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Mehmet Âkif ERSOY

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benm mlletmn yıldızıdır, parlayacak; 

O benmdr, o benm mlletmndr ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehren ey nazlı hlâl!

Kahraman ırkıma br gül! Ne bu şddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Hakkıdır Hakk'a tapan mlletmn stklâl.

Ben ezelden berdr hür yaşadım, hür yaşarım.

Hang çılgın bana zncr vuracakmış? Şaşarım!

Kükremş sel gbym, bendm çğner, aşarım.

Yırtarım dağları, engnlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelk zırhlı duvar, 

Benm man dolu göğsüm gb serhaddm var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle br manı boğar,

Medenyyet dedğn tek dş kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Sper et gövden, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettğ günler Hakk'ın;

Km blr, belk yarın, belk yarından da yakın

Bastığın yerler toprak dyerek geçme, tanı: 

Düşün altındak bnlerce kefensz yatanı.

Sen şeht oğlusun, nctme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Km bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesn tek vatanımdan ben dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emel:

Değmesn mabedmn göğsüne nâmahrem el.

Bu ezanlar -k şehadetler dnn temel- 

Ebedî yurdumun üstünde benm nlemel.

O zaman vecd le bn secde eder -varsa- taşım,

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-ı mücerret gb yerden na'şım;

O zaman yükselerek arşa değer belk başım.

Dalgalan sen de şafaklar gb ey şanlı hlâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.

Ebedyyen sana yok, ırkıma yok zmhlâl;

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürryyet; 

Hakkıdır Hakk'a tapan mlletmn stklâl!

İSTİKLAL MARŞI

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençl�ğ�! B�r�nc� vaz�fen, Türk �st�klâl�n�, Türk Cumhur�yet�n�, �lelebet muhafaza ve müdafaa etmekt�r.

Mevcud�yet�n�n ve �st�kbal�n�n yegâne temel� budur. Bu temel, sen�n en kıymetl� haz�nend�r. İst�kbalde dah�, sen� bu 

haz�neden mahrum etmek �steyecek dâh�lî ve hâr�cî bedhahların olacaktır. B�r gün, �st�klâl ve cumhur�yet� müdafaa 

mecbur�yet�ne düşersen, vaz�feye atılmak �ç�n, �ç�nde bulunacağın vaz�yet�n �mkân ve şera�t�n� düşünmeyeceks�n! Bu 

�mkân ve şera�t, çok namüsa�t b�r mah�yette tezahür edeb�l�r. İst�klâl ve cumhur�yet�ne kastedecek düşmanlar, bütün 

dünyada emsal� g�rülmem�ş b�r gal�b�yet�n mümess�l� olab�l�rler. Cebren ve h�le �le az�z vatanın bütün kaleler� zapt 

ed�lm�ş, bütün tersaneler�ne g�r�lm�ş, bütün orduları dağıtılmış ve memleket�n her k�şes� b�l��l �şgal ed�lm�ş olab�l�r. Bütün 

bu şera�tten daha elîm ve daha vah�m olmak üzere, memleket�n dâh�l�nde �kt�dara sah�p olanlar ga�et ve dalâlet ve hattâ 

hıyanet �ç�nde bulunab�l�rler. Hattâ bu �kt�dar sah�pler� şahsî menfaatler�n�, müstevlîler�n s�yasî emeller�yle tevh�t 

edeb�l�rler. M�llet, fakr u zaruret �ç�nde harap ve bîtap düşmüş olab�l�r.

Ey Türk �st�kbal�n�n evlâdı! İşte, bu ahval ve şera�t �ç�nde dah� vaz�fen, Türk �st�klâl ve cumhur�yet�n� kurtarmaktır. Muhtaç 

olduğun kudret, damarlarındak� as�l kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



Mehmet Âkif ERSOY

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benm mlletmn yıldızıdır, parlayacak; 

O benmdr, o benm mlletmndr ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehren ey nazlı hlâl!

Kahraman ırkıma br gül! Ne bu şddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Hakkıdır Hakk'a tapan mlletmn stklâl.

Ben ezelden berdr hür yaşadım, hür yaşarım.

Hang çılgın bana zncr vuracakmış? Şaşarım!

Kükremş sel gbym, bendm çğner, aşarım.

Yırtarım dağları, engnlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelk zırhlı duvar, 

Benm man dolu göğsüm gb serhaddm var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle br manı boğar,

Medenyyet dedğn tek dş kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Sper et gövden, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettğ günler Hakk'ın;

Km blr, belk yarın, belk yarından da yakın

Bastığın yerler toprak dyerek geçme, tanı: 

Düşün altındak bnlerce kefensz yatanı.

Sen şeht oğlusun, nctme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Km bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesn tek vatanımdan ben dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emel:

Değmesn mabedmn göğsüne nâmahrem el.

Bu ezanlar -k şehadetler dnn temel- 

Ebedî yurdumun üstünde benm nlemel.

O zaman vecd le bn secde eder -varsa- taşım,

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-ı mücerret gb yerden na'şım;

O zaman yükselerek arşa değer belk başım.

Dalgalan sen de şafaklar gb ey şanlı hlâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.

Ebedyyen sana yok, ırkıma yok zmhlâl;

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürryyet; 

Hakkıdır Hakk'a tapan mlletmn stklâl!

İSTİKLAL MARŞI

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençl�ğ�! B�r�nc� vaz�fen, Türk �st�klâl�n�, Türk Cumhur�yet�n�, �lelebet muhafaza ve müdafaa etmekt�r.

Mevcud�yet�n�n ve �st�kbal�n�n yegâne temel� budur. Bu temel, sen�n en kıymetl� haz�nend�r. İst�kbalde dah�, sen� bu 

haz�neden mahrum etmek �steyecek dâh�lî ve hâr�cî bedhahların olacaktır. B�r gün, �st�klâl ve cumhur�yet� müdafaa 

mecbur�yet�ne düşersen, vaz�feye atılmak �ç�n, �ç�nde bulunacağın vaz�yet�n �mkân ve şera�t�n� düşünmeyeceks�n! Bu 

�mkân ve şera�t, çok namüsa�t b�r mah�yette tezahür edeb�l�r. İst�klâl ve cumhur�yet�ne kastedecek düşmanlar, bütün 

dünyada emsal� g�rülmem�ş b�r gal�b�yet�n mümess�l� olab�l�rler. Cebren ve h�le �le az�z vatanın bütün kaleler� zapt 

ed�lm�ş, bütün tersaneler�ne g�r�lm�ş, bütün orduları dağıtılmış ve memleket�n her k�şes� b�l��l �şgal ed�lm�ş olab�l�r. Bütün 

bu şera�tten daha elîm ve daha vah�m olmak üzere, memleket�n dâh�l�nde �kt�dara sah�p olanlar ga�et ve dalâlet ve hattâ 

hıyanet �ç�nde bulunab�l�rler. Hattâ bu �kt�dar sah�pler� şahsî menfaatler�n�, müstevlîler�n s�yasî emeller�yle tevh�t 

edeb�l�rler. M�llet, fakr u zaruret �ç�nde harap ve bîtap düşmüş olab�l�r.

Ey Türk �st�kbal�n�n evlâdı! İşte, bu ahval ve şera�t �ç�nde dah� vaz�fen, Türk �st�klâl ve cumhur�yet�n� kurtarmaktır. Muhtaç 

olduğun kudret, damarlarındak� as�l kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



8

Şehrimiz Gaziantep

8 9

 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:

aKendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. 

aHiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.

aGeminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı barınabileceğim 
şekilde düzenledim.

aAdada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini büyük ağaç dalları 
ile kapattım.

aGemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.

aAdanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum.

ÜNİTE 1
ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
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 Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi 
yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa
 birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?
Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum.
Ya onlar olmasaydı?
Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, barın-
mak, 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 ola-
bileceği 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 ge-
rekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli 
mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 
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 Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü içinde ih-
tiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
 
 Toplumsal yaşamın temelini kişilerarası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim halinde 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.

 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 sürdürüyor-
lardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını 
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değişti-
recek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçi-
lik 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 be-
sin kaynaklarının artması nüfusunda artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köy-
lere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünler-
ini 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.

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?”

ŞEHRİ TANIYORUZ
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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 şe-
hirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şe-
hirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçları yönetim birim-
lerinin 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. Tür-
kiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirle-
rde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazaryerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve ben-
zeri 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.

 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 çıkmak-
tadır. 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 gü-
zellikleriyle 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. Alty apı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şe-
hirler 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 özel-
likleriyle 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 düzenle-
mesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir bir-
birini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendi-
sidir. 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.
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“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun mad-
di ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeni-
yet, 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 uy-
ması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren me-
kânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere 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 arasında-
ki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şeh-
ri meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şe-
hirlerin 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...

Kurtuba

ŞEHİR VE MEDENİYET
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 “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 yaşama-
ya 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 çık-
masını 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 eği-
tim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimiz-
in kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

 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
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Paris

İstanbul

 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Neh-
ri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame 
(Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fran-
sa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi 
sonrası hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sor-
bon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir 
bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün 
Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin 
yayılmasında öncülük etmiştir. 1789Fransız İh-
tilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı 
devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında 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.

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

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik 
yapmıştır.”
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 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 attığın-
da 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, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet 
mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, 
sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sa-
hiptir. 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 sokak-
lar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir 
ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. Evden  veya apartmandan 
çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere 
önünde oturan ve dışarıyı izleyen birni tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu ede-
cek, 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 burada-
ki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirl-
er. Düz damlı kerpiç evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa ya da yüksek duvarlar-
la 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 be-
lirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk 
sosyolog İbn-i 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 yaşanma-
lıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yap-
mamaya kadar  tüm insani  ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
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ÜNİTE 2
ŞEHİRDE YAŞAM

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

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

 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını sürdürm-
elerini 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 ku-
rumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethaneler-
in yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

 Şehirdeki sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

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

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır. 
Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nü-
fusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla 
şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşit-
li 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 yeter-
sizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanış-
ma 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 bir-
birlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireyler-
in 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 ilerletişim kurmak-
tadır. 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 yardımlaş-
ma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşu-
luk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in“Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.
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Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireylerarasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhu-
na bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı 
karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilme-
k,“millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olay-
da görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etme-
si 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.

 “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen mede-
ni 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 insan-
ların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gere-
kir. 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 ayakabılarımı 
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 yük-
sek sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

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

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

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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

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.

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.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni 
izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. 
Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan 
kaçınmalıyız.
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 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. 
Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çok-
tan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastane-
deki 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 kulla-
nabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki cad-
deyi 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 zi-
yaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın ka-
yarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans 
çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.

 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini doldu-
ruyor. 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.

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN

ŞEHRİN 
FIRSATLARI VE RİSKLERİ
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 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altında-
ki insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sa-
hasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını topla-
mak 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 dikkat-
li olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık 
olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

 Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? 
 Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?

 Günümüzde dünya nüfusunun%54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fa-
zlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsur-
lardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı 
hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu şe-
hirlerde 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.

• 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 kurum-
larına 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.

Eğitim Fırsatları

ŞEHRİN FIRSATLARI
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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 merke-
zlerinde yürütülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde 
faaliyet göstermekte ve insanlar yetenekler-
ine göre daha kolay iş bulabilmektedir.

İş Fırsatları
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• 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

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir

Ulaşım Fırsatları
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 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.

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

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

 • Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
 • Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
 • Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye sıkıca  
 sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
 • Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
 • Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
 • Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı durun 
 caya kadar değiştirmeyiniz.
 • Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere pan 
 ikle 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 gelişi güzel dolaşmayınız.

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, 
madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek 
risklerden bazılarıdır.

Deprem

ŞEHİRDE 
KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER
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 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 alt yapı 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.

 Ülkemizde meydana gelen trafik ka-
zaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız ha-
yatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralan-
maktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana 
gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana 
aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kim-
likleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden 
özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepi-
miz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine 
karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

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

Sel

Trafik
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 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak 
yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatımız-
da karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. Aldığımız bütün bu ön-
lemlere 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.

 “Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir te-
kerlekli 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 me-
kânlarını 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 kolaylık-
la gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin al-
tyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin 
görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihti-
yaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kul-
lanıcı 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 ihti-
yaç 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 ol-
madan 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 düzenlen-
mesi gerekir.

Şiddet
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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 kolaylaştıra-
cak 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.

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

 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı 
sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına 
alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları 
kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
 
 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, 
dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların 
iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların 
güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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  1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının 
kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz 
ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.

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

 Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

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

 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 buiş 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 edil
mesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi 
şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

 Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve 
bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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