıran; Mersin yöresine özgü, irmik ve diğer
malzemelerle yoğrulup içi fıstık ve cevizle doldurularak yapılan yöresel
tatlının adı nedir?
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