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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. 

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.

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

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

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 

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

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

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

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

                        Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI



 GENÇLİĞE HİTABE

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

Mustafa Kemal Atatürk
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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: 
         Görsel 1

 
 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?

ÜNİTE 1 ŞEHİRLERİN 
HİKÂYESİ
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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. 

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

     Görsel 2

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

  Görsel 3

Tarih öncesi dönemlerde 

insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürebiliyorlardı? Hiç 

düşündünüz mü?

ŞEHRİ
TANIYORUZ

 Görsel 4
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 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü 
ki köy olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük 
yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük 
günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım 
yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun 
ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik 
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde 
yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin 
kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. 
Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde 
karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en 
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, 
idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Görsel 5
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 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.

 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.

Görsel 6

Görsel 7 Görsel 8

Görsel 9
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 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. 
Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler 
ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek 
olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan 
ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya 
gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî 
yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 
ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil 
yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler 
bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

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

 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.

Görsel 10

Görsel 11 Görsel 12
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Şehir ve Medeniyet
 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; 
bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni 
Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine 
şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının 
sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. 
Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan 
tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları 
buluşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim 
ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip 
insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. 
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki 
ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, 
şehri meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla 
birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine 
de etki etmektedir.

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

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

Görsel 13
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 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da 
kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle 
Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu 
dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür 
ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde 
dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara 
mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. 
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına 
ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir 
olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. 
Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. 
Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba 
Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

“Medine”, 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.

Medine

Kurtuba

Görsel 14
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 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.

  
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.

Paris

İstanbul

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

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

Görsel 16
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
 Şehirle insan arasında 
karşılıklı bir ilişki söz konusudur. 
Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler 
kurarlar. Sonra şehirler, 
kurulmalarında etkili olan 
duygu ve düşünceleri gelecek 
nesillere aktararak insanları 
etkiler. Belki de bu nedenle 
insanları tanımak istediğimizde 
ilk sorduğumuz sorulardan 
biri “Nerelisin?”dir. Sanki 
aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. 
Alışkanlıkları, davranışları ve 
yaşam biçimleri benzerdir. 
Çünkü insanlar yaşadıkları 
şehirlerin kültürel dokusundan 
etkilendikleri gibi ekonomik, 
sosyal yapısından ve 
ikliminden de etkilenmektedir. 
Bulundukları ortamın 

imkânlarından yararlanarak 
hayatlarını sürdüren insanlar, 
o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.
 İnsanın şehirle 
ilişkisinin başladığı ve bittiği 
yer, evdir. Evinden dışarıya 
adım attığında şehirle ilişki 
kurmaya başlayan insan, 
evine döndüğünde o ilişkiye 
bir süreliğine ara vermiş olur. 
 Şehirle kurulan ilişkiler 
çok farklıdır. İnsan, şehrin 
mimarî yapısıyla olduğu kadar 
işlevleriyle de ilişki içindedir. 
Şehrin mekânları olan 
sokaklar, meydanlar, parklar, 
alış veriş mekânları, kamusal 
alanlar ve ibadet mekânları 
farklı anlam ve boyutlarıyla 
şehirde yaşayanları etkiler. 
Eğitim, ticaret, ibadet, 

sosyalleşme, rekreasyon, 
sağlık, çalışma, spor ve 
daha birçok farklı faaliyet 
şehirle şehirli arasındaki 
ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.
 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. 

Görsel 18
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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.
 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.





ÜNİTE 2 ŞEHİRDE
YAŞAM

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

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

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

Görsel 19
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Görsel 20

 Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır. Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre 

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

  “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan 
bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine 
destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin 
yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar 
karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, 
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan 
dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat 
ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam 
dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk 
ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
 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. 
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“Sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma bir 

milleti, toplumu,
şehri ayakta 
tutan önemli 

unsurlardandır.”

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, 
geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal 
hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri 
sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda 
toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket 
edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, 
yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda 
görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal 
afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun 
bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 
2011’de Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir 
yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk 
milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal 
olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en 
güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da 
hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca 
mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel 22
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MEDENİ 
YAŞANTININ 

GEREKLERİ

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

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

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

Görsel 23
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı 
mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani 
şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı 
göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
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Görsel 26



Ü
N
İTE

2

ŞEHRİMİZ BARTIN24

 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.

 Piknik alanları ve parklarda 
ağaçlara ve diğer bitkilere zarar 
vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız 
olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü 
yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. 
Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

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

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

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

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış 
bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar 
çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki
nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor.Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. 
Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla 
doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: 
otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç 
kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için 
hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların 
bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz 
gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. 
Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, 
biraracın 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.
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 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul 
bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir 
yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini
açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını 
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 
insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki 
spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar 
tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar 
su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle 
tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. 
Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa 
böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer 
kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya 
giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki 
resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı 
dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları 
tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

 Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? 
Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?
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 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, çocuklaradaha iyi eğitim sunma gibi nedenler 
sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, 
insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.

 Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi 
artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, 
birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle 
başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli 
suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken 
karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel 
ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

ŞEHRİN FIRSATLARI
Eğitim Fırsatları

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar 
(meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci 
alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, 
laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim 
kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, 
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi 
etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
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• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık 
personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde 
daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal 
bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

Sağlık 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.

İş Fırsatları

• 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.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar

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.

DEPREMÜlkemizin yüz 
ölçümünün %42’si 

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

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya 
döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek 
şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
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• 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.

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.
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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.

TRAFİK

ŞİDDETHepimiz 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.

 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.
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ENGELSİZ YAŞAM

 Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. 
Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. 
Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. 
Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, 
işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel engeli 
olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü 
etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, 
neden?” Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla 
aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli 
bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 
parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 
kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış 
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği 
saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce 
yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi 
gerekir. 
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan 
şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
 Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası 
gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını 
kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler 
tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan 
kılavuz izler olmalıdır.

 Engelli vatandaşların 
güvenli bir şekilde kullanabileceği 
görsel ve sesli uyarı sistemleri 
olmalıdır. 

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için 
asansörler bulunmalıdır.

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

Görsel 44
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 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 korumaaltına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. 
Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, 
barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 
 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. 
Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların 
ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

ŞEHİRDEKİ 
DİĞER 

CANLILAR

Görsel 46
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 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. 
Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği 
duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda 
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

 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.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Görsel 50
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 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz.Kuşlar bunları fark edip yiyecek 
ve o yere tekrar gelecektir.

 Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan 
korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde 
kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir 
yuva yapabiliriz.

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su 
bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere 
bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 
 
 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele 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?

 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.

Görsel 52

Görsel 53
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Ülkemizi,
yandaki harita üzerinde 
işeretleyerek gösteriniz.

Şehrimizi,
yandaki harita üzerinde 
işeretleyerek gösteriniz.

Şehrimizin
komşularının,
yandaki harita üzerindeki 
boş kutucuklara isimlerini 
yazarak belirtiniz

ŞEHRİMİ
TANIYORUM

Görsel 54
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 Dünya üzerinde bir yerin konumu farklı şekillerde 
ifade edilebilir. Bir şehrin ya da ülkenin bulunduğu yerin 
tarifi eğer hayali çizgiler olan paralel ve meridyenler 
kullanılarak yapılıyorsa buna matematik konum denir. Bir 
yerin çevresinden kaynaklanan özelliklerine ise özel konum 

denir.

Bartın’ ın komşuları 
hangi illerdir?

 Bartın’ ın doğusunda 
Kastamonu, batısında Zonguldak, 
güney ve güneydoğusunda Karabük 
illeri bulunmaktadır. Kuzeyinde ise 
Karadeniz yer alır.

Bartın’ ın Coğrafi Konumu

Bartın’ın Coğrafi Konumu 

 Bartın, 41 derece kuzey paraleli ile 32 derece doğu meridyeni arasında bulunmaktadır. 
Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yaklaşık 59 kilometrelik bir kıyı uzunluğuna sahiptir. 
Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde bulunan Bartın, 2143 kilometrekare alanı 
kaplamaktadır. Şehir merkezinin denizden yüksekliği ortalama 25 metredir. Bir yerin denizden 
ortalama yüksekliğine rakım denir. Bartın ilinin dört tane ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Bartın 
Merkez İlçe, Amasra, Ulus ve Kurucaşile’dir. 263 köyü bulunan ilimizin beldeleri ise Kozcağız, 
Hasankadı, Abdipaşa ve Kumluca’dır.

Coğrafi konum nedir?

Görsel 57

Görsel 58
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Bartın’ ın Fiziki Coğrafi 
Özellikleri
Bartın’ın Yeryüzü Şekilleri

 Dağlar;

 Bartın, yüksekliği 2000 metreyi geçmeyen 
dağlarla çevrilidir. Yüzey şekilleri Bartın Irmağı ve 
kolları tarafından derin bir biçimde parçalanmış 
olan arazi nedeni ile engebeli bir görünümdedir. 
Dağlar genel olarak kıyıya paralel uzanmaktadır. 
Bunun sonucunda iç bölgelere ulaşım ancak 
geçitlerden sağlanmaktadır.   Ahmetusta  

Geçidi ile Karabük’e, Dorukhan Geçidi ile 
Bolu’ya ulaşım sağlanmaktadır. Bartın dağları 
Küre Dağları’nın batı uzantısıdır. En yüksek 
tepesi 1619 metre yükseltisi olan Keçikıran 
Tepesi’dir. En önemli dağları; Aladağ, Kocadağ, 
Karadağ, Kayaardı, Karasu ve Arıt dağlarıdır. 
Küre Dağları’nın bir kısmı Ulus ilçesi sınırlarında 
bulunmaktadır.
 
 Bartın Güzelcehisar köyü sahilinde 
bulunan ve günümüzden yaklaşık 80 milyon 
yıl önce oluşan bazalt lav sütunları görülmeye 
değer doğal güzelliklerdendir. Son zamanlarda 
turizme kazandırmak için yapılan yürüyüş yolu 
ile ziyaretçilere açılmıştır.

Güzelcehisar lav sütunları

Ova ve yaylalar;

 Bartın engebeli bir araziye sahip olduğu için 
düzlük alan azdır.
 Şehir merkezi bile çok düz olmayan bir yapıya sahiptir. Plato da denilen yaylaları vardır. 
Bunlar; Ulus ilçesinde Uluyayla, Arıt köyünde Zoni, Kumluca beldesinde Ardıç (Gezen) ve 
Kokurdan yaylalarıdır. Bartın, yaylaları ile turizm potansiyeli olan bir ildir. Doğu Karadeniz 
yaylaları gibi turizme kazandırılması için öncelikle iyi bir tanıtımının yapılması gerekmektedir.

Görsel 60Uluyayla dan bir gürünüm

Bartın’ ın yaylalarını turizme kazandırabilmek için bir tanıtım afişi hazırlayalım. 

Araştıralım, Sınıfta Tartışalım;

Görsel 59
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     Bartın’ın akarsuları

 Kocacay ve Kocanaz çayı, Bartın Irmağı’ nın 
kollarını oluşturmaktadır. Gazhane semtinde birleşerek 
14 kilometre aktıktan sonra Boğaz’dan Karadeniz’e 
ulaşmaktadır. Bütün bunlardan dolayı Bartın’a sular 
şehri denmektedir.
   
 Bartın Irmağı Türkiye’ de üzerinde taşımacılık 
yapılabilecek tek akarsudur. Bunun nedeni ise düz 
bir yerden akması ve su seviyesinin düzenli olmasıdır. 
Nehir, yatağını deniz seviyesine kadar aşındırmıştır. Şu 
anda şehir merkezinde kalan Yalı mevkiinde geçmiş 
zamanlarda gemi yapımı ve taşımacılığı yapılarak önemli 
bir gelir kaynağı elde edilmiştir.
 
 Diğer önemli akarsuları; Kapısuyu ve Tekkeönü 
Dereleri ile Ulus-Uluyayla’yı sulayan Ovaçay’ı ve İnönü 
Dereleri’dir.

 Gergece Şelalesi, Gölderesi Şelalesi ve 
Ulukaya Şelalesi gidilmesi ve görülmesi gereken doğal 
güzelliklerdendir. 
 

Görsel 61

Görsel 62
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Bartın’ ın İklimi

 Bartın’da tipik Karadeniz iklimi görülür. Her mevsim yağışlı, yazlar sıcak kışlar serin 
geçmektedir. Ilıman denizel bir iklimdir. Deniz kıyısında olması çok yüksek olmayan ve kıyıla 
paralel uzanan dağlarının varlığı iklim üzerinde ektili olmuştur. Yağışlarla beraber nem 
oranının yüksek olması sıcaklık farklarının az olmasına neden olmuştur.
Yağışlar kış mevsiminde ve genellikle yağmur şeklinde düşmektedir. Kıyı kesimde metrekareye 
yıllık ortalama 1000 milimetre yağış düşerken iç kesimlerdeki yüksek yerlere 1200 milimetre 
yağış düşmektedir. 
 En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanırken en düşük sıcaklıklar aralık ayında 
yaşanır.  

Bartın ’ın Bitki Toplulukları

 Bartın, iklim özelliği sayesinde zengin 
bitki örtüsü ve hayvan türlerine sahiptir. 
Bartın arazisinin yaklaşık %60 ‘ı ormanlık alandır. 
Bu oran ile Türkiye’de ormanı yoğun olan iller 
arasında ilk sıralardadır. 
 Küre Dağları, milli park olarak kabul 
edilmesi ile hem turizme kazandırılmış hem de 
ormanın korunması sağlanmıştır.
 Bartın ormanları geniş yapraklı ve iğne 
yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. 

 Kıyılarda genellikle geniş yapraklı ağaçlar, 
yükseklerde iğne yapraklı ağaçlar ve ara kuşakta 
ise karma ağaçlardan oluşan gür ormanlara 
sahiptir. Kıyı kuşağında geniş yapraklılardan 
Meşe, Kayın ve Gürgen yoğun iken yükseklerde 
Kayın, Kestane Köknar ve Çam türleri yoğun 
olarak bulunur.
 Kestane ve Ihlamur ağaçları yöre 
köylülerinin ekonomik olarak yararlandığı 
türlerdir.

Bartın’ ın Yaban Hayatı

 Bitki zenginliğinin fazla 
olması yaban hayatının da zengin 
olmasını sağlamıştır. Bartın’da 
yaşayan yabani hayvan türleri; 
çakal, kurt, karaca, kızılgeyik, 
yaban tavşanı, vaşak, kaya sansarı, 
ağaç sansarı, gelincik, ada tavşanı, 
sincap, yaban domuzu, bozayı ve 
tilkidir.

Görsel 64
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 BARTIN’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİN BARTIN 
İNSANININ YAŞAMINA ETKİLERİ

 İnsan, yeryüzünde ilk ortaya çıktığı andan itibaren  tarihin her döneminde doğaya 
bağımlı , onunla ilişki içinde olan varlıktır.Yaşadığımız ortam olan doğa, insanların hayatlarını 
sürdürmeleri için gerekli olan herşeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. 
İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama uyum sağlarlar. Hayatlarını 
devam ettirmek için buna mecburdurlar.Örneğin,soğuk bölgelerde yaşayan insanlar kalın 
kıyafetler giyerken sıcak bölgelerde yaşayan insanlar kalın kıyafetler giyemezler.Soğuk iklimin 
olduğu yerlerde kışın kar yağışı görüldüğünden ulaşım olumsuz etkilenebilir.Yetiştirilen tarım 
ürünleri iklime göre farklılık gösterir.Bu durum, insanların yeme içme alışkanlıklarının bölgenin  
iklim özelliklerine göre şekillendiği anlamına gelir.
 Bölgenin coğrafi özellikleri konut tipleri üzerinde de etkilidir.Örneğin ormanların bol 
olduğu yerlerde ahşap evler yaygın olarak görülür.Yağışın az olduğu evlerde, kerpiç ve 
toprak,sıcak yerlerde ise serin tutan taş, evlerde kullanılan temel yapı malzemeleridir.
 Dağlık ve engebeli alanlar yerleşmeye uygun olmadığından nüfus daha çok düz alanlar 
ve su kaynakları etrafında yoğunlaşmıştır.
  Sonuç olarak yaşadığımız çevrenin iklim,yer şekilleri,bitki örtüsü, bulunduğu konum gibi 
coğrafi özellikleri,o çevrede yaşayan insanların yeme-içme,giyim,barınma,konut tipi,yerleşme 
gibi alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkilidir.

 Toprak karakteri ve iklimi bağ-bahçe 
tarımına uygun olan Bartın’da, tarla ürünleri ile 
sebze ve meyve türlerinin birçoğu yetişmektedir. 
Bartın’da sebzeciliğin yöre halkının önemli bir 
geçim kaynağı olmasından dolayı sebze yemekleri, 
Bartın mutfağında önemli bir yer tutar. Karadeniz 
iklimi her mevsim yağışlı olduğundan bol miktarda 
mısır yetiştir. Bundan dolayı mısır unuyla yapılan 
yiyecekler yaygındır. “Pum pum çorbası” ve 
“halışka” mısır unundan yapılan yöreye özgü 
yemeklerdendir. Yörenin iklimine uygun olarak 
yetişen ‘‘ıspıt ‘’adı verilen bitkiden,  yumurtalı ıspıt 
ve mısır unlu ıspıt dolması yapılmaktadır. Bartın 
halkının ‘’mancar’’dediği karalahanadan yapılan 
mancar dolması, döşemeli mancar gibi yemekler 
oldukça yaygındır. Bunun yanında “gıcır” ya da 
“diken ucu” adı verilen bitkiden yapılan gıcır 
yemeği Bartın’ın iklim özelliklerine uygun yerel 
lezzetlerindendir.

 Bartın ilinin Karadeniz’le kıyısı olmasından 
dolayı balık ürünleri Bartın mutfağında önemli 
bir yer tutar. Diğer denizlerimizden farklı olarak 
Karadeniz’den bol miktarda tutulan hamsi, 
istavrit, mezgit, palamut, çinekop yöre halkı 
tarafından severek tüketilir. 
 Biliyor muydunuz? Amasra'da, Balık ile 
birlikte sunulan salata, çok özel yöntemlerle 
yapılmaktadır. Amasra salatasında mevsimine 
göre en az 21 çeşit malzeme ve sos kullanılır. 

Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi

Görsel 65
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Giyim ve El Sanatlarına Etkisi

 Bartın’ın en eski el sanatları ve 
geçim kaynaklarından olan dokumacılığın 
en iyi örnekleri geleneksel Bartın 
kıyafetlerinde görülür. 200 yıllık Bartın 
mahalli kıyafetlerinin geleneksel özellikleri 
erkek giyiminde tamamen kaybolmasına 
karşın, bayan giyiminde ve takılarda 
nispeten yaşamaktadır. Günümüzde 
geleneksel giysilerin özgün biçimlerine 
ancak düğünlerde ve benzeri etkinliklerde 
rastlanır.
 Bartın halkının yerli zevkini ve 
yaratıcı gücünü, el işlemelerinde bulmak 
mümkündür. Eskiden ev eşyası, giyim ve 
aksesuar olarak işlenen el işlemelerinde 
görülen bağ yaprağı, karanfil, lale, gül,  
değirmen taşı, süpürgeli ve kemerköprü 
gibi desenler Bartın coğrafyası ve yaşamı 
konusunda ipuçları vermektedir. 
 Bilgi: 100 yıl önce Bartın’a ağustos 
ayında kar yağmış. Bunun üzerine örtünün 
dört köşesine iri güller, güllerin arasına da 
kar tanelerine benzer tel kırma işlenmeye 
başlamış. Motifin adı da, “Gülün Üzerine 
Kar Yağdı” olmuş. 

 Bartın’ın gür ormanlık alanlara sahip 
olması ve birçok ağaç çeşidini bünyesinde 
barındırması el sanatlarına ve halkın 
geçim kaynaklarına doğrudan yansımıştır. 
Buna bağlı olarak Bartın'da ahşap gemi 
yapımcılığı, 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Babadan oğula öğretilerek gelen bu sanat, 
Kurucaşile Tekkeönü ve Kapısuyu'ndaki 
tezgâhlarda sürdürülmektedir. Son otuz 
yılda birçok ahşap yük gemisi tipleri 
yaratılmış, Anadolu kıyılarında Bartın 
tipi çektirmeler dolaşmaya başlamıştır. 
Yöre insanının başarılarının ürünü olan 
ahşap yük gemisi, balıkçı teknesi ve yat 
yapımcılığındaki bu gelişmeler, Kurucaşileli 

ustaların aranır olmasını ve ünlerinin il 
sınırlarını aşmasını sağlamıştır.
 Tarihi. 17. yy’e dayanan ağaç 
oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde 
sürdürülmektedir. Amasra Çekiciler 
Sokağı'nda; ıhlamur, şimşir, dişbudak, 
ceviz, kiraz ve kızılağaç gibi ağaçlar 
kullanılarak yapılan ayetler ve güzel sözler 
yazılı levhalar, resim ve resimlikler, çerez 
takımları, isimlik, anahtarlık, kuş ve hayvan 
figürleri vb. eşyalar satılmaktadır.

Görsel 68
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Yerleşmeye Etkisi

      Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 
engebeli bir coğrafi kesimde 
yer alan Bartın ilinin büyük bir 
bölümünü yükseltiler meydana 
getirmektedir. Bartın; doğu, batı 
ve kuzeyden yüksekliği 2000 
metreyi geçmeyen dağlarla 
çevrilidir. Dağlar arasında irili 
ufaklı çeşitli dereler ve çaylar 
yer almakta, yer yer küçük fakat 
verimli ovalar bulunmaktadır. 
Bundan dolayı Bartın kırsal 
yerleşimi  dağınık, seyrek 
ancak birbirine yakın köy ve 
köy altı yerleşim birimleri olan 
mahallerden oluşmaktadır.Bartın 
nüfusunun büyük çoğunluğu 
kırsal kesimde yaşamaktadır.
 Bartın köy topluluğunun, 
ülkemizin diğer yörelerindeki köy 
topluluklarından farklı özellikleri 
bulunmaktadır. En önemli farklılık 
kömür ve demir-çelik işçiliğinin 
getirdiği sanayi kültürü, eğitim 
düzeyinin yüksekliği, dış göç 
nedeniyle yurt dışı ilişkilerinin 
yoğunluğudur. 

Geleneksel Konut 
Mimarisine Etkisi

 Bartın’da yazları sıcak, 
kışları  serin geçen ılıman deniz 
iklimi (Karadeniz İklimi) hüküm 
sürmektedir. Denize yakınlığı 
ve pek yüksek olmayan dağ 
sıralarının kıyıya paralel oluşu, 
genellikle kıyı şeridi üzerinde 
sıcaklık farklarının azalmasına, 
nemin artmasına ve Balkanlardan 
gelen hava kütlelerinin etkisinde 
kalmasına neden olmaktadır. 
Bu yüzden Bartın, yılın tüm 
mevsimlerinde yağış alır. Zengin 
bir bitki örtüsüne sahip olan 
Bartın’da meşe, kayın ve gürgen, 
kestane, köknar, ceviz,  ve çam 
ağaçlarından oluşan ormanlık 
alanlar geniş bir yer kaplar. 
Bartın’da geleneksel konut 
mimarisinde yapı malzemesi 
olarak genellikle ahşap ve taş 
tercih edilmiştir. Ahşap bölgede 
kolay bulunan ve kolay işlenebilen 
bir yapı malzemesi oluşuyla 
öncelikli tercih edilir. Çam, kayın, 
ceviz, meşe, kestane  gibi ahşabın 
dayanıklı türlerinin kullanımı 
yaygındır.

Doğal Afetlerin 
Etkisi

 Bartın ili su 
kaynakları bakımından 
oldukça zengindir. İl 
sınırları içerisinde irili 
ufaklı bir çok dere ve çay 
yer almaktadır. Düzenli bir 
rejime sahip olmamaları 
sebebiyle özellikle 
ilkbaharda taşkınlara yol 
açmaktadırlar.Bu  durum 
Bartın insanının yaşamını 
zaman zaman olumsuz 
etkilemektedir.Örneğin, 
22 Mayıs 1998 tarihinde 
Bartın’da büyük bir sel 
felaketi yaşanmış, ilin 
yüzde 80’i, birçok ev ve iş 
yeri sular altında kalmıştır. 
Bartın’da,  meydana 
gelebilecek sel felaketlerini 
önlemek amacıyla  Kirazlı 
Köprü Barajı yapılmıştır.
Baraj ile kentin, taşkın 
ve sel zararlarından 
korunması ,yaklaşık 31 
bin dekar zirai arazinin 
modern sulama sistemiyle 
sulanması hedeflenmiştir.

 Yerleşme, el sanatları, beslenme ve konut tipi gibi coğrafi özelliklerin 
Bartın’ daki insan yaşamını nasıl etkilediğini gösteren birer örnek söyleyiniz.

Görsel 69 Görsel 70
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BARTIN’DA NÜFUS
Nüfusun artışı;

        
   
  
      

TÜİK verilerine göre son on yılın nüfus artışı tablosu 
incelendiğinde;
 2010 ve 2011 yıllarında nüfus azalmıştır. 
Bu azalma doğumların azalmasıyla değil göçlerin 
fazla olmasıyla açıklanabilir.2018 yılındaki artış ise 
Bartın’a dışardan gelenlerin varlığıdır. Özellikle Bartın 
Üniversitesinin yeni fakültelerinin açılması bunda etkili 
olmaktadır.
 
 Dünyanın ve Türkiye’nin ortalama nüfus artışı 
ile Bartın’ı karşılaştırmak gerekir ise Dünya ortalama 
nüfus artışı binde 12 iken Türkiye’de bu oran binde 15 
civarındadır. Bartın nüfus artış hızı hem Türkiye  hem de 
Dünya nüfus artış hızının altındadır.

Nüfusun Yoğunluğu
 
 Bartın ilinin nüfus yoğunluğu 
96 km²/kişidir. Yani her kilometrekareye 
ortalama 96 kişi düşmektedir. Ancak 
yoğunluk her yerde aynı değildir. Engebeli 
ve dağlık olan yerlerde çok az iken düz 
ve şehir yerleşmelerinin olduğu yerlerde 
çok fazladır. 
 Türkiye nüfus yoğunluğu 107 
kişidir. Bartın’ın Türkiye ortalamasına 
yakın bir yoğunluğu sahip olduğu 
söylenebilir. 
 Bartın nüfusunun cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığı zaman kadın nüfusun 
erkek nüfustan fazla olduğu görülür. 
(Tablo 3.3.2) Genel olarak göç veren 
illerin kadın nüfusunun fazla olduğu 
görülmektedir. Erkek nüfus göç ile 
çalışmaya gittiği için göç alan illerde de 
erkek nüfus daha fazla olmaktadır.

Göç Durumu;

 Bartın göç veren bir şehir olmasına rağmen üniversitenin büyümesi ile başka illerden ve 
bölgelerden öğrenim görmeye gelen öğrencilerden dolayı göç alıyor gibi görünmektedir. Ancak 
eğitim için Bartın’ı seçen öğrencilerin daha sonra yanı okulunu bitirdiği zaman kendi iline gittiğini 
de düşünmek gerekir. Tablo 3.3.3 Bartın ilinin 1980-2018 yılları arasında göç hareketlerini 
göstermektedir. Bu Tabloya göre Bartın belirtilen süre içinde 4586 kişi göç almış görünmektedir.
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Nüfusun Yaş Özellikleri ve Bağımlı Nüfus;

 Genel olarak nüfus çocuk, genç ve yaşlı nüfus olarak sınıflandırılır. 0-14 yaş 
arasındaki nüfus çocuk nüfus ve aynı zamanda tüketici ya da bağımlı nüfus olarak 
tanımlanır. 15-64 yaş arasındaki nüfusa genç nüfus ya da üretici nüfus veya çalışan nüfus 
denilmektedir. 64 yaştan büyük olanlar da yaşlı nüfusu oluşturmaktadır. Bu sınıf da tüketici 
ya da bağımlı nüfustur. Aşağıdaki grafikte (Tablo.3.3.4) Bartın ilinin nüfusunun 2018 yılı 
itibarı ile yaş sınıflandırılması yapılmıştır.

 Tablo incelendiğinde Bartın ilinde 2018 yılında genç nüfusun fazla olduğu 
görülmektedir. Türkiye nüfusu incelendiğinde de benzen sonuçlar çıkmaktadır. Başka bir 
ifade ile Bartın bu konuda Türkiye ile benzeşmektedir. Yine bu tabloya göre Bartın’da 
çalışan 138 184 kişi çocuk ve yaşlı bağımlı nüfusa bakmaktadır.

Nüfusun Eğitim Durumu  
                                        
 Eğitim-öğretim konusunda Bartın ili alan olarak 
fazla büyük olmadığı için iletişim ve etkileşim çok kolay 
gerçekleşmektedir. Ne var ki arazinin engebeli ve 
dağlık olması taşımalı eğitimin gerçekleşmesini zorunlu 
kılmaktadır. Tablo 3.3.5 incelendiğinde Bartın ilinde 
erkeklerin kadın nüfusa göre eğitime katılmada daha 
önde olduğu görülmektedik.2018 yılı itibari ile TUİK 
verilerine göre Bartın ilinde halen 7591 kişinin okuma 
yazma bilmediği anlaşılmaktadır.
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Nüfusun Ekonomik Özellikleri

 Ekonomik faaliyetleri genel olarak üçe ayırabiliriz: Tarım, sanayi ve hizmet sektörü. 
Tarım, toprağı ekip biçmek ve hayvancılığı ifade eder. Sanayi, fabrika denilen yerlerde 
hammaddeyi işleyerek kullanışlı hale getirme işidir. Hizmet sektörü ise insanlara yönelik 
olarak yapılan faaliyetlerdir. Yani bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, eğitim, sağlık gibi 
alanlarda çalışmaların tamamını ifade eder. 
 Batı Karadeniz Bölümü’nü ele aldığınız zaman çalışan nüfusun dağılışında hizmet 
sektörünün önde olduğunu görmekteyiz. Hizmet sektöründen sonra tarım ve en son da 
sanayi gelmektedir. Tablo 3.3.6
 Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinde ekonomik faaliyet kollarına göre çalışanların 
oranları Tablo.3.3.6 da gösterilmiştir.

 Karadeniz Bölgesinde sanayinin en fazla geliştiği bölüm Batı 
Karadeniz Bölümüdür. Demir-çelik sanayi ve kağıt sanayi gelişmiştir. 
Zonguldak ve Amasra’da maden kömürünün varlığı sanayinin 
gelişmesinde etkili olmuştur.
 Bartın ilinde faaliyet gösteren sanayi kolları; Tekstil ve 
konfeksiyon sanayi, gıda sanayi, kimya sanayi, plastik sanayi, çimento 
sanayi, mobilya sanayi ve metal eşya sanayidir.

Görsel 71
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 Bartın Ticaret ve Sanayi Odası 2019 Yılı Brifing raporuna göre Bartın’da sanayi 
kollarının dağılımına bakıldığında en önde olan sektör tekstil ve konfeksiyon sanayidir.
Bartın’da arazinin engebeli ve dağlık olması sebebi ile tarım gelirleri sanayi gelirlerinden 
daha azdır. 
 Bartın ilinde 687.324 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bu arazinin 198.600 dekarı 
sulamaya elverişlidir. Ancak hali hazırda sulamaya elverişli alanın 86.180 dekarı halk 
sulaması şeklinde yapılmaktadır ( Bartın STO brifing raporu.)

Bir dekar(dönüm) 1000 metrekareye eşit bir alan ölçüsüdür.

Görsel 72
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 DOĞAL AFETLER
 
 Bartın ilinde, özellikle kış döneminde; arazi örtüsü, insan faaliyetleri, coğrafi ve 
jeolojik yapının etkisiyle sel, taşkın, heyelan gibi riskli durumlar ortaya çıkmaktadır.

 Deprem

 Bartın ili, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na kuşbakışı 132 km uzaklıktadır. Kuzey Anadolu 
Fay Hattı boyunca oluşan tektonik faaliyetlere sık rastlanılmıştır. Bugüne kadar Düzce-
Bolu-Gerede-Tosya-Ladik Kuzey Anadolu Hattı boyunca orta ve yüksek seviyede altı adet 
yıkıcı deprem kaydedilmiştir. Bunlardan Bartın’a en yakın olanı 12.11.1999 tarihinde, 7,2 
büyüklüğünde gerçekleşen Düzce Depremi’dir.
 Bartın’da bilinen en büyük deprem, 3 Eylül 1968 tarihindeki 6,5 büyüklüğündeki 
depremdir. Bu deprem, Karadeniz kıyı şeridinde meydana gelen ve aletsel olarak 
kaydedilebilen depremler içinde en büyük olanıdır.
 Orta büyüklükte olarak değerlendirilmesine rağmen Bartın, Amasra ve çevrelerindeki 
köylerde önemli hasara yol açmış ve can kaybına neden olmuştur. Resmi raporlara göre 
24 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce ev hasar görmüştür. 

Yandan gelen sarsıntı ile Amasra 
içinde yıkılmış bir ev. 03.09.1968 
tarihinde çekilmiştir.

Amasra’da yıkılan bir ev. 3.09.1968 tarihinde 
çekilmiştir.

Görsel 73 Görsel 74
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 Heyelan

 Heyelanlar; yer kayması adıyla da 
bilinen, kütle hareketleri arasında etkisi 
yüksek olan ve sık görülen bir afet türüdür. 
Yamaç dengesinin bozulması ile birlikte yer 
çekiminin etkisiyle arazinin bir bölümünün 
(kayaların, ufalanmış taşların, toprak kütlesi 
ve tabakaların) yamaç eğimi yönünde 
hareket ederek şekil ve yer değiştirmesi 
olarak da tanımlanabilir.
 Eğim, sağanak yağışlar, su ile 
doygunluk, litolojik özellikler (özellikle kil 
katmanlarının varlığı), bitki örtüsünün 
zayıflığı, donma ve çözülme olayları, 
çökmeler, depremler ve erozyon gibi olaylar, 
heyelan oluşumunda önemli etkenleri 
oluştururlar. Ancak, heyelanın oluşmasında 
temel faktör eğimin varlığıdır. Bartın ilinin 

yüksek eğimli kesimleri riskli arazi gruplarına 
girer. Yüksek eğimli araziler, yağış gibi 
etkenlerle dengesini kaybederek heyelan 
gibi kütle hareketlerine sebep olurlar.
 Bartın’da heyelanlar genellikle 
Ulus, Çaycuma ve Çakraz çevresinde 
yoğunlaşmaktadır. Özellikle Arıt etrafında 
Çakraz içerisinde derinliği 5m’den büyük 
heyelanlar ve kütle akmaları yoğundur. 
Yine Ulus ilçesinde yoğun bir şekilde 5 
m’den büyük derinliğe sahip aktif kayma 
tipli heyelanlar görülür.
 İlimizde hareketine devam eden, eski 
veya duraklamış toplam 475 adet heyelanlı 
alan bulunmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri 
kullanılarak yapılan analizler neticesinde: 
İlimiz yüzölçümünün %17,4’si çok yüksek, 
24,7’si yüksek, 20’si orta, 18,4’si düşük ve 
19,5’si çok düşük heyelan afeti meydana 
gelebilecek özelliklere sahiptir.

Heyelanın zararlarının azaltılması için alınması gereken 
önlemler şunlardır:
• Yerleşim alanlarının heyelana duyarlı olup olmadığı 
belirlenmelidir.
• Heyelan yaşanabilecek yerler yerleşime açılmamalıdır.
• Yollar inşa edilirken heyelan riski göz önünde tutulmalıdır.

 Araştırmacılar, depremin oluşum nedenini, çok kırıklı ve faylı olan deprem 
bölgesindeki genç fayların küçük ölçüde harekete geçmesiyle açıklamıştır. Depremin 
meydana getireceği hasarları azaltmak için deprem öncesinde şu önlemler alınmalıdır:

• Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Konutlar, sağlam zeminli arazilere 
yapılmalıdır.
• 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 yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
• Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
• Mevcut binaların dayanıklılıkları arttırılmalıdır.
• Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
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 Sel / Taşkın

 Bartın Irmağı havzasının içerisinde 
bulunduğu Batı Karadeniz havzası, sel ve 
taşkınların çok sık karşılaşıldığı bir bölgedir. 
1970–1997 yılları arasında bu bölgede toplam 
19 taşkın meydana gelmiştir. Son olarak 
21.05.1998 tarihinde yaşanan sel felaketi; ilde 
ekonomik, sosyal yönden ve sağlık açısından 
derin yaralar açmıştır.
 Bartın Irmağı’ nı oluşturan iki ana 
dere, Kocanaz Çayı ve Koca Çay’dır. İki farklı 
yönden gelen bu çaylar (Bunlara farklı bir 
yönden katılan Arıt Çayı da dâhildir.) Bartın 
şehir merkezi yakınlarında birleştikten sonra 
hemen kuzeyde Bartın Limanı’ndan Karadeniz’e 
dökülür.
 Yapılan analiz sonuçlarına göre; Bartın 
şehir merkezinin %38,19’u yapılaşma için 
uygun olmayan, sel ve taşkın için yüksek risk 
taşıyan alanlardır.
 İlde yaşanan sel felaketinin en önemli 
nedenleri;

-Bartın ilinden geçerek denize ulaşan 
akarsuların yukarı havzalarında toprağın su 
tutma kapasitelerinin az olması.
-Bundan dolayı suyun yüzeysel akışa geçmesi.
-Orman alanlarına müdahale edilmiş olunması.
-Akarsu yatağı içine yapılan hafriyat ve 
moloz dökümlerinin kanal genişliğini azaltması.                            
-Akarsu yataklarının ıslah edilmemesi.

 Taşkın, suyun yükselerek akarsu 
kenarlarını aşması ve yakın civarı sular altında 
bırakması olarak tanımlanmaktadır. Bartın 
nehir havzasında sık sık yaşanan taşkın olayları, 
çevre ve ulaşıma zarar verdiği gibi tarımsal 
faaliyetlere de zarar vermektedir. Bartın ve 
yakın çevresinin %29’u taşkın riski altında 
olup bunun büyük bir kısmı kentsel yerleşim 
alanları ve yakın çevresini kapsamaktadır.

 Bartın şehrinde büyük zararlara neden 
olan sel ve taşkınlar için şu tedbirler alınabilir:
-Bartın şehrindeki sel ve taşkınlar için Bartın 
Çayı havzasında önlemler alınması ve zarar 
azaltma çalışmaları yapılması,
-Alt havzalarda su tutacak, depolayacak 
mühendislik yapılarının inşa edilerek, su akış 
yönetim planı oluşturulması,
-Kanal taşıma kapasitesinin arttırılması,
-Kanal sayısının arttırılması,
-Yatak içine dökümlerin engellenmesi,
-Bartın şehir merkezinde altyapı drenaj 
sistemlerinin geliştirilmesi,
-Bartın Çayının denize döküldüğü boğaz 
mevkiinde, sel sularının denize daha kolay 
boşalmasını sağlayacak projelerin hayata 
geçirilmesidir.

ŞEHRİMİZ BARTIN
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 İlimiz sınırlarında kaya düşmesinden etkilenen şu bölgeler tespit edilmiştir:  Bartın-
Arıt karayolu Çetme mahallesi, Şahin köyü doğusu, Aydınlar köyü kuzeyi, İnkumu tatil 
beldesi. 
 Bu farklı bölgelerde kaya düşmesi olayının gerçekleşmesinin temel sebepleri:
 
 -Zeminlerinde bol çatlaklı kireçtaşı biriminin bulunması,
 -Arazi eğiminin yüksek olmasıdır.
 
 Kaya düşmesine karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
 
 -Koruyucu kanalların açılması ve çelik perdelerin kurulması,
 -Tehlikeli kayaların tespiti ve bunların ıslahı (el aletleri veya patlayıcı madde ile) 
 
 Şayet düşebilecek kayalar çok tehlikeliyse ve hiçbir önlem metodu ile ıslahı 
yapılamayacaksa,  o mahallin yasak alan ilan edilmesi ve tehlike altında kalan evlerin daha 
uygun bir yere taşınması.

Kaya Düşmesi

Görsel 76
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BARTIN’ IN İDARİ YAPISI

 Bartın Osmanlı Devleti’nin idaresi altındayken; Anadolu Beylerbeyliği’nin 
Bolu Sancağı’ na bağlıdır.

 Bolu Sancağı kaldırılınca 1700’den 1811yılına kadar Voyvoda İdaresinde 
yönetilmiştir.

 1811’de Kastamonu Vilayeti’ ne bağlı olarak kurulan Bolu Sancağı’ na 
bağlıdır.

 1867 yılında ilçe olmuş, Kaymakamlık kurulmuştur. Çaycuma ve 
Amasra nahiyeleri ile birlikte 106 muhtarlık Bartın kazasına bağlanmıştır.

 İlk kaymakam Mehmet Nuri Paşa olmuştur. Mehmet Nuri Paşa; 
Bartın’da modern şehircilik hareketlerini başlatan ilk kişidir.

 1876’da Bartın Belediyesi kurulmuştur. İlk belediye başkanı Amasralı 
İbrahim Efendi olmuştur.

 1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığı’ na bağlanmıştır.

 1924’ te Zonguldak’ ın il olmasıyla bu ile bağlı ilçe merkezi olmuştur.

 7 Eylül 1991 tarihinde 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı kanunla Bartın 
Türkiye’nin 74. ili olmuştur.



ŞEHRİMİZ BARTIN54

Ü
N
İTE

3

 

 Yaklaşık 4000 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Bartın adının 
anlamı ile ilgili çok çeşitli görüşler 
vardır. Antik Çağ’da Parthenios adı 
verilen Bartın Irmağı’ nın kenarında 
Parthenia adıyla kurulmuştur. 
Parthenios aynı zamanda Yunan 
mitolojisinde, tanrıların babası 
Okeanos’un çocuklarından biri 
olan “Sular Tanrısı”nın ismidir ve 
“Sular İlahı” ,  “Muhteşem Akan 
Su “,  “Sular İlahesi Güzel Kız” 
anlamlarına gelmektedir.

ŞEHRİN TARİHİ

PARTHENİOS
ON İKİ DİVAN

DOLAP
NEHR-İ BARTAN

ONİKİ DİVAN NAM-I DİĞER 
BARTAN KAZASI
BARTAN İSKELESİ
BARTIN KAZASI 

PAZAR

 Bartın’daki ilk yerleşim MÖ 2000 
yıllarında Mezopotamya’dan gelen Kaşka kavmi 

tarafından yapılmıştır. Daha sonraları Hititler,  
Paphlogonlar,  Frig – Kimmer - Lidyalılar, Pers ve 
Makedonlar, Pontus Krallığı,  Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Candaroğulları hâkimiyetlerinde kalmıştır.

 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı 
fethi ile bütünüyle Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.

 Bartın,  Osmanlı Devleti’nin idaresi altında 
bulunduğu yıllarda,  Anadolu Beylerbeyliği’ nin  Bolu 
Sancağı sınırları içindeydi. 

TARİHTE BARTIN İÇİN
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 Bolu Sancağı kaldırılınca 1700’den 1811 yılına kadar Voyvoda İdaresi ile 
yönetilmiştir.1811’de bu defa Kastamonu Vilayeti’ ne bağlı olarak kurulan Bolu Sancağı 
’na bağlanmıştır. Bu dönemde, ticari potansiyeli ile bölgenin Pazar yeri olan Bartın;       
Gölpazarı, Zerzene, Amasra, Çaycuma, Perşembe, Filyos, Tefen, Yenice, Karaköy, 
Fermit ve Kocanaz’dan oluşan bölgenin On İki  Divan merkezi durumuna gelmiştir.
 1867’de ilçe olmuş, Kaymakamlık kurulmuştur. Çaycuma ve Amasra nahiyeleri 
ile birlikte 106 muhtarlık Bartın’a bağlanmıştır. 1876’da belediye teşkilatına kavuşmuş, 
1920’de Zonguldak Mutasarrıflığı’na bağlanmıştır. 1924’te Zonguldak’ın il olmasıyla 
Zonguldak iline dahil edilmiştir.

 1991’de il olmuştur.

Mutasarrıflık: Osmanlı yönetim 
teşkilatında illerle ilçeler arasında yer 
alan yönetim birimidir. 
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Kalyon: Hem yelkenle hem de kürekle yol alan, savaş gemilerinin en büyüğüdür.

 Amasra’nın Frigyalılar 
dönemindeki adı Sesamos’tur. Amasra 
halkı arasında “Pöstepe” diye bilinen 
77 metre yükseklikte Boztepe vardır. 
Bu tepenin en yüksek noktası üzerinde 
Amasra feneri yapılmıştır. Boz renkli 
kaya ve taş parçalarından oluşan bu 
adanın üzerinde, yer yer susam bitkisi 
yetiştiği için, “Sesamos” adının, susam 
bitkisinden geldiği düşünülmektedir.

AMASRA’NIN FETHİ 

Fatih Sultan Mehmet öfkeyle Veziri Mahmut 
Paşa’ya sorar:(Amasra’yı kastederek)
-Ol hisar ne yerdir kim, anı benim atam dedem 
alamadı?
Mahmut Paşa der:
-“Devletlu sultanım! Onun alınmadığının sebebi 
herhalde Allah’ın hikmetidir ki, o hisarı siz 
sultanımızın
fethetmesi uygun görülmüştür.”
Bunun üzerine Padişah şu emri verir:
-“Mahmut! Tez bütün tedarikini gör ve gidip 
Allah’ın takdirinin ne yolda olduğunu anlayalım.”
Sadrazam Mahmut Paşa komutasındaki 150 
parçadan oluşan donanma İstanbul’dan Karadeniz 
seferine çıkar.
Padişah ise karayolu ile Bartın’a gelir. Ordugahını 
kurarak bir süre burada konaklar.1460 yılı Ekim 
ayında Amasra ‘ya hareket eder. Cenevizlilerden 
hiçbir direniş görmeden Amasra’yı fetheder.
Amasra’nın Türkleşmesi için gerekli önlemler 
alınır. Eflani’nin bir kale halkını Amasra’ya göç 
ettirir. Bazı gençleri saray hizmetlerine alır. 
Ermeni halkından bazı tüccarları da İstanbul’a 
yerleştirir. Böylece Amasra Osmanlı yönetiminde 
küçük bir liman kasabası olur.

 Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi, 
1640 yılında Amasra’ya da uğramış, 
Amasra Kalesi’nin birkaç kez Rus gemilerinin 
taarruzuna uğradığını ve taciz atışlarına 
maruz kaldığını seyahatnamesinde uzun 
uzun anlatmıştır. Ayrıca, Amasra’nın 
güzelliklerinden bahsederken çarşısının 
mükemmel, erkek ve kızlarının çok güzel 
olduğunu, gemi tezgâhlarının hala 
çalıştığını, Amasra, Bartın ve Çayağzı’nda 
kalyonlar yapıldığını yazmıştır.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜNDEN BARTIN VE AMASRA

 Bartın’ın ilçelerinden olan 
AMASRA adı İranlı Prenses Amastrist’ten 
gelmektedir. Amastrist adı zaman içinde;  
Amasserea,  Samatra,  Amester,  Amasri 
gibi isim değişikliklerine uğrayarak en son 
Amasra olmuştur.
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 OKUMA PARÇASI
 Bartın’dan Amasra’ya doğru hareket eden padişah, Amasra’nın kuşbakışı görüldüğü Bakacak 
denilen tepeye geldiğinde mola verir. Amasra’yı bütün güzellikleriyle seyretmekten duyduğu memnuniyeti, 
yanındaki Lala’sına şu sözlerle ifade eder: “Lala Lala, acep  Çeşm-i Cihan bu’mola” 

 Lala:Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin özel eğitmenlerine verilen ad.
 Çeşm-i Cihan: Dünyanın gözü

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA BARTIN

 Kurtuluş Savaşı’nda Bartın işgal 
görmeyen ender yerlerden biri olmasına 
rağmen,  Zonguldak’ın Fransız askerleri 
tarafından işgali nedeniyle tehdit altına 
girmiştir. Fransız donanması, Batı Karadeniz’i 
kontrolü altında tutmak amacıyla Bartın Boğazı 
açıklarında da görülmüştür.
 Mustafa Kemal Paşa’nın kurtuluş 
mücadelesini başlatması Bartın’da da etkisini 
göstermiştir. Bartın gençleri 5 Temmuz 1919 
tarihinde Samancıoğlu Galip Bey başkanlığında 
İlim ve İrfan Derneği’ni kurmuşlardır. Önce 
sosyal çalışmalar yapsalar da işgal ihtimali 
üzerine milli duyguların yayılmasında da etkili 
olmuşlardır.
 Bartın’ın milli mücadele saflarında 
yer alması için çalışmalar başlatılmış, Temsil 
Heyeti’ne ve Mustafa Kemal’e telgraf çekilerek 
vatanın kurtuluşu için her türlü göreve hazır 
olduklarını belirtmişlerdir.  Mustafa Kemal 

Paşa Bartın Belediye Başkanlığına gönderdiği 
telgrafta teşekkür ederek milli teşkilatın 
Bartın’da kurulmasını istemiştir. Şehrin 
ileri gelenlerinin çalışmalarıyla, Yusuf Ziya 
Bey başkanlığında 15 Ekim 1919’da Bartın 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
 Mustafa Kemal Paşa’dan 20 Nisan 
1920’de gelen telgraf emriyle, Bartın diğer beş 
kaza ile birlikte milli mücadeleye tam destek 
veren Kastamonu Valiliği’ne bağlanmıştır. 
Haziran 1920’de Bartın ve Havalisi Komutanı 
Yüzbaşı Cevat Rıfat Bey, komutasındaki milli 
kuvvetlerle Bartın’a gelmiştir. Amasra ve 
Bartın’dan gönüllü gençlerin katılımı ile Bartın 
Kuvayi Milliye Taburu oluşturulmuştur. Yeni 
kaymakam Hüsnü Bey halk arasında birlik ve 
beraberliğin oluşmasında çok etkili olmuştur.
 Kurtuluş Savaşı boyunca Bartın 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin organize 
etmesiyle  halk,  Kuvayi  Milliye’ye yardımda 
bulunmuş ve milli mücadeleye tam destek 
vermiştir.
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 OKUMA
 
 Savaş yıllarında yaşanan yoksulluğun etkileri Amasra’da da görülmüş ve göç 
eden aileler de çoğalmıştır.
 Edebiyat tarihçisi İsmail Habib Sevük, 1925 yılında Amasra’nın güneyinden 
çekilen bir fotoğrafını seyrederken “Görsen yazık dersin, görmesen yazık edersin” 
demiştir.

OKUMA PARÇASI

 Bartın ve Havalisi Komutanı 
Yüzbaşı Cevat Rıfat Bey anlatıyor:
 1 Haziran 1920’de bir yürüyüşü 
ve dörtnala süratle Bartın’a girdik. 
Hüsnü Bey’i Bartın Kaymakamı ilan 
ettik. Şehrin Müftüsü Rıfat Efendi 
ve ileri gelenleri milli davaya yardım 
ettiler. Askerin mevcudunu arttırarak 
talim ve terbiyeleri tamamlandı.  
Sürmene’den on bir taka ile Bartın 
Boğazı’na gelmiş olan yüzden fazla 
Karadeniz çocuğunu da askerimize 
kattım…
 Bu sırada Bartın Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin büyük desteğini 
gördüm. Bartın halkı emrimdeki 
kuvvetlere destek vererek gıda, giyim 
ve teçhizat yardımında bulunarak bize 
büyük yakınlık gösterdi. Kaza halkı 
Kaymakam Hüsnü Bey’e de yakınlık 
göstererek bize yardımcı oldu. Bartın’da 
bu düzeni kurduktan sonra mızraklı 
süvari kuvvetleri ile Çaycuma’ya gittik.
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Bartın’a Komşu ve Kardeş İller

 Bartın ilinin kuzeyini Karadeniz çevreler. Bartın, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde 
Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Karadeniz Bölgesi’nde, Batı Karadeniz bölümünde 
yer alır. Bartın 1991 yılına kadar Zonguldak iline bağlı bir ilçe iken 1991 yılında il statüsü almıştır. 
Karabük ili de 1995 yılında il oluncaya kadar Zonguldak iline bağlı bir ilçe konumundadır.  Aynı 
coğrafyanın içinde yer alan bu illerin iklimi ve bitki örtüsü birbirine benzer. Ayrıca birbirlerine 
komşu köy, belde ve ilçelerinde benzer kültürel özelliklerin olduğu görülmektedir. Bartın ili ile 
komşu iller arasında gelenek ve görenekler, örf ve adetler, yöresel kıyafetler, sivil mimari yapılar, 
halk oyunları, el sanatları, yemekler gibi pek çok benzerlikler vardır.
 Yöresel konuşma dili yönünden Bartın ağzı, Zonguldak ve Karabük illerine benzer bir 
özellik göstermektedir. Bununla birlikte karakter olarak kelime ve hece başlarındaki ince yuvarlak 
ünlüler önündeki değişimler (g-ğ, g-k) ve bunların geliştirdiği orta boğumlu ünlüler (o-u) 
yönüyle Çankırı ilini; hal kipi eki olan (–yor)’da ve üçüncü şahıslar için kullanılan (r’li) hecelerden 
birinin yutulması, Bolu ve Kastamonu ağızlarını andırmaktadır.
 

Bartın ‘ın Parthenia adıyla kurulduğunu,
Bartın’da ilk yerleşimin MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya’dan gelen Kaşka 
kavmi tarafından yapıldığını,
Amasra’yı Fatih Sultan Mehmet’in fethettiğini,
Osmanlı Devleti’nden önce Amasra’nın Ceneviz hakimiyetinde olduğunu
Bartın’ın 1991 yılında il olduğunu,
AMASRA adının İranlı Prenses  Amastrist’ten  geldiğini,
Fatih Sultan Mehmet’in Amasra için Çeşm-i Cihan ifadesini kullandığını,
Bartın’ın Kurtuluş Savaşı ve milli mücadeleye tam destek verdiğini,

BUNLARI ÖĞRENDİNİZ Mİ ?
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 Karadeniz kıyısında yer alan Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinin 
sahil kesiminde benzer iklim özellikleri görülmektedir. Bu durum yetiştirilen tarım 
ürünlerinde de benzerliklere neden olur. Bartın ilinde yetiştirilen çilek ve fındık gibi 
ürünleri, Zonguldak ve Kastamonu illerinde görmek mümkündür. Aynı zamanda 
yapılan ekonomik faaliyetler de bu üç ilde birbirine benzer. Sahil kesiminde yöre halkı 
balıkçılık yaparak geçimini sağlar. Bartın il sınırları içinden başlayan Küre Dağları, 
Kastamonu ilinden geçerek Sinop iline kadar uzanır. Küre Dağları, Kastamonu 
ve Bartın illerinin yüzey şekilleri olarak benzer coğrafi özellikler gösterdiğinin 
kanıtı olarak karşımıza çıkar. Zengin bitki örtüsüne sahip Küre Dağlarında yapılan 
ormancılık faaliyetleri her iki ilin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.
 Türkiye’nin tek Taş Kömürü havzası Zonguldak’tan başlayarak Bartın ilini 
içine alıp Kastamonu iline kadar uzanan 150 kilometrelik bir sahil şeridini kapsar. 
Bu durum hem Zonguldak hem de Bartın halkı için madenciliği önemli bir 
ekonomik faaliyet olarak ön plana çıkarır.
 Bartın ili çevresindeki illere göre daha az nüfusa sahiptir. Diğer illerden 
farklı olarak Bartın ilinde köylerde yaşayan nüfus daha fazladır. Bartın ilinde 
nüfusun yarısından fazlası köylerde yaşamaktadır. 
 Aşağıdaki tabloda Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerindeki 
şehir ve köy nüfus oranlarının karşılaştırmalı verileri yer almaktadır. 

İl Köy Nüfusu % Şehir Nüfusu %
Toplam 
Nüfus

Bartın 115973 58,28 83026 41,72 198999

Karabük 59372 23,94 188642 76,06 248014

Kastamonu 150703 39,31 232670 60,69 383373

Zonguldak 234029 39,02 365669 60,98 599698

Kaynak veriler TÜİK 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarından alınmıştır.

 Bartın’ın çevre illerinde yaşayan akrabalarınız varsa onlarla görüşerek 
şehirlerin benzer ve farklı yönlerini tartışınız.

Etkinlik
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Etkinlik

 Bir yerleşim yerindeki yaşayış hakkında en somut bilgileri o yerdeki sivil mimari 
yapılar vermektedir. Bartın, Karabük ve Kastamonu illerinde yer alan tarihi ahşap evler 
Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar ulaşmış Türk kent kültürünün yapı taşlarıdır. En 
güzel örneklerine Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde rastlayabileceğiniz “Ahşap Evler” 
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Bartın ve Kastamonu illerinde de 
Safranbolu’daki evlere benzer pek çok tarihi ahşap ev bulunmaktadır.

Bartın

Karabük-Safranbolu

Kastamonu-İnebolu

Yukarıdaki tarihi sivil mimari unsuru evleri inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazınız.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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KARDEŞ ŞEHRİM
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Bir Avrupa siyasi haritasında Türkiye’nin, Almanya’nın ve Lünen şehrinin 
yerlerini gösteriniz.

Etkinlik
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ŞEHRİMİZ BARTIN

ŞEHRİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN
EKONOMİK UNSURLAR

 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 
 Yaşadığınız şehrin sanayi, ulaşım, ticaret, yer altı, yer üstü kaynakları, tarım, 
hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 
 Yaşadığınız şehrin sanayi, ulaşım, ticaret, yer altı, yer üstü kaynakları, tarım, 
hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Batı Karadeniz bölgesinin genç 
illerinden olan Bartın, bulunduğu 
coğrafi konumun getirdiği birbirinden 
zengin doğal güzelliklere sahiptir. 
Verimli topraklar, zengin yeşil alanlar, 
tarihi noktalar ve deniz taşımacılığı 
gibi imkanlar onlarca yıldır şehrin 
ekonomisi başta olmak üzere tüm 
unsurlarında etkisini göstermiştir. 

Şehrimde Tarım ve Hayvancılık
 Batı Karadeniz’in yoğun yağmurları ile beslenen yeşil alanlar Bartın’ın oldukça büyük bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Bartın halkının büyük bir bölümü bu verimli topraklarda yapılan tarım ile 
geçimini sağlamaktadır. Ancak tarım arazilerinin küçük parçalar halinde olması ve engebenin fazla 
olması makineli tarım yapılmasını engellemektedir. İklim ve toprak şartlarının uygun olmasından dolayı 
Bartın ilindeki tarım arazilerinde buğday, mısır, patates, çilek, kestane, kivi, fındık ve ceviz gibi çok çeşitli 
ürünler yetişebilmektedir. 
 Tarım uygulamalarına ek olarak şehrin bir diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Besicilik, süt 
inekçiliği ve tavukçuluk oldukça yaygındır. Ayrıca deniz kıyısı olmanın getirdiği bir avantaj olarak 
balıkçılık da oldukça yaygındır.

Bartın’da yapılan tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini yazınız.
Tarım :................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Hayvancılık :.....................................................
...........................................................................
..................................................................
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ŞEHRİMİZ BARTIN

Şehrimde Sanayi

 Şehrin Merkez ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerinde ticari hareketlilik önemli bir yere 
sahiptir. Yerli üreticiler tarafından yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzelere ek olarak fındık, ceviz, 
salep, manda sütü ve süt ürünleri de şehirde önemli pazar payına sahiptir. Ayrıca bu ürünlerin 
büyük bir bölümü doğrudan üreticiler tarafından satılmaktadır. 
 Uzun yıllar boyunca şehrin adının duyulmasını sağlayan ahşap tekne ve yat ustalığı da 
halen devam etmekte olup üretilen tekneler yurt içi ve yurt dışına satılmaktadır.
 Bartın’ın önemli bir ticaret kapısı olmasını sağlayan bir diğer unsur ise Bartın Limanı’dır. 
Liman 1960-1965 yılları arasında inşa edilmiştir. 1996 yılından sonra yabancı gemilere de açılmıştır. 
Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı üzerine hizmet vermekte olan limanda aynı zamanda gümrük 
giriş-çıkışı da yapılmaktadır. Bartın Limanı’ndan alçı, çimento, profil demir gibi ihraç yükleriyle 
birlikte tomruk ve kömür gibi ithal yüklerin istiflenme ve indirme işlemleri yapılmaktadır.
                                  

Şehrimde Ticaret

 Bölgenin zengin kömür 
yataklarına sahip olması sebebiyle 
taş kömürü işletmeleri ilk sanayi 
sektörlerinden olmuştur. Amasra, 
Tarlaağzı ve Kurucaşile’de zengin 
kömür yatakları bulunmaktadır. 
Bölgedeki halkın önemli bir bölümü bu 
sektörde istihdam edilmektedir. Ayrıca 
Ulus ilçesinde yer alan mermer 
yatakları da ilin önemli bir başka 
zenginliğidir. 
 

 Bununla birlikte gıda, orman, demir-çelik, seramik, ambalaj, kimya, tekstil, tuğla ve 
çimento gibi sektörler de zamanla ilin sanayi kolları arasında yerini almıştır.
 Defne, meşe, kayın, ardıç, gürgen, kestane, ıhlamur ve şimşir bölgedeki yaygın olan 
endüstriyel bitki türlerindendir.

Etrafımızda bulunan sanayi tesisleri nelerdir?
Sınıfta paylaşınız.

Görsel 91

Görsel 92 Görsel 93
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 Bu yapılardan birisi olan Taşhan, 
1832-1835 yılları arasında Hacı Ali Ağa 
tarafından yaptırılmış olup günümüzde 
halen kullanım alanı olarak hizmet 
vermektedir. Toplam 2 katlı bir yapıdan 
oluşan handa 18 oda bulunmaktadır. 

 1897 yılında yaptırılmış olan Müezzinoğlu 
Hanı ticari amaçla kullanılmakta olan bir başka 
yapıdır. Bu yapı da 2 katlı olup 16 odadan 
oluşmaktadır.

 Amasra ilçesinde yer alan Osmanlı 
Hamamı ise 17. Yy. da yapılmıştır. Üç kurnalı 
yıkanma yeri bulunmaktadır. Hamamın 
mimari özellikleri Anadolu Beyliklerinin 
mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

 Bartın ilinin öne çıkan müzelerinden ilki Amasra ve çevresinde ortaya çıkan arkeolojik eserlerin 
sergilendiği Amasra Müzesidir. Eserler ilk olarak ilçenin belediye binasında sergilenmeye başlamış, 
ardından bugün de kullanımda olan müze binasına taşınmıştır. Müzede, Amasra’nın ev sahipliği yaptığı 
Hellenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemine ait eserler sergilenmektedir. 
 Bartın Belediyesi tarafından 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Bartın Kent Müzesi, şehrin 
4000 yıllık tarihini belgeler ve eserler yoluyla gözler önüne seren bir başka müzedir. Müze, kronolojik 
aks, endemik canlılar, coğrafi yapı, ulaşım ve doğal afetler geçmişi, tarihi zanaatçılar çarşısı, gemi 
yapımcılığı, ticari hayat, madencilik, kültür hayatı ve eğitim gibi birçok alanda bilgi veren bölümlerden 
oluşmaktadır. 
 Bartın iline 24 yıl belediye başkanlığı yapan Kemal Samancıoğlu’nun vasiyeti üzerine doğup 
yaşadığı Tarihi Bartın Evinin müze haline getirilmesi ile oluşturulan Kemal Samancıoğlu Etnoğrafya 
Müzesi, uzun yıllar boyunca hazırlanan koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

Müzeler

Görsel 94

Görsel 95 Görsel 96
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 1947 yılından bu yana kullanımda olan 
Bartın Şehir Hamamı, Bartın Voyvodası Çalıkoğlu 
tarafından yaptırılmıştır. Hamamın üç küçük, bir 
büyük kubbesi bulunmaktadır.

Bartın Kent Müzesini ziyaret 
edip öğrendiklerinizi not alınız. 
Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 1821’deki Mora İsyanından sonra padişah, 
tedbir amaçlı,  Anadolu’da bazı Rumların yer 
değiştirmesine karar vermiştir. Niğde civarında 
yaşayan Rum halkının bir kısmı da Bartın’a 
gönderilmiştir.
 1897-1898 Kastamonu Salnamesi’ne göre 
Bartın’a 191 kadın, 212 erkek olmak üzere 403 
Rum gelmiştir. (Yine aynı kayıtlara göre Bartın’da;  
84 kadın, 102 erkek olmak üzere 186 Ermeni 
vardır.)
 Asma mahallesine yerleştirilen, bölgenin 
ticaret işlerini ellerinde bulunduran Rumlar, 
Lozan Anlaşması’nın imzalanması üzerine 1924’ten 
sonra Bartın’dan ayrılmışlardır.
 Rumların ayrılmasından sonra, Rum 
binalarının bir kısmına Bartın halkından bazı  
kişiler yerleşmiş, kilise binası elektrik santralı, 
sonra da kültür merkezi yapılmıştır.  Günümüze 
kalanlar korunmaya alınmıştır. Bugün Bartın 
Lisesinin bulunduğu yerde, Rum zenginlerinden 
“Cevahircioğlu  Bodosaki””  kızı Anastasya için, 
yer altından kiliseye yol da açılarak ahşap  bir 

konak yaptırmıştı. Şimdi kültür merkezi olan 
kilisede papazlık yapan oğlu, muhtemelen bu yer 
altındaki yolu kullanarak kiliseye gidip gelmiştir. 
Bu konak 1920’de Kuvayi Milliye Karargâh 
Komutanlığı olarak hizmet görmüştür.1970’e kadar 
ilk ve ortaokul binası olmuştur.1971’de yıkılmıştır. 
Rum Mektebi günümüzde İstiklal İlkokulu olarak 
kullanılmaktadır.

 Sivil Mimari Yapılar

 En eski yerleşim yerlerinden birisi olması 
sebebiyle çok çeşitli kültürleri de içerisinde 
barındıran Bartın, önemli sivil mimari yapılara 
sahiptir. Görsel 97

Görsel 98
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 Turizm, ülkemiz açısından olduğu kadar Bartın ilimiz açısından da en önemli sektörlerden 
biridir. Elde edilen gelir açısından Bartın ekonomisinde önemli bir yer tutar. 

Kültür Turizmi

Şehrimde Turizm
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 Adı en fazla duyulan yerlerden 
birisi olan Amasra Kalesi, Bizans 
dönemine ait olup Ceneviz ve Osmanlı 
dönemlerinde ciddi onarımdan geçmiştir. 
Kemere adı verilen bir köprüyle 
Amasra’ya bağlanan birinci parçası 
ve Amasra bölümünde yer alan 
Zindan Kalesi parçası olmak üzere iki 
parçadan meydana gelmektedir. Amasra 
Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici 
listesindedir. 
 Amasra Kalesine yakınlığı 
sayesinde benzer işlekliğe sahip olan 
Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra’ya 4 
km uzaklıkta yer almakta olup Roma 
İmparatorluğu döneminde yapılmıştır.
 Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü 
Köyü’nde yer almakta olan Tekkeönü 
Kalesi’ne ait kalıntıların Cenevizliler 
döneminden kaldığı bilinmektedir. 

Ören Yerleri

Deniz Turizmi
 Bartın yaklaşık 60 km’lik kıyı 
kesimi ile gerek koyları gerek bitki örtüsü 
ile oldukça zengin bir görüntüye sahiptir. 
Doğallığını korumakta olan koylar temiz 
kumları ve suları ile büyük bir ziyaretçi 
kitlesine ev sahipliği yapmaktadır. 
İnkum, Amasra, Güzelcehisar, Mugada, 
Kızılkum, Çakraz, Akkonak, Bozköy, 
Tarlaağzı, Kurucaşile, Kapısuyu, 
Tekkeönü plajlarında yüzme olanağı 
bulunmaktadır.

Endemik ve popülasyon kelimelerinin anlamını öğreniniz.

Amasra Kalesi - Cenova Şatosu Görsel 99

Görsel 100
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Dağ ve Doğa Turizmi
 Oldukça zengin bir bitki örtüsünü, endemik türleri ve hayvan popülasyonunu 
içerisinde barındırmakta olan Küre Dağları Milli Parkı’nın önemli bir bölümü Bartın 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli Park içerisinde yer alan yürüyüş alanları, 
kanyonlar, mağaralar, boğazlar, şelaleler ve diğer doğal oluşumlar doğa ve dağ 
turizmi açısından oldukça zengin ortamlar sunmaktadır. 
 Ulukaya Şelalesi, Göldere Şelalesi, Gergece Şelalesi, Gürcüoluk Mağarası, 
ve Sipahiler Mağarası dört mevsim turist akınına uğramaktadır.

Ulaşım

 Bartın’ın komşu iller ile bağlantısı büyük oranda karayolu ile sağlanmakta olup düzenli otobüs 
seferleri bulunmaktadır. 
 Merkeze 12 km uzaklıkta bulunan Bartın Limanı, ulusal ve uluslararası ticari taşımacılıkta 
önemli bir yere sahip aktif bir limandır. Bununla birlikte gerek Bartın gerekse Amasra ve Kurucaşile 
limanları ticari bakımdan geliştirilmektedir. 
 İl merkezine en yakın havalimanı olan Saltukova Havalimanı aktif olarak kullanılmakta olup 
yurt içi ve yurt dışı ulaşım seçenekleri sunmaktadır. 

Kurucaşile Liman

Ulukaya Şelalesi
Görsel 101 Görsel 102

Görsel 103 Görsel 104
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Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 112

Polis İmdat: 112
Jandarma İmdat: 112

Elektrik Arıza: 186
Alo Trafik: 154
Gaz Arıza: 187

Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153

Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184

Su Arıza-Fatura Bilgileri Tel: 185

Bartın İli Acil Telefon Numaraları

 Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları,kutucuklarda verilen ifadelerden uygun 
olanlarıyla tamamlayınız.

Galla Pazarı

 Amasra

Kurucaşile Tarım

Hayvancılık Liman

Demiryolu Taşkömürü

...…….............................…………. ilçesindeki tersanelerde yapılan yat ve ahşap tekneler, yurt içi ve dış ülkelere 
pazarlanan Bartın'a özgü ürünlerdendir.

Bartın’da köylü kadınların bahçelerinde ürettikleri, salı ve cuma günleri kurulan ………......................................
satışa sundukları ürünler,doğallık ve tazelikleriyle halkın tercih sebebidir.

Bartın’da  arazilerin küçük parçalar halinde çok dağınık ve yer yer engebeli olması 
makineli………...............................……………..yeterince gelişmesini engellemektedir.

Yük ve yolcu taşımacılığında uluslar arası hizmet veren Bartın …………...........................……..aynı zamanda yük 
ve yolcu giriş-çıkış gümrük kapısıdır.

………………......................................…işletmeleri Bartın’ın önemli sanayi kuruluşlarındandır.
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..........................................................................................................................................................................................................

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

İl Halk Kütüphanesi

Bartın Üniversitesi Kütüphanesi

 22 Mayıs 2008 tarihinde 
Bartın Üniversitesinin kurulmasından 
sonra, üniversite bünyesinde Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
oluşturularak çalışmalarına başlamıştır. 
 Orman Fakültesi ve Bartın Meslek 
Yüksekokuluna ait 3645 kitap 2009 yılında 
devralınarak hizmete başlanmıştır. Gerekli 
internet altyapısını oluşturularak internet 
ortamında da katalog tarama imkânı da 
sağlanmıştır.
 Kütüphanecilik alanında hizmet 
veren büyük kuruluşlara üye olunarak 
anlaşmaları yapılmış ve birçok veri tabanı 
hizmete açılmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile diğer devlet üniversiteleri ve 
özel üniversitelerle iş birliği içindedir.
 2018-2019 Eğitim öğretim yılında 
hizmete başlayan Kutlubey Kampüsündeki 
kütüphanede, 73.188 kitap, 528 dergi,  
6.215.538 elektronik yayın bulunmaktadır.

 Bartın İl Halk Kütüphanesi, 1993 
yılında kurulmuştur. 1993 yılından 2001 
yılına kadar Hendekyanı mahallesinde bir 
pasajın 2. Katında hizmet vermiştir. 2001 
yılında İl Özel İdaresinin tahsis ettiği 3 
katlı tarihi binaya taşınmıştır. Daha sonra 
Bartın Kültür Merkezi 2. katına taşınmıştır. 
Halen bu binada hizmet vermeye devam 
etmektedir.
 Kütüphanede 50.984 kitap, 291 
çeşit süreli yayın ve 883 adet görsel-
işitsel materyal bulunmaktadır. Ayrıca, 
Bartın’da yayın yapan yerel gazeteler 
1999 yılından günümüze kadar derlenerek 
kütüphane koleksiyonuna dâhil edilmiştir.
 İl Halk Kütüphanesi Hafta İçi; 
08.30-19.00 saatleri, cumartesi günü 
ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet 
vermektedir.
 Bünyesinde, 8.346 kitap, 39 
süreli yayın bulunan Arıt 75. Yıl Halk 
Kütüphanesi İl Halk Kütüphanesinin şubesi 
olarak hizmet vermektedir.

BARTIN’DA KÜLTÜR VE SANAT

Görsel 106

Görsel 107

72
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Ulus Kültür ve Sanat Evi İlçe Halk Kütüphanesi

 Kurulduğu 1988 yılında tek bir odada hizmet vermeye başlayan Ulus 
İlçe Halk Kütüphanesi, bugün örnek proje kapsamında ülkemizde sadece çok az ilçede 

bulunan  ve yeni inşa  edilen tip proje “Kültür ve Sanat Evi” çatısı altında çalışmalarına 
devam etmektedir. Ayrıca yine sayılı kütüphanelerde bulunan otomasyon bilgi sistemiyle 
okuyucularına internet üzerinden de bilgi akışı sağlayarak  hizmet alanını tüm yurt sathına 
taşımıştır.
  1988 yılında faaliyete geçen Ulus İlçe Halk Kütüphanesi 2004 Yılında “Kültür ve 
Sanat Evi” adını da kullanmaya başlamıştır. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım 
yoluyla yaptırılan “Kültür ve Sanat Evi” binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumda, 
kuruluşundan bu yana pek çok personel çalışmış ve hizmet etmiştir. Kütüphane, yenilikçi hizmet 
yaklaşımlarıyla yüksek lisans tezine konu olmuş ve bu tez kitap olarak basılmıştır. Ayrıca 
farklı yüksek lisans çalışmalarında da kütüphaneye atıflarda bulunulmuştur. Kütüphane 2005 
yılından bu yana modern binasında hizmetlerini sürdürmektedir. 
 Bu kütüphaneler dışında Ulus ilçe Halk Kütüphanesi ve Kurucaşile İlçe Halk Kütüphanesi 

hizmet vermektedir.

73

Daha önce 
Bartın Halk kütüphanesine gittiniz mi?

Gittiyseniz, izlenimlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Görsel 109

74

 Bartın, 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı seçkin tarihi, kültürel ve folklorik 
değerleri ile olağanüstü güzellikler sergileyen doğal turizm kaynaklarıyla önemli bir cazibeye 
sahiptir.
 Tarihi “Paphlagonia” bölgesindeki antik kentlerden Sesamos (Amasra), Kromna 
(Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz) Bartın sınırları içindedir. Antik değerlerin en fazla 
görüldüğü antik kent Amasra’dır. Günümüzde, Bartın turizminde ilk akla gelen; kültür ve 
deniz turizmidir. Kültür turizminde özellikle Amasra’daki antik varlıklar, deniz turizminde ise; 
son yıllarda ilgi çeken ve yoğunluk yaşayan İnkumu, Amasra, Mugada ve Çakraz önemli 
turistik değerlerdir. 

Çeşm-İ Cihan Amasra

 Adını, Kraliçe Amastris’den alan Amasra, zengin bir tarih sürecinden geçtikten 
sonra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu 
sınırlarına dâhil edilmiştir. Fetihten önce Ceneviz yönetiminde kalan şehirden günümüze 
canlı bir ticari hayatı yansıtan pek çok sanat eseri ulaşmıştır. 1940’lı yıllardan beri ev 
pansiyonculuğu ve çadır kampçılığının öncü kenti ve “ülkemizde turizmin başladığı yer” olarak 
bilinen Amasra’da, bugün de kültür ve deniz turizmi faaliyetleri sürdürülmektedir.

Tarihi ve Turistik Mekanlar
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Kurucaşile 

 Tarihi adı, “uç halkı” anlamına 
gelen Kromna’dır. İlyada’da adından 
söz edilen ve Paphlagonia bölgesinde 
Amasra ile aynı kaderi paylaşan antik 
kentlerimizdendir. Eski yerleşim merkezi 
Tekkeönü Köyü olarak bilinir. 
 Kromna’ya ait üzerinde Amazon 
portreleri taşıyan sikkeler ve tarihi 
buluntular Amasra Müzesinde sergilen- 
mektedir. 
 Kurucaşile ve birer balıkçı köyleri 
olan Tekkeönü ve Kapısuyu, Osmanlı 
Donanması’ nın kalyon ihtiyaçlarını 
karşılayan tersaneler diyarıdır. Bugün 
de babadan oğula öğretilerek günümüze 
ulaşan ahşap yat ve tekne yapımcılığıyla 
bu ününü sürdürmektedir. 
Kurucaşile’de tarihi ve folklorik değerler 
yanında, birbirinden ilginç turizm 
aktivitelerine olanak sağlayan olağanüstü 
güzelliklere rastlanır. Kurucaşile, 
Tekkeönü, Kapısuyu, Karaman ve Çambu 
koyları, Gölderesi Şelalesi, Kümes-
Akkaya Perikayaları görülmeye değer.

Görsel 110

Görsel 111

Görsel 112 75
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 Adını, 11. yüzyılda bölgeye yerleşen Bozulus Türklerinden veya paylaşmak 
anlamına gelen “üleşmek” fiilinden aldığı rivayet edilen Ulus, Bartın ile aynı tarih 
ve kültür derinliğini yaşar. Ulus; doğa harikası Uluyayla, Ardıç ve Gezen Yaylaları, 
büyüleyici Ulukaya Şelalesi ve birbirinden ilginç doğal güzellikler sergileyen mağara, 
şelale ve kanyonlarla ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Ulus
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Görsel 114

77

Bartın’da Tiyatro Çalışmaları

 1926 yılında Bartınlı liseli gençler tarafından kurulan “Lise Gençleri 
Birliği” derneği sahne çalışmalarında bulunmuş ve Molière’den çevrilen “Zoraki 

Tabip” adlı ilk tiyatro eserini Bartın’da sahneye koymuşlardır. Gençler arasında 
büyük ilgi gören Halkevi çalışmaları o yılların Bartın’ında büyük ses getirmiş, temsil 
kolunun sahneye koyduğu “Ankara Postası” isimli oyun günlerce seyredilmiştir. 
 Günümüzde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Bartın Bölge 
Tiyatrosu, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
Gençlik Merkezi Tiyatro Grubu, Bartın Kültür ve Sanat Derneği bünyesindeki 
Bartın Sanat Tiyatrosu ile Bartın Güzel Santlar ve Turizm Derneği bünyesindeki 
Tiyatro Çınar; tiyatronun gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

Bartın’da Sinema

 
 Bartın’da ilk sinema 1927 yılında Sinemacı Hayri Giresunlu tarafından oynatılmıştır. 

1929 yılında Belediye tarafından açılan sinema salonu uzun yıllar Hayri Giresunlu tarafından 
önceleri sessiz sinema daha sonra sesli sinema olarak işletilmiştir. 1947’de aynı yere daha 
büyük ve yeni bir sinema yapılmıştır. Bartın’ın modern sinemalarının ilki olarak sayılan 800 
koltuk kapasiteli Ferah Sineması, Alparslan Dervişoğlu tarafından 1963 yılında hizmete 
açılmıştır. Uzun yıllar Bartın’ın tek sineması olarak kentlilere hizmet vermiştir. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nce 1995 yılında çok amaçlı salon olarak hizmete açılan Kültür Evi; 
Tiyatro faaliyetleri ile periyodik olarak düzenlenen Sinema Günleri ve Belgesel Film Günleri 
gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bartın Belediyesi tarafından yapılan sinema 
salonu ise halen çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır. 
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Görsel 115

Görsel 116
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 Bartın’ın, oldukça zengin 
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini 
tanıtarak sosyal, kültürel ve ekonomik 
alandaki gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla 1982 yılında başlayan ilk 
festival etkinlikleri, 11 yıl birer günlük 
kutlamalarla sürdürüldükten sonra 
1993 yılından itibaren bir haftalık 
etkinliğe dönüştürülmüştür.
 Çilek toplama zamanına 
göre 25 Mayıs-15 Haziran tarihleri 
arasındaki bir haftada düzenlenen 
Festival süresince; çeşitli yarışmalar, 
tiyatro ve halk oyunları gösterileri, 
müzik konserleri, sergiler, konferans, 
söyleşi ve paneller yerli ve yabancı 
turistlerce ilgiyle izlenir.
 Yarışmalarda; bir yanda kaliteli 
çilekleriyle üreticiler yarışırken, diğer 
yanda Festival veya Çilek Güzeli 
seçilebilmek için genç kızlar ile ses 
ve yorumlarıyla müzikte kendilerini 
denemek isteyen gençler hayli heyecan 
yaşar ve yaşatırlar.

BARTIN’DA SANAT ETKİNLİKLERİ VE ŞENLİKLER

Amasra Yağlıdirek Şenlikleri
 Şenlik; ülkemizde 

her yıl 1 Temmuz’da 
kutlanan Denizcilik ve 
Kabotaj Günü kutlamaları 
içerisinde düzenlenmektedir. 
Yöre insanının, deniz ve 
eğlence tutkularını bir 
arada sunan ve yaşamının 
yansıması olan Şenlikte; 
Amasralılara olduğu kadar 
Misafirlere ve yarışçılara 
da coşkulu ve zevkli bir gün 
yaşatan Yağlıdirek Yarışları, 
Deniz Motoru-Tekne 
Yarışları, Ördek Yarışları 
gibi çeşitli etkinlikler 
sergilenmektedir.

Bartın Çilek, Kültür ve Turizm Festivali
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 1460 yılının Ekim ayında Fatih Sultan Mehmet tarafından savaşsız olarak Osmanlı 
topraklarına katılan Amasra; geçmişten günümüze, tarihi, kültürel ve doğal değerleri açısından 
en eski turizm beldelerimizden birisidir.
 Amasra’nın bu tarih ve kültürel yapısını anımsatmak ve eğlenceyle birlikte kentin tanıtımına 
katkıda bulunmak amacıyla her yıl turistlerin yoğun olduğu 30 Ağustosta düzenlenen “Amasra 
Fetih Günü” şenliğinde; Amasra’nın kuşatılması ve kentin anahtarının savaşsız teslimi sırasında 
geçen olayların canlandırılması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunulmaktadır.

Amasra Fetih Günü

 Gazi günü; Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen Bolu Milletvekili 
Cevat Abbas Bey’in Milli Tarihimiz konusunda Bartın’da verdiği konferansın günüdür. 07 
Nisan 1931 tarihinde Bartın’a gelen Cevat Abbas Bey’in 8 Nisan akşamı verdiği konferans, 
ilgiyle izlenir ve büyük coşku uyandırır. Bu ortamda, Bartınlı Doktor Cevdet Bey’in 8 Nisan 
tarihinin Bartın’da Gazi Günü olarak kutlanmasının Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya arz edilmesi 
teklifi alkışlarla desteklenir. Cevat Abbas Bey, konuyu arz edeceğini ve sonucunu da bizzat 
bildireceğini söyler. Daha sonra Cevat Abbas Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 
tarihinin Bartın’da Gazi günü olarak kutlanmasını memnuniyet ve teşekkürle karşıladığını, 
ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Paşa’da duygularını bir telgrafla Bartınlılara bildirir.

 Atatürk İlke ve İnkılaplarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla ilki, 
8 Nisan 1932 tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ve büyük coşku uyandıran Gazi Günü 
kutlamaları; 1940 yılına kadar aralıksız sürdürülmüş, 40 yıllık bir aradan sonra 1982 yılında 
yeniden başlanmıştır.

Gazi Günü

Etkinlik Tarihi Düzenleyen

Bartın Tiyatro Festivali Mart Ayı Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Bartın Kültür, Sanat, Turizm ve Çilek Festivali Haziran Ayı Bartın Belediyesi

Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat Festivali Temmuz Ayı Kurucaşile Belediyesi

Ulus Doğa Festivali Temmuz Ayı Ulus Belediyesi

Ulus Abdipaşa Keşkek Festivali Temmuz Ayı Drahna Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği

Kumluca Halk ve Doğa Festivali Temmuz Ayı Kumluca Belediyesi

Amasra Yağlı Direk Şenliği Temmuz Ayı Amasra Belediyesi

İnkumu Kum Zambağı Festivali Ağustos Ayı Bartın Belediyesi

Bartın Belediyesi Kitap Fuarı Ekim Ayı Bartın Belediyesi

Bartın Ulusal Şiir Günleri Kasım Ayı Bartın Güzel Sanatlar ve Turizm Derneği

El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı Aralık Ayı Bartın Belediyesi

İlimizde Gerçekleştirilen Yerel Etkinlikler



Ü
N
İTE

5

ŞEHRİMİZ BARTIN

 1261–1460 yılları arasında 
Samastro adıyla anılan Amasra'da 
hükümdarlığını sürdüren Cenovalılar, bu 
dönemde Amasra’ya konsolosları Cenova'dan, 
memurları ise Pera'dan atamışlardır. Bu 
nedenle Amasra Kalesi duvarlarında “Dük-
Cenova-Konsolos” armaları görülebilir.
 İlk Cenova Dükü olan Simone 
Boccanegra’ya ait arma, Amasra armalarının 
en eskisi olarak kabul edilir. 
 Amasra Kalesinde Cenova yönetiminde 
bulunan Adorno, Campofregoso, Poggio 
düklerinin armaları ile Amasra’da konsolosluk 
yapan Gazano, Luxardo, De Zoagli, De 
Montenegro, De Ghizolfi, Malaspina, 
Boccanegra, D’auria ailelerinin armaları 

bulunmaktadır

 1261–1460 yılları arasında 
Samastro adıyla anılan Amasra'da 
hükümdarlığını sürdüren Cenovalılar, bu 
dönemde Amasra’ya konsolosları Cenova'dan, 
memurları ise Pera'dan atamışlardır. Bu 
nedenle Amasra Kalesi duvarlarında “Dük-
Cenova-Konsolos” armaları görülebilir.
 İlk Cenova Dükü olan Simone 
Boccanegra’ya ait arma, Amasra armalarının 
en eskisi olarak kabul edilir. 
 Amasra Kalesinde Cenova yönetiminde 
bulunan Adorno, Campofregoso, Poggio 
düklerinin armaları ile Amasra’da konsolosluk 
yapan Gazano, Luxardo, De Zoagli, De 
Montenegro, De Ghizolfi, Malaspina, 
Boccanegra, D’auria ailelerinin armaları 

bulunmaktadır

 1261–1460 yılları arasında 
Samastro adıyla anılan Amasra'da 
hükümdarlığını sürdüren Cenovalılar, bu 
dönemde Amasra’ya konsolosları Cenova'dan, 
memurları ise Pera'dan atamışlardır. Bu 
nedenle Amasra Kalesi duvarlarında “Dük-
Cenova-Konsolos” armaları görülebilir.
 İlk Cenova Dükü olan Simone 
Boccanegra’ya ait arma, Amasra armalarının 
en eskisi olarak kabul edilir. 
 Amasra Kalesinde Cenova yönetiminde 
bulunan Adorno, Campofregoso, Poggio 
düklerinin armaları ile Amasra’da konsolosluk 
yapan Gazano, Luxardo, De Zoagli, De 
Montenegro, De Ghizolfi, Malaspina, 
Boccanegra, D’auria ailelerinin armaları 

bulunmaktadır

ŞEHRİMİZ BARTIN’IN
TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ

 Amasra Kalesi, Bizans döneminde 
yapılmış, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde 
ciddi onarımlar görmüştür.
 Kale; biri Boztepe'deki Sormagir 
Kalesi, diğeri Amasra'daki Zindan Kalesi 
olmak üzere iki ana kütleden oluşmaktadır. 
Sormagir Kalesi, “Kemere Köprüsü” ile karaya 
bağlanmış olup köprüye bitişik “Karanlık Yer” 
adı verilen tonozlu ana kapıdan girilerek 
ulaşılır. Karanlık Yer geçilince sol taraftaki 
yol Küçükliman’a (veya Antik Liman), diğer 

yol ise Hacıdenizi’ne çıkar. 
 Kalenin doğu surlarının uzunluğu 
65 metre, güney surlarının uzunluğu 300 
metredir.
 Sormagir Kalesi'nin kuzey ve 
kuzeybatısı denize çok dik bir yar halinde 
indiğinden buraya sur yapılmamıştır. 
 Kale, Cenova armaları, eros, 
medusa, kartal gibi figürlerin yer aldığı 
taşlarla günümüzde bile Orta Çağ havası 
vermektedir.

Cenova Armaları

Amasra Kalesi

 1261–1460 yılları arasında 
Samastro adıyla anılan Amasra'da 
hükümdarlığını sürdüren Cenovalılar, bu 
dönemde Amasra’ya konsolosları Cenova'dan; 
memurları ise Pera'dan atamışlardır. Bu 
nedenle Amasra Kalesi duvarlarında “Dük-
Cenova-Konsolos” armaları görülebilir.
 İlk Cenova Dükü olan Simone 
Boccanegra’ya ait arma, Amasra armalarının 
en eskisi olarak kabul edilir. 
 Amasra Kalesinde Cenova yönetiminde 
bulunan Adorno, Campofregoso, Poggio 
düklerinin armaları ile Amasra’da konsolosluk 
yapan Gazano, Luxardo, De Zoagli, De 
Montenegro, De Ghizolfi, Malaspina, 
Boccanegra, D’auria ailelerinin armaları 

bulunmaktadır

Görsel 117

80

BUNLARI BİLELİM
Dük  : Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.
Konsolos : Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını   
  koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren  
  dış işleri görevlisi
Şapel  : Küçük kilise.
Bedesten : Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı
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Görsel 118

Görsel 119

Görsel 120

81

Fatih Camisi

 Amasra Kalesi 
içinde bir Bizans kilisesi olarak 
IX. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Amasra'nın 1460 yılında, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından fethi 
sırasında camiye çevrilmiştir. 
Döneminin tüm mimari 
karakteristiğini yansıtan yapı, 
1887 yılında onarım görmüştür. 
Diğer camilerde rastlanmayan 
“Cuma hutbesinin kılıç çekilerek 
okunması” geleneği günümüzde 
Fatih Camisi'nde yaşatılmaktadır.

 Küçük limanın 
doğusunda bulunan Direkli 
Kaya, koyun içindeki kaya 
üzerine örme sütunlarla 
yapılmış 7 metre yüksekliğinde 
yapıdır.
 Direkli Kaya’da denize 
bağlantılı kare biçiminde 
bir havuz, kayaya oyulmuş 
basamaklar ve mermerden bir 
iskele görülür.
 Halk arasında buradaki 
havuz Amastris’in hamamı 

olarak bilinir.

Şapel

 Amasra Kalesi içinde 
bulunan Şapel, XV. yüzyılda 
camiye çevrilmiş ve 1930’da ibadete 
kapatılmıştır. 2002 yılında restore 
edilerek kültürel aktiviteler için 
halka açılmıştır.

Direkli Kaya
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Görsel 121

Görsel 122

Görsel 123

82

Bedesten

 Sahilden 1,5 km içeride bulunan 
Bedesten, MS I. yüzyıl sonları ve II. yüzyıl 
başlarında yapılmıştır. Roma Eyalet Meclis 
Sarayı olarak inşa edilen yapının, sonradan 
ticari amaçlarla kullanıldığından Bedesten 
adını aldığı sanılmaktadır.

Kuşkayası Yol Anıtı

 Amasra-Bartın karayolu 
üzerinde, Amasra'ya 4 km 
uzaklıktaki anıt, Gaius Julius Aguilla 
tarafından Roma İmparatoru Tiberius 
Germanicus Claudius adına MS 
41–54 yılları arasında yaptırılmıştır. 
 Anadolu’da tek olduğu 
bilinen anıt, kayalara oyulmuş insan 
figürlü başsız bir heykel, hakimiyeti 
sembolize eden bir Roma kartal 
figürü, iki kitabeden oluşmaktadır.
 Kitabelerde “Devletlerarası 
barış ve dostluk adına ve İmparator 
Germanicus’un hakimiyeti anısına, 
Gaius Julıus Aquila dağı yardı ve bu 
dinlenme yerini kendi özel ödeneği ile 
yaptırdı” ibaresi bulunmaktadır.

Kemere Köprü

 B o z t e p e ' d e k i 
Sormagir Kalesi’ni Amasra'daki 
Zindan Kalesi’ne bağlayan tek 
gözlü bir köprüdür. Bizans 
dönemine ait olan köprü IX. 
yüzyılda yapılmıştır.
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Görsel 124

Görsel 125

83

Kemerdere Köprüsü

Osmanlı Hamamı

Etnografya Müzesi

 Roma İmparatoru Claudius 
döneminde (MS 41–54) yapılan 
tek gözlü bir Roma Köprüsü olup, 
Amasra’ya 3 km. uzaklıktaki Cevizlik 
Vadisi’ndedir. Amasra’yı Bartın’a 
bağlayan Roma Yolu’nun bir parçasıdır.

Osmanlı Hamamı, XVII. 
yüzyılda geleneksel stilde 
inşa edilmiştir. Giriş, ılıklık, 
dinlenme yeri, üç kurnalı 
yıkanma yeri ve su hazneleri 
ile külhan bulunmaktadır. 
Soğukluk kısmı yıkılmıştır. Ünlü 
Türk seyyahı Evliya Çelebi 
XVII. yüzyılda Amasra’yı 
ziyaret ettikten sonra 
“Seyahatname” adlı eserinde 
kötü durumda gördüğü 
hamamdan bahsetmiştir.

 Bartınlı ailelerin bağışladığı yaklaşık 700 etnografik eser 
bulunmaktadır.

 Bartın’daki geleneksel ahşap evlerin güzel bir örneği olan 
yapı, birçok ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
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Taşhan

1832–1835 yılları arasında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı 
hanın 578 metrekarelik bir açık avlusu bulunmaktadır. 18 odaya sahip han, iki katlıdır.
Kent merkezinde, Hükümet Caddesi'nde bulunan şahıs mülkiyetindeki han, ticari amaçla 

kullanılmaktadır.

1897 yılında Dervişoğlu Ali ve Osman Kardeşler tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen 
planlı, taş ve tuğladan yapılan, iki katlı hanın birinci katında 7, ikinci katında 9 odası 
vardır. Karakaş Caddesi’nde bulunan han, şahıs mülkiyetinde olup ticari amaçla 
kullanılmaktadır

Dervişoğlu Hanı

Ebu Derda Türbesi
 Türbe, Hz. Peygamberimizin 

Sancaktarı Ebu Derda Hazretleri adına 
manevi makam olarak inşa edilmiştir.
 Tarihi kaynaklara göre, Ebu Derda 
Hazretleri Hicretin 50. yılında İstanbul’un 
kuşatılması sırasında Bartın’da bir süre 
kalmıştır.
 Türbenin yanında küçük bir cami 
ile kavşak suyu çeşmesi ve bir kuyu 
bulunmaktadır. Türbe, hayli ziyaretçi 

çekmektedir.
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Görsel 127

Görsel 128
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BUNLARI BİLELİM.
Han: Yol üzerinde veya kasabalarda 

yolcuların konaklamalarına yarayan yapı
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için 
yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı 
bulunan yapı
Şadırvan: Genellikle cami avlularında 
bulunan, çevresindeki musluklardan ve 
ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli 

veya açık havuz

Şadırvan

 Şadırvan, 1912 yılında Karakaşoğlu Hacı 
Arif Kaptan tarafından yaptırılmıştır. Yuvarlak 
sekiz mermer sütun tarafından taşınan, 5,5 
metre çapında bir kubbesi bulunmaktadır. Her 
bir sütunun yüksekliği 2,47 metredir. 
 Abdest almak için kullanılan su 12 
köşeli, 1,25 metre derinliğindeki mermer 
havuzdan gelmektedir.
 1949 yılında kentin kaliteli içme suyu 
olan Kavşak suyunun bu anıt çeşmeden 
akıtılması, şadırvanı Kavşak suyu tesislerinin 
sembolü yapmıştır.

Su Terazisi

 1887 yılında esnafın su ihtiyacını 
karşılamak üzere inşa edilen Su Terazisi, 
Bartın’daki önemli tarihi yapılardan biridir. 
Kesme taştan, tabanı geniş, yükseldikçe daralan, 
12.20 m boyunda bir dikilitaş formunda inşa 
edilmiştir. Demirden yapılmış merdivenleri ile 
tepe noktasına kadar çıkılabilmektedir.
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Görsel 129

Görsel 130
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Kemer Köprü
 1872 yılında Çalıkoğlu İbrahim Bey 
tarafından yaptırılmıştır. Kocanazçayı üzerinde, 
kesme taştan harçla yapılan çok sağlam üçayak 
ve iki sivri kemer üzerine kurulmuştur. Boyu 42 
m, genişliği 8,5 m’dir. İnşaat sırasında harcın daha 
güçlü olmasını sağlamak için içerisine binlerce 
yumurta akı katıldığı söylenmektedir. 

Ordu Yeri (Kışla) Köprüsü
 1887 yılında Bolu Mutasarrıfı 
İsmail Kemal Bey’in önderliğinde, 
halkın yardımıyla yapılmıştır. Kocaçay 
üzerinde, kesme taştan beş sağlam 
ayak üzerine kurulmuştur. Birinci 
ve ikinci ayaklar Yalı tarafında 
olup, arasında yol geçmektedir. 
Üçüncü ve dördüncü ayaklar çay 
içinde, beşinci ayak ise Orduyeri 
Mahallesi tarafındadır. Çay içindeki 
ayakların iki tarafında yarım kubbe 
şeklindeki çıkıntılar, suları iki tarafa 
dağıtmakta ve ayakların dibinin 
aşınmasını önlemektedir. 98 m 
boyunda ve 7.3 m genişliğindeki 
köprünün ahşap olan üst kısmı 
1957 yılında beton olarak yeniden 
yapılmıştır. Köprünün ikinci ayağının 
güneye bakan kısmında bir kitabe 
ile dördüncü ayağın kuzeye bakan 
kısmında bir kurt bulunduğu; başı 
kuzeye doğru, ön ayakları dik, arka 
ayakları ve kuyruğu üzerine oturmuş 
durumdaki kurt heykelinin 1980’li 
yıllarda çalındığı söylenmektedir.

Güzelcehisar, Şarköy ve Fırınlı Kaleleri
 Merkez ilçe sınırları içindeki Güzelcehisar, 
Şarköy ve Fırınlı Köylerinde, Cenevizlilerden kalma kale 
kalıntılarına rastlanmaktadır.

İbrahim Paşa Camii (Orta Cami)
 Bosna Valisi İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapım yılı bilinmemekle birlikte 150 
yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. 1864 ve 1897 yıllarında iki yangın geçirdiği, 
1898 yılında yeniden yaptırılarak 1901 yılında ibadete açıldığı bilinmektedir. 1968 yılında deprem 
sonrası tamir görmüştür. 12’si büyük kubbenin etrafında olmak üzere 32 pencerelidir. Kare planlı, 
tek kubbeli ve tek minarelidir. Ana malzeme; köşelerde blok kesme taş, diğer kısımları moloz taştır. 
Altında 11 adet dükkân bulunmaktadır.
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Şadırvan Camii (Aşağı Cami)

 1903–1905 yıllarında halktan 
toplanan paralarla yaptırıldığı söylen- 
mektedir. Minaresinin ise 1913 
yılında yapıldığı şerefedeki kitabeden 
anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı olup 
duvarları köşelerde kesme taş, diğer 
kısımları tuğla ve moloz taştan harçla 
yapılmıştır. Kırk pencere ile aydınlanan 
ferah iç mekâna sahiptir.

Tarihi Bartın Evleri

 Tarihi Bartın evleri Osmanlının son 
zamanlarındaki modernleşme sürecindeki 
mimari değişimi yansıtır.
 Geleneksel evler genellikle iki katlı 
ve “Daraba” denilen ağaç çitlerle çevrili 
bir bahçe içindedir. “Gulluk” denilen giriş 
bölümü ile bahçelerdeki yürüme alanları 
kayrak taşlarla kaplıdır. Her bahçede 
taştan bir kuyu bulunur.
 Geleneksel evler, özgün giyotin 
pencerelere sahip olup sadece merdiven 
ve cumbaları aydınlatanlar yuvarlak 
formludur.

Galla Pazarı
 Bartınlı köylü kadınların bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sattıkları 
bir pazardır. Pazarın adı olan Galla “karılar”dan türetilmiştir.  200 yıllık bir gelenek olan 
“Galla Pazarı”, Salı ve Cuma günleri kurulur.

Görsel 131 Görsel 132

Görsel 133
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DİĞER TARİHİ DEĞERLER

 Tarihi Kromna Kenti’nin merkezi 
olan Tekkeönü (Hisar) Köyü’ndeki kale 
kalıntılarının Cenevizliler dönemine ait 
olduğu bilinmektedir. Kale içinde, denize 
kadar uzanan bir dehliz ve yedi adet kaya 
kuyusu bulunmaktadır. 
 Dehlizin gerektiğinde kaleden 
denize doğrudan kaçış için yapıldığı 
sanılmaktadır. Kuyuların ise, Kromna 
halkınca savaşta erzaklarını saklamak için 
kullanıldığı söylenmektedir.

Şimşirli Baba Camii
 Ulus ilçesinin Kalecik Köyü’ndedir. 
Yapım tarihi bilinmemekte; Şimşirli Baba 
tarafından bir gecede yapıldığı rivayet 
edilmektedir. Caminin yanında Şimşirli 
Baba’nın mezarı, Akşemseddin’in babası 
Hamza Efendi’nin mezarı ve soğuk suya 
haiz Akşemseddin Çeşmesi bulunmaktadır. 
 Söylentilere göre Şimşirli Baba, 
geçimini sahibi olduğu tek inekten elde 
ettiği süt ürünlerinin takasıyla sağlardı. 
Bol olan sütün kaynağı aslında yörede 
yaşayan geyiklerdi. Ayrıca, Şimşirli Baba, 
bir gecede yaptığı bu caminin malzemesini 
de aynı gece geyiklerle taşımıştı.
 Şimşirli Baba Camii ve imareti, bu 
ilginç öykü dolayısıyla kutsal sayılmakta 
ve özellikle burayı ziyaret eden genç 
annelerin doğum sonrası az olan sütlerinin 
artacağına inanılmaktadır.
Günümüzde, cami ve imaret, her yıl 
Recep, Şaban ve Ramazan aylarında 
on binlerce kişi tarafından ziyaret 
edilmektedir. Özellikle, Recep ayının 1. 
haftasında (Regaip Kandil’ini müteakip) ilk 
Cuma günü akşamı, büyük kutlamalara 
sahne olmaktadır.

Hisar Kalesi

Görsel 134

Görsel 135
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DÜNDEN BUGÜNE
BARTIN’DA KÜLTÜR-SANAT 

 Bartın’daki ilk kültürel ve sosyal girişim 1919 yılında kurulan İlm-ü İrfan Derneği’dir. Bartın’daki 
sosyal faaliyetlerin başlangıcı olan bu dernek İstiklâl Savaşı yıllarında kapanmak zorunda kalmış, 1924 
yılından Birleşme Yurdu adı altında tekrar açılmıştır. Birleşme Yurdu’nun spor kulübü ve saz takımı 
başarılı çalışmalarda bulunmuştur.
 1933 yılında Gençler Birliği adlı bir dernek daha kurulmuş, sonrasında bu dernek 1935 yılında 
kurulan Halkevi bünyesine katılarak çalışmalarına devam etmiştir. Bartın Halkevi; spor, kütüphanecilik, 
tarih, müzik ve temsil kollarında çok başarılı çalışmalar yapmıştır. 1951 yılında Halkevlerinin kapatılmasıyla 
kısa süreli bir duraklama yaşayan Bartın’daki kültür-sanat faaliyetleri, 1953 yılında Bartın Kültür 
Derneği’nin ve 1955 yılında Bartın Musiki Derneği’nin kurulmasıyla yeniden hız kazanmıştır. Bartın 
Musiki Derneği Klasik Türk Müziği korosunun verdiği konserler Bartın halkı tarafından yoğun ilgiyle 
takip edilmiştir. 1963 ve 1989 yıllarında Güzel Sanatlar Derneği kurulmuş ve dernek bünyesinde 
tiyatro, folklor ve edebiyat çalışmaları yapılmıştır. Günümüzde Bartın Belediyesi Kültür Sanat ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Türk sanat ve halk müziği, halk 
oyunları, keman, fotoğrafçılık, resim, ebru, kaligrafi ve çini gibi kurslarla kültür-sanat faaliyetleri 
devam etmektedir.

 Erkan GENİŞ

 1943 yılında Bartın’da dünyaya gelen sanatçı ilk ve orta öğrenimi Bartın’da 
tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde devam etmiştir. Lise yılları resim 
serüveninin de başlangıcı olmuştur. Bu dönemde ressam Ahmet Uzelli aracılığıyla 
tanıştırıldığı Hikmet Onat, sanatsal anlamda onun yolunu çizmiştir.
 Resim eğitimini Hikmet Onat atölyesinde aldığı yıllarda Ankara Maliye eğitimi 
aldı ve ardından yüksek lisans çalışmasını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı.
 Resim eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü ve 
Salzburg Yaz Akademisi’nde sürdürdü. 2002 yılında Viyana’daki atölyesini kurarak 
Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sergilenmekte olan resimlerini burada üretmeye 
başlamıştır.
 Bu güne kadar çok sayıda karma sergiye katılmış, 39 kişisel sergi açmıştır.

 Bartın’ın doğal güzellikleri film ve dizi sektörünün de dikkatini çekmiş; bazı dizi ve filmler 
burada çekilmiştir. Gülbeyaz, Fikrimin İnce Gülü, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Koyverdin Gittin, 
Gönderilmemiş Mektuplar, Ali, Uyanık Gazeteci, Kapalak Kızı bunlardan bazılarıdır. 



Ü
N
İTE

5

ŞEHRİMİZ BARTIN90

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
bünyesindeki Bartın Bölge Tiyatrosu, Bartın 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve İl Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Tiyatro 
Grubu ile Bartın Kültür ve Sanat Derneği 
bünyesindeki Bartın Sanat Tiyatrosu; 
tiyatronun gelecek kuşaklara aktarılması 
ve sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır. 

 Servet ÇINÇIN

 1959 İstanbul doğumludur. İlk ve 
ortaokulu Bartın’da tamamlayan Servet 
Çınçın, gazeteci ve senaryo yazarıdır. 
Bartın gazetesinde köşe yazarlığı da 
yapan sanatçı yazdığı tiyatro oyunlarının 
tamamını Bartın ağzıyla yazmış ve 
sahnelemiştir. Bu zamana kadar 16 tane 
oyun yazıp sergilemiştir. Darısı Başınıza, 
Dudu Teyze, Neşeli Günler, Şaheste’nin 
Kısmeti oyunlarından sadece birkaçıdır.

Bartın’da Tiyatro Çalışmaları DİLEK ÖZMEN:

 1970 yılında Bartın’da doğdu.
 1992 ‘de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim 
Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Biri 
Almanya’da olmak üzere 31 kişisel sergi açtı. Yurt 
içi ve yurt dışında ( Amerika, İtalya, Avusturya, 
Almanya, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Çin, 
Rusya Macaristan ve Japonya olmak üzere ) 
100’den fazla karma sergiye katıldı. Ulusal ve 
uluslararası pek çok sanat dergisinde, çağdaş 
sanat ansiklopedilerinde, sanat kataloglarında,  
sanat dergilerinde ve albümlerde biyografisi, 
eserleri ve röportajları yer aldı. 
 2009 yılında New York Sanat tarafından 
3 ay ardarda ayın sanatçısı seçilen ressam, New 
York Sanat Sergi’sinde 53. Venedik Bienali’nde 
yer aldı. Portakal Çiçeği II. Uluslararası Sanat 
Kolonisi’ne ve 3. Bartın Resim Müzesi Çalıştayı’na 
katıldı. Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi’nde, 
Moskova Çağdaş Sanat ve Tarih Müzesi’nde, 
Miami Amerikan Müzesi’nde, Romanya Ulusal 
Müzesi’nde, Caserta Müzesi’nde, Tüyap, İstanbul 
ArtShow Hilton, ArtAnkara, Cesena Arte Fiera,  
Forli EuroExpoArt Sanat Fuarları’nda eserleri 
sergilendi. Resim yarışmalarında 6 ödül ve 
sergileme aldı. Birçok resmi ve özel koleksiyonlarda 
resimleri bulunmaktadır
 Halen çalışmalarını Bartın’daki atölyesinde 
sürdüren Dilek Özmen, Unesco (AİAP) 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) 
üyesidir.

Daha önce 
katıldığınız bir 
tiyatro etkinliği 
varsa sınıfta 

arkadaşlarınızla 
paylaşınız

Görsel 136
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 Bartın’ın Edebî Birikimi

 Bartın’da 1935 yılında kurulan 
Halkevi bünyesindeki Dil, Tarih ve Edebiyat 
Komitesi’nin edebiyat alanına katkıda 
bulunan çeşitli çalışmaları olmuştur. Bu 
komite yerel halk mânilerini toplatarak 
Bartın’da çıkan Devrim gazetesinde 
yayımlanmasını sağlamıştır. Ayrıca Bartın 
ile ilgili çeşitli yayınlar hazırlamıştır. Sonraki 
yıllarda Bartın Güzel Sanatlar Derneği 
tarafından gençler arasında şiir yarışmaları 
düzenlenmiştir. 1964 yılında Erkan Aşçıoğlu 
tarafından Ortam dergisi yayımlanmıştır. 
altı sayı yayımlanan dergi, TDK tarafından 
Anadolu’da yayımlanan dergiler arasında öz 
ve biçim bakımından ödüle layık görülmüştür.

Bunları
Biliyor Musunuz?
Bartın’da ilk kitabevinin
1925 yılında açıldığını,

İlk matbu yayın 1927 yılında Bartın 
Rehberi adıyla Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yayımlandığını,

Bartın gazetesinin
6 Eylül 1924’ten bu yana 

yayımlandığını

Edebî Alanda Çalışma Yapan

Tanımış Kişiler

 M. Rıfat ILGAZ (1911-  
1993) 

 1911 yılında Cide’de doğan Rıfat 
Ilgaz’ın asıl memleketi ve nüfusa kayıtlı olduğu 
yer Bartın’dır. 1930 yılında Kastamonu 
Muallim Mektebini bitirip öğretmenlik 
yapmaya başlayan Ilgaz, Gazi Türkiye 
Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü tamamladı. 
Edebî hayatına birkaç dergide şiirler ve 
mizah yazıları yayımlayarak başlayan 
Ilgaz’ın sonrasında hikâye, roman ve oyun 
dallarında pek çok eseri yayımlandı. Yazarın 
1957 yılında dizi-hikâye olarak yayımlanıp 
sonradan roman olarak toplanan “Hababam 
Sınıfı” adlı eseri filme de uyarlanarak geniş 
kitlelere ulaştı.

 Hasan BAYRI (1914 - 1990)

 Hasan Bayrı, 1914 yılında Bartın'da 
doğdu. İlkokulu burada bitirdi ve anılan tarihlerde 
ortaokul olmadığı için eğitimine devam edemedi. 
Hasan Bayrı, ilkokul son sınıfta iken öğretmeninin 
teşviki ile şiir yazmaya başladı ve o tarihten 
itibaren giderek şiir yazma bir tutkuya dönüştü. 
Yunus Emre, Mısri Niyazi, Karacaoğlan, Emrah, 
Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi büyük ozanların 
şiirlerinden etkilenen Hasan Bayrı'nın yayınlanmış 
üç şiir kitabı bulunmaktadır. En önemli eserleri ''Bu 
Ne Sevgi Ah, Bu Ne Izdırap" adlı şarkı sözlerinin 
de yer aldığı Bu Ne Sevgi, Yollar Niçin Bitmiyor, 
Hiç mi Gülmeyecek isimli kitapları yayımlanmıştır. 
Her yıl açılan Bartın Kitap Fuarın’da Hasan Bayrı 
Şiir Yarışması düzenlenmektedir.
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 Tarık ÇITAK

  1961 yılında Bartın’da dünyaya 
gelen şair ve söz yazardır. İlk, orta ve 
lise eğitimini Bartın’da tamamladı. 1982 
yılında Devlet memurluğu görevine 
başlayan Tarık Çıtak, Bartın Adliyesinde 
müdürlük görevinden emekli olmuştur. 
Yakın akrabası Hasan Bayrı’dan 
etkilenerek şarkı sözü yazmaya başlar.
Bazı şiirleri tanınmış besteciler tarafından 
bestelenmiştir. Bartın Musıkî Cemiyeti 
kurucularındandır. Bartın Sevgisi adlı 
şiiri Levent Özger tarafından mahur 
makamında bestelenmiş ve Tarık Çıtak 
tarafından Bartın Belediyesine hediye 
edilmiştir. Yerel Bartın gazetesinde 
“Sezişler” adlı köşesinde yazıları çıkmaya 
devam etmektedir. “Şarkılara Yazdım 
Seni” adlı bir şiir kitabı vardır.

 Seyhan ERÖZÇELİK

 1962 yılında Bartın’da doğan 
sanatçı ilkokulu Bartın’da bitirdikten sonra 
İstanbul’da eğitim hayatını tamamladı. 
Arkadaşlarıyla Şiir Atı adlı bir dergi 
çıkarmıştır. Şiirin yanında reklam yazarlığı 
da yapmıştır.
 İlk şiiri ‘Düştanbul’ 1982’de Yazko 
edebiyat dergisinde yayımlandı. Şiir ve 
yazıları Şiir Atı, Gösteri, Gergedan, 
Argos, Defter, Sombahar, Adam Sanat 
ve Kitaplık gibi dergilerde yayımlanmıştır. 
1991 yılında Yunus Nadi Ödülleri’nin 
şiir dalında, 2004 yılında ise Behçet 
Necatigil Ödülü’ne layık görüldü. 2011 
yılında hayata veda etti.
 “Yeis ile Tabanca”, “Hayal 
Kumpanyası”, “Kır Ağı”, “Yeis”, “Gül 
ve Telve”, “Şehirde Sansar Var” şiir 
kitaplarından bazılarıdır.

 Erkan AŞÇIOĞLU

 1937 tarihinde doğan ve 1957 
yılında gazeteciliğe başlayan Erkan 
Aşçıoğlu, 1960’ta Ekspres Bartın 
Gazetesi’nin ilk yayın yönetmeni 
olmuştur. 1964-65 yıllarında Ortam 
dergisini, 1967 yılında Bartın Postası 
gazetesini yayınlayan Aşçıoğlu, gazetecilik 
faaliyetlerinin yanı sıra Bartın hakkında 
“İktisadi ve Sosyal Yönleriyle Bartın” 
(1970-1984-2001), “Kurtuluş Savaşı’nda 
Bartın” (2003), “Bartın ve Kökleri” 
(2006) ve “Bartın’da Tarih (2011)” adlı 
kitapları ile kent tarihinin yazımına büyük 
katkıları oldu.
 Bunların yanı sıra, 2014-2015’te, 
Bartın edebiyat hayatına, “Şiirlerim” 
ve “Hikayelerim” isimli iki kitap daha 
kazandırmıştır.

 İbrahim Cemal ALİŞ

 1906 yılında Bartın’da doğan 
İbrahim Cemal Aliş, ilköğretimini Bartın 
Numune İlkokulunda tamamladı. Lise 
eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan 
Cemal Aliş her alanda okuduğu kitaplarla 
kendini yetiştirmiştir. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra Bartın’a dönüp 
kitapçılık ve gazete bayiliğine başlamıştır.
 Anadolu’nun en eski gazete- 
cilerindendir. ‘’Devrim’’ ve ‘’Bartın 
Akşam Postası’ ’ isimli günlük gazeteleri 
yayımlamıştır. 1946 yılında Cemal ALİŞ 
tarafından çıkarılan  “Bartın Gazetesi” 

yayın hayatına devam etmektedir.
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Bartınlı Tanınmış Kişiler
 Uluslu İbrahim Efendi

 18. yüzyıl başlarında Zonguldak 
ve çevresini gezen Uluslu İbrahim Hamdi 
Efendi, yazdığı “Atlas” isimli eserinde 
özellikle Bartın’daki gemi yapımcılığı ile ilgili 

bilgiler vermiştir.

 Hacı İbrahim Paşa

 Doğum tarihine ilişkin bir bilgi 
bulunmayan İbrahim Paşa’nın, 1708 yılında 
Belgrat’ta vefat ettiği bilinmektedir. Avusturya’da 
görevliyken onların Osmanlı Devleti’ne karşı 
olan düşmanca davranışları müthiş zekâsıyla 
ve diplomasinin tüm inceliklerini kullanarak 
büyük bir vakarla göğüs germiş, bundan dolayı 
kendisine ‘’Paflagonyalı’ ’ lakabı verilmiştir.
 Bartın şehir merkezinde İbrahim Paşa 
(Orta) Camisi, Banaluka’da Süleymaniye 
Camisi, ile Travnik’te medresesi ve okulu, 

İbrahim Paşa’nın girişimleri ile yapılmıştır.

 Selahattin ÇİLSÜLEYMANOĞLU

 1931 yılında Bartın’da doğan Selahattin 
Çilsüleymanoğlu, Bartın halk kültürü 
ile ilgili çalışmalar ve derlemeler yaptı. 
Çilsüleymanoğlu’nun, Mansur Kaymak’ın 
derlediği, kent hakkında yazılmış en önemli 
eserlerden biri olan üç ciltlik “Bartın Halk 
Kültürü” kitabının hazırlanmasında da büyük 
emeği geçmiştir. 

 Çetin ASMA

 Bartın’ın yerel tarihi hakkında en 
yetkin kişilerin başında gelen 20.05.1955 
Bartın doğumlu araştırmacı-yazar 
Çetin Asma, “Bartın Su Tarihçesi ve 
Çeşmeler”, “Bartın’da Fotoğraflar ve 
Millî Bayramlar”, “Bartın’da Tarihe 
Yolculuk”, “Bartın’da Yerel Basın”, 
“Bartın’da Ebu Derda Türbesi ve 
Haziresi”, “Bartın’da Tarihi Camiler” 
ve “Kalemin Aydınlığında Bir Ömür: İ. 
Cemal Aliş”   adlı tarihe ışık tutan 
kitaplar yayımlamıştır.

 Açmış olduğu Sergiler:
 
 Osmanlı’dan Günümüze Kitap 
 Basında Atatürk 
 Bartın’da Yerel Basın 
 Fotoğraflarla Bartın 
 1910 Yılından Günümüze   
 Kartpostallar. 

 Semavi EYİCE

 1922 İstanbul doğumludur. 
Amasra’nın denizci ailelerinden Eyicilere 
mensuptur. Galatasaray Lisesi, Viyana 
Üniversitesi, Berlin Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesinde öğrenim 
gördü. Yurt içinde ve yurt dışında 
birçok üniversitede dersler verdi. Sanat 
tarihi, arkeoloji, Bizans, Osmanlı, 
İstanbul tarihleri alanlarında bilimsel 
çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında 
hayatını kaybetmiştir.
 Türkçe ve yabancı dillerde olmak 
üzere 15 kitap, 500’den fazla bilimsel 
makale ve araştırması basıldı. İstanbul 
Minareleri, Son Devir Bizans Mimarisi, 
Galata ve Kulesi vb. eserlerinden 
bazılarıdır.
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 Şennur DEMİR

 1982 yılında Bartın’da doğan 
Şennur Demir boks sporuna 25 yaşında 
başlamıştır. Milli boksör olarak çıktığı 
maçlarında Avrupa’da ve Dünya çapında 
çeşitli dereceler elde eden sporcumuz 
“Demir Leydi” unvanını almıştır. 2017 
yılında Fenerbahçe Spor Kulübüne 
transfer olmuştur. 

Katıldığı Müsabakalar ve Aldığı 
Dereceler:

2011 yılında Polonya’da katıldığı Avrupa 
Birliği Ülkeleri Şampiyonası’nda gümüş 
madalya.
2011 yılında Çin’de düzenlenen 
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 
dördüncülük.
2016 yılında Türkiye Şampiyonası bronz 
madalya.
2016 yılında Kazakistan’da düzenlenen 
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 
bronz madalya.
2017 yılında İtalya’da düzenlenen 
Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks 
Şampiyonası’nda altın madalya.
2018 yılında Hindistan’ın başkenti Yeni 
Delhi’de düzenlenen Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya.

 
 Bartın’da 1920’li yıllarda kurulan ilk 
spor kulübü İstikbâl Kulübüdür. Sonraki yıllarda 
da Birleşme Yurdu ve Türk Ocağı gibi dernekle 
futbol şubeleri açarak Bartın’daki spor hayatına 
katkıda bulunmuştur.
 Bartın’da ilk spor çalışmaları Halkevleri 
Spor Komitesi’nin 20 Mart 1935’te kurulmasıyla 
başlar. Komite; futbol, voleybol, tenis, güreş, boks, 
atletizm, bisiklet, binicilik, atıcılık, deniz ve kara 
avcılığı, kürek çekme ve yüzme, salon sporları, 
jimnastik dallarında yoğun çalışmalar ve birçok 
müsabakalar yapmıştır. Bu yıllarda Bartın’da 
birçok spor dalı canlanmış ve genç sporcular 
yetişmiştir. Özellikle Davut Fırıncıoğlu’nun belediye 
başkanlığı döneminde büyük at koşu ve yarışları 
tertip edilmiş, sonraki yıllarda da bu organizasyon 
devam etmiştir. 30 Ağustos 1940 yılında kurulan 
Bartın Gençlik Kulübü birçok spor dalında 
çalışmalar yapmıştır.

 Bartınlı genç sporculardandır.  GPA WORLD CHAMPIONSHIP Dünya Halter Şampiyonasında 
gençler dalında üç dünya rekoru kırmış ve altın madalya kazanmıştır.

 Bartınlı milli maratoncudur. Uluslararası maratonlarda birçok başarı elde etmiştir.

 Kozcağızlı Ümit Sağlam Ampute Milli Futbol Takımı’nda kaleci olarak oynamaktadır. Doğuştan 
bir kolu olmayan milli sporcumuz “sporun engel tanımadığını” herkese göstermiştir.

 Kutay ÇETİN

 Ümit Sağlam

 Turgay Oğuz

Görsel 138
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ŞEHRİMDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARI

Hazırlık Çalışmaları 
1. Bartın’ında oynanan halk oyunlarından bir tanesi ile ilgili bilgi edinip sınıfta 
paylaşınız.
2. Bartın’ın geleneksel giyim kuşamına ait bir kıyafeti araştırarak sınıfta tanıtınız.
3. Bartın’da halen varlığını sürdüren el sanatları hakkında bilgi toplayıp sınıfta 
paylaşınız.
4. Bartın’a özgü bir yemeği yakın çevrenizden araştırarak sınıfta tarifini 
paylaşınız.

 Bartın’da yöresel 
halk oyunlarını ve türküleri 
düğünlerden ayrı düşünmek 
olası değildir. 18. yy sonlarına 
kadar davul, zurna ve türküler 
eşliğinde, 19. yy başlarından 
itibaren de Ud, Keman, 
Klarnet, Flüt, Cümbüş ve 
Darbuka gibi çalgılar eşliğinde 
oynanan oyunların asıl müziğini 
türküler oluşturur. Türkülerin 
kaynağı ise, yöre insanının özel 
yaşamıdır. Kentteki bir olay, 
aktüel bir konu hemen türkü 
haline dönüşür ve dilden dile 
dolaşır.

Halk Oyunları

 Bartın’da yetişen 
sanatçıların Bartın’ı konu alan 
ve özelliklerini yansıtan şiir 
ve besteleri buna en güzel 
örnektir. Genellikle dörtlü 
ve altılı gruplar halinde ayrı 
ayrı oynanan Bartın halk 
oyunlarının en belirgin olanları 
şunlardır:

1-Mavili
2-Dıv Dıv
3-Kavşak suyuna giderken
4-Haydah Nirinay
5-Bahçelerde Patlıcan
6-Gide gide
7-Elma aldım Bartın’dan
8-Bartın çiftetellisi

 Bartın kültüründe yer alan öğelerin gelecek nesillere aktarılması 
amacıyla kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları çalışmalarının yanı sıra 
Bartın yöresel halk oyunları erkek halk oyunları araştırması tamamlandı.
 2010 yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün projesi 
kapsamında kurum öğretmeni Hasan Demirkoparan başkanlığındaki 
araştırma heyetine Halk Oyunları Usta Öğreticileri Ahmet Akerdoğan, 
Murat Deniz ve Bağlama Öğretmeni Orhan Çiçek’den oluşan bir ekip 
Valilikten alınan onayla çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda, Ulus, 
Kumluca, Kozcağız Beldesi ile Merkez köylere gidilerek, ön görüşmeler 
yapıldı. Daha sonra Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde yörede yaşayan 
insanlara oyun oynatılarak digital ortamda kayıt altına alındı.
 Yapılan teknik çalışmaların sonrasında Çifte üflemeli çalgıda 
kayıtlara alınarak, TRT’de çekimler yapılarak tescillendi. Araştırmayı 
yapan kişiler tarafından Bartın erkek oyununun müziğinin “Ulus 
Çiftetellisi” olarak sözsüz olarak Bartın kültürüne kazandırıldı.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Görsel 140
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 Bartın ve çevresindeki kadın halk oyunları zarif, yumuşak figürlerden oluşur. 
Genellikle kapalı mekânlarda oynanır. Evlerin ahşap olması oyunların çok hareketli olmayışına 
bir neden sayılabilir. Çünkü küçücük bir evde toplanan 30-40 genç kızın bir arada zıplaya 
kalgıya oynaması, evin yıkılmasına bile neden olabilir. İkili olarak oynanan oyunların giderek 
sayıları artar ve çiftler çoğalır.
 Kadın oyunları, genellikle karşılıklı ve eşli olarak, en az iki kişi tarafından oynanır. 
Hareketlerinin ağırlığı kollar, omuz ve baş üzerinde toplanmıştır. Ayak hareketleri basit ve çok 
yumuşak figürlerden oluşan hareketlerdir. Oyunların formu karşılıklı düz çizgiler veya daire 
şeklinde görülür. Oyun figürleri ve çizgiler; karşılıklı düz çizgide gidip gelme, yanlara doğru 
gidip gelme, karşılıklı geçişler yapma ve yaklaşıp açılmalar şeklindedir. Bu çizgiler son yıllarda 
belirlenmiş, sahnelemeye uygun biçimde düzenlenmişlerdir.
 Kadın oyunlarındaki hareketlerin özelliği, anlamı, genellikle kendini beğendirme, kendini 
gösterme duygularının yansıması şeklindedir. Zarif, yumuşak ve basit ritmik hareketler, 
vücudun daha çok üst kısmında görülür. Kollar sola-sağa, aşağıya-yukarıya hareket eder; 
kolların, omuzların ve dirseklerin hareketleri çok nazikçedir, omuzlar sıkça titretilir. Baş ise 
genel hareketlere uyumlu biçimde ve yumuşak hareketlerle çeşitli yönlere doğru hareket 
eder. 
 Oyuncular, bazen belden hafifçe öne ve yanlara eğilerek oyun figürlerine estetik bir 
görünüm kazandırırlar. Bacaklar genellikle düz durur, sadece oyunların çökme figürlerinde 
kıvrılır, bükülür. Ayakların hareketi, yürüyüş, genellikle yarım ayak (küçük hareketlerle), kısa 
adımlarla yapılır.
 Bu küçük hareketler oyuna eşlik eden “Halk Oyunu Türküsü”nün, “Halk Oyunu 
Ezgisi”nin ritmik yapısına uygun olacağı için her oyunda farklı küçük hareketler görülür. Ama 
hepsinin ayrı birer güzelliği, estetiği vardır. Edalı yürüyüşlerin farklılığı yöre oyun ezgilerinin 
ve türkülerinin zenginliğinin sonucu olan güzelliklerdir. 
 Eşini takip etme, göz süzme, karşılıklı bakışmalar, edalı yürüyüşler, gerdan kırmalar 
sıkça gözlenen hareketlerdir. Belde fazla hareket görülmese de birlikte yürüyüş ve ileri geri, 
yanlara, karşıya gidip gelmelerde kalça vurmalar görülür. Belde ve kalçadaki bu yumuşak 
hareketlerin, edalı yürüyüşleri güçlendirir, canlılık verir.  
 Bartın çevresi halk oyunlarında, son 30 yıl içinde görülen, bugünkü şekliyle 
yaygınlaşan “biçimsel hareketleri, ilginç figür ve çizgileri, Selahattin Çilsüleymanoğlu ve 
Yener Altuntaş yaşlı kadın kaynaklardan derleyip tespit ederek ortaya çıkarmışlar, genç 
kızlarımıza öğretmişlerdir.

Derleyen: Yener ALTUNTAŞ

1. Bartın’da gözlemlediğiniz halk oyunlarına sizin vereceğiniz örnekler nelerdir?
2. Metinde geçen halk oyunuyla sizin bildiğiniz halk oyunları ile benzerlik ve farklılıklar var 
mıdır?

Okuma Parçası

BARTIN KADIN HALK OYUNLARI ÜZERİNE
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 200 yıllık Bartın mahalli kıyafetlerinin geleneksel özellikleri; erkek giyiminde tamamen 
kaybolmasına karşın, kadın giyiminde ve takılarda nispeten yaşamaktadır. Günümüzde 
geleneksel giysilerin özgün biçimlerine ancak düğünlerde ve benzeri etkinliklerde rastlanır. 

GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

Kadın Giysi İsimleri Erkek Giysi İsimleri
Bluz
Çatkı
Çorap (işlemeli çorap)
Fes
Göğnek (İç Göğneği)
İskarpin ayakkabı
Şalvar (Basma Şalvar)
Şalvar (Santentilyon Şalvar)
Şalvar (Kadife Şalvar)
Uskufa (Yelek-Şalvar)
Uskufa (Yelek)
Cepken
Yazma
Yelek
Yemeni (Pabuç)

Ağlı Şalvar
Çorap (Örme Yün Çorap)
Fes
Gocuk (Kısa Palto)
Göğnek (İç Göğneği)
Göğnek (Yakasız Göğnek)
İskarpin
Kapele (Fanile)
Kavuk
Kolsuz Çuha Yelek
Kundura
Mintan
Potur
Yelek
Yemeni 
Zıpka (Pantolon)

Görsel 141 Görsel 142
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 Sarı zeminli 
parlak kumaştan, üzerine gül, karanfil, 
lale ve badem gibi çiçek veya baklava 
motifleri işlenerek yapılır. Topuklara kadar 
uzanan kolsuz yelektir. Önü açık, Belden 
iki kanca ile iliklenir. Eteği, iki yanında 
birer yırtmaçlı olup omuz başlarında onar 
adet siyah püskül bulunur.

 Uskufa’nın bele kadar 
kısasıdır. İçliğin üstüne giyilebildiği 
gibi uskufanın üstüne de giyilebilir. 
Yaka ve omuz kenarları kalın sırmalı 
şeritlerle, ön kısmı da göğüs altına 
kadar altın sırma ve ipliklerle 
süslenir.

 
 Kadınların başlarına 
kullandıkları bir başörtüsüdür. 
Tülbent üzerine puldan işleme 
başörtülerini genç kızlar düğünlerde 
“Sıra”ya çıktıklarında kullanırlar. 
Başlarına giydikleri fesin üzerine 
örtülür ve tokayla tutturulur.

Çeşitli 
renklerde ipekli kumaşlardan 
yapılır. Yurdumuzun birçok 
yöresinde kullanılan kuşaklarla 
aynıdır.

 El tezgâhlarında dokunan 
pamuklu beyaz kumaştan 
yapılır. Uzun kollu, yuvarlak, 
kare veya V yakalı iç 
giyimidir.

 
 Satentilyon 
kumaşlardan yapılan bir 
çeşit yelektir. Kısa yelekten 
farkı daha ince kumaşlardan 
yapılmasıdır. İç göyneğin 

üzerine giyilir.

 Çeşitli renklerdeki 
değerli kumaşlardan bol 
olarak yapılır. Belden ve 
topuktan lastiklidir.

 Pamuklu dokumadan 
yapılır. Tokası mercan taşlarla 
süslü ve iki tombaklıdır.

Uskufa Yelek: 

Kutnu Yelek: 

Çatkı: Kuşak (Acem Şalı): 

Göynek-İçlik: Bluz:

Şal: Tombaklı Kemer:
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 Ayakkabı erkek veya kadın olsun, sokak kıyafetinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Eski 
Bartın’da erkek ayakkabısı yemeniydi ve şehir şöyle böyle yarım yüzyıl önce, çoğunlukla 
kunduraya döndüğü halde, köylüler 10 yıl hatta 5-6 yıl öncesine kadar yemeni giymekte 
devam etmişlerdir. Bundan 50-60 yıl öncesine kadar yemenicilik, şehrimizde belli başlı sanat 
ve mesleklerden biriydi. 60-65 yemenici vardı. Bunlar yanlarında oğulları ve çıraklarıyla 
kendi hesaplarına çalışan ve aynı dükkânda satış yapan ustalardı.
 Şehirliler kunduraya, iskarpine köylüler de lastik ayakkabıya döndükçe yemenicilik 
sönmüş, ustalar ve dükkânlar azalmış: beş altı yıl öncesine kadar direnenler de sonunda 
hazır lastik ayakkabıcılığa dönerek işi bırakmışlardır. Yemenicilik sanatı ve onunla birlikte 
tabak [debbağ]lık denilen ham deri işleyiciliği de ölmüş ve şehirde sayıları altıyı bulan 
“tabakhane”ler birer birer kapanmıştır.
Peki yemeni neydi? Nasıl yapılırdı?
 Fes kadar unutulmuş değilse de genç kuşaklar için belki merak uyandırır diye 
anlatmak yersiz olmaz. Yemeni, İstanbul’da hanımların başlarına bağladıkları tülbentlere 
denirdi. Belki, yaşlılar hâlâ eşarp deyimini kullanmazlar da yemeni derler. Hâlbuki Bartın'da 
bu tülbent eşarbın adı “poğ”dur. [Belki "bohça" deyimi de bundan gelir].
 Hâlbuki Bartın halkı, yemeni denince yıllar ve yüzyıllar boyu “dikişli deri ayakkabı”yı 
anlamıştır. Acaba ilk deri ayakkabı Yemen'den mi gelmişti? Belki Yemen Savaşlarından 
dönebilen bir asker filan getirmişti! Bu, bizimki sadece bir yakıştırma... Bununla birlikte bazı 
sözlüklerde "halk tabakasının giydiği “hafif meşin ayakkabı“ diye de gösterilir. Yemeninin 
yüzü, Bartın’daki tabakhanelerde işlenmiş, vaketa denilen ve "saçıkıbrıs" diye halk diline 
geçmiş [zâc-ı Kıbrıs] sülfürik asitle siyaha boyanmış sığır derisinden, altı da -kösele yerine-
yine Bartın'da işlenmiş ve “gön” denilen manda derisinden yapılırdı.
 Üç çeşit yemeni vardı. Biri halk tipi küt burunlu, ikincisi Karadeniz biçimi sivri 
burunlu tabanı burundan yukarıya doğru uzanan "Çapula", üçüncüsü de doldurma. Bu üç 
tip yemeni de ters olarak elde, mumlanmış pamuk ipliğiyle dikilir sonra tersine çevrilirdi. 
Hayli güç bir iş... Usta, yuvarlak ceviz kütüğünden yapılmış tezgâhının başında, vaketadan 
yüzle manda derisi [gön]den tabanı düzlemesine tığla delip mumlu ipliğin geçirildiği iri iğne 
ile diker, sonra tersine çevirip muşta ile kalıba çekerdi.
 Doldurma yemeni ise daha enteresandı. Bunun tabanı da manda derisinden olurdu 
amma yüzü sahtiyan denilen keçi derisinden iki katlı yapılırdı. Asıl önemlisi, bu iki kat 
sahtiyanın arası ince meşin kırpıntılarıyla döşenir ve bu kırpıntılar “çiriş"le yapıştırılıp muşta 

Bartın’da

Yemeni ve Yemenicilik
Okuma Parçası

Görsel 143
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1. Yemeni ve yemeniciliğin Bartın kültüründe zamanla kaybolmasının nedeni ne olabilir?
2. Yemenicilikte önemli bir malzeme olan “çiriş” nasıl elde edilmiş olabilir ve ne işe yarardı?
3. Yemeniyi oluşturan “gön” ile ifade edilmek istenen ne olabilir?

 Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen yüzden fazla yemek 
çeşidi yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kentleşme sürecinin 
beslenme kültürünü de değiştirdiği, geleneksel mutfağın hemen hemen unutulmaya yüz tuttuğu 
ve Bartın’a özgü olmasa da Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemeklerin Bartın 
mutfağının da başyemekleri olduğu söylenebilir.
 Bugün Bartın mutfağında geleneksel olarak hamur işi, sebze yemekleri ve balık, 
beslenmenin temel ürünlerini oluşturur. Özellikle, kışlık-yazlık yiyecek gibi ayırımlar ve çeşitler 
azalsa da geleneksel kış yemekleri için, yöre ürünlerinden yazdan hazırlanan kışlık erzaklar 
arasında; kavurma, sucuk, bulgur, domates ve fasulye kurusu, erişte, kuru yufka, keşkek, 
tarhana, pekmez, reçel, turşu, marmelat ve komposto ile sebze konserveleri önemli yer tutar. 
Bartın’da yapılan bazı yöresel yemekler şunlardır; 

ile döğüştürülerek kuruduktan sonra tabana dikilerek çevrilip kalıba çekilirdi. Sanılacağı 
gibi iki deri arasına yapıştırılmış meşin kırpıntıları çevirme sırasında dağılmazdı.
 Peki çiriş nedir?
 Çiriş, 60 yıl kadar önce okullarda bile kola yerine kullanılan bir yapıştırıcıdır. 
Galiba Uzak Doğu’da yetişen bir otun tohumları öğütülerek elde edilen un su ile 
karıştırılır. Buna çiriş denirdi. Kekiremsi bir kokusu vardı ve yemenicilikte vazgeçilmez 
malzemeden biriydi.
 Doldurma yemeniler bir çeşit kışlık ayakkabılardı; rutubeti pek geçirmezdi. Çorapla 
giyildiği gibi sahtiyandan yapılmış tabanı yumuşak çizme veya "mest“ altına da giyilirdi. 
Yani bu günün lastik galoşu yerine. Öteki iki tipin vardı ama doldurma yemenilerin sağı, 
solu yoktu. Yemenilerin numarası 38, 40, 42, olurdu. Herkes ayağına biraz uyanı alırdı; 
tıpatıp makbul değildi azıcık bolca olmalıydı. Yemeni sadece erkek ayakkabısı da değildi 60 
yıl öncesine kadar tanınmış aileler değilse bile şehirde kadınların çoğu yemeni giyerlerdi. 
Bunlar daha çok kunduraya benzeyen doldurma yemenilerdi. Şimdi köylüler dahi değil 
yemeni lastik ayakkabıyı dahi beğenmeyerek İstanbul yapısı iskarpin giymektedirler.

İ. Cemal Aliş, Bartın Gazetesi

 YEMEKLER
Görsel 144
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Hamur İşleri Ana Yemekler Tatlılar

Halışka
Hamur atması
Kuru Yufka
Bartın Gözlemesi
Pirinçli Mantı
Cimcük (Çimdik 
Makarnası)
Kabaklı Tatlı Börek

Maydonoz Köftesi 
Islama
Ayvalı Yahni
Erikli Yahni
Kestane Yahnisi

Ağda
Zırva
Bartın Tatlı Böreği
Kâha Tatlısı
İncir Dondurması
Deli Oğlan Sarığı
Kaygana Tatlısı
Zerde
Demir Tatlısı
Kabak Burması
Tatlı Gırtıl
Beyaz Baklava

 Karadeniz ikliminin hâkim olduğu Bartın’da yeşilliğin ve değişik türlerdeki bitkilerin yetişmesine 
olanak sağladığından Bartın mutfağında sebze yemekleri ön safhada yer almıştır. Deniz kıyısında 
olması sebebiyle de balık çeşitleri ve tüketim fazlalığı Bartın sofralarında görülmektedir.
 Zamana bağlı olarak kültürel değerlerde yaşanan değişim Bartın mutfağında da kendini 
göstermekte ve bazı yemeklerin günümüze kadar varlığını koruyamadığı görülmektedir.

  Çorbalar Sebze Yemekleri Salatalar

   Kesme Çorbası
   Pum Pum Çorbası
   Ovmaç Çorbası
   Öğre Çorbası
   Kıymalı Tarhana 
Çorbası
   Yufka Çorbası

Beddam Mancarı
Bulgurlu Kabak
Bulgurlu Kara Mancar
Bulgurlu Lahana
Darı Mancarı
Ebe Gümeci
Ispanaklı Mıhlama
Kaz Ayağı Mancarı
Kökü Kızıl Mancarı
Şalgam Dolması
Şalgam Kavurması
Araka (Kabuklu Bezelye Yemeği)
Fasülye Kavurması
Mancar Dolması
Isbut (Ispıt)
Acı Mantar
Gıcır (Diken Ucu)

Amasra Salatası
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PUM PUM ÇORBASI YUMURTALI ISBUT

Malzemeler ve Ölçüleri (6 Kişilik): 

10 yemek kaşığı mısır unu, 150 gr. margarin 
veya 1 fincan zeytinyağı, 50 gr. kıyma, 
pastırma veya sucuk, 2 dilim ekmek, 6 su 
bardağı su, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı 
rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz ve 
karabiber.

Hazırlanışı ve Sunum: 

Bir tencereye mısır unu ve su konularak 
karıştırılır. Ateşe konulup bir süre kaynatılmaya 
devam edilir. Ayrı bir tavada da kıyma ile 
küp şeklinde doğranmış 1 dilim ekmek yağda 
kavrulur ve kaynamakta olan çorbanın içine 
katılır (Arzu edilirse bir su bardağı süt ilave 
edilebilir. Süt ilave edilecekse un bir kaşık 
artırılır). Tuz ve karabiber konulup bir süre 
daha kaynatıldıktan sonra ateşten alınır. 
Üzerine, küp küp doğranıp yağda kızartılan 
ekmek ile salçayla yapılan sos ve rendelenmiş 
kaşar peyniri serpilerek sıcak servis yapılır. 

(Tarifi: Demet Özardıç)

       
Malzemeler ve Ölçüleri (6 Kişilik): 

1 kg. ısbut, 100 gr. margarin, 3-4 adet 
yumurta, 2 baş soğan, 50 gr. kıyma veya 
pastırma, yeterince tuz ve karabiber.

Hazırlanışı ve Sunum: 

Isbutlar iyice yıkanır, atık kısımları kesilip 
ayıklandıktan sonra 2 cm. uzunluğunda 
olabilecek şekilde doğranır. Tencereye konulan 
ısbutların üzerini örtecek kadar su konularak 
ateşte pişirilir. Haşlanan ısbutlar ılıyınca avuç 
içinde sıkılarak başka bir kaba alınır. Ayrı bir 
tencerede de yağ eritilerek önce doğranan 
soğanlar kızarıncaya kadar birlikte kavrulur. 
Bu kez diğer kaptaki ısbutlar soğan veya 
kıyma tenceresine konularak birkaç dakika 
daha kavrulduktan sonra içine yumurtalar 
kırılıp yeterince tuz ve karabiber ilave 
edilerek karıştırılır. Yumurtalar pişince yemek 
ateşten indirilir. Sıcak olarak servis yapılır. 

(Tarifi: Nurcan Sarı)

Görsel 146

1. Tarifleri verilen yemeklerin ortak özellikleri neler olabilir?
2. Pum Pum Çorbası yapılırken isteğe göre eklenecek malzeme ya da malzemeler neler olabilir?
3. Yumurtalı Isbut tarifinde hangi malzemenin miktarı kullanılan ısbuta bağlı olabilir?

Görsel 145
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EL SANATLARI
 Bartın halkının yerli zevkini ve yaratıcı gücünü, 17. 
yy’dan günümüze önemini oldukça yitirerek de olsa ulaşabilen 
el işlemelerinde bulmak mümkündür. Eskiden ev eşyası, giyim ve 
aksesuar olarak işlenen el işlemeleri; desenlerine göre isimler alır, 
kenarları da Bartın işi kenarsuyu ile süslenirdi. Bugün de mihraplı, 
yıldız, bağ yaprağı, karanfil, lale, gül, kaymak tabağı, değirmen 
taşı, sarhoş sokağı, kilim ve halı deseni gibi karakteristik desenlerin 
Gergef adı verilen tezgâhlarda veya kasnakta yapılan işlemeleri 
görmek olasıdır.

 
 Tel Kırma işlemeciliği 17 yy.dan günümüze kadar devam eden Bartın' a özel geleneksel 
el sanatlarımızdan birisidir. Tül ve geleneksel el dokumaları üzerine işlenen teli Bartın için 
ve "Bartın Teli" adı altında üretilmektedir. Yalnız bu iş için kullanılan işleme iğnesi de el 
yapımıdır. Tel kırmalar birbirine bağlantısız ve makas kullanmadan telin birbirine kestirilmesi 
(kırılması) ile işlenmesinden dolayı bu adı almıştır. Merkezimizce üretilen ürünlerde asıl 
amacımız; geleneksel el sanatımızın yok olmasını, yozlaştırılmasını önlemek en doğru biçim 
ve estetikle tanınmasını sağlamak ve geleceğe aktarmaktır. Motiflerimizde yararlandığımız tek 
kaynak, büyükannelerimizin iç dünyalarını bu güne taşıyan çeyiz sandıklarının içindeki teknik ve 
estetiktir. Bize düşen görev bu motiflerin özeliğini bozmadan yenilemektir. Her türlü balolarda 
ve özel günlerde omuza şal olarak alınır. Ayrıca Tel Kırma ile sehpa ve fiskos örtüleri, gözlük 
kılıfı vb. örtüler de yapılmakta.

 
 Bartın’da “Baskılı-Kaba Yazma” sanatıyla ilgili ilk çalışmalar, 1940’lı yılların başlarında 
bu sanatla ilgili imalathane açmak için İstanbul’dan Bartın’a gelen Ermeni ustalardan Davit 
Saplıyakçıoğlu tarafından başlatıldı. Baskılı yazmayı en uzun süre Bartın’da yürüten Mehmet 
Kalafat’tır. Mehmet Kalafat‘tan alınan bilgilere göre; önce yazma bezi gergefe gerilir, sulu boya 
fırçasına benzeyen bir fırça ile gergef üzerindeki bez üzerine çeşitli çiçek motifleri, desenler 
yapılırdı. Bunlar daha çok namaz başörtüsü olarak kadınların kullandığı kaba yazmalardı. 
 Sadece Bartın yöresine özgü olan ve yıllardır kadınların kullandığı yazmalar, daha 
önceleri kara kalemle yapılır ve basılırdı. Bu iş için, kara kalem çiçeğin üzerine zamk denilen 
bir madde katılıp bu çiçeklerin üzerine kireç baskısı yapılırdı. Daha sonra zemin tezgâhında 
beyaz kalan kısımlar analin kırışımı boya ile çiçeklerin arkası keçeden yapılmış parça ile sürülüp 
sıcak odada kurutulur, yıkandıktan sonra da siyah olarak sudan çıkarılırdı. Kurutulduktan sonra 
çiçek kalıpları, motifleri genellikle sarı, yeşil ve kırmızı renklerde basılır ve satışa sunulurdu. 
 Yazmaların baskıları, ham bez, tülbent ve mermerşahi denilen dokumalar üzerine 
yapılırdı. Ölçülerine göre kesilen bu bezler, baskılı yazma tezgâhlarına serilir ve gereken 
boya-baskı işine başlanırdı. Ağaçtan oyma baskı kalıplarıyla yazmalar basılır, kurumaya 
bırakılır ve satışa sunulmadan önce yıkanırdı.

Baskılı Yazma

 Tel Kırma
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 Bartın’da makine işçiliğinin 
yayılmasından sonra eski önemini 
yitiren ve kaybolmaya yüz tutmuş diğer 
sanatlardan biriside dokumacılıktır. 
Bugün Kumluca, Kozcağız ve 
Kurucaşile’nin kırsal kesimlerinde 
sürdürülmekte, etnografik değerleri 
olan ve yöreden temin edilen eski 
dokuma el işleri de Amasra Müzesinde 
sergilenmektedir.

 Ağaç Oymacılığı ( Çekicilik )

 
 Tarihi, 17.yy’a dayanan ağaç 
oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde 
sürdürülmektedir. Amasra’da Çekiciler 
Sokağı’nda Ihlamur, Şimşir, Dişbudak, 
Ceviz, Kiraz ve Kızılağaç gibi ağaçlar 
kullanılarak yapılan hayvanlar, çerez 
takımları, isimlik, anahtarlık, resimlik, 
leylek gibi kuş figürleri, Ayetler ve 
güzel sözler yazılı levhalar ile kaşağı 
gibi eşyalar satılmaktadır.
 Evliya Çelebi Seyahatna- 
mesinde, Amasra halkının dağlardan 
kestikleri Şimşir ve Ihlamur ağaçlarından 
yaptıkları oyma-işleme ağaç eşyaları 
satarak geçimlerini sürdürdüklerini 
yazmaktadır. Ayrıca, Osmanlılar 
ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
mısır koçanı yaprakları kullanılarak 
örülen zincir, hasır şapka ve patik 
örmeciliği, günümüzde çok az da olsa 
görülmektedir.

 Taş Sac Yapımı

 
 Dağdaki kayalıklardan pergel, 
muş(çivi) gibi çeşitli aletlerle koparılan, 
taş sac ustasının sırtında dağdan 
indirilen, atölyeye getirilen ve son şeklini 
ustanın elinden alan taş sac; %40’ ı kil, 
%60’ ı cam karışımı olan özel bir yapıya 
sahip taştan yapılmaktadır. Son şekli 
verilen taş, neminin alınması için ağır 
ateşte kurutulup yağlanarak kullanıma 
hazır hale getirilir. Taş sac, ekmek, balık 
gibi yiyeceklerin pişirilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır.
 200 yıllık tarihsel geçmişe 
sahiptir. İlimizde, sadece Kurucaşile 
ilçesinin Karaman köyünde yapılmakta 
olup hammaddesi olan taş-maden 
de yine sadece Karaman köyünde 
bulunmaktadır. Çabuk ısınma ve ısıyı 
hemen iletme özelliği bulunan Saclar; 
Ekmek ve Yufka Saçları ile Kızartma 
Tavası olarak imal edilmektedir.

 Dokumacılık

Görsel 147
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 17. yüzyıldan günümüze ulaşan Tel Kırma, dokuma siyah veya beyaz 
tül üzerine gümüş tel işlenerek yapılan bir el sanatıdır. Adını işleme sırasında 
kullanılan gümüş telin el ile kırılarak koparılmasından almaktadır. Yüzyılların çok 
değerli desenlerini gümüş pırıltılı ışıklarla yansıtan Tel Kırma; geçmişte daha çok 
çarşaf, yatak örtüsü, yastık örtüsü, kırlent, karyola eteği, bohça, çeşitli boyda 
örtüler vb. ürünler üzerinde kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise bu tekniği; 
oda takımlarında, yatak takımlarında, yemek ve çay takımlarında, dış giyim ve 
giyim aksesuar ürünlerinde uygulamak mümkündür. Özellikle her türlü balolarda 
ve özel günlerde kullanılan şal ve giyim aksesuarları ilgi çekmekte ve Uluslararası 
alıcıları bulunmaktadır. Oda takımlarında; masa örtüleri, panolar, kırlentler, çeşitli 
büyüklükte örtüler, tuvalet takımı örtüleri, abajurlar, kutular vb. ürünler, Yatak 
takımlarında; yatak örtüsü, kırlent, bohça vb. ürünler, Yemek ve çay takımlarında; 
tepsi örtüleri, Amerikan servisleri vb. ürünler, Dış giyimde; fantezi elbiseler, bluz, 
pantolon vb. kıyafetler, Giyim aksesuarlarında; çanta, gözlük kılıfı, kemer, eşarp, 
fular, şal, etol, şapka, mendil, vb. ürünler, Duvar aksesuarlarında; portre, çiçek 
vb. motifli tablolar, Bartın’da yaygın olarak üretilen ürünlerdir. Tel kırma sanatı 
halkın yaşamına her alanda yerleşmiş gibi görünüyor. Düğünlerde, türkülerde... 
Her yerde tel kırmaya dair izler bulunabiliyor. Bartın’da gelinlerin yüzüne “tel 
kırma”dan yapılan bir örtü örtmek gelenektir. Bu gelenek bazı türkülerde de 
kendini göstermektedir. "Merdivenden İnerken" adlı türküde gelinin başındaki tül 
ile tel kırma işi kastedilmektedir.

Nerede dost olanlar
Derde derman bulanlar

Kolayını deyverin
Sevdadan kurtulanlar
Elif üstünde miller

Gergef üstünde simler
A benim sevdiceğim
Bizi ayıran kimler

 Türkünün sözlerinde ise tel kırma işinin simlerle gergef üzerinde işlendiği 
anlatılmaktadır. Tel Kırmalar, Bartın işi olarak da bilinir. Ülkemizde sadece Bartın’da 
üretilirken, son yıllarda bazı illerimizde de üretildiği görülen Tel Kırma’nın Bartın’a 
ait bir işleme olduğunu kanıtlamak adına 2009 yılında “Coğrafi işaret Tescil 
Belgesi” alınmıştır.

Coğrafi İşaretli Bartın İşi Tel Kırma
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1. Bartın işi Tel Kırma’yı günümüzde hangi ürünler üzerinde görmek mümkün olabilir?
2. Tel Kırma yapılırken gerekli olan malzemeler neler olabilir?
3. El sanatlarının günümüzde de yaşatılmasını sağlamak için neler yapabiliriz?

Bartın el sanatlarının fotoğraflarının hangisi olduğunu altına yazınız.
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Bilmece
Aşağıdaki bilmeceleri cevaplarıyla eşleştiriniz.

Dışı kazan karası, içi peynir mayası.

Ağaç tepesinde aba palazı.

Alçaçık boyu var, bal gibi tadı var.

Dal üstünde darı mangası.

Alçaçık ağaçtan kar yağar.

Dut ağacını oyarlar, içine mani koyarlar.

ÇİLEK

İNCİR

SAZ

KESTANE

ELEK

KAR

Bartın'da 
Mani Söyleme Geleneği

 Bartın yöresinde mani alma geleneği özellikle bayramlarda ve düğünlerde 
yaygındır. Bu maniler çoğu zaman ezgili olur. Yörede sıkça atılan ve aynı ezgi ile 
uzun yıllar söylenen maniler zaman içinde ilk kez kimin tarafından söylendiği, kime 
yakıldığı bile unutularak anonimleşen türkü olarak karşımıza çıkar ve dilden dile 
dolaşır. Bartın yöresindeki türkülerin yüzde doksanı manilerden oluşan türkülerdir. 
Mani-türkü iç içedir.
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Adın güzelliktir unutma
Adın baharların adı
Adın mutluluk pınarı
Adın rengarenk
Kırmızı, yeşil ve sarı
Adın Tanrı’nın ince nakışı…
Geniş olsam
Seni kucaklasam dört yandan
Yağmur olsam
Sokaklarına yağsam dolu, dolu
Bir kuş olsam da
Sana şöyle tepeden baksam
Doya, doya
Yok, yok. Yine de doyamam sana…

TARIK ÇITAK

 BU NE SEVGİ AH...

 Değerli şair dostumuz 
Hasan Bayrı’nın “Bu ne sevgi ah, bu 
ne ıstırap Zavallı kalbim ne kadar 
harap.” mısraları ile başlayan ünlü 
şiirinin bestekârı kim? Bu beste pek 
çok yerde ifade edildiği gibi Abdullah 
Yüce'ye ait değildir. Beste Kunduracı 
Nuri Usta olarak da bilinen tambur 
ve kanun üstadı Nuri Focan’a aittir. 
(Soyadı bazı yerlerde Fotan olarak 
geçiyor.) 1940-1945 yılları.

 Kültürlü, duygulu ve ince 
ruhlu genç bir şair olan Hasan 
Bayrı, sözlüsünden ayrılmanın 
üzüntüsü içinde, bir gece sabaha 
kadar bu şiiri yazdı. Kunduracı 
Nuri Usta şiiri hüzzam makamında 
besteledi. Abdullah Yüce ise şarkıyı 
okuyarak tanınmasını sağladı.

Bunu Biliyor Musunuz?

BARTIN’IM

Bartın'ım
Şirin ilçem
Yeşilim, güzelim.
Doyamam sana
Doyamam taşına, toprağına
Ve soğuk kavşak suyuna
Ömrüm boyunca baksam
Yüce dağlarına
Yine doyamam
Doyamam sana...
Bu kaçıncı baharım

Bartın'da
Kimbilir kaçıncı bahar
Bir yanda mutluluk içinde insanlar
Bir yanda dağlar, ovalar
Sende güneş başka doğar
Sende yağmurlar bile
Başka yağarlar...

Bartın’ım
Ne sevdalar filizlenir
Sende her bahar...
Düğünün bir başka
Türkülerin bir başka
Kızların bir başka güzel...
Tarihsel akışında hayatın
Bir incisisin sen yurdumun
Sokaklar boyunca
Hanımeli kokular;
Sende rahattır gece uykuları
Ve örnek insanlardır dost Bartın halkı...
Bartın'ım
Hayatın tâ kendisidir adın
Her bahar yayılır toprağın bağrına
Her bahar yayılır Kırlarda çimenler
Ve her bahar mis gibi çilekler
Yücelir senin adınla ses verir çağlayan
Dört mevsim boyunca çağıltılarla
Köpürür denizin esen rüzgârlarla
Ve adın en tatlı rüzgârdır
Kulaklarımda...

Bartın'ım
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 Yöresel Çocuk Oyunları

 Tepeycük ve Bettam Geleneği

 Bartın'da Cumhuriyet öncesinde Hristiyan Rumlarının oturduğu yıllardan beri süregelen 
"Bettam" denen bir gelenek vardır ki bu gelenek, Anadolu'nun birçok yerinde, küçük benzerliklerle 
yaşatılmaktadır. Bettam, Rumların paskalya günlerinin sona ereceği günden birkaç gece önce 
veya o geceye rastlayan gün yapılır. Bettam gecesinde özellikle çocuklar sokak ortasında büyük 
bir ateş yakarlar. Bu eğlenceli geceye büyüklerin bazen yardımcı olduğu da görülür.
 Hemen her mahallenin gençleri ve çocukları semt semt bir araya toplanırlar. Uzun 
bir sırık ucuna bağlanan sepet, alay halinde grubun elinde sokaklarda dolaştırılmaya başlanır. 
Evden eve dolaştırılırken, kafilenin en önündeki çocuğun elindeki sepet pencerelere yükseltilir, 
evlerin üçüncü katındaki pencerelere kadar uzatılır. Bu çocuk kafilesi, gündüz veya akşamdan 
yatsıya kadar, semtlerin bütün evlerini sıra ile dolaşırlar. Herhangi bir evin önüne geldiklerinde 
sepeti taşıyan çocuk ve diğerleri hep birlikte tekerleme ve ezgili mani [Çocuk türküsü] söyleyerek 
sepetin içine yiyecek maddeler koymalarını isterler. Buna "Tepeycük yapmak" denir. Bu çocuk 
türküsü ve tekerlemeler şöyledir:

Tepeycük, tepeycük.
Eski hamam küpeycük.
Veren veren olsun
Vermeyeniy kel başlı bi gızı 
olsun
Elif'ten ney gelür, ney gelür?
B gelür, be gelür? 
B'den ney gelür, ney gelür?
T gelür, T gelür! 
T'den ney gelür, ney geIür? 
Se gelür, S gelür.

S'den ney gelür, ney gelür?
Vov gelür, vov gelür. 
Vov'dan ney gelür, ney gelür? 
Fol gelür, fol gelür!
Fol'dan ney gelür, ney gelür?
Yumurta gelür, yumurta gelür!"
Yumurtadan ney gelür, ney 
gelür?
Cövüz gelür, cövüz gelür!
Cövüzden ney gelür, ney gelür?
Hoşaf gelür, hoşaf gelür. Her 
şey gelür...

 Daha sonra birçok yemiş, çerez adı söylenir ve istenilenler alındıktan sonra şöyle bir 
mani-tekerleme söyleyerek başka eve doğru yönelirler:
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Ömürlükte ömürlük 
Hanımlara kömürlük! 
Merdivenden eniyor, bize para 
veriyor!
Yağ parası, mum parası, 
Akşam oldu, kandil parası!
Vereniy oğlu olsun, 
Vermeyeniy kel başlı bi oğlu olsun!

 Çocuklar bu tekerlemeyi söylerlerken evin sahibi sırık ucundaki sepetin içine önceden 
hazırladığı veya o anda aklına ne geldi ise onu -yumurta, ceviz, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru 
hoşaf, erik kurusu gibi çeşitli çerezler- koyar. Çocukların en çok sevdiği hediye ise yumurtadır. 
Mahalle halkı ve özellikle kadınlar Beddam geleneğine önceden hazırlıklıdır. Pencerelere uzanan 
sepetler boş çevrilmez. Bazı ev sahipleri pencereye çıkmakta gecikir veya az yiyecek verirse, 
çocuklar değişik tekerlemeler ile tepki gösterirler. Bazen, uzatılan sepet yukarıya çekildiğinde 
sepete yemiş konulacak yerde çocuklara şaka olsun diye su serpen aileler de olur. 

 Toplanan yiyecekler, "Hıdrellez Eğlenceleri"nde yenilmek üzere birçok yemek çeşitine 
ilave edilerek bir araya toplanır. Bu toplanan yiyecekler “bir gün sonra yapılan "Hıdrellez 
Eğlenceleri"nde yenilir, içilir. Bu geleneğin kandil gecelerinde eski İstanbul sokaklarında başladığı 
ve oradan Bartın'a gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Tekerleme ve manilerdeki "Yağ parası, 
mum parası, akşam oldu kandil parası" sözcüklerinden anlaşıldığı üzere kandil gecelerinde de 
böyle bir geleneğin olduğu akla gelebilir.

 Bezirganbaşı

 Bezirganbaşı oyunu, genellikle karşılıklı beşer kişiden oluşan on kişilik bir grup halinde 
oynanan bir oyundur. İlk beş kişi bir ağızdan, "Aç kapıyı Bezirgânbaşı, Bezirgânbaşı" deyince 
karşı taraftaki gruptan beş kişi "Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?" diye sorarlar. Karşıdaki 
grup ise; "Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun" der. 
 On kişilik grup bir araya gelir ve gurubun içinden iki kişi ayrılarak, bir köşede 
gizlice kendilerine "rumuz" verirler. Belirlenen bu rumuz genellikle, elma, armut gibi meyve 
adlarıdır. Rumuzu belirleyen çocuklar, gruba dönerler ve iki kişi el ele tutuşarak, kolları 
arasına aldıkları çocuğa; "Elma mı? Armut mu?" diye sorarlar ve cevapları alınır.
 Tek tek sorulan çocuklar, "Rumuz"u belirleyen çocukların "Rumuz'una göre arkasına 
geçerek taraf oluştururlar, sıralanırlar. Rumuzu bilen çocuklar, birbirlerine bellerinden 
sarılarak beşer kişilik grup oluştururlar. Ortaya bir çizgi çizilir ve karşılıklı çekişme başlar. 
Birbirlerini çeken grup, araya çizilen çizgiden, karşı taraftaki grubu kendi tarafına üç 
adım çekebilirse kendilerine doğru karşı grubu çeken güçlü grup, oyunu kazanır. Böylece 
"Bezirgânbaşı Oyunu" biter. 



Ü
N
İTE

5

ŞEHRİMİZ BARTIN 113

 Yaylalarda hayvanlarını otlatan, onların sütlerinden elde ettiği yağları eriterek 
küplere basan, kovanlarından bal devşirerek kasabaya daha sonra kasabaya getirip 
bazen mahallelerde bazen de pazar yerinde oturarak satan üretici kaliteli ve nefis 
mallarıyla şöhret bulurdu. Onun "'Yağ satarım, bal satarım, en iyisini ben satarım" 
diyerek malını pazarlamasına o kadar alışılmıştır ki yıllar boyu halk, ancak bu sesi ve 
bu cümleleri duyduğunda "Yağın iyisi geldi" diye almaya koşardı. 
 Bir gün yaşlı usta ölür ve halk iyi bir satıcıdan, iyi yağ ve baldan mahrum 
kalacağını düşünerek üzülür ama ustanın yetiştirdiği çırak, aynı kaliteyi tutturur. 
Yeniden işe başlamıştır. Mahalle aralarında yeni ses şöyle yükselir: "Yağ satarım, bal 
satarım, ustam öldü ben satarım", "Alacağım, vereceğim, ustamın kürkünü giyeceğim"
 Çırağın tek talihsizliği, sesinin usta seviyesini tutturamayacak zayıflıkta 
olduğundan bağırmasını duyan çocuklar, mahalle mahalle peşinde dolaşıp onu taklit 
ederlerdi. Çırak yağ ve bal kaplarına üşüşen sinekleri kovmak için, büyükçe bir mendil 
olan keten mendilin ucunu düğümleyip arada bir sineklere doğru savururdu. Çırağın 
peşine takılan çocuklara sinirlendiğinde mendili onlara da savurup kaçırırdı. 
 Çocuklar bunu oyunlaştırıp o gün bugündür oynamaktadır. Oyun sekiz ile 
on kişiye kadar oynanabilir. On kişi bir daire oluşturur. İçlerinden biri ucu düğümlü 
bir mendili elinde tutar ve oturarak daire çizenlerin dışında yürürken, belli etmeden 
oturanların birinin arkasına bu mendili bırakır ve "yağ satarım, bal satarım, ustam 
ölmüş ben satarım'" diyerek yürüyüşünü sürdürür. 
 Aynı noktaya gelmeden arkasına mendil bıraktığını fark ederse, kalkıp mendili 
bırakanı kovalamaya başlar, ayakta ilk dolaşan kalkanın arkasından boşalan yere 
mendille vurulmadan oturabilirse, kazanmış sayılır ve cezadan kurtulur. Mendili 
arkasında fark edemeyen, dolaşanı birinci turu tamamlayarak aynı noktaya geldiğinde 
yerden mendili alarak kendisini mendille hafifçe döğmesine razı olur, bu bir cezadır. 
Kaybeden oyundan çıkarılır. Oyunda anlatılmak istenen genellikle "Gelen gideni aratır." 
Üstat kabul edilen kişinin yerini alan, aynı saygıyı görecek başarıyı gösteremez.

Yağ Satarım Bal Satarım

 Keşkek Havanı Oyunu

 Bunu Biliyor Musunuz? 

 Özellikle kış aylarında, belirli gün ve gecelerde dantel, gergef, tel yazma ve 
diğer örgü işleri ile elleri, ilginç maniler ile de dilleri çalışan, genç kızlarımız zarif, 
ince buluşlar yaratmışlardır. Keşkek Havanı Oyunu genellikle beş-altı kız arasında 
oynanır. Genç kızlardan biri keşkek havanı üzerinde oturarak ayaklarını uzatmış 
haldeyken iğneye iplik takmaya çalışır. Bu işi becerebilen genç kız, bir hediye ile 
ödüllendirilirken ipliği takamayana ise belirlenen bir ceza verilecektir. Oyun başlar 
ve ipliği iğneye takamayan oyunu kaybeder ve "Hopattım, hopattım, havana 
oturdum, topattım" diye yüksek sesle söyleyerek oyunu kaybettiğini ifade eder.
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1. Bartın ağzını iyi temsil ettiğini düşündüğünüz bir kişiyle görüşme yaparak 
izlenimlerinizi sınıfta paylaşınız.
2. Günlük hayatta kullanılan birkaç kelimenin Bartın’a ait söylenişini çevrenizden 
derleyiniz.

 BARTIN YÖRESİ AĞIZ VE DİL ÖZELLİKLERİ
 Bartın’da, günümüz yazım ve anlatım dilimiz en iyi şekilde kullanılırken yöresel 
şiveyle konuşmaktan da ayrı bir zevk alınır.
 Bartın ağzı, bütün Anadolu ağızlarında görülebilen genel ve ortak özellikler taşımakla 
birlikte, yöresel ağız özelliklerimiz açısından da ilgi çekicidir. İstekler, bazı kelimeleri kısaltıp 
bazı kelimeleri uzatarak bazen de yöreye özgü kelimelerle yöresel tarzla anlatılır.
 Bartın ve yöresi ağızları eski bir Oğuz dil tabakası üzerine Kıpçak ve Türkmen 
unsurlarının getirdiği ağız özellikleri ile karışıp kaynaşarak bu kaynaşmanın zaman içinde 
geliştirdiği özel bir kişilik altında oluşmuş bulunmaktadır.
 Kelimeleri kısaltarak konuşmak, bazı kelimelerin sonlarına “yorum” yerine “yom” ile 
bitirmek, Bartın ağzının en belirgin özellikleridir. Bartın ağzında genellikle “g” harfinin “ğ” 
ve “v”ye değişimi söz konusudur. Öyle ki Türkçe’nin genel gelişme seyri içinde;

 kog > kov
 ögey > üvey
 köğürçken > güvercin
 soğan > sovan
 ög > öv,
 
 gibi kelimelerde az da olsa yazı diline kadar girip yerleşebilmiştir.
 
 Çoğu zaman gidiyela örneğindeki gibi ünsüzlerden önce ve son seste “r” harfi düşer. 
“Oğlumuy” ve “gızıy” kelimelerinde görüldüğü gibi “n”lerin “y”ye, “k”lerin de “g”e dönüşümleri 
yaygın olarak görülmektedir. Yörede, bazı kelimeler şöyle kullanılır:

Alayım              --> Alıvaram
Vereyim            --> Vercem
Gidiyorum         --> Gidiyom
Getirdim           --> Getidim
Götürdüm         --> Götüdüm
Annen-Baban   --> Anay-Bubay

Hazırlık Çalışmaları
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Deyimler Etkinlik: Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan yerlere 
kelimelerle ilgili cümleleri siz kurunuz.

Acuru bozulmak: Huy ve ahlak bakımından 
kötüye gitmek. Bizim Hasan’ın iyce acuru bozulmuş.

Ağzına kuş sokulmak: Yerli yersiz aşırı konuşmak.

Ala gazû gibi durmak: Aylak aylak dolanmak 
veya tembel tembel durmak. Âla gazû gibi duracaya gel de bi yardım et.

Ağız burun yıldırmak: Ağzını, burnunu o yana bu 
yana oynatarak memnuniyetsizliğini belirtmek.

Bızık bızık etmek: Aşırı korkmak. Gece mezarlıktan geçeken bızık bızık ettim.

Boğazı büyük: İştahlı olmak, çok yemek yemek.

Boğazı delik: İştahlı olmak, çok yemek yemek.

Dalağı katımak: Çok yorulmak.

Duvarlara avmak: Çokça yaramazlık yapmak. Ben küçüken duvarlara avarmışım.

Gılcır etmek: Sinirlendirmek, kızdırmak.

Garnı burgulanmak: Midesi bulanmak.

Gavuç olmak: Ağır bir şey kaldırır veya taşırken 
idrarını kaçıracak kadar zorlanmak.

Göynü aktarılmak: Midesi bulanmak.

Kayabaşı kayabaşı konuşmak: 1. Mevcut konunun 
dışında, manasız konuşmak 2. sert, kırıcı sözlerle 
konuşmak.

Geçmiş bi de garşıma kayabaşı kayabaşı 
konuşuya.

körük yapmak: Coşturmak, eğlenceye davet etmek.

Mahmuduy malağı gibi bakmak: Bir durum 
karşısında ilgisizliğini veya bilgisizliğini bakışlarıyla 
belli etmek, boş boş bakmak.
Mendil vermek: Kız nişanlamak.

Seyit kurmak: Etrafta koşarak dolanmak. Mahallede seyit kurmuş, birini arıya.

Adlar

1.Alet / Eşya Adları

Çaştak: Hamak şeklinde salıncak. Ağaca çaştak kurup uşağı uyutmuş.

Kültür: Derin dondurucu, buzluk.

Naştaba: Maşrapa.

Şeytan arabası: El arabası.
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ebdesyanı: Lavabo.

merya: Boş, ıssız arazi.

2. Bitki Adları

hosbakla: Bakladan küçük, koyu 
ve alaca renkli bir çeşit fasulye.

mâya: Domates.

3. Hayvan Adları

gökyeşil: Kertenkele.

mohma: Köpek.

muratkuşu: Baykuş.

4. Kıyafet Adları

eynebaş: Elbise.

montkemer: Mont.

rastık: Sert lastikten yapılma 
ayakkabı.

5. Mekân Adları

6. Araç Adları

boğar: Kuyu.

çıkıruk: Genellikle tahtadan yapılan 
tarla, sokak kapısı.

göpce: Düğme, kopça.
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8. Akrabalık Adları

 7. Yemek / Yiyecek Adları

incir uyutması: Süt ve kuru incir ile 
hazırlanan tatlı.
şapkulak: Üçgen biçiminde hamurun 
içine peynir konularak hazırlanan, 
suda haşlanarak pişirilen yemek.

gocaba: Büyükbaba, dede.

êmana: Amca eşi.

9. Diğer Kelimeler

çapaçul: Üstüne başına dikkat 
etmeyen.

güncüvez: Güneş.

înebızası: Zayıf, çelimsiz, çabuk hasta 
olan.

madaf: Üstün vasıf, üstün nitelik.

mesmüs: Uyuşuk, yavaş hareket 
eden.

muratkuşu: Baykuş.

F i i l l e r

avarmak: Ağarmak.

avmak: Tırmanmak.

beyildemek: Uykusunda anlaşılmaz 
biçimde konuşmak.

cirelmek: Karşı gelmek, diklenmek.

sakıldamak: Uykusunda konuşmak.
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cimbil cimbil: Bebek ve çocukların neşeli, sevimli 
hareketleri.
dambul dumbul: Ayakta durmakta zorlanan, 
sağa sola sallanan, sarhoş gibi hareket eden kişi.

fiyre fiyre: Sürekli olarak.

gıvıl gıvıl: Hareketli, yerinde duramayan.

gavış gavış: Çok yoğun şekilde, şiddetli.

gıdar gıymuk: Güçlükle, zorluk içinde hayatını 
idame ettirmek. Kıt kanaat geçinmek.

löm löm: Sert, kırıcı şekilde.

söm söm: İçine kapanık.

zambul zumbul: Yaptığı işten hayır gelmeyen.

zap zup: Mantıksız, dengesiz hareketler yapma.

ziv ziv: Yerinde duramama, dengesiz hareketler 
yapma.
zöm zöm: Avare avare gezip yapılan işe de ayak 
bağı olma.
zöv zöv: Yüksek sesle, sert, kaba biçimde 
konuşma.

ETKİNLİK:     Verilen sözlüğü kullanarak Bartın ağız ve dil özelliklerine göre bir diyalog yazınız.

İkilemeler
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EL ÖPENNERİYİZ ÇOK OLSUN

-Buyuruuy, buyuruy... Uşacuklarım, geliy bakan, el öpenneriyiz çok olsun, ben de sizi öpüveren eccük. 
-Bayramıy mubarek olsun Fadimana. 
-İyi Bayramlar Fatma nine. 
-Siziy de Bayramıyız mubarek olsun. İyi günne görüy anam. Geçen Irmazan Bayramından beri yoluyuza 
bakıyon nelledesiyiz a gızım. Bayramdan bayrama seviniyon, akrannarım hep öldülee. Nereye gittilee, 
kemücekleri bile galmadı, ovul uşak, torun torba, bi de siz olmasayız, kapımı 
çalan yok. Adeta ben unudulacan. 
-Sen merak etme Fadimana biz seni unutmâruz. 
-Hepimiz seni çok seviyoruz, mahallenin en büyüğüsün. 
-Ah uşââm, ney mehellesi. Bartın’da gaç kişi galduk, bizim torun bıldır hesabetti de dokuzandokuz yaşıya 
gimişiy dedi, yüze varmâ bi sene galmış, şindi vakıt tamam yüz oldu. Hangi mehelleniy dadı galdı, herkeş 
yeyiden yeniye, deyişti, ordan burdan garışdı, birazı da ana gânında, bize artu galkıp gitme zamanı, 
emme neydersiy çıvırvarya mı mevlâm? 
-Acelen ne Fatma nine? Bak biz de dışarlıklıyız ama seni çok sevdik. 
-Fadimana. Allah gecinden vesin, uzun ömür versin. 
-Abıı... A gızım yüz yaşıma girmişim, tâ ney uzun ömür vercek, yüscüvezime bak, dut yapranda gaş göze 
döndüm, golcuvazlarım oklava gibi, iki büklüm dört gatlım oldum da, oturunca çenem discüvezime deyiya. 
-Gene maşallahıy vâ, biz yetmişe girebilsek.
-Benim böyük oğlan sekizenüç yaşına girmiş, emme, semel sümel, algı bişeye ermeya artuk, ehdiyalladı. 
Ben onu 17 yaşımda dünyaya getüdüm. 
-Hey maşallah, Allah bize de, kendi evladınıy 83 yaşına girdüğünü gösterümü ki? 
-Iyolmaya anam, ıkıl çukul yaşamak iyolmaya, insan kakamuk oluya, salak gelen oluya, inanıy ben derken 
torunnarıy ney gonuşduklarını anayamayon, gulâm avır eşitdüğünden deyil de, terevizon gibi başga tüllü 
anadıyalâ. 
-O kadar olucak nineciğim çağ farkı var, arada...
-Fadimana, sen geçen seneye gadarı iyneye iplik dakabilüdûy de mi? 
-Ah dakmaz mıydım? Epdes bile alûdum, ayacuklarımı epdesliğe galdurup da... Şinci ilyanda yıkayon. 
-Sen artık namaz kılmasan da olur, bugüne kadar kıldıkların yeter. 
-Gıscuvazım duramayon, borçlu sanıyon kendimi!.. 
-Ne mutlu, Fadimana’cuğum sâ…
-Bak şurda lokum kutusu duruya, ordan al da bize dut bakan, golonya da sergende, ondan da sep. 
-Kurban sizin bahçede kesildi deyil mi Fatma Nine? 
-Bu bayram arka bosdanda kesildi, emme sade bizimki mi, helal hoş olsun da, yedi meheileniy gurbanı 
bizim bosdanda kesildi de, bovarsuk kömmek üçün gazacak yer galmadı. Nesini soruyosuy melmekâtda 
yer mi vâ? Her yer apartuman, toz duman. İzin vemiş bizim seme oğlan! 
-Sevaptır ama. 
-Sevap emme a gızım, bunnada izan yok, başıyı gösterip gel şurda eccük yer galdı desey yarışa yarışa 
gelip başımıza da edeceklee! 
-Çok seyirsiy Fadimana. 
-Ay çok hoş, hiç güleceğim yokdu. 
-Lokum bovazıyda galu, çok gülme bakan tıkanıvorsuy. Ben sâ bişey tâ değcedim, siziy oğlanı da, gızı da 
çok mıncıklayasuyuz. Onca iyi deyildü. Gılcır edesiyiz, yatak gabardu gibi uşak sevilü mü ya? Onna tâ 
nagada işey. Onca  etmey, bâ darılmayıy da söyleya deyi. 
-Bize senin hiç bişeyin dokunmaz, sağol haklısın Fadimana...

1. Metni okuyarak anlamadığınız kısımları sınıfta tartışınız.
2. Fatma Nine’nin yakınmalarının sebebi ne olabilir?
3. Bayramlarda yaptığınız ziyaretleri varsa Bartın’da bayram geleneklerini sınıfta anlatınız.

Okuma Parçası
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 Bartın’ da bulunan yazılı ve 
görsel basın kurum veya kuruluşlarını 
araştırınız.

ARAŞTIRALIM

BARTIN’ DA YAZILI BASIN

 Bartın basın tarihi Türkiye 
coğrafyasında çok önemli bir yere 
sahiptir. İlk sayısı eski Türkçe harflerle 
taş baskı olarak yayınlanan, bir yıl 
sonra matbaada basılmaya başlanan, 
ülke genelinde yayınını kesintisiz olarak 
96 yıldır sürdüren tek yerel gazeteye 
ev sahipliği yapmaktadır. Cumhuriyet’in 
kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923’ten 11 
ay sonra 6 Eylül 1924’de yayınlanmaya 
başlanmıştır.

 İlk kuruluş yılı 1924 olan Bartın 
Gazetesi, kuruluş yılları bakımından 
1918 Yeni Adana ve 1922 Antalya 
gazetelerinden sonra Anadolu’da basılan 
en eski üçüncü yerel gazetedir.
 Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yayımlanmaya başlayan ve günümüzde 
de yayın hayatını sürdüren Bartın 
Gazetesi’nin Türk kültür ve basın 
hayatında önemli bir yeri vardır.
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BARTIN’A ÖZGÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ
 Bartın’da müzik sosyal 
yaşamın vazgeçilmezidir. Yöre insanı 
toplumsal değişimden etkilenmekle 
birlikte folklorik değerlerini dayanışma, 
mizah ve eğlenceyle, özgün yaşamı ile 
bütünleştirerek günümüze taşımasını 
bilmiştir. Bazı ilçeler ve köylerde 
geleneksel müzik ve oyun folkloru 
canlılığını korumaktadır.
 Yörede bağlama kültürü çok 
renklidir ve yöreye özgü bir çalış 
biçimi vardır. Yöre insanının yapısından 
kaynaklı ritmik canlılığı olan Bartın 
ezgileri inici bir seyir izlemektedir.
 Yöre, davul, seymen, efe ve 
köçek oyunları yönünden zengindir. 
Ayrık düzendeki oyunları zeybek, kaşık 
ve zil oyunları türündedir. Geçmişte 
davulcuların omuzlarına astıkları çift 
davulla oynadıkları bildirilmektedir. 

 Divan, bağlama, tambura, cura, ud, 
keman, kemane, tırnak kemanesi, zurna, 
dilli ve dilsiz kavallar, davul, tef, darbuka, 
zil, kaşık, zilli maşa yörede yaygın olarak 
kullanılan halk çalgılarıdır.

 Bartın Çiftetellisi
Bağlama ve darbuka

Zilli maşa

 Balkanlarda ve ülkemizin batı bölgelerinde yaygın olan bir halk oyunu çeşididir. 
Özellikle Bartın, Zonguldak ve Bursa’da bu tür oyunlar yaygındır. Ezgi ve ritim birbiri ile 
benzerlik gösterirken figürlerde farklılıklar vardır. 18. yy sonlarına kadar davul, zurna ve 
türküler eşliğinde, 19. yy başlarından itibaren de Ud, Keman, tef Klarnet, Flüt, Cümbüş ve 
Darbuka gibi çalgılar eşliğinde oynanan oyunların asıl müziğini türküler oluşturur. Kadının 
zarafet ve güzelliğini, canlılık ve hareketliliğini simgeleyen bu oyunlar, oyuncuların giysi ve takı 
zenginlikleri yönüyle de diğer yöre oyunlarımızdan ayrıcalıklı özellikler taşımaktadır. Geçmişte 
davulcuların omuzlarına astıkları çift davulla oynadıkları bilinmektedir.  
 Tutunmadan, ayrık olarak oynanan oyunlar, Kaşık, Zeybek ve Zil oyunları türündendir.
 Bartın’da Yöresel Halk Oyunlarını ve Türküleri düğünlerden ayrı düşünmek olası 
değildir. 18. yy sonlarına kadar davul, zurna ve türküler eşliğinde, 19. yy başlarından itibaren 
de Ud, Keman, Klarnet, Flüt, Cümbüş ve Darbuka gibi çalgılar eşliğinde oynanan oyunların 
asıl müziğini türküler oluşturur. Türkülerin kaynağı ise, yöre insanının özel yaşamıdır. Kentteki 
bir olay, aktüel bir konu hemen türkü haline dönüşür ve dilden dile dolaşır.
 Bartın’da yetişen sanatçıların Bartın’ı konu alan ve özelliklerini yansıtan şiir ve besteleri 
buna en güzel örnektir. Genellikle dörtlü ve altılı gruplar halinde ayrı ayrı oynanan Bartın 
halk oyunlarının en belirgin olanları şunlardır:
 1- Mavili
 2- Dıv Dıv
 3- Kavşak suyuna giderken
 4- Haydah Nirinay
 5- Bahçelerde Patlıcan
 6- Gide gide
 7- Elma aldım Bartın’dan
 8- Bartın çiftetellisi

Görsel 154

Görsel 155
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Festival nedir? Bartın’da yapılan festivaller hakkında bilgi toplayınız.

 Kum Zambakları Festivali

 Batı Karadeniz’in kıyı kentlerinden biri olan Bartın doğal güzellikleriyle, tarihiyle, 
kültürüyle ülkemizin en güzide şehirlerinden biridir. Bu güzellikler çeşitli festivallerle halkın 
beğenisine de sunulmuştur. Bu festivaller kültür ve turizm alanında ekonomik anlamda da katkı 
sağlamaktadır.
 Ülkemizde az bulunan bu zambak türü Bartın sahillerinde muhteşem güzelliğiyle her 
yıl ağustos ayında kendini göstermeye başlar ve ekim ayına kadar Bartın halkıyla buluşur.

 Çilek Festivali

 Çilek toplama zamanına göre 25 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasındaki bir haftada 
düzenlenir. 

 Amasra Yağlıdirek Şenlikleri

 Şenlik; ülkemizde her yıl 1 Temmuz’da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Dünü kutlamaları 
içerisinde düzenlenmektedir.

 Denizciler Bayramı

 1935 yılından itibaren 1 Temmuz Denizciler ve Kabotaj Bayramı, Bartın halkı tarafından 
da kutlanmaya başlanmıştır. Etkinliğin ilk yıllarında Bartın Irmağı ve Boğaz binlerce insanla 
toplanarak Yirmibeş Kuyusu Mevkii’nde yağlı direk, yüzme, dalma gibi çeşitli yarışmalar 
düzenlenir sonrasında ise akşam şehirde fener alayları düzenlenerek bayram sona ererdi.

 Baharın Uyanışı Hıdırellez

 Bahar Bayramı olarak kutlanılan Hıdırellez, eskiden Bartın’da büyük bir coşkuyla 
kutlanırdı. Bartın Irmağı’nda motorlarla gezintiler yapılır, ırmağın iki kıyısında toplanan yöre 
halkı piknik yapıp eğlenir, yağlı direk yarışmaları düzenlenirdi. Günümüzde de bu gelenekler 
yine Bartın Irmağı kenarında Hıdırellez Şenliği ile canlandırılmaktadır.

 Amasra Fetih Günü

 Her yıl turistlerin yoğun olduğu 30 Ağustosta düzenlenen “Amasra Fetih Günü” 
şenliğinde; Amasra’nın kuşatılması ve kentin anahtarının savaşsız teslimi sırasında geçen olayların 
canlandırılması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunulmaktadır.

 Keşkek Festivali

 Bartın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde her yıl temmuz ayında düzenlenen geleneksel 
yemek festivalidir. Halkın kaynaşması, yöre kültürünün yaşatılması ve yöreni tanıtımı için yapılan 
bir festivaldir.

BARTIN’DAKİ
ÖNEMLİ GÜNLER
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 Gazi Günü

 Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen Bolu Milletvekili Cevat 
Abbas Bey’in Milli tarihimiz konusunda Bartın’da verdiği konferansın günüdür. Bartınlı 
Doktor Cevat Bey’in Atatürk İlke ve İnkılaplarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla 8 Nisan tarihinin Bartın’da Gazi Günü olarak kutlanmasının Gazi Hazretleri’ne 
arz edilmesi teklifi şiddetle alkışlarla desteklenince Cevat Abbas Bey konuyu arz edeceğini 
ve sonucunu da bizzat bildirileceğini söyler. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Bartın’daki Gazi Günü kutlamasını memnuniyet ve teşekkürle karşıladığını bildiren bir 
telgraf gönderir.
 Gazi Günü kutlamaları ilk kez 8 Nisan 1932 tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanmış 
ve büyük coşku uyandırmıştır. Günümüzde de hala    kutlamalar devam edilmektedir.

 Ahşap Yat ve Tekne Yapımı Festivali
 Kurucaşile Belediyesinin düzenlediği 15. Ahşap tekne ve yat festivali Kurucaşile sahilinde 
yoğun ilgi ile gerçekleştirildi. Kurucaşile ilçesinde yapılan ahşap tekne ve yatlar bu bölgenin 
önemli geçim kaynaklarındandır.

 Gemi Atması Töreni

 Geçmişi 300-400 yıl öncesine dayanan Gemi yapımcılığı kadar eski bir gelenek. 
Tersanelerde yapımı tamamlanan gemilerin suya indirilmesi Bartın halkının inanışlarını yansıtan 
ilginç bir örnektir.
 O gün adeta kentin bayramıdır. Halk, bugünkü Yalı caddesinde toplanır, meydanlar ve 
gemiler bayraklarla süslenir, kurbanlar kesilir, çeşitli eğlencelerle ve alkışlar arasında gemiler 
mandalarla çekilerek ırmağa indirilirdi. Fakat, halk arasında dikkati çekenler ve sevgi görenler 
hep hamile hanımlar olurdu. Çünkü, Bartın halkı Gemi Atmasını izleyen hamile hanımların 
doğumlarının kolay olacağına inanırlardı.
 Günümüzde, buradaki gemi yapımcılığı ile birlikte Gemi Atması da hafızalarda yaşamaktadır.

 At Yarışları

 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında Saltukova’ya yerleşen Abazalarla Bartın’a yerleşen Tatarlar 
arasında şimdiki Ömer Tepesi’nde yapılan yarışlardır. Çok uzun yıllar yapılan bu yarışlar 2007 
yılına kadar devam etmiştir.
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BARTIN’DA ÇOCUKLARA VE GENÇLERE 
SAĞLANAN HİZMETLER

 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları
 Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 161 örgün ve yaygın eğitim kurumu, nitelikli 
bir eğitim anlayışıyla, öğrencileri temel eğitimden başlayarak yükseköğretime hazırlamaktadır. 
Bunun yanında bünyesinde bulunan yaygın eğitim kurumları, tüm yaş gruplarına hayat 
boyu öğrenme bilinciyle kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunarak eğitim, bilim ve kültür 
merkezi olarak hizmet vermektedir.
 Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun 
Mesleki ve Teknik Alan ile Sosyal ve Kültürel Alanda toplam 39 kurs bulunmaktadır.

 ETKİNLİK
 İlgi duyduğunuz ve eğitimini almak istediğiniz bir alan ile ilgili Halk eğitim 
merkezinde kurs olup olmadığını araştırınız. Varsa bu kursa katılabilmek için neler 
yapmanız gerektiğini aşamalarıyla yazınız.
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Üniversiteler

 İlimizdeki tek üniversite olan Bartın Üniversitesi güçlü akademik kadrosuyla donanımlı 
bireyler yetiştirerek öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı olmalarını 
sağlayacak eğitim imkanları sunmaktadır. 
 Daha önce Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir fakülte olan 
Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuştur. Birçok meslek dalına nitelikli 
çalışan yetiştirmek için bünyesinde bulunan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek 
yüksekokullarıyla hizmet veren Bartın Üniversitesinin teşkilat şeması aşağıda verilmiştir.

Görsel 156
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 ETKİNLİK
 • Sahip olmak istediğiniz meslek hangisidir?
 • Sahip olmak istediğiniz meslek için öğrenim görmeniz gereken bölüm Bartın 
Üniversitesi teşkilat şemasının hangi bölümünde yer alıyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Özel Eğitim Hizmetleri

 Özel Eğitim kurumları tüm bireyler için kendini gerçekleştirebilecekleri etkin, paylaşımcı, değişime 
açık ve yeni fikirler üretebilen, yaratıcı hedefler hazırlayan; özel gereksinimi olan bireyler için de tüm 
gelişim alanlarından yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üretken olabilecekleri en uygun koşulları 
sağlayan kurumlardır.



Ü
N
İTE

5

ŞEHRİMİZ BARTIN126

 Çocuklara Uygun Eğlence Alanları

 Etkinlik
 İlimizde yer alan, çocuklara uygun eğlence alanlarını araştırınız. Aşağıdaki 
kutucuklara öğrendiğiniz eğlence alanlarının adlarını yazıp resimlerini yapıştırınız.
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 İlimizde faaliyet gösteren yelken kulübü 6-15 yaşlarındaki çocuklara yelken kursu, sörf, 
yelkenli, ve kano hizmetleri sunan ayrıca her yıl düzenlenen yelken yarışmalarına lisanslı 
sporcu yetiştiren, Amasra’nın gelecekteki kaptanlarının, yelkenci ve sörfçülerinin eğitim aldığı 
kulüptür.

 Bartın’da yer alan bisiklet kulüpleri her yıl; 
programında kamp, Amasra kent gezisi, Bartın 
Kent Müzesi ziyareti, konser, söyleşi ve tekne turu 
gibi etkinliklerin olduğu Bartın Bisiklet Festivali’ni 
gerçekleştirmektedir.

 Kütüphaneler
 Kültür ve bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip kullanıcıların 
hizmetine sunan halk kütüphaneleri bilgi ve kültür hizmetlerini kullanıcılarına en iyi şekilde 
sunarak evrensel bir hizmet vermektedir.

 İlimizde bulunan bazı kütüphaneler; Bartın İl Halk Kütüphanesi, Ulus İlçe Halk 
Kütüphanesi, Kurucaşile İlçe Halk Kütüphanesi, Amasra Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Oyuncak 
Kütüphanesi’dir.

 ETKİNLİK
• Yakın çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek gözlemlediklerinizi yazınız. 
• Kitap alırken nelere dikkat edilmelidir? 
……

Görsel 157

Görsel 158
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 Bartın’ da Geleneksel ve Güncel Sporlar

 İlimizde faaliyet gösteren spor branşları arasında ulusal ve uluslararası turnuvalarda 
başarı gösteren birçok sporcu ve antrenör bulunmaktadır. Bu spor branşlardan ön plana 
çıkanlardan biri de Bocce sporudur. Bartın Üniversitesi bu spor branşında çok nitelikli 
antrenörlere sahip olup uluslararası turnuvalarda derece alan sporcular yetiştirse de ilimizde 
bu sporun uygulanması için tesisler yetersizdir. Bocce, öğrenimi ve ulaşılması kolay ayrıca 
maliyeti düşük bir spor olmasına rağmen bu spor branşının bazı dalları uygulanabilirken 
bazıları tesis olmaması nedeniyle uygulanamamaktadır.
 Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu çatısı altında ülkemizi Bocce spor branşında 
uluslararası düzeyde ilk kez, Köksal Toptan Lisesi öğretmen ve öğrencileri milli takım olarak 
temsil etmiştir.
 Ülkemizi uluslararası düzeyde Boks alanında temsil eden Şennur Demir, ilimizin 
yetiştirdiği önemli sporculardandır. Aynı zamanda sporumuzun adının verildiği Bartın Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğüne ait çok amaçlı spor salonu, bireysel spor branşlarında gençlerimize 
imkan sağlamaktadır.
 Bartın Gençlik Merkezinin gönüllü eğitmenleri tarafından mangala, çuval yarışı, halat 
çekme ve Osmanlıdan günümüze kadar yaşatılan Matrak Oyunu gibi geleneksel oyunlar 
faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

 İlimiz okullarından Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu ülkemizde gelişmekte olan 
Floor Curling spor branşı için okullarına saha ve spor malzemesi temin edip bu spor branşında 
eğitim vererek öğrencilerimize güncel spor imkanlarını sunmaktadır. Ayrıca okulumuz 2019 yılında 
Türkiye Okullar Arası Floor Curling Şampiyonası’nda Türkiye 3.sü olmuştur.

Görsel 159

Görsel 160 Görsel 161 Görsel 162
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Görsel 159

 İlimizde her yıl geleneksel oyunlarımızın kuşaklar arası aktarımını sağlamak 
ve öğrencilerimizi fiziksel faaliyetlere yönlendirmek amacıyla İlkokul Fiziksel Etkinlik 
ve Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği düzenlenmektedir.

Görsel 163
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