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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 
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve 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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Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yol-
culardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle kıyıya sürüklenen sandıklardaki 
yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu, günler geçtikçe yaşadıklarını 
sandığın birinden çıkan deftere not eder. 

Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiç kimseye 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 hayvanlardı. Bu hayvanlardan korunmak için mağara-
nın 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 yiyebil-

mek için kuruttum.

Ünite 1

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ 



Pek çok insanın katkısıyla 
sütüm içmeye hazır. Peki 
ya öyle olmasaydı?

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

Öğretmenim olmasa 
bu kadar bilgiyi nasıl 
öğrenirdim?

Terziler olmasaydı 
kıyafetlerimi nasıl 
dikerdim?

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmıştır. 
Kendi yaşamımızı düşündüğümüzde bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları 
tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

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

9
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde 
sürdürmek için birçok şeye ihti-

yaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, 
barınmak, eğitim görmek ve çevre-
mizle iletişim kurmak bu ihtiyaçları-
mızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu 
ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşıla-
mamız 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. Sa-
bah kahvaltısında tükettiğimiz yiye-
cek ve içecekler farklı kişiler tarafın-
dan üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. 
Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 
gelinceye kadar birçok aşamadan ge-
çer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilme-
si, öğütülerek un hâline getirilmesi ve 
unun da hamur yapılarak pişirilmesi 
gerekir. Bu işlerin yapılabilmesi için 
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu 
araç gereçleri üretebilmek için de çe-
şitli mesleklerden insanlara ihtiyaç var-
dır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin 
üstesinden gelmesi oldukça zordur. 

Gün içinde ulaşımımızı sağlayan 
şoförler, okulda eğitim aldığımız öğ-
retmenler iş bölümü içinde ihtiyaçla-
rımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O 
hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçları-
mızı kolaylıkla karşılayabiliriz.

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



11

Birlik ve Beraberlik
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Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu so-
runun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşa-
ma nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl 
geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ka-
dar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürü-
yorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değişti-
riyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak 
karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da ge-
çici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını 
tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsan-
lar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları 
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar 
ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik 
yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenar-
larındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve 
hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım 
ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının art-
ması, nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıy-
la bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde 
yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde 
ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan koru-
mak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri 
diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki 
insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri 
aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıla-
rı zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirile-
bilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülke-
mizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tü. Çatalhö-
yük, günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi. 

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynak-
larına yakın yerlerde, verimli ovalarda, ulaşım yol-
ları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay 
yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demir-
cilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çık-
tı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen 
içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabil-
mesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını 
sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yöne-
tilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eği-
tim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde 
karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, 
Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin 
kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde 
evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar 
yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları bü-
yüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını sür-
dürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşaş 
gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve ben-
zeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniy-
le yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirle-
rin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar 
o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağ-
lamaktadır.

“TARIH ÖNCESI DÖNEMLERDE INSANLAR 
YAŞAMLARINI NASIL SÜRDÜRÜYORLARDI? 
HIÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”

ŞEHRI   tanıyoruz
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Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki gö-
rüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler 
ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirle-
rin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda 
Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya 
başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına 
neden olmuştur. 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bölü-
mü şehirlerde yaşamaktadır. Ekonomik ve sos-
yal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla 
göç almaktadır. Deniz, hava, kara veya demir 
yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler 
ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Koca-
eli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak 
gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibarıyla köklü bir 
medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletle-
rin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirler-
dir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki 
tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından 
da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, orman-
ları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların 
hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek 
çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nev-
şehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sa-
yılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

 
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yo-

ğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yay-
gın 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, hasta-
ne, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, 
park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meyda-
na getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle 
belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadı-
ğı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir yer 
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzen-
lemesini, altyapısını 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 in-
sanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize 
en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethi-
ye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan 
Rumların Yunanistan’a göç etmesiyle terk edil-
miş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Efes Antik Kenti (İzmir)
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ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından bir-

birine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir top-
lumun 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 dayan-
maktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muham-
med Dönemi’nde zamanının sosyal ve kültürel 
bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul edili-
yordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısında-
ki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet, hukuk ve karşılıklı saygı üzerine kuru-
lur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kurallara 
uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile 
farklılıkları buluşturan, insanları bir araya geti-
ren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticare-
tin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler, 
farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sa-
hip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân 
vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok his-
sedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her 
bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade 
eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, kar-
şılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şe-
hirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri mey-
dana 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. Me-
deniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir 
çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayı-
şının şekillendiği mekânlardır.

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

Malatya’dan Görünüm
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Kurtuba, Fenikeliler tarafın-
dan bugünkü İspanya’da kurul-
muştur. Müslümanların İspan-
ya’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 in-
sanları yetişmiştir. Kurtuba, dö-

neminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. İlk 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 
Camisi bu şehirde bulunmaktadır.

“Medine”, kültür tarihin-
de şehrin, şehirliliğin, kültür 
ve medeniyetin çıkış yeri an-
lamlarına gelmektedir. Eski 
adı “Yesrip” olan Medine, gü-
nümüzde Suudi Arabistan’ın 
önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muham-
med ve Mekkeli Müslümanlar, 
622 yılında Medine’ye hicret 
etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi 
için olduğu kadar Medine şeh-
ri 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, yolla-
rının 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 olmuş-
tur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model ol-
muştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması dolayısıyla Medine, her yıl milyonlarca Müslüman 
tarafından ziyaret edilmektedir.

KURTUBA 

MEDİNE
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PARİS

İSTANBUL

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) 
Nehri etrafına kurulmuş olan 
Paris, Notre Dame (Notır Dam) 
Katedrali’nin yapılmasıyla Fran-
sa’nın merkezi hâline gelmiştir. 
Sanayi Devrimi sonrası hız-
la göç alan şehirde Sorbonne 
(Soğbın) Üniversitesi’nin kurulu-
şu Paris şehrini bir bilim merke-
zi hâline getirmiştir. Paris, bütün 
Avrupa’ya hatta dünyaya yeni 
siyasi fikirlerin yayılmasında ön-

cülük 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 yıl-
larda ilk yerleşimlerin kuruldu-
ğu tahmin edilmektedir. İstan-
bul; Roma, Bizans ve Osmanlı 
devletlerine başkentlik yapmış-
tır. Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesiştiği bir noktada yer alır. 
Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve 
ırktan insanların bir arada ya-
şadığı bir şehir olan İstanbul, 
tarihi boyunca farklı kültürlere 
ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile 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 yö-
nelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar 
gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulalım. Bu görselleri sınıfta arkadaşla-
rınızla paylaşalım.
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Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki 
söz konusudur. Önce insanlar kendi duy-

gu ve düşüncelerine uygun şehirler kurar. Son-
ra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve 
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları 
etkiler. Belki de  bu nedenle insanları tanımak is-
tediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Ne-
relisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir 
uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve 
yaşam biçimleri benzerdir çünkü insanlar yaşa-
dıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendik-
leri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve iklimin-
den de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın 
imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren 
insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği 
yer, evidir. Evinden dışarıya adım attığında şe-
hirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine dön-
düğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şeh-

rin mimari yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de 
ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, 
meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamu-
sal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve 
boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, 
ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehir-
le şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz 
sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı ka-
raktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, 
taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların 
yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insan-
ların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahal-
lenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişki-
leri burada gerçekleşir. “Bizim sokak’’ ifadesiyle 
şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla 
sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

Malatyaspor Caddesi

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
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Evden veya apartmandan çıkıldığında so-
kakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, on-
lara 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 sağlaya-
caktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan 
hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerle-
diğimizde 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 alışkan-
lıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirler-
de bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların 
çok olması tesadüf değildir. Şehirde yaşayan 
insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapı-
sını da belirler. Düz damlı kerpiç evler, cumbalı 
ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapı-
ları 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 kurdu-
ğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini 
belirlemektedir çünkü şehirli olmak sadece şehir-
de yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslam dü-
şünürü 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 ye-
rine 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 nesille-
re yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. 
Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve 
kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. 
Anlayış ve saygı çerçevesinde birlikte yaşamak; 
komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapma-
maya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardım-
laşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Fahri Kayahan Bulvarı (Malatya)
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Şehirlerde insanların gündelik yaşam-
larını sürdürmelerini kolaylaştıran 

çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal ya-
pılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokan-
ta, pastane, müze, galeri, kütüphane, iba-
dethane, otel, kahvehane, park gibi yerler 
sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. 
İnsanlar bu mekânlarda yeme, içme, iba-

det etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu 
yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, eko-
nomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yan-
sıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, 
kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânları-
nın varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi 
sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
• Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
• Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde ça-

lışırlar.
• Şehir yaşamını düzenleyen, yazılı olan ve yazılı 

olmayan kurallar vardır.
• Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapıl-

maktadır.
• Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çe-

şitlidir.
• Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler 

önemli bir yere sahiptir.

“Yaşam mekânı 
olarak şehirler 
sosyal hayatın çok 
hareketli olduğu 
yerlerdir.”

Ünite 2

ŞEHİRDE YAŞAM

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

Şire Pazarı (Malatya)
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak bü-
yür. 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 köy-
lerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıy-
la şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı 
temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların 
göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günü-
müzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, 
eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı 
şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişi-
me bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir 
yaşam vardır.

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

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan birey-
lerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbir-
lerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise 
bireylerin yalnız başına üstesinden geleme-
yecekleri durumlar karşısında başkalarından 
aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayak-
ta tutan önemli unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmakta-
dır. Bundan dolayı insanlar arasındaki daya-
nışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde 
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmış-
tır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat 
ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusu-
nu 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. 

Türk Kızılay Yardım Dağıtırken



21

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

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, gelece-
ği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar 
sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesin-
den gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşı-
ya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşma içinde hareket 
edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu 
dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duy-
gusunu birçok örnek olayda görmek müm-
kündür. Deprem ve sel gibi doğal afetlerde 
insanların birbirlerine yardım etmesi bunun 
bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Mar-
mara’da, 2011’de Van’da meydana gelen 
depremlerde büyük bir yardımlaşma ve da-
yanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sa-
dece doğal afetler karşısında değil toplumsal 
olaylar karşısında da bu dayanışma ve yar-
dımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. 15 
Temmuz 2016’da hain darbe girişimine kar-
şı milletimizin kahramanca mücadele etmesi 
bunun bir kanıtıdır.  

Çarpık Kentleşme
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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 “şe-
hirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. 
Şehirde belirli bir düzen içinde, 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, insanla-
rın bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, 
ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlar-
da 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 dört katlı bir apartmanda 
yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı önünde 
bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini kom-
şularımızı rahatsız edecek şekilde açmam. 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. 

Şemsiye Sokağı (Malatya)

Bizler de günlük hayatımızda uyduğumuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine 
neler ekleyebiliriz?
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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 zenginleş-
tirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim:

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şe-
kilde ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz 
ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle 
konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranış-
larda bulunmamalıyız.

Yeni Cami (Malatya)

Bilet Sırası



24

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

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, 
sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi dav-
ranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akı-
şını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Turgut Özal Tabiat Parkı (Malatya)

Gençlik ve Spor Bayramı Yürüyüşü
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Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçek-
leştiği mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu ka-
patmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici 
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.

Sinema Salonu

Alışveriş Yapan İnsanlar
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Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin 
çoğu uyurken bazıları çalışmaya başla-

mış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, 
ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar 
çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbe-
tinden 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 ara-
balarla doluyor. Neyse ki bir yere ulaşmak için 
kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: oto-
büs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve 
iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp gi-
derken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacak-
ları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar 
birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şe-
hirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışın-
da yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başlıyor. Bu dumana araçların yaydığı 
egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. 

Müze ziyaretçilere açılıyor. Öğretmenleriyle 
birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri gir-
mek için bekliyor. Yol çalışması yapan işçiler kazı 
yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa ya-
yılan su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına 
neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yara-
lanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki 
şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı 
alarak en yakın hastaneye götürüyor.

Öğlen oluyor. Herkes yemek yemek için ha-
zırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bah-
çesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki 
lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer ara-
yışında ancak hava bozuyor. İlk yağmur damla-
ları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da 
kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pa-

ŞEHRIN
FIRSATLARI VE
RISKLERI

ŞEHIRDE SIRADAN BIR GÜN
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zarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler 
onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur şiddetini artırıyor. Şiddetli 
rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile ıslan-
masına neden oluyor. Okuldaki son ders bitiyor. 
Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak 
için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. 
Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kalı-
yor. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırıyor. 
Sokaklar su altında kalıyor. İnsanlar su birikinti-
si içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, 
çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri aç-
maya çalışıyor.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dere-
ler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir 
mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘‘Her yer betonla 

kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle 
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur duruyor ve şehre 
karanlık çöküyor. Dükkânlar birer birer kapanıyor, 
çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için du-
raklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler 
yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyor-
lar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

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

Okuduğumuz metinde şehrin hangi fırsat 
ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara baş-
ka neler ekleyebiliriz?

Kernek Meydanı (Malatya)
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Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehir-
lerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş im-
kânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla ya-
şam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde 
yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. 
Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydala-
nabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hiz-
metlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi 
eğitim sunma gibi nedenlerle insanların birçoğu 
şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün 
bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli 
hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. 
Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat 
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plan-
sız şehirleşme, bir çok sorunu da ortaya çıkar-
maktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle 
başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şeh-
re uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaş-
madır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu 
şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunla-
rın farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara 
kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler ürete-
bileceğimiz üzerine düşünmektir.

ŞEHRİN FIRSATLARI

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğreti-
me kadar insanların isteklerine ve yetenekle-
rine 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 bölge-
lerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs-
lara, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma im-
kânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempoz-
yum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde ger-
çekleştirilmektedir.

İnönü Üniversitesi

Eğitim Fırsatları

Hastane

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fa-
külteleri 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 bölge-
lerdekilere göre daha donanımlıdır.

Sağlık Fırsatları
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• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir mer-
kezlerine 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.

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları olduk-
ça gelişmiştir.

• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ula-
şımı kolaydır.  

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkez-
lerindedir.

• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüple-
rine katılabilme imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bu-

lunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 

şehir merkezlerindedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve
Sosyokültürel Fırsatlar

Malatya Stadyumu

İş Fırsatları

Kayısı Fabrikası

Otobüs Terminali

Ulaşım Fırsatları
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• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup 
cesaretinizi toplayınız ve koşmayınız.

• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çöme-
lerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sal-
lantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.

• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık 
yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asan-
sörlere panikle koşmayınız.

• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yı-
kıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerin-
den uzakta, güvenli bir yerde depremin dur-
masını 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 kar-
şı hazırlıklı olunuz.

• Özellikle ilk üç gün içinde yetkililer izin verme-
dikçe 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 taban-

lı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli 
eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz 
içme suyu ve yiyecek alınız.

• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokak-
larda gelişigüzel dolaşmayınız.

Şehir, fırsatlar sunduğu 
kadar bazı riskler de içerir. 
Doğal afetler, şiddet, madde 
bağımlılığı, trafik kazaları, 
cinsel istismar şehirde karşı-
laşılabilecek risklerden  bazı-
larıdır.

Deprem

Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci dere-
ce deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehir-
lerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde 
kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının bu-
ralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluş-
turacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu 
depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum 
olarak depreme karşı alınacak önlemler konu-
sunda bilinçlenmektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonra-
sında Yapılması Gerekenler:

• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edi-
lip edilmediğini öğreniniz.

• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davra-
nacağınızı konuşunuz.

• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir 
eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşe-
meye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol 
ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şe-
kilde yerleştiriniz.

• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.

 ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK
 RİSKLER

Deprem

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afet-
ler 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 gerçekleşir. Doğal afet-
leri önlemek insanoğlunun elinde olan bir 
durum değildir fakat insanlar doğal afetlere 
karşı bazı önlemler alarak can ve mal ka-
yıplarını önleyebilir veya azaltabilir.
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Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biri-
dir. 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 de-
ğiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel felaket-
lerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer 
sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz 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 ha-
zırlıklı olmalıyız.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları 
sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını 
kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik ka-
zalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar 
trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı rol-
ler üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalaba-
lık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz 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 solun-

dan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra 

sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçme-
liyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.

• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geç-
memeliyiz.

• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretle-

rine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle kar-

şıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durması-

nı beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola 

çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

TrafikSel

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki 
insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı 
saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunla-
rın en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hal-
letmektir. 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 yan-
sıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına 
saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. 
Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete ge-
rek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanması-
nı, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

Şiddet

Sel

Trafik
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ENGELSİZ YAŞAM

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Engelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir 
ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attık-
larında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme 
ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede 
birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki 
ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla ay-
nıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekân-
larına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. En-
gelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç 
duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 
parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehir-
lerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu 
sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel ama-
cı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşı-
lamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı 
vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 

kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, 
kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kulla-
nıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler 
için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engel-
siz 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 baca-
ğı 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 sürme-
lerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği sa-
atte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşa-
bilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranla-
rıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini 
yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmama-
lıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabil-
melidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. 
Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o 
kadar. Bu yüzden bir tekerlekli sandal-
yem var. Ülkemizde yürüyemeyen, konu-
şamayan, işitemeyen, göremeyen ya da 
zihinsel engeli olan milyonlarca insanın 
olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşır-
dınız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla 
engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

       Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullana-
bileceği 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 bu-
lunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi 
yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

İZMİR

MUĞLA

ORDU

ANKARA

EDİRNE

       Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir te-
kerlekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların 
sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu 
araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve 
eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın gör-
me engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılan-
masını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan 
kılavuz izler olmalıdır.
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Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaç-

ları, çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bü-
tündür. 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 müm-
kündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı 
için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşa-
yan diğer canlıları da düşünerek hareket etme-
liyiz. Hem tarihte hem de günümüzde insanların 
doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapı-
mı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar 
vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çı-
narların bulunduğu 50 ağacı koruma altına ala-
rak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin 
birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. 
Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma 
ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların susuzlu-
ğunun giderilmesi, kanadı kırık leyleklerin teda-
visi, dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak 
köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileş-
tirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, 
medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüz-
gâr vurmayan cephelerinde, insanların ulaşama-
yacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 

dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emret-
miştir. 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 göstermeliyiz. 

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

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yol-
lar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamı-
na gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin 
ciğerleridir âdeta. Buradaki bitki ve hayvanları 

DIĞER CANLILAR

ŞEHIRDEKI
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korumalı, onlara zarar vermemeliyiz. Kuşların 
ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. 
Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o yere tekrar 
gelecektir. Basit malzemeler kullanarak yapa-
cağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuk-
tan 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. Kedilerin 6, köpeklerin 17 saat 
soğukta aç kaldıklarında donarak öldüklerini bi-
liyor muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek 
yiyerek ısı salgılayabiliyor. Kedi ve köpeklerin 

ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz 
su bırakarak onların hayatını kurtarabiliriz. Boşa-
lan yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalardır.

Yaralı veya hasta olduğunu düşündüğümüz bir 
hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Be-
lediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

Yukarıda anlatılanlar dışında çevremizde gör-
düğümüz veya yaptığımız uygulamaları arka-
daşlarımızla paylaşalım.

Hayvan Sevgisi

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, hayvanların rahat yaşamalarını, onla-
rın en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna aykırı davranmak suçtur ve bu suçu 
işleyenler ilgili kanun gereği ceza almaktadır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Ünite 3

ŞEHRİMİ TANIYORUM

COĞRAFİ KONUM

Malatya; Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat 
Havzası’nda ve Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, 
Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer al-
maktadır. Doğusunda Elazığ ve Diyarbakır, gü-
neyinde Adıyaman, batısında Kahramanmaraş, 
kuzeyinde ise Sivas ve Erzincan olmak üzere altı 
il ile komşudur. Yüz ölçümü 12 412 km²dir. Malat-
ya ili Sultansuyu ve Sürgü Çayı vadileri ile Akde-
niz’e, Tohma Vadisi ile İç Anadolu’ya, Fırat Vadisi 
ile Doğu Anadolu’ya açılarak bu alanlar arasında 
geçişi sağlar. 

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 

Dağlar

Malatya’nın yeryüzü şekillerinin büyük bir 
bölümünü Güneydoğu Toroslar’ın kolları oluştu-
rur. Bu kollar ilimizin güneyini doğu-batı yönünde 
baştan başa kaplar. Bu kolların bir tanesi, dağ 

kütlesinin güney kolunu oluşturan ve batı-doğu 
yönünde uzanarak Besni, Adıyaman ve Kâhta ile 
Malatya Ovası’nı dolduran Malatya Dağları’dır.
Güneydoğu Toroslar’ın kuzeye açılan diğer bir 
kolu ise Nurhak Dağları’dır. Nurhak Dağları’nın 
Tohma Vadisi ile Kuruçay Vadisi arasında yer alan 
uzantılarına Akçababa Dağları adı verilir. 

BİR BAŞKADIR BENİM ŞEHRİM

Malatya Fiziki Haritası

Malatya’dan Bir Görünüm
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Malatya’nın kuzeyinde ise büyük bölümü Si-
vas’ta bulunan Yama Dağı kütlesi, güneye ve gü-
neydoğuya açılarak büyük bir alan kaplar. Batıda 
Kuruçay Vadisi’ne, güneydoğuda Fırat Vadisi’ne 
doğru uzanan Yama Dağı ve uzantıları genellikle 
volkanik yapılıdır. 

Platolar

Malatya’da platolar çok geniş yer tutar. Ge-
nellikle kalker yapılı dağlar, hızla aşınarak orta 
ve yüksek platolara dönüşmüştür. Volkanik hare-
ketler sonucu çıkan lavlar, dalgalı yapıyı düzleş-
tirerek geniş düzlüklerin ortaya çıkmasını sağ-
lamıştır. Malatya platoları kuzey, güney ve batı 
platoları olmak üzere üç kısımda incelenebilir. 

Kuzey platoları, Malatya’nın en önemli pla-
tolarıdır. Yama Dağı’nın eteklerinde sıralanan ve 
Yama Platoları adıyla da anılan yüksek düzlük-
ler, Fırat Vadisi’ne doğru ilerler. 

Güney platoları, Malatya Dağları üzerinde 
sıralanan platolardır. Bu platolar su kaynakları 
bakımından zengindir. 

Batı platoları, Tohma suyu ve kolları ile par-
çalanmış, oldukça derin vadiler arasında sırala-
nır. Bu platolar, güney platolarına göre daha az 
yükseltiye sahip olup genellikle kuru ve çıplaktır.  

Ovalar 

Malatya’nın başlıca ovaları; Malatya, Doğanşe-
hir, İzollu, Mığdı, Sürgü, Akçadağ, Yazıhan, Manda-
ra, Çaplı, Distrik ve Erkenek ovalarıdır. Malatya’nın 
en büyük ovaları ise Malatya, Doğanşehir ve İzollu 
ovalarıdır. 

Bu ovaların özellikleri şöyle açıklanabilir:

Malatya Ovası

Tohma, Sultansuyu ve Fırat vadileri arasında 
kalan çok geniş bir alanı kaplar. Ortalama yük-
seltisi 900 metre olan bu geniş düzlük, kademe 
kademe yükselen ve 1500 metreye kadar çıkan 
platolarla, yüksek dağlarla çevrilidir. 

Doğanşehir Ovası

Tohma Vadisi’ne güneyden açılan Sultansu-
yu Vadisi’nin her iki yanına sıralanmış, irili ufaklı  
düzlüklerden oluşur. Ovanın ilçe merkezindeki 
yükseltisi, 1 250 metreye ulaşır. 

İzollu Ovaları 

Malatya Ovası’nın doğusundan Kömürhan 
Boğazı’na kadar uzanan irili ufaklı düzlüklerden 
oluşur.

Vadiler 

Malatya’da başlıca üç vadi yer alır. Bunlar; 
Fırat, Tohma ve Kuruçay vadileridir.  

Tohma Vadisi

Sivas topraklarından iki kol hâlinde başlar. Bu 
kollar Darende ilçesinin doğusunda birleşir. Va-
dilerin birleşme yerinde geniş bir düzlük oluşur. 
Mığdı Düzü adıyla anılan bu yüksek ovadan son-
ra Vadi, biraz daralarak doğu yönünde uzanır. 
Sonra güneyden gelen Sultansuyu Vadisi ile bir-
leşerek birden genişler ve Fırat Vadisi’ne açılır.

Yama Platoları

Malatya Ovası
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Fırat Vadisi

Türkiye’nin en önemli vadilerinden biridir. 
Çok derin ve sarp olan Fırat Vadisi, Söğütlü Çayı 
Vadisi ile birleştikten sonra genişlemeye başlar. 
Vadi, bu geniş alanda Tohma ve Kuruçay vadi-
leri ile buluşur. Fırat Vadisi, Malatya Dağları’nın 
doğu ucunda yeniden daralır. 100 km’den uzun 
bir boğaza dönüşür. Kömürhan Boğazı adıyla 
anılan bu boğazdan sonra Vadi, il topraklarının 
dışına çıkar.

Kuruçay Vadisi 

Yama Dağı’nın batı eteklerinden başlayan 
Vadi, başlangıç kesimlerinde pek derin değildir. 
Tohma Vadisi’nde sıkça rastlanan sarp ve dar 
boğazlar yoktur. Kuruçay Vadisi orta bölümünde 
biraz daralır, sonra tabanı genişleyen Vadi, Fırat 
Vadisi ile birleşir. 

Akarsular 

Malatya ili, Fırat Havzası üzerinde yer alır. 
Havza’nın Yukarı Fırat kısmında oldukça geniş 
alan kaplayan il toprakları, yer üstü su kaynakları 
açısından hayli zengindir. 

Fırat Nehri

Malatya’nın Elazığ ile sınırını oluşturacak 
şekilde, güneybatıdan güneydoğuya doğru, Ku-
ruçay ve Tohma suyunu da alarak akar. Kömür-
han mevkisinde Doğu Anadolu’nun en uzun ve 
en derin boğazlarından biri olan Kömürhan Bo-
ğazı’na girerek akmaya devam eder. Boğazdan 
sonra Malatya-Diyarbakır sınırını oluşturur. Fırat 
Nehri üzerinde Keban ve Karakaya baraj gölleri 
bulunur.

Tohma Çayı

Fırat Nehri’nden sonra ilimizin en büyük 
akarsuyu Tohma’dır. Sivas topraklarından doğar. 
İki koldan oluşmaktadır. Çay’ın en uzun kolu olan 
Ayvalı Tohma Çayı, Uzunyayla’dan; diğer kolu 
olan Hacılar Tohması ise Tahtalı Dağları’ndan 
doğar. Bu iki kol Malatya il sınırına girerek Mığdı 
üzerinde birleşir ve Malatya Ovası’ndan geçerek 
Fırat Nehri’ne katılır.

Kuruçay

Yaz aylarında suyu iyice azalan Kuruçay, 
Yama Dağı’nın batısından doğar. Bu çay Hasan-
çelebi, Hekimhan ve Fethiye’yi geçtikten sonra 
Eğribük yönünde Fırat’a katılır. 

Fırat Vadisi

Tohma Çayı

Tohma Vadisi
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Sürgü Çayı

Malatya’nın batı kesimlerinde yer alan Ka-
rakaya Tepesi’nin güney yamaçlarından doğar. 
Sürgü kasabasından sonra, Kapıdere’ye kadar 
batı yönünden akan çay, güneye dönerek Göksu 
Irmağı ile birleşir.

Baraj ve Göletler 

Malatya’da önemli bir doğal göl yoktur. Ma-
latya’nın en büyük yapay gölü Karakaya Baraj 
Gölü’dür. Bunun dışında Sürgü, Medik, Polat, 
Sultansuyu, Boztepe ve Kapıkaya baraj gölleri 
bulunmaktadır. İldeki bazı göletler Orduzu, Han-
çayı, İsaköy, Güzelyurt, Sofular ve Arapgir gölet-
leridir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Malatya’nın iklim özellikleri, Doğu Anadolu 
genelinde görülen karasal iklim özelliklerinden 
farklıdır. Doğu Anadolu’da bulunuyor olmasına 
rağmen Malatya’nın sıcaklık değerleri karasal 
iklime göre biraz daha yüksektir. Malatya’da yıl-
lık sıcaklık ortalaması 13.6°C’dir. Yılın en soğuk 
ayı olan ocak ayı ortalaması -3.4°C, en sıcak ayı 
olan temmuz ayı ortalaması 33.9°C’dir. Son yıl-
larda, özellikle Karakaya Baraj Gölü başta olmak 
üzere, diğer baraj göllerinin de etkisiyle iklimde 
Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Malatya’da yıl-
lık yağış miktarı, ortalama 376 mm’dir. Yağışın 
en bol olduğu dönem ise ilkbahar ve sonbahar 
aylarıdır.

Malatya’nın genel bitki örtüsü bozkırdır. Bu-
nun dışında ilimizin güney bölgeleri meşe ağaç-
larından oluşan korular ve baltalıklarla, kuzey 
bölgeleri ise yapraklı ormanlarla kaplıdır. Nehir 
ve çay kenarlarında kavaklıklar ve söğütlükler 
bulunur. İl genelinde ise kayısı başta olmak üze-
re geniş meyvelikler yer alır.

Sürgü Çayı

Karakaya Baraj Gölü

Sonbahar
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ENDEMİK TÜRLER

Günümüze kadar yapılan çalışmaların değerlendirme sonuçlarına göre Malatya’da toplam bin  
890 bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerden 40 tanesi Malatya’nın endemik bitkileridir. 

Bu türlerden bazılarını inceleyelim.

Peşmen Navruzu

Bu tür, sadece Malatya ili Pütürge 
ilçesinde yer alan Şakşak Dağları’n-
daki Kubbe Geçidi’nde bulunmak-
tadır. Yetiştiği yükseklikler 1800 ile 
2000 metre arasındadır.

Malatya Kantaronu

Bu tür, sadece Malatya ili Doğan-
şehir ilçesine bağlı Eskiköy’ün Melet-
başı mezrasında bulunmaktadır. Ye-
tiştiği yükseklikler 1900-2000 metreler 
arasındadır. Bu bitki kaya çatlakların-
da yetişir. Kaya yüzeylerinden başka 
zeminde yetişmemektedir.

Yar Sasalı

Bu tür, sadece Malatya il merkezi-
ne bağlı Venk Mahallesi ile Malatya ili 
Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. 1400 ile 1600 metre 
arasındaki yükseklikte yetişmektedir. 
Genellikle kuzeye bakan ve gölgede 
kalan kayalık yarlar içinde gözlendiği 
için bitkinin ismi “yar sasalı” olarak be-
lirlenmiştir.
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ŞEHRİMİZ KİMLİĞİMİZ

Malatya’da Kış

Bir yerin yeryüzü şekilleri, iklimi ve 
bitki örtüsü gibi coğrafi özellikleri orada 
yaşayan insanları olumlu veya olum-
suz etkiler. Coğrafi özellikler insanların 
beslenme kültürünü, giyim kuşam şe-
killerini ve bina yapımında kullanılan 
malzemeleri belirler. 



42

Malatya’nın coğrafi özelliklerinin şehirde yaşayan insanlar üzerindeki bazı etkilerini 
inceleyelim.

Kışa Hazırlık

İçli Köfte

Kış Mevsiminde Giyim

Geleneksel Malatya Evleri

Malatya’da kışların soğuk ve kar yağışlı geç-
mesi, tarım faaliyetlerinin bu mevsimde yapılma-
sını engeller. Bu sebeple Malatya’da kış mevsimi 
için yiyecek hazırlama önemlidir. Yaz mevsiminde 
yetiştirilen sebze ve meyvelerden yapılan kurut-
malıklar, reçeller ve turşular kışın tüketilir. Örne-
ğin biber, patlıcan, kabak, salatalık kurutmalıkları; 
domates, acur, lahana turşuları ve kayısı reçeli 
yapılır.

Malatya’nın yeryüzü şekilleri ve iklimi, tahıl 
ürünleri ile bakliyatların yetişmesine ve hayvancı-
lık faaliyetlerinin yapılmasına olanak sağlar. Hay-
vancılık faaliyetleri ve yetişen tarım ürünleri de 
yeme kültürü üzerinde önemli derecede etkili ol-
muştur. Örneğin Malatya’ya özgü içli köfte, bulgur 
ve et kullanılarak yapılır.

Malatya’nın iklim şartları, insanların kıyafet 
tercihlerini etkiler. Burada yaşayan insanlar, kışın 
soğuyan havanın etkisiyle sıkı ve kalın kıyafetler 
giyinirken yaz aylarında serin tutacak, ince kıya-
fetler tercih ederler. Kışların soğuk, kar yağışlı 
ve uzun geçmesi yakıt tüketimini olumsuz etkiler. 
İnsanlar ev ve iş yerlerini ısıtmak için daha fazla 
yakıt tüketmek zorunda kalırlar.

Malatya’nın iklimi, burada yapılan binalarda 
kullanılan malzemelerin türünü de etkilemiştir. Es-
kiden ilimizdeki evler, daha çok taş ve kalın ker-
piçten yapılırdı ve bu evlerde ahşaptan yapılmış 
küçük pencereler kullanılırdı. Geleneksel Malatya 
evlerinde temel, kesme taşla bir metre yükseltilir; 
kerpiçler bu taş temel üzerine örülerek yapının dış 
duvarı oluşturulurdu. Bu evler insanları kışın soğuk-
tan yazın sıcaktan korurdu. Günümüzde ise binalar 
genellikle tuğla ve betondan yapılır, dış cepheleri 
ise izolasyon malzemeleri ile kaplanır. 

’’

’’

’’

’’
’’

’’

’’

’’
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MALATYA  NÜFUSUNUN 
ÖZELLİKLERİ

Malatya’da Nüfus

Malatya’da nüfus dağılışını etkileyen 
doğal faktörlerin başında; iklim, yer şekilleri 
ve su kaynaklarına yakınlık gelir. Karasal 
iklimin daha sert yaşandığı, yüksek, dağlık 
alanlar daha az nüfuslu iken ovalık alanlar 
daha fazla nüfusa sahiptir. Nüfusun dağılı-
şını etkileyen beşerî faktörlerin başında ise 
tarım, ticaret ve sanayi gelir. Ticaret ve sa-
nayi faaliyetlerinin yoğun olduğu şehir mer-
kezinde nüfus yoğunluğu fazla iken eko-
nomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu alanlarda 
yoğunluk azdır.
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Malatya’da nüfus, en az hangi yıl artmıştır? 
Grafikten yola çıkarak açıklayalım.

720

740

760

780

800

700

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Bin Kişi

Malatya’da yaşayan nüfusun 400 bin 159’u kadın iken 396 bin 877’si erkektir. Kadınların toplam 
nüfus içindeki oranı %50.20 iken erkeklerin oranı %49.80’dir. Kadın oranının erkeklerden fazla ol-
masının nedeni, kadınların ortalama yaşam sürelerinin erkeklerden fazla olmasıdır.

Malatya’da 6 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin oranını gösteren grafiği inceleyelim.

İlimizde okuma-yazma bilmeyen kadın oranının yüksek olmasının nedeni, geçmiş yıllarda kız 
çocuklarının okula gönderilmemesidir. Hem ulusal hem de yerel kampanyalarla yetişkinlere oku-
ma-yazma kurslarının açılması ile bu oran her geçen yıl azalmaktadır. 

TÜİK, 2019

9,26 1,76
Erkek

Malatya nüfusunun cinsiyet yapısını gösteren aşağıdaki grafiği inceleyelim.

Malatya’da nüfus artışını gösteren yandaki grafiği 
inceleyelim.

TÜİK, 2019

TÜİK, 2019

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Malatya, her geçen yıl nüfusu artan bir şehirdir. İli-
mizde nüfusun artmasında etkili olan faktörler, doğum ve 
göçlerdir. Malatya hem çevresindeki illerden ve büyükşe-
hirlerden göç alan hem de bu illere göç veren bir ildir. Yıl-
lara göre değişik oranda göç alan Malatya’da göçe bağlı 
olarak nüfus artışı, bazen fazla bazen de az olmuştur.

Y  Y  

Toplam

Erkek
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinden elde edilen verilere göre bu illerde toplam 621 bin 
kişi istihdam edilmektedir. İstihdam edilenlerin %34,5’i tarım, %17,3’ü sanayi, %48,2’si hizmet sek-
töründe çalışmaktadır.  

Malatya’da 0-14 yaş grubundakilerin oranı %23.33, 15-64 yaş grubundakilerin oranı %66.77, 65 
yaş üstü grupta yer alanların oranı %9.9’dur. 0-14 ve 65 yaş üstü grupta yer alan insanlar; çalışma 
çağında olmayan, çalışma çağında olduğu hâlde çalışamayan ve çalışanlar tarafından geçimleri 
sağlanan bağımlı nüfusu göstermektedir.

Malatya nüfusunun %66.77’sinin 15-64 yaş grubunda yer almasının ilimize sağlayacağı 
avantajlar neler olabilir? Açıklayalım.

050 50 100100150 150200 200250 250300 3000

Erkek

15-64

65+

0-14

Malatya’da nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafiği inceleyelim.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli bölgesinde çalışanların sektörlere göre dağılımını gös-
teren grafiği inceleyelim.

Sanayi
Tarım
Hizmet

%17,3 

%34,5 

%48,2 

TÜİK, 2019

TÜİK, 2019
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MALATYA’DA 
DOĞAL AFETLER

Malatya’nın coğrafi yapısı, iklimi, bitki 
örtüsü ve su kaynakları gibi zenginlikleri 
aynı zamanda doğal afetlerin de nedeni 
olmuştur. Malatya tarih boyunca önemli 
depremlerin, su baskınlarının, çığların, 
kaya düşmelerinin ve heyelanların mey-
dana geldiği bir şehir olmuştur. Özellikle 
aktif fayların bulunduğu ve son zaman-
larda sürekli deprem sarsıntılarına maruz 
kalan Malatya’da görülen doğal afetlerin 
en önemlisi depremdir. Bunun yanı sıra 
heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve 
diğer afetler de (yangın, şiddetli yağış, 
karstik çöküntü vb.) görülür.
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YERLEŞİM YERİ DEPREM BÖLGESİ YERLEŞİM YERİ DEPREM BÖLGESİ
MALATYA (Merkez) 1. ARGUVAN 2.
DOĞANŞEHİR 1. BATTALGAZİ 2.
DOĞANYOL 1. DARENDE 2.
HEKİMHAN 2. KALE 1.
AKÇADAĞ 2. KULUNCAK 3.
YAZIHAN 2. YEŞİLYURT 1.
ARAPGİR 2. PÜTÜRGE 1.

Bulunduğumuz ilçenin deprem bölgesini inceleyelim. Olası bir deprem riskine karşı ne 
gibi önlemler alınması gerekir? Açıklayalım.

Malatya’nın yerleşim yerlerini ve deprem bölgelerini gösteren tabloyu inceleyelim.

Akçadağ

Darende

Doğanşehir

BattalgaziYeşilyurt

Arguvan
Kuluncak

Pütürge

Doğanyol
Kale

Yazıhan

Arapgir

Malatya

Malatya Depremselliği

DEPREM

Bingöl Karlıova’dan başlayan ve Bingöl, Elazığ, 
Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan geçen 
Doğu Anadolu Fayı; Malatya için büyük bir tehlike 
oluşturmaktadır. Erzincan Havzası’ndan başlayan 
ve Malatya sınırları içinde, kuzey-güney doğrultu-
sunda 140 km boyunca devam eden bir başka fay 
ise Doğanşehir’e gelerek Doğu Anadolu Fayı (DAF) 
ile kesişmektedir. Malatya’nın güneyindeki ilçeleri, 
birinci derece deprem bölgesindeyken orta ve kuzey 
kesimi ikinci, kuzeybatısı ise üçüncü derece deprem 
bölgesinde yer almaktadır.

İlk yardım çantası

Bir deprem çantasında neler olması gerekir? ilgili alanlara yazalım.A
RA

ŞTIRIYORUM

20 kmDiri Faylar (MTA, 2019)

PGA 475 (g)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Kaya Düşmesi Risk Bölgesi

Heyelan Bölgesi

Aşağıdaki bölüme doğal afetlerle ilgili resim yapalım.

HEYELAN

Malatya’daki afet olayları incelendiğinde, en 
sık karşılaşılan doğal afet olayı heyelandır. Bölge-
de heyelanlar daha çok akma şeklinde gözlenmek-
tedir. Bununla birlikte bazı heyelanlar; yerleşim bi-
rimlerinin bir bölümünün Afete Maruz Bölge (AMB, 
yapı ve ikamete yasaklı alan) olarak ilan edilme-
sine, bazı heyelanlar ise aşırı yağışlar sonrası 
aniden meydana gelerek can kayıplarına sebep 
olmaktadır. Heyelan aktiviteleri sonucu arazide olu-
şan büyük çaplı bozulmalar; yerleşim yerleri, tarım 
arazileri, kara ve demir yolları gibi alanlarda can ve 
mal kaybına da yol açabilmektedir. Malatya’da he-
yelan olayı en yaygın olarak Hekimhan, Darende 
ve Akçadağ ilçeleri ile son zamanlarda Arguvan ve 
Doğanşehir ilçelerinde  görülmektedir. 

KAYA DÜŞMESİ 

Ayrışmış kayaç kütleleri sarp tepelerde yer 
almakta ve dengeleri bozulunca yer çekiminin 
etkisiyle düşmektedir. Kaya düşmeleri nedeniyle 
bugün pek çok yerleşim yerinde yaşayanlar baş-
ka yerlere nakledilmektedir. Malatya ve çevresin-
de kaya düşmesi olayları incelendiğinde en fazla 
Akçadağ’da olmak üzere  Darende, Kuluncak, Pü-
türge, Yazıhan ilçelerinde de kaya düşmesi mey-
dana gelmektedir. 
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AFET VE ACİL
DURUM PLANI

Afet sonrası ilk 72 saat için “aile afet ve 
acil durum planı” hazırlamamız gerekir. 
Planımızda evimizin güvenli yerleri, afet 
acil durum çantamızın düzenlenmesi ve 
ev tahliye planımız yer almalıdır.

Öncelikle yaşadığımız bina-
ların sağlam olması gerekir. Afet 

ve acil durum planı yaparak afetlere 
karşı hazırlıklı olabiliriz. Şimdi evimiz 
için kendi afet ve acil durum planımızı 

hazırlayalım.
Afetlerin etkilerini 

azaltmak ve afetlerden 
korunmak için yapılabile-
cek pek çok şey varmış.

Planımızda ne olmalı?

1. Afet ve Acil Durum Bilgi Kartı
Planımızı hazırlayarak kartı kendimizi tanıtacak bilgi-
ler ile dolduralım.
2. Afet ve Acil Durum Çantası
Afet anında ihtiyaç duyabileceğimiz malzemelerden 
oluşan bir çanta hazırlayalım.
3. Tehlike Avı 
Evimizi güvenli hâle getirelim. 
4. Toplanma Alanları 
Evimizde ve dışarıda güvenli alanlar belirleyelim.
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MALATYA VE İLÇELERİ

Yaklaşık on bin yıllık bir tarihe sahip olan ve iki bin yıldır da kendi adıyla tarihte sahne alan Ma-
latya, Türkiye’nin önemli yerleşim alanlarından biridir. Kent sırasıyla Akad, Hitit, Roma, Bizans, Arap, 
Selçuklu (Büyük ve Anadolu) ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Roma Dönemi’nde Fırat kıyısına 
yerleştirilen iki büyük askerî birliğin etkisiyle eyalet başkenti hâline gelmiştir ancak geçiş noktası 
olması özelliğiyle sürekli işgal tehlikesi yaşaması, kentin büyümesini engellemiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde (1892), Malatya merkez kaza nüfusunun 133 244 olduğu, tüm 
Malatya sancak nüfusunun ise 216 280 olduğu belirtilmektedir. 

Malatya, Millî Mücadele Dönemi’nde işgale uğramayan az sayıdaki kentlerden biridir. 1924 Ana-
yasası ile il olan Malatya, savaşın etkilerini çevresindeki pek çok kente oranla daha az yaşamıştır.

Günümüzde büyükşehir olan Malatya’nın ilçelerini inceleyelim.

Ovalık ve dağlık bir yapısı olan Akçadağ, Malatya şehir merkezine 37 km uzaklıktadır. İlçede 
karasal iklim hâkimdir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarım 
ürünleri; buğday, fasulye ve nohuttur. Bunun yanı sıra meyvecilik yapılmaktadır. Ovalık ve sulak 
alanlarda kayısı, Levent ve Kürecik’te ise ünlü “Hocamız armudu” yetiştirilmektedir.

İlçe sınırları içinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultan Suyu Üretme 
Çiftliği mevcut olup bu çiftlikte tarım ve meyveciliğin yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Sultan-
suyu Harası ülkemizdeki en önemli yarış atı yetiştiriciliği merkezlerindendir.

Yüz ölçümü Nüfusu     

1 193 km²
TOPLAM                ERKEK KADIN

35 359 18 475 16 884

1960’larda Malatya

AKÇADAĞ
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Gezelim-Tanıyalım: Başpınar-Akpınar-Karadağ eteklerinde, Yaylak Mahallesi üzerinde, yaklaşık iki 
metre çapındaki yapay mağara, Levent Vadisi ve Sultansuyu gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Engebeli ve dağlık bir arazi yapısı olan ilçe, yaklaşık 1200 metre yükseltide olup il merkezine 
120 km uzaklıktadır. İlçede karasal iklim hâkim olduğundan yazlar sıcak, kışlar çok soğuk ve kar 
yağışlıdır. 

İlçenin önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, tarihsel süreçte kültürel gelişimini desteklemiş-
tir. Arazinin engebeli olması nedeniyle tarımsal üretim sınırlıdır ancak yöre şartlarına uyum gösteren 
“Arapgir köhnü” ve “âşık beyazı üzümü” bölgede ismiyle aranan bir lezzet durumundadır.

Gezelim-Tanıyalım: Eski Arapgir’de Hanikah, Cafer Paşa Camii, Osman Paşa Hamamı, Çarşı 
Hamamı, Taş Köprü, Miran Çayı kıyısındaki Harap Pazar Harabeleri ve Berenge Deresi boyunca 
uzanan vadi gezilip görülmesi gereken yerlerdendir. Bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmamış olma-
sı; doğa yürüyüşü, dağcılık, kampçılık, kaya tırmanışı ve avcılık olmak üzere birçok doğa sporunun 
yapılmasına da imkân sağlamıştır.

Yüz ölçümü Nüfusu

964 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

         10 868 5 542 5 326

Sultan Suyu Harası

Köhnü Üzümü

Levent Vadisi

Taş Köprü

Hocamız Armudu

Çarşı Hamamı

ARAPGİR
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İl merkezine 64 km uzaklıkta olan Arguvan, engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Arguvan’ın kuze-
yi dağlık, güneyi ise ovalıktır. Arazilerinin büyük bölümünü çayırlıklar, meralar ve bozuk orman alan-
larının oluşturduğu Arguvan’ın ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tadı ve kokusuyla 
ünlü “Narmikan kavunu” burada yetiştirilmektedir. 

Gezelim-Tanıyalım: İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Kızık Mahallesi’nde bulunan Balıklı Göl, 
Bemera Çayı’nın geçtiği yeşilliklerle dolu vadi, Dolaylı Mahallesi’ndeki Büyük Bağ su kaynağı ve 
Koyuncu Mahallesi’ndeki Deliklitaş gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Malatya Ovası’nın verimli toprakları üzerinde kurulan ilçe, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 
iki merkez ilçesinden biridir. İlçede karasal iklim görülse de kışlar ilimiz geneline göre daha ılıman 
geçmektedir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunun yanında ilçenin zengin 
tarihî ve kültürel birikimi, turizm sektörünün de ön plana çıkmasını sağlamıştır.

Balıklı Göl İlçe Girişi Narmikan Kavunu

Yüz ölçümü Nüfusu

1 037 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

           8 157 4 144 4 013

ARGUVAN

Yüz ölçümü Nüfusu

1 190 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

          295 821 145 252 150 569

BATTALGAZİ

Bazı kaynaklara göre Battal Gazi’nin doğum yeri Malatya’dır. Hemen hemen bütün kaynaklar, 
“Battal” kelimesinin onun asıl adı değil kahramanlığını belirten lakabı olduğunu bildirir. Battal Ga-
zi’nin asıl adı; onun Arap olduğunu düşünenlere göre “Abdullah”, Türk olduğunu düşünenlere göre 
ise “Cafer”dir. Battal Gazi; 717-740 yılları arasında, Emevîlerin Bizans’a karşı verdikleri mücadele-
de rol almış, bu sayede hem Müslüman hem de Hristiyan kaynaklara yansıyan efsanevi bir şöhret 
kazanmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Darende, il merkezine 112 km uzaklıkta olup 958-2150 metre arasında değişen yükseltisi ile 
engebeli bir araziye sahiptir. İlçede karasal iklim özellikleri görülmektedir. Ekonomisinde tarım ve 
ticaret sektörü önemli bir paya sahiptir. Somuncu Baba Külliyesi’nin varlığı ile inanç turizmi; doğal 
güzellikleri sayesinde de doğa sporları turizmi ilçede önemli gelişme göstermiştir.

Gezelim-Tanıyalım: Zengibar Kalesi (Taşkale), Karahisar, Kötü Kale, Balaban Çayı etrafında 
rastlanan sütunlar, Kaletepeler, Aslantaşlar, Ulu Cami Minaresi, Bedesten Hacı Müşrif Camii, Ta-
ceddin Mescidi, Balaban kasabasında Abdurrahmani Erzincani Camisi, Köprügözü, Somuncu Baba 
Camii, Balıklı Kuyular, Günpınar Şelalesi, Mehmet Paşa Külliyesi, Balaban İçmeleri ve Uzunok Köp-
rüsü gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Ulu Cami Sanat Sokağı

Somuncu Baba Külliyesi Günpınar Şelalesi Zengibar Kalesi

Yüz ölçümü Nüfusu

1 363 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

           29 045 14 631 14 414

DARENDE

Gezelim-Tanıyalım:  Arslantepe Höyüğü, Ulu Cami, Battalgazi Kale Surları, Silahtar Mustafa 
Paşa Kervansarayı, Sevserek Han, Ak Minare Camii, Kanlı Kümbet, Emir Ömer Bey Mescidi, Nefise 
Hatun Kümbeti ve Ertunan (Poyraz) Konağı gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.
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Doğanşehir, il merkezine 58 km uzaklıkta olup ilçe coğrafyasında ova ve engebeli bir yapı hâ-
kimdir. İlçede karasal iklim görülmektedir. Ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahip-
tir. İlçede meyvecilik ve kültür alabalığı yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Doğanşehir’in ken-
dine has bir elma çeşidi olmamasına rağmen iklimi, toprak yapısı ve zengin su kaynakları dolayısıyla 
Doğanşehir’de çok kaliteli elmalar yetiştirilmektedir.

Gezelim-Tanıyalım: Sürgü Barajı, Polat Balık Yaylası, Sulu Mağara, Şakşak, Takas, Harapşe-
hir İçmeleri, Beypınarı, Acıpınar Yaylası, Sıtmapınarı, Yıldızsubaşı, Çığlık Ağaçlıkları, Kayapınarı, 
Sürmeli Pınarı, Erkenek, Sakaltutan Suyu, Değirmen Deresi ve Reşadiye Pınarı gezilip görülmesi 
gereken yerlerdendir.

Engebeli bir arazi üzerine kurulmuş olan ilçe, il merkezine 91 km mesafededir. İlçede Doğu Ana-
dolu’nun karasal iklimi hüküm sürmektedir. İlçenin ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır. En 
önemli tarım ürünleri kayısı, nar, dut ve çilektir. 

Doğanşehir Elması Sürgü Barajı Sulu Mağara

Yüz ölçümü Nüfusu

1 290 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

          39 454 20 103 19 351

Yüz ölçümü Nüfusu

233 km²
TOPLAM ERKEK KADIN

4 420 2 237 2 183

DOĞANŞEHİR

DOĞANYOL

Doğanşehir ilçemizin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri su ürünleri yetiştiriciliğidir. İlçede 
Takaz Kaynak Suyu, Beypınarı Kaynak Suyu ve Sürgü Baraj Gölü üzerinde kurulan alabalık üretim 
çiftlikleri önemli bir ekonomik değere sahiptir. Bu alanlar, alabalık üretim merkezi olmasının yanında 
balık lokantaları ve mesire alanları ile de bir cazibe merkezidir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Etrafı yüksek dağlarla çevrili ve genellikle engebeli bir arazi yapısına sahip olan ilçe, il merkezine 
85 km mesafededir. İlçede karasal iklim özellikleri görülmektedir. Hekimhan, zengin demir yatakları-
nın bulunduğu bir ilçedir. Madencilik sektörünün yanında, tarım ve hayvancılık da ilçenin ekonomik 
faaliyetleri arasında önemli bir paya sahiptir. İlçenin adıyla anılan “Hekimhan cevizi” yörenin en 
meşhur ürünüdür. 

Gezelim-Tanıyalım: Taşhan, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Girmana Kanyonu, Yama Dağı Ka-
yak Merkezi, Hasançelebi Ilıca Mesire Alanı, Şıpşıpı, Dipsiz Göl Mesire Yeri, Yücekaya, Boğazgören 
(Çırzı) Hitit Yazıtı, Çimenlik Kalesi, Yayladamı Mahallesi’ndeki Yayladamı 1 ve Yayladamı 2 Tümülü-
sü gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Yüz ölçümü Nüfusu

1 844 km²
TOPLAM               ERKEK KADIN

            22 867 11 593 11 274

HEKİMHAN

Hekimhan Cevizi Taş Han Girmana Kanyonu

Gezelim-Tanıyalım: İlçenin yaylaları meşhurdur. Yöre halkı yaz mevsiminde yaylalarda hay-
vancılık yapmaktadır. Yaylalar serin havası, soğuk suyu ve yeşilliği ile buraya giden insanları etki-
lemektedir.

Doğanyol Narı Doğanyol İlçe MeydanıDoğanyol Dutu
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İlçe, Pütürge ile Kale sınırını oluşturan Şakşak Dağları’nın güneyinde yer alır. Büyük bir kısmını 
İzollu Ovası’nın oluşturduğu ilçenin il merkezine uzaklığı 43 km’dir. İlçede karasal iklim görülür ancak 
kışlar Malatya merkeze göre daha ılıman geçer. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. En 
önemli tarım ürünleri kayısı ve çilektir.

Gezelim-Tanıyalım: İlçe, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak kabul edilen Kara-
kaya Baraj Gölü’nün kıyısında yer almaktadır. Bu gölün etrafında turistik birçok tesis vardır. Bununla 
birlikte Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü de baraj gölünün üzerinde bulunmaktadır.

Dağlık ve engebeli bir yeryüzü şekline sahip olan ilçenin il merkezine uzaklığı 110 km’dir. İklimi, 
sert karasal iklimdir. İlçedeki temel ekonomik faaliyet, tarım ve hayvancılıktır. Bor, uranyum, demir, 
toryum ve altın madenleri de ilçenin ekonomisine katkı sunmaktadır.

Yüz ölçümü Nüfusu

192 km²
TOPLAM ERKEK KADIN

6 100 3 009 3 091

Yüz ölçümü Nüfusu

681 km²
TOPLAM ERKEK KADIN

8 384 4 222 4 162

KALE

KULUNCAK

Fırat Demir Yolu Köprüsü İzollu OvasıTuristik Tesis

İlçenin adı ile anılan Hekimhan cevizi; içinin dolgunluğu, beyazlığı, protein ve yağ oranının 
yüksek olması, kabuğunun inceliği gibi özellikleriyle yoğun talep edilen bir üründür. Hekimhan 
cevizi, Coğrafi İşaret Başvurusu 15 Ağustos 2018 tarih ve 35 sayılı Resmî Coğrafi İşaret ve 
Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Gezelim-Tanıyalım: Eşref Höyük, Genç Roma Dönemi’ne ait olan zemin üzerine mozaik sü-
tunlar, Kabak Abdal Türbesi, Mehmet Halife Türbesi, Siyahi Baba Türbesi, Terelik Kanyonu, Balık 
Çıkmaz Kanyonu, Şugul Kanyonu ve Alvar Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki romatizma hastalık-
larına şifalı olduğu söylenen hamam gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Mavi Göl KutlamaçRoma Dönemi Mozaikleri

Engebeli ve sarp bir araziye sahip olan ilçenin il merkezine uzaklığı 74 km’dir. İklimi, sert karasal 
iklimdir. İlçede temel ekonomik faaliyet, tarım ve hayvancılıktır ayrıca ülkemizde sadece bu ilçede 
bulunan profilit madeni, ilçe ekonomisi için önemlidir.

Gezelim-Tanıyalım: Gerar Kalesi Harabeleri, Tepehan’daki han, Ormaniçi Mahallesindeki as-
lan kabartması, Nan-ı Guni, Battalgazi Ziyareti ve Kubbe Dağı ile oradaki kaynak gezilip görülme-
si gereken yerlerdendir.

Yüz ölçümü Nüfusu

1 181 km²
TOPLAM ERKEK KADIN

15 049 7 363 7 686

PÜTÜRGE

Geleneksel Pütürge Evleri ArıcılıkHaydaran
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Dağlık ve ovalık alanlardan oluşan ilçe, Malatya Büyükşehir Belediyesinin iki merkez ilçesinden 
biridir. İlçede karasal iklim hâkim olup ilçe halkının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraş-
maktadır. 2017 yılında coğrafi İşaret belgesi alınan “Malatya Dalbastı Kirazı” şehrimizin önemli bir 
tarım ürünüdür. İlçenin gelişmesinde sanayinin de büyük bir etkisi vardır. İlçede özel sektöre ait bir-
çok fabrika bulunmaktadır ayrıca Malatya Şeker Fabrikası da bu ilçe sınırları içindedir. 

Gezelim-Tanıyalım: Derme Suyu’nun geçtiği yerlerdeki bahçeler, Gündüzbey Mahallesi, Derme 
Suyu'nun kaynağı olan Pınarbaşı, İnekpınarı, Koru Deresi, Güvercin Pınarı ve Karlık yaylası gezilip 
görülmesi gereken yerlerdendir.

Dağlık ve ovalık alanlardan oluşan ilçe, il merkezine 40 km mesafededir. İlçede karasal iklim 
görülür ancak ilçenin ovalık alanlarında kışlar çok soğuk geçmez. Halkın geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılıktır.

Gezelim-Tanıyalım: Hasan Badırık Camii, Buzluk (Ansır) Mağaraları, Ünür Kalesi, Lelef Şelale-
si ve Karasu gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

Yüz ölçümü Nüfusu

618 km²
TOPLAM ERKEK KADIN

16673 8530 8143

Yüz ölçümü Nüfusu

1 013 km²
TOPLAM ERKEK KADIN
304 839 151 776 153 063

YEŞİLYURT

YAZIHAN

Buzluk(Ansır) Mağaraları Lelef Şelalesi Karasu

Yazıhan, MÖ 2. yüzyıl ile MS 14. yüzyıl arasında, kervanların sıklıkla kullandığı tarihî İpek 
Yolu güzergâhı üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Dönemi’nde Sultan III. Murat, bugünkü Yazıhan’ın 
10 km güneyinde kendi adıyla anılan Sultan Murat Han Kervansarayı’nı inşa ettirmiştir. Bu han 
önce insanlar tarafından tahrip edilmiş, sonraki yıllarda da sulama kanalı yapımında tamamen 
yıkılmıştır. Buraya yerleşen insanlar, arazinin düz (ova) olması ve III. Murat’ın yaptığı Han’ın bu 
ovada olması sebebiyle bu yere Yazıhan adını vermiştir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Dalbastı Kirazı Karlık YaylasıGündüzbey

Yaşadığımız ilçenin; coğrafi özelliklerini, ekonomik kaynaklarını, doğal 
ve tarihî varlıklarını araştıralım. Araştırma sonrasında elde ettiğimiz veriler-
den hareketle aşağıdaki alana ilçemizi tanıtacak bir afiş yapalım.

A
RA

ŞTIRIYORUM
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Eski çağlardan beri Anadolu ve Orta Do-
ğu’nun geçit veren kavşak noktasında 

bulunan Malatya, tarihte kent yerleşmesi bakı-
mından hep ayrıcalıklı konumda olmuştur. Ma-
latya’da 1979-1986 yılları arasında, Cafer Höyük 
yakınlarında yapılan kurtarma kazıları sonucun-
da üç kültür katı saptanmıştır. Yapılan çalışma-
lar sonucunda en üstteki katmanda Bizans toplu 
mezar alanları, onun altında ilk Tunç Çağı kalın-
tıları, en alt katmandaysa Neolitik yerleşmenin 
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

 İl merkezinin 7 km doğusundaki Arslantepe 
Höyüğü’ndeki arkeolojik kazılardan elde edilen 
bulgulara göre ise bu bölgenin Kalkolitik Çağ’dan 
İslam Dönemi’ne kadar yerleşim alanı olarak kul-
lanıldığı anlaşılmıştır. 

Malatya, Hitit Dönemi’nde başkent Hattuşaş 
ile Mezopotamya yolları üzerinde bir yerleşim 
merkezi konumundadır. Hitit İmparatorluğu’nun 
MÖ 1200’lerde Ege kavimlerince yıkılması sonu-
cunda oluşan Geç Hitit Dönemi kent devletlerin-
den bir tanesi de Malatya’dır. Bu devletler, MÖ 
612’de başlayan Med egemenliğine kadar Urartu 
ve Asur egemenliğinde kalmıştır. MÖ 550’lerde 
Malatya bölgesi, Perslerin Anadolu’da yayılması 
sonucu kurulan Kapadokya satraplığına bağlan-
mıştır.

 MÖ 330’larda Anadolu’daki Pers hâkimiye-
tine son veren Makedonya Kralı Büyük İsken-
der’in ölümünden sonra, Malatya birçok kez el 
değiştirmiştir. 

MÖ 280-212 yılları arasında tekrar Kapa-
dokya yönetiminde kalan yöre, daha sonra MÖ 
66’ya kadar Selevkos ve Pontus krallıklarına 
bağlı kalmıştır. Bu tarihten sonra Malatya, Roma 
yönetiminde önemli bir askerî sınır merkezi ola-
rak varlığını sürdürmüştür. 

Bizans Dönemi’nde Sasaniler ve Araplar ara-
sında yapılan savaşlarda da Malatya birçok kez 

MÖ 7000 MÖ 5000 MÖ 3000 MÖ 1200 MÖ 612 MÖ 550 MÖ 330

Malatya’nın yerleşim kronolojisini gösteren tarih şeridini inceleyelim.

MALATYA
DESTAN ŞEHİR

Neolitik
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ağı
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 ve
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Egemenliği
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 Çağ
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 Fethi
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el değiştirmiştir. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) 
sonra yöre, önce Danişmendoğlu Beyliği’nin, ar-
dından Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği-
ne girmiştir. Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağla-
yan yollar üzerinde âdeta bir köprü görevi gören 
Malatya, bu dönemden itibaren farklı dinlerin ve 
kültürlerin beraber yaşadığı kalabalık bir kent ol-
muştur. 

1339’da Memlük Devleti’ne bağlı Dulkadiroğ-
lu Beyliği’nin egemenliğine girmiştir. 1399’da Yıl-
dırım Bayezid tarafından alınan Malatya, 1401’de 
Timur yönetimindeki Moğol orduları tarafından 
ele geçirilmiştir. Fetret Dönemi’nde (1402-1413) 

Timur’un Anadolu beyliklerine topraklarını geri 
vermesiyle yöreye yeniden Dulkadiroğlu Beyliği 
egemen olmuştur. 1515’te Yavuz Sultan Selim, 
Dulkadiroğlu Beyliği’ne son verip Malatya’yı Os-
manlı hâkimiyetine almıştır. Osmanlı yönetimin-
de sancak yapılan Malatya, artık bir sınır ken-
ti olmaktan kurtulmuş; tarımın ön plana çıktığı, 
büyük bir yerleşim merkezi niteliği kazanmıştır. 
1838’de Doğu Anadolu’daki Osmanlı orduları ka-
rargâhı Malatya’ya taşınınca halk topluca “Eski 
Malatya”dan Aspuzu bağ evlerine, yani bugünkü 
Malatya’nın bulunduğu yere göçmüştür. Malat-
ya, cumhuriyetin ilanının ardından 20 Nisan 1924 
Anayasası’nın 89. maddesi gereğince il olmuştur. 

MÖ 280-212 MÖ 66 MÖ 66-MS1071 1071-1339 1339-1514 1514-1923
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Malatya’daki telgraf memurlarının Ali Ga-
lip ve silahlı adamlarına erken müdahalesi, 
Malatya’nın Millî Mücadele’de nasıl bir rol 
üstlenmesini sağlamıştır? Açıklayalım.

1960’larda Malatya

MİLLÎ MÜCADELE VE CUMHURİYET 
DÖNEMİ’NDE MALATYA

Malatya, Anadolu’nun I. Dünya Savaşı ve 
sonrasında işgale uğramamış şehirleri arasında-
dır. Bu nedenle Malatya, Millî Mücadele’de Fran-
sız işgali altındaki Antep, Urfa, Maraş’a ve diğer 
işgal bölgelerindeki kardeşlerine yardım edebil-
miştir. 

Millî Mücadele’nin sürdüğü o zor günlerde 
Malatya’da, Millî Mücadele’nin seyrini değişti-
recek nitelikte bir olay meydana gelmiştir. Millî 
direnişin örgütlenmeye çalışıldığı bu dönemde 
İstanbul Hükûmeti’nden Mustafa Kemal’i yakala-
ma görevini alan Elazığ valisi Ali Galip, yüzlerce 
silahlı adamıyla Malatya’ya gelmiştir. Vali, bu-
rada bulunduğu sırada (6-8 Eylül 1919) İçişleri 
Bakanlığı ile bazı görüşmeler yapmıştır. Görüş-
melerde Ali Galip’in görevi; Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarını tutuklamak ve yurdun işgalden na-
sıl kurtulacağının görüşüldüğü Sivas Kongresi’ni 
dağıtmak olarak planlanmıştır ancak Malatya’da-
ki telgraf memurlarının büyük bir vatanperverlik 
örneği göstererek bu haberleşmenin bir örneğini 
Mustafa Kemal’e göndermeleri üzerine hazır-
lanan bu plan ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 
toplantı hâlinde olan Sivas Kongresi’nde, Ali Ga-
lip’in tutuklanması ve İstanbul Hükûmeti’ne sert 
bir protesto telgrafı çekilmesi kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar üzerine Malatya’daki Komutan Ke-
mal Bey’in harekete geçmesiyle Ali Galip, Ma-
latya’dan hemen kaçmıştır. Böylece düzenlenen 
gizli plan önlenmiş, Millî Mücadele’de önemli bir 
aşama kaydedilmiştir.

MALATYA ADI NEREDEN GELİYOR?

Birçok medeniyete beşiklik eden Malatya’nın  
adının tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Hitit kay-
naklarında “Maldiye” olarak ifade edilen şehrin adı, 
Asur ve Urartu kaynaklarında “Melid”, “Melide”, 
“Melitea”, “Meliddu” ve “Malita” olarak geçmek-
tedir. Geç Hitit Dönemi’nde “Militia” olarak anılan 
şehir, Roma Dönemi’nde “Melita” ya da “Melitene” 
olarak adlandırılmıştır. Tarihî süreç içinde benzer 
değişikliklere uğrayan şehrin adı, günümüze “Ma-
latya” olarak ulaşmıştır. Malatya kelimesinin Hititçe 
“bal” anlamına gelen “Melid”den türediği anlaşıl-
maktadır. Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya, bir 
öküz başı ve ayağı ile ifade edilmektedir.
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MALATYA’NIN KOMŞU VE 
KARDEŞ ŞEHİRLERİ

Malatya’nın komşularının bazı özelliklerini inceleyelim.

Yüz Ölçümü: 15 272 km²
Nüfusu: 1 732 396
Yer Şekilleri: Etrafı dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümdedir. İl, Güneydoğu 

Toroslar’ın  kollarıyla çevrilidir.
İklimi: Karasal iklim egemendir. Yazları çok sıcak geçer fakat kışları çok soğuk geçmez. Bu-

nun başlıca nedeni, Güneydoğu Toroslar’ın kuzeyden gelen soğuk rüzgârları kesmesidir.
Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü bozkırdır. Çevresindeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. 

Ormanlık alanlar, ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz.

DİYARBAKIR

Malatya; doğusunda 
Diyarbakır ve Elazığ, gü-
neyinde Adıyaman, batı-
sında Kahramanmaraş, 
kuzeyinde Sivas ve Er-
zincan ile komşudur.

Arapgir

K
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Yüz Ölçümü: 11 746 km²
Nüfusu: 236 034
Yer Şekilleri: Genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Dağ sıraları arasındaki çukurlarda 

yer alan ovalar ve düzlükler boğazlarla birbirine bağlanmış durumdadır. Ovalar ile dağ sıraları 
arasına akarsularca yarılmış, dalgalı platolar yerleşmiştir.

İklimi: Karasal iklim özelliğine sahiptir ancak çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz 
mevsimi yaşamaktadır. 

Bitki Örtüsü: Genel bitki örtüsü bozkırdır. Yüksek dağların üzerinde çalılıklara ve meşe-
liklere rastlanır. 

Yüz Ölçümü: 28 619 km²
Nüfusu: 646 608
Yer Şekilleri: İç Anadolu’nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükse-

len il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. 
İklimi: Büyük bir kesimi, karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır fakat ilin kuze-

yinde Karadeniz, doğusunda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır.
Bitki Örtüsü: Genel bitki örtüsü bozkırdır. Ormanlık alanlar, ilin toplam yüzeyinin %11’i 

kadardır.

ERZİNCAN

SİVAS

Yüz Ölçümü: 14 525 km²
Nüfusu: 1 144 851
Yer Şekilleri: Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları olan dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü 

alanlarından oluşmaktadır. Arazi yüksekliği 350 metreden 3000 metreye kadar çıkan ilde, geniş 
ovalar vardır. 

İklimi: Coğrafi konumu ve diğer faktörlerin de etkisi ile “Bozulmuş Akdeniz İklimi”ne yakın 
bir iklim özelliği gösterir. İl merkezinde görülen iklimin aksine kuzeye doğru gidildikçe yükseltiye 
bağlı olarak tamamen karasal iklim özellikleri görülür.

Bitki Örtüsü: Yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsünde belirgin bir tabakalaşma bulunmak-
tadır. Bunlar bozkır, çalı, orman ve yüksek dağ biçimlenmesi şeklindedir. Ormanlık alanlar, ilin 
toplam yüzeyinin %35’i kadardır.

KAHRAMANMARAŞ
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Yüz Ölçümü: 9 313 km²
Nüfusu: 595 638
Yer Şekilleri: İl, genellikle dağlar ve ovalarla kaplıdır. İl toprakları, doğu ve güneyden Gü-

neydoğu Toroslar’ın batı uzantılarıyla; kuzey ve batıdan ise Keban ve Karakaya baraj gölleri ile 
çevrilidir.

İklimi: Karasal iklim egemen olup kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmek-
tedir.

Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü bozkırdır. Bölgenin yüksek yerlerinde; dişbudak, kızılağaç, ceviz, 
çitlembik ve ardıç türlerine rastlanmaktadır. Dere ve nehir boylarında ise kavak ve söğüt ağaç-
larına rastlanır. Ormanlık alanlar, ilin toplam yüzeyinin %12’si kadardır.

Yüz Ölçümü: 7 644 km²
Nüfusu: 624 513
Yer Şekilleri: Kuzey kesimi, Toros Dağları’nın uzantısı olan Malatya Dağları ile çevrilidir. 

Çelikhan, Gerger ve Tut ilçelerinin arazilerinin çoğu dağlıktır.
İklimi: Güneyinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı; kuzeyinde yazlar kurak ve 

serin, kışlar yağışlı ve soğuk geçmektedir. Doğu Anadolu ile Akdeniz arasında köprü konu-
munda olan ilin iklimi, bu özelliği dolayısıyla bölgedeki diğer illerden farklıdır.

Bitki Örtüsü: Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasında köprü vazifesi gören bir şehirdir. 
Hatta kısmen Akdeniz ikliminin özelliklerini de taşır. Bu nedenle bitki örtüsü de bu üç bölgenin 
özelliklerini taşımaktadır. Yüksek rakımlı yerler, genelde meşe ağaçları ile kaplanmıştır. Tarım 
yapılmayan alanlar mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır. Sazlık ve bataklık alanlarda, 
suyu seven bitki türlerine rastlanmaktadır.

Malatya ile komşularının coğrafi özelliklerini karşılaştırdığımızda ilimize en yakın özelliklere 
sahip şehir hangisidir? Açıklayalım.  

ELAZIĞ

ADIYAMAN

Bulunduğumuz ilçeye en yakın komşu şehrin kültürel özelliklerini araştı-
rarak kendi ilçemiz ile benzer ve farklı yönlerini karşılaştıralım.A

RA

ŞTIRIYORUM
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Malatya, Dünya’nın birçok şehriyle kardeş şehir olmuştur. Bu şehirlerle kültürel ve ticari ilişkilerini 
geliştirerek orada yaşayanlarla dostluk bağlarını güçlendirmiştir. Bu şehirler Lefke, Buhara, Mekke, 
Saarbrücken (Sörbögin), Presov (Prisof), Baton Rouge (Betın Röüş), Kef ve Almatı’dır.

Şimdi bu şehirlerden bazılarını tanıyalım:

LEFKE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kuzeyinde, Güzelyurt Körfezi’ne bakan 
bir kasabadır. Toplam nüfusu 2017 yılı 
itibarıyla 8 bin 441’dir. Şehirde Akdeniz 
iklimi görülür. Bitki örtüsü makidir. Türk-
ler, Lefke’ye Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemi’nde yerleşmişlerdir. 1991 yılın-
da Malatya Belediye Meclisinin aldığı 
kararla Lefke Belediyesi ile kardeş şehir 
olunmuştur. 

BUHARA

Özbekistan’a bağlı bir şehirdir. Top-
lam nüfusu 2015 yılı itibarıyla 274 bin 
721’dir. Şehir kurak ve karasal bir iklime 
sahiptir. Bitki örtüsü bozkırdır. Buhara, 
tarih boyunca yetiştirdiği ilim ve fikir 
adamları, sanatçı ve âlimleriyle bilinen 
bir şehirdir. 1992 yılında Malatya Be-
lediye Meclisinin aldığı kararla Buhara 
Belediyesi ile kardeş şehir olunmuştur.

Kardeş şehirlerimizin Malatya ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Açıklayalım.

BATON ROUGE

ABD’nin güneyinde bulunan bir şe-
hirdir. Toplam nüfusu 2017 yılı itibarıyla 
225 bin 374’tür. Baton Rouge şehrinde 
sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. En 
kurak aylarda bile yağış miktarı olduk-
ça fazladır. Bitki örtüsü ormandır. 2009 
yılında Malatya Belediye Meclisinin al-
dığı kararla Baton Rouge şehri ile kar-
deş şehir olunmuştur.
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Aşağıda verilen kardeş şehirlerimizi araştırarak istenilen bilgileri yazalım.A
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ŞTIRIYORUM
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Şehirler
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Malatya ile 
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Yönleri
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Ünite 4

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

İLİMİZİN EKONOMİK KAYNAKLARI

Malatya hem bulunduğu konum hem de sosyoekonomik yapısıyla önemli bir cazibe merkezi-
dir. Malatya’nın ekonomisinin gelişmesinde Malatya ile özdeşleşen kayısı yetiştiriciliğinin önemli bir 
etkisi vardır. Kayısı, özellikle 1980’li yıllardan sonra önemli bir ihraç ürünü hâline gelmiş ve ilimizin 
ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Günümüzde kayısı yetiştiriciliği ile diğer sektörlerde-
ki gelişmeler Malatya’nın ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Son yıllarda hızla büyüyen ve 
gelişen Malatya, yatırım için önemli fırsatlar barındırır. Yapılan yatırımlarla özellikle gıda ve tekstil 
sektörlerinde hızlı bir ilerleme sağlanmıştır.

Malatya’nın hizmet sektörünün gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı Türkiye ortalamasına ya-
kınken tarım ve sanayi de farklılaşma görülmektedir. Malatya ekonomisinde tarımın payı Türkiye 
ortalamasının iki katı iken sanayinin payı ortalamanın altındadır. Bu da Malatya’nın sanayi alanında 
daha ileri adımlara ihtiyaç duyduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Malatya’da tarım sektöründeki payın Türkiye genelinden yüksek olmasında etkili olan 
faktörler nelerdir? Açıklayalım.

Arapgir

Arguvan
Yazıhan

Kale

Pütürge

Battalgazi

Akçadağ

Darende

Kuluncak

Hekimhan

Doğanşehir
Yeşilyurt

Doğanyol

Malatya’nın İlçeleri Haritası
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SANAYİ

Bir yörenin gelişmişliğinde belirleyici sektör sanayidir. İlimizde de bu sektör son yıllarda önemli 
gelişmeler göstermektedir. Malatya’da sanayi sektörü, 1980’li yıllara kadar devletin kurmuş olduğu 
fabrikalar (Sümerbank, Tekel Fabrikası ve Şeker Fabrikası gibi) sayesinde kalkınmasını sürdürmüş; 
sonraki yıllarda Şeker Fabrikası hariç diğerleri özelleştirilmiştir. Günümüzde ise sanayileşme ağırlık-
lı olarak özel sektörün elinde gelişimini sürdürmektedir. 

Malatya’da ekonominin gelişimine katkı sunan sektörleri inceleyelim.

Malatya sanayisini, tekstil sektörünün ve kayısıya dayalı gıda sanayisinin (işleme ve paketleme 
tesisleri) şekillendirdiği söylenebilir.

Malatya’nın 
Sanayi Yatırımları

1

2

3

4

Tarımsal Sanayi Yatırımları: Malatya Şeker 
Fabrikası (1953), kayısı işleme ve ambalajlama 
tesisleri, un ve unlu mamul tesisleri, et kombinesi, 
tavukçuluk işletmeleri, süt ve yem fabrikaları vs.

Tekstil Sektörü Yatırımları: İplik, örgü, triko, ku-
maş vb. üretimi. 

Makine ve Donanım İmalatı Yatırımları: Trans-
formatör, kalorifer kazanı, somun, cıvata ve değir-
men makineleri üretimi vs.

Diğer Yatırımlar: Mobilya fabrikaları, döküm te-
sisleri, plastik ve şişe üretimi.

Malatya’nın sanayi yatırımları dört kategoride ele alınabilir:

Malatya Şeker Fabrikası
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 İlimizde özel teşebbüsün faaliyet gösterdiği iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 1977 
yılında kurulan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 147 firma üretim yapmakta ve bu firmalarda 
11 bin kişi çalışmaktadır. 2004 yılında kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde ise üretim yapan 133 
firmada 9 bin 587 kişi çalışmaktadır. ( Rakamlarla Malatya, TOBB, s.49-50)

 
İlimizde faaliyet gösteren bu iki organize sanayi bölgesi dışında yapımı devam eden ve yapılma-

sı planlanan üç organize sanayi bölgesi daha bulunmaktadır. Bunlardan Darende Organize Sanayi 
Bölgesi’nin yapımı büyük ölçüde tamamlanmış ve bu sanayi bölgesi de yatırımcılarını beklemektedir. 
Akçadağ Mermer İhtisas OSB ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB ise yapımı planlanan organize sanayi 
bölgeleridir. Bu sanayi bölgeleri faaliyete geçirildiğinde ilimiz ekonomisine önemli katkı sağlanacak 
ve bölge insanına iş imkânları sunulacaktır. 

Bilişim ve teknoloji, çağımızın en önemli ekonomik değerlerinden biridir. İlimizde de bu alanda 
İnönü Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) kurulmuştur. Teknopark’ta, çoğu bili-
şim-yazılım alanında olmak üzere birçok firma faaliyet göstermektedir. Bu durum, ilimizin dijital çağa 
hazırlanması bakımından oldukça önemlidir.

 

Nüfus ve yerleşme üzerinde etkili olan en önemli beşerî faktörlerden biri de sanayidir. Sanayinin 
geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu da fazla olur. İlimizde sanayi, şehir merkezi etrafındaki organize 
sanayi bölgelerinde yoğunlaştığı için bu alanda nüfus yoğunluğu da fazladır. Yeni kurulacak organi-
ze sanayi bölgeleri bulundukları alan için iş imkânı sağlayacağından gelecekte bu alanlarda nüfus 
yoğunluğu artacaktır.

Malatya Teknopark

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi



71

MADENCİLİK 

 Malatya, sahip olduğu jeolojik yapısı gereği çeşitli maden yataklarına sahiptir. Bölgede yapılan 
araştırmalar sonucunda endüstriyel ham madde ve metalik maden yatakları ortaya çıkarılmıştır.

Türkiye’nin tek, dünyanın da sayılı profillit yataklarından biri Malatya’nın Pütürge ilçesindedir.
İlimizde demir, dolomit, fluorit, vermikülit, mermer ve çimento ham maddeleri de bulunmaktadır.

Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde demir, Akçadağ’da mermer ve Pütürge-Doğanyol 
civarlarında profilit rezervi bulunmaktadır. Bu madenlerin çıkarılması ve işlenmesi ile hem ilimizin  
hem de ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunulacaktır. 

Madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerler, nüfusun toplandığı alanlardır. İlimizde var olan maden-
lerin verimli bir şekilde çıkarılıp işlenmesi, nüfusun dağılışını da etkileyecek ve bu alanlarda nüfus 
yoğunluğu artacaktır.

Profillit: Saydam, ışıltılı, yumuşak, beyaz ve grimsi 
renkli, topraksı bir yapıdaki yer altı zenginliğidir. 

Profillit; çimento, seramik, boya, cam, porselen, kâğıt, 
tekstil ve plastik sanayisinde kullanılmaktadır. Bu kullanım 
alanlarının dışında daha birçok alanda kullanılan profillitin 
kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. 

Hekimhan Demir Madeni

BİLİYOR MUSUNUZ?
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TARIM VE HAYVANCILIK

Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Zira 
insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları gıda maddeleri ile kullandıkları ham mad-
delerin büyük bir kısmını tarım sektöründen karşılamaktadır.

Malatya, tarıma dayalı ekonomiden sanayiye dayalı ekonomiye geçiş sürecini yaşamaktadır 
ancak kent ekonomisinde tarımın etkisi hâlâ büyüktür. Tarım sektörünün il ekonomisi içinde önemli 
bir yer tutmasının en önemli nedenlerinden biri, Malatya’nın kayısının ana üretim merkezi olmasıdır. 
Ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinde kayısı yetiştirilmektedir ancak tat, aroma ve kuru madde 
oranları bakımından dünyanın en kaliteli kayısıları ilimizde üretilmektedir.

Malatya, dünya yaş kayısı üretiminde %11, dünya kuru kayısı üretiminde ise yaklaşık %70’lik 
bir paya sahiptir. Yakalanan bu düzey, ilimiz ekonomisi açısından önemli bir kazanımdır. Malatya, 
meyvecilik alanında kayısı haricinde de önemli alternatiflere sahiptir. Bunların içinde elma, ceviz, 
dut, kiraz ve üzüm yetiştiriciliği öne çıkanlar arasındadır. Malatya’nın değişik ilçelerinde yetiştirilen 
bu ürünler, o ilçelerin ekonomisine de önemli katkı sunmaktadır.

Reyhan otu hem kurutulmuş hem de yeşil olarak kulla-
nılabilir. Yemeklere en son süsleme garnitürü olarak katılır. 
Salata ve çorbalar ile çeşitli içecek ve şerbetlerde aroma 
verici, bahçelerde ise süs bitkisi olarak kullanılır.

 
Arapgir Mor Reyhanından Katma Değeri Yüksek Ürünler 

Üretme Projesi ile Arapgir ilçesinin Kozluk Vadisi’nde üreti-
mi desteklenen mor reyhan, bu ilçe için önemli bir ekonomik 
değer hâline gelmeye başlamıştır.

Kayısı Hasadı

BİLİYOR MUSUNUZ?



73

HİZMET

Hizmet sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması için topluma ticari olarak hizmet sunan ve kar-
şılığında gelir elde eden sektörlerin ve mesleklerin tamamıdır. Eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, turizm, 
bankacılık, adalet bu sektöre verilecek örneklerden bazılarıdır.

İlimiz, sahip olduğu geniş meralar ve uygun iklimiyle hayvancılık alanında yatırım için ideal bir 
yerdir. Malatya’da hayvancılık sektörü gün geçtikçe gelişmekte ve önem kazanmaktadır. İlimizde, 
büyükbaş hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber ülkemizdeki çayır-mera alanlarının 
%2’sinin ilimizde bulunuyor olması, küçükbaş hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu göstermektedir.

Karakaya başta olmak üzere, önemli baraj gölleri ve tatlı su kaynaklarına sahip olan Malatya, su 
ürünleri alanında da önemli bir potansiyele sahiptir. Malatya, 2017 yılında 2005 ton üretimle Türki-
ye’de on altıncı sırada yer almıştır. (Malatya Ekonomi Raporu, BİLSAM, s.62)

Malatya’da özellikle yükseltinin fazla olduğu ilçeler, arıcılık faaliyetleri açısından önemli bir po-
tansiyele sahiptir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve teşvikler, şehrin ekonomisine önemli katkı 
sunacaktır. 

Tarıma elverişli topraklar ve gür otlakların bulunduğu meralar, nüfusun toplandığı alanları oluş-
turur. Malatya’da da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bu alanlar nüfusun yoğunlaştığı 
yerlerdir. 

Eğitim; insanı bedensel, zihinsel ve duygusal yönden geliştirme, millî kültür, evrensel değerler 
ve ahlaki erdemlerle donatma ve insana etkin bir yaşam sürmesini sağlayacak bilgi ve beceriler 
kazandırma çabalarının toplamıdır. Bir ülkenin veya şehrin gelişmesinin temel koşullarından biri de 
eğitimli bir topluma sahip olmaktır.

Malatya’da hizmet sektörünün ekonomideki payı çok önemlidir. Bu sektörün gelişmesinde 
etkili olan alanların bazılarını inceleyelim.

Kayısı dışındaki alternatif tarım ürünlerinin üretiminin artırılması, nüfusun dağılışını nasıl 
etkiler? Açıklayalım.

Küçükbaş Hayvancılık Balıkçılık Arıcılık
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Malatya’da eğitim seviyelerine göre öğrenci ve eğitimci sayılarını gösteren tabloyu inceleyelim.

Eğitim Seviyesi Öğrenci Sayısı Eğitimci Sayısı
Okul Öncesi 15 312 526

İlkokul 52 259 3 393
Ortaokul 57 823 4 606

Ortaöğretim 63 310 4 793
Yükseköğretim (ön lisans-lisans) 39 237 1 753

Üniversitelerin varlığı ilimizin nüfusunu nasıl etkilemiştir? Açıklayalım.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımına göre sağlık, “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması 
değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak ifade edilmektedir. Sağlıklı bir toplu-
mun oluşması için de sağlıklı bireylerin varlığı kaçınılmazdır. Bu nedenle sağlık sektörü çok önem-
lidir. İlimizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı 8, özel sektöre bağlı 7 ve 1 üniversite 
hastanesi olmak üzere toplam 16 hastane hizmet vermektedir.

Turgut Özal Tıp Merkezi, İnönü Üniversitesi bünyesin-
de, 1996 yılında hizmete açılmıştır. Kemik iliği, böbrek ve 
kornea nakli hizmetleri sunan; karaciğer naklinde Avrupa ve 
dünya sıralamasında en önlerde yer alan Turgut Özal Tıp 
Merkezi, önemli bir organ nakli merkezidir. 

2011 yılında faaliyete giren Karaciğer Nakli Enstitüsü, 
dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Nakil merkezleri-
nin yanında yanık ve kanser tedavi üniteleri ile bölgenin en 
önemli sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Tıp Merkezi, bölgenin 
sağlık açısından önemli bir çekim merkezidir. 

Malatya’da Eğitim

TÜİK, 2018

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Aşağıdaki görsellerin hangi ekonomik faaliyete ait olduğunu ve Malatya’da 
bu ekonomik faaliyetler ile ilgili hangi çalışmaların yapıldığını yazalım.A

RA
ŞTIRIYORUM
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Geleneksel Türk el sanatlarının tarihi çok 
eski devirlere, Orta Asya’ya kadar uzanır. 

Yapılan el sanatları ürünlerinde göçebe hayatın 
izlerine rastlanmaktadır. İşlemeler ve motifler o 
dönemde çadır, halı, kilim, eyer takımları, elbise-
ler vb. üzerine uygulanmıştır. 

Anadolu’ya gelen Türkler, zengin sanat ve 
uygarlık kültürlerini de beraberinde getirmişlerdir. 
Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri deneyimleriyle 
kurdukları dokuma tezgâhları, XI. yüzyılda Anado-
lu’nun her yerinde dokumacılık sanatının yaygın-
laşmasını sağlamıştır.

Türk boyları yerleştikleri bölgelerde karşılaş-
tıkları örnekler ve yöntemleri, kendi anlayışlarıyla 
harmanlamışlardır. Türkler, Orta Asya’nın göçebe 
kültür işlemeciliğini ve sanatlarını Anadolu’da da 
geliştirerek sürdürmüşlerdir.

HALICILIK

Anadolu’da önemli bir yeri olan Malatya halı 
dokumacılığının Türklerin Anadolu’ya yerleşme-
siyle başladığı tahmin edilmektedir. Ağırlıklı olarak

kök boyaları ile boyanmış yün malzeme kullanı-
lan Malatya dokumalarında; kahverengi, kırmızı, 
turuncu, beyaz, mavi, siyah ve yeşil renklerin hâ-
kim olduğu görülmektedir. 

Malatya halılarındaki motifler; dokuyucunun 
inanç dünyasından, çevresindeki bitki ve hay-
vanlardan, toplumu etkilemiş töre ve âdetlerden 
seçilmekte ve böylece halı motifleri birer kişiliğe 
bürünmektedir.

Malatya halı desenleri, Orta Asya Türk halı 
sanatı ile yakın bir benzerlik göstermektedir. Yö-
renin ünlü Ören halıları kenar süslüdür ve halı-
nın ortasında madalyonlar bulunmaktadır. Bu 
halılarda en çok koçboynuzu, ejderha pençesi, 
stilize çiçekler, bitki filizleri gibi bezekler kulla-
nılmıştır. Bu motif ve örgü teknikleri yan halısı, 

KÜLTÜR
VARLIKLARIMIZ
“GÜNÜMÜZDE MAKİNELERLE 

YAPILAN ÜRÜNLER GEÇMİŞTE 
NASIL YAPILIYORDU, hİç 
düşündünüz mü?”
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taban halısı, divan halısı, seccade (namazlık), 
halı yastığı, çanta, heybe gibi ürünlerde kullanıl-
maktadır. Sırasıyla ak-kara-ak-lacivert renklerde 
halılar olduğu gibi çözgüsü pamuk olan halılar da 
bulunmaktadır. 

Malatya halılarının bir desimetrekaresinde 
700 düğüm bulunmakta, halıların bazıları düz ba-
zıları örgülü, saçaklı ve geniş kenar süslü üretil-
mektedir.

Malatya dokumacılık ürünleri içinde kilim ve 
halı dokumacılığında Ören, Kürecik, Dirican, Par-
çikan, Başören, Sinan halıları ön plana çıkmakta 
ve Malatya’nın halılarıyla ünlü bir kent olmasını 
sağlamaktadır.

Malatya halıları, kendine has özelliklerini tam 

anlamıyla koruyamasa da Halk Eğitim Merkezi-
nin köylerde kurduğu tezgâhlarda dokunan halı-
lar büyük bir gelişim göstermektedir.

DÜZ DOKUMALAR

Malatya’da halı çeşitlerinin yanı sıra kilim do-
kumacılığı da yaygın olarak yapılmaktadır. Malat-
ya düz dokumaları adı altında toplayacağımız çul 
(kilim), çuval ve perde dokumaları oldukça dikkat 
çekmektedir. Düz dokuma örneklerine Malat-
ya’nın Hekimhan, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde 
sıklıkla rastlanılsa da başka yörelerde de düz do-
kuma yapılmakta ve kullanılmaktadır.

Malatya’daki halı motiflerinin farklı illerde 
de görülme sebebi ne olabilir? Açıklayalım.

El Dokuması Halılar
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Diricanlılar, ustalıklarıyla göz dolduran kilimler 
üretirler. Bu kilimler, “helan” adı verilen bir kenar 
süslemesi ile başlatılır, “parmak” adı verilen daha 
ensiz bir kenar süslemesi  ile uzun kenarları çer-
çevelenir. Kilimin zemini dörtlü, sekizli ve yirmili ka-
relere ayrılır. Bu karelerde; yeşil, beyaz, kırmızı ve 
diğer renklerle genişleyen motifler kullanılır.

Kilimin kenar süslemesi bir eşkenar dörtgen 
şeklinde dokunur. Kilimin ana yapısı, “göl” adı ve-
rilen üç motiften oluşur. Göl motifinin ortasında 
“farda” motifi, onun etrafında “eli belinde” motifi, 
onun etrafında da “saksağan” motifi yer alır böyle-
ce kendine has yapısıyla Sinan kilimleri meydana 
gelir.

4.35×2.10 metre ebadında, oldukça büyük 
dokunan bu kilimin dış kenarında, yeşil zemin üs-
tünde “farda” motifli bir kenar süsü yer alır. Kilim 
zemini dikdörtgenlere bölünür, her zemine san-
dık adı verilir. Sandık, içten de bir kenar süsü ile 
çerçevelenir ve geniş alan içleri birbirine alternatif 
motiflerle dolgulandırılarak özgün yapıdaki San-
dıklı kilimi meydana gelir.

Kilimin uzun kenarı “farda” motifi ile çapraz 
olarak işlenir, araları “saksağan” motifi ile birleşti-
rilir. Kilim zemini, iç içe beş baklava dilimiyle dol-
gulanır. Her baklava dilimi, birbirinden “gılç” adı 
verilen zincirlerle ayrılır. İç dolgular dört ve sekiz 
yapraklıdır ve uçları baklava dilimi ile stilize edil-
miş çiçeklerden oluşur.

Malatya’daki düz dokuma türlerinden kilimleri inceleyelim.

Eskiden geçim kaynağı olan dokumacılık, teknolojinin gelişmesiyle ve evlerde dokuma kulla-
nımının azalmasıyla eskisi kadar yapılmamaktadır. 

Dirican Kilimi

Sandıklı Kilimi

Sinan Kilimi 

Yedidağlı Kilim
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BERVANİK BASKICILIĞI 

Malatya geleneksel kadın giyiminde kulla-
nılan önlüğe “bervanik” adı verilmektedir. Halk 
arasında peştamal, önlük, peşkir olarak da isim-
lendirilmektedir. Kumaşların boyası, “indigo” de-
nilen bir çeşit çivit boya ile yapıldığı ve mavi renk 
elde edildiği için “mavi baskı” da denilmektedir.

Bervanik baskıcılığı, önlüklerin desenleme 
işlemi tahta kalıplar ile yapıldığından “yazmacılık 
sanatı”na, deseni kumaşa geçiren madde olarak 
balmumu kullanıldığından da Asya ülkelerindeki 
kumaş baskı tekniği olan “batik” sanatına ben-
zemektedir. Batik sanatında pamuklu ve ipekli 
kumaşların istenilen yerleri kapatılıp boyaya ba-
tırılarak çeşitli renklerde boyanmaktadır. 

Batiğin bervanik baskıcılığı olarak Malat-
ya’da ki örnekleri yazmacılık, sofra bezi baskı-

cılığı, halk oyunları ekiplerindeki bayanların ve 
yaşlı kadınların peştamallarında görülmektedir. 

Merhum Usta Hıdır Oral’ın anlattıklarına göre 
günümüzden 70-80 sene evvelinde Diyarbakır, 
Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’nın Su-
ruç yörelerinde bervanik baskıcılığının yaygın bir 
kullanımı bulunmaktaymış. Oral’ın vefatıyla ber-
vanik yapımı Malatya’da tarihe karışmıştır.

Geçmişi insanlığın varoluşuna dayanan ge-
leneksel baskı teknikleri, teknolojinin kumaş de-
senlendirmede ön plana geçmesi ile unutulmaya 
mahkûm olmuştur.

Eski usul baskı tekniklerinin günümüzdeki 
teknolojiler aracılığı ile yeni tasarımlarda kul-
lanılması, bu kültürün gelecek kuşaklara akta-
rılmasında neden önemlidir?  Açıklayalım.

Bervanik (önlük) Yöresel Giyimde Bervanik Bervanik Baskı Kalıbı

Eski usul teknikler ve teknolojinin birlikte kullanıldığı yeni ürünler elde etmek için neler 
yapılabilir? Konulu bir proje hazırlayalım.

Proje Sahibinin Adı: ...................................................................................................................

Projenin Adı: ...............................................................................................................................

Projenin Genel Hedefi: ...............................................................................................................

Projenin Hedef Kitlesi: ...............................................................................................................

Projeden Beklenen Sonuçlar: ....................................................................................................
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YORGANCILIK

Yorgan yatakta örtünmeye yarayan, 
iki kumaşın arasına yün ve pamuk gibi 
malzemeler doldurularak dikilen, dikilir-
ken de nakışlanan bir uyku malzemesidir. 

Yorgan yapılmadan önce içine konu-
lacak yünler yıkanır, kurumaya bırakılır, 
daha sonra ince çubuklarla dövülerek ka-
bartılır. Yorganın iç astarı torba gibi dikilir  
ve astarın üstüne yünler serilerek halı gibi 
dürülür. İç astarının üstüne de saten, ka-
dife veya basma kumaştan yüz geçirilir ve 
istenilen model çizilerek iğne ve yüksük 
yardımı ile dikilir.

Malatya’da 2019 yılının “Esnaf Ahi-
si” seçilen 63 yaşındaki Abubekir Oğuz 
çıraklar yetiştirerek mesleğini yapmaya 
devam etmektedir. Esnaf Ahisi, 45 yıldır 
yorgancılık mesleğini devam ettirmekte  
ve bu meslekten gelir elde etmektedir. 

KASKETÇİLİK

Kasket genellikle erkeklerin giydiği, 
önü siperli başlık, şapka anlamına gelir. 
Kasket yapımında kumaş telis ve siper 
kullanılır. İslim telisleri kesilip dikilir, daha 
önceden sekiz köşe hâlinde biçilmiş ku-
maşların içine yerleştirilir ve son olarak 
siperi yapılır. 

Oldukça zor ve sabır isteyen bir iş olan 
kasketçilik, Malatya’da yapılmaya devam 
etmektedir. Diğer geleneksel el yapımı 
ürünlerde olduğu gibi şapkacılık da ustası 
ve üretimi azalan mesleklerden sayılabilir. 

Malatya’da Selahattin Tan, 50 yıldır 
şapkacılık yaparak ailesini geçindirmek-
tedir. Şapkaları, toptan veya perakende 
satarak mesleğini icra etmektedir. Yok ol-
maması için gençlere bu mesleğin sevdi-
rilmesi gerektiğini belirtmektedir.
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TAHTA ÇİVİLİ KUNDURA

Türkiye’de sadece Arapgir’e özgü  
tahta çivili ayakkabı yapımı, yemenici-
likle birlikte günümüze kadar varlığını 
sürdürmüştür. Tahta çivili ayakkabının 
yüzü hakiki deriden, tabanı sığır köse-
lesinden, iç astarı ise meşinden yapıl-
maktadır. 

Bu kunduraları farklı kılan ise kö-
selenin yapıştırılmak veya dikilmek 
yerine, gürgen veya fırınlanmış kayın 
ağacından yapılan 4-5 mm boyundaki 
ahşap çivilerle tabana monte edilme-
sidir. Sağlamlığı ve rahatlığının yanın-
da, taşıdığı otantik değer nedeniyle de 
bu kunduralar hâlâ kullanılmaktadır. 

Arapgir’de Erol Hakan tarafından 
imal edilen kunduralar, maalesef yo-
ğun talep görmemektedir. Yeni neslin 
ilgisizliği ve yetiştirilecek çırak buluna-
maması, bu mesleği yok olma tehlike-
si ile karşı karşıya bırakmaktadır.

MESTÇİLİK VE YEMENİCİLİK

Deri ya da keçe kullanılarak yapı-
lan mestler, ev içinde ve dışarı çıkarken 
ayakkabının içine giyilir. 

Yemeni; ayağa giyilen, ayağı kapatan, 
tamamen deriden, elle yapılan ayakkabı 
anlamına gelir. Yemeniler, yazlık olarak 
üretilir ve yağışsız havalarda giyilir. 

Malatya’da Mehmet Kuşdoğan, 65 
yıldır bu işi aşkla yapmaya devam etmek-
tedir. Mestçi Mamoş lakaplı, 76 yaşındaki 
Kuşdoğan, teknolojinin gelişmesiyle in-
sanların fabrikasyon ürünlere yöneldiğini 
ve yemeniciliğin yok olmaya yüz tuttuğu-
nu belirtmektedir.

81
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EL DOKUMASI GİYECEKLER

Malatya’da, özellikle hayvancılıkla uğraşılan 
köylerde yoğun olarak el dokumaları yapılmak-
tadır. 

Çeşitli motif isimleri verilerek yapılan patik, 
çorap ve eldivenler kuşaktan kuşağa aktarılarak 
devam ettirilmekte, anadan kızına öğretilerek ya-
şatılmaktadır. 

Giyim eşyası olarak ilk zamanlarda soğuktan  
korunmak amacıyla üretilen bu dokumalar hem 

önemli bir hediye olarak düğünlere gelen misafir-
lere verilmekte hem de bir çeyiz malzemesi ola-
rak kullanılmaktadır. Bazı insanlar bu dokumaları 
satın alarak örgü yapanlara küçük de olsa bir gelir 
sağlamaktadır. Bu el emeği, göz nuru dokumalar; 
sünnet törenlerinde kirveye, şehir dışından gelen 
akrabalara, tezkeresini almış askere, bebek ve 
gelinlere hediye olarak verilmektedir.

İĞNE OYALARI

Anlamlı mesajları, işlemedeki inceliği, bitmek 
tükenmek bilmeyen hayal gücüyle ustaların elin-
de her biri sanat harikasına dönüşen iğne oyaları 
kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. İlimizde daha 
çok başörtüsü ve yazma kenarlarıyla oda takım-

ları ve havlu kenarlarına oyalar yapılmaktadır. 
Gözü gören, eli iğne-iplik tutan birçok kadın oya 
yapmaktadır. İğne oyasının yanında mekik, tığ 
ve boncuk oyaları da sıkça yapılmaktadır. Gü-
nümüzde daha çok renk renk naylon iplerle oyalar 
yapılmakta ve aile bütçesine katkı sağlanmaktadır.

Çorap, patik ve eldiven gibi el emeği ürün-
lerin ekonomiye katkı sağlaması için neler 
yapılabilir? Açıklayalım.

Patik Çorap Eldiven

Yaprak İğne Oyası Azrail Menekşesi Örümcek Ağı
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Bakırcılık Yemenicilik

Yorgancılık

Halıcılık

Marangozluk

İlçemizdeki unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş meslekleri araştıra-
lım. Bu mesleklerin unutulma sebeplerini ve tekrar canlanması için yapılabi-
lecek çalışmaları aşağıdaki boşluklara yazalım.
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Demircilik
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ZENGİNLİKLERİYLE
malatya

Malatya, binlerce yıllık tarihî eserler ve eşsiz doğal güzellikler sunan bir şehirdir. Kayı-
sısı, tekstil ağırlıklı sanayisi, dinamik ekonomisi, 800 bini aşan nüfusu, Türkiye’nin dört bir 
yanına açılan yolları, tarihî ve kültürel değerleriyle Malatya, Doğu Anadolu’nun turizmde 
söz sahibi illerinden biridir. 

Malatya’nın Anadolu ile Mezopotamya arasındaki yol güzergâhında olması, tarihin 
ilk çağlarından bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Anado-
lu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Malatya’dan Hitit, Asur, Med, Pers, Roma, 
Arap ve Bizans uygarlıkları gelip geçmiş; son olarak Türkler, bu bereketli topraklar üzerin-
de yerleşip hüküm sürmeye başlamıştır. Birçok medeniyete ev sahipiği yapan Malatya’da 
farklı medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkündür. 

 Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, kaleler, köprüler, konaklar, camiler, kiliseler, küm-
betler ve türbeler gibi tarihe tanıklık etmiş kültürel zenginlikleri ve vadiler, şelaleler, içme-
ler, mağaralar ve yaylalar gibi doğal zenginlikleri ile Malatya, önemli bir turizm potansiye-
line sahiptir. Bu yönüyle de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
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Yusuf Paşa Bedesteni

İlçe: Darende

Bulunduğu Yer: Zaviye Mahallesi

Yapım Tarihi: -

Dönemi: Osmanlı Devleti (III. Mustafa)

TARİHÎ MEKÂNLAR

Bedesten, Darendeli Yusuf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen olan Bedesten, Osman-
lı’nın klasik kapalı çarşı planındadır. Ortadaki büyük avlu etrafında odalar sıralanmıştır. Yapının taşı-
yıcı duvarları kesme taşla, diğer duvarları ve üzeri moloz taşlarla örülüdür. Eski Darende’de bulunan 
Bedesten, aynı zamanda Darende’nin en eski çarşı merkezi konumundadır.

Kale, batı yönünde dik bir yamaçla Osmanlı Mezarlığı’na kadar inmektedir. Kale’nin kapı girişi 
Darende ilçesinin sırtını dayadığı dağlık yamacın üzerinde yer alan, sarp kayalıkların geçit verdiği 
dik yamaçtadır. Kapı, tek girişli olup kesme taşlardan yapılmıştır. Kayalar dik olduğundan geçiş sa-
dece bu kısımdan sağlanabilmiştir. Tepe üzerindeki alanda ve Tohma Çayı’na yakın bölümlerde, yer 
yer ayakta kalan sur kalıntılarına rastlanmaktadır. 

Zengibar  Kalesi

İlçe: Darende

Bulunduğu Yer: Zaviye Mahallesi

Yapım Tarihi: -

Dönemi: Osmanlı Devleti

Darende 7000 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir.  Persler tarafından işgal edilmiş, bölgedeki Zen-
gibar Kalesi'ni askeri üs haline getirmişlerdir. Darende'nin ilk yerleşim yeri bu kalenin içerisinde ol-
muştur. Sırasıyla Makedonlar, Romalılar ve Bizanslar yöreye egemen olmuştur. 8. yüzyıldan sonra 
Araplar tarafından ele geçirilen bölgedeki Zengibar Kalesi'ndeki yerleşim, kültür ve ticaret merkezi 
haline getirmişlerdir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Kervan yolu üzerinde yer alan Köprü, Orta Çağ’da Malatya-Giresun-Gümüşhane kuzey geçişini 
sağlamıştır. Taş Köprü, kesme taşlarla yapılmıştır. Üst kısmı geniş açılı bir üçgenin tepesi biçimin-
de, tek kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprü, bu mimari özellikleriyle ilçedeki diğer tarihî köprülerden 
farklıdır. Kozluk Çayı’nın daraldığı batı yönünde kurulan Köprü, dağ eteğinde, kayalık bir yerde bu-
lunması ve mimari farklılıklarıyla kendine has mistik bir cazibeye sahiptir. 

Tarihî mekânların restore edilerek turizme kazandırılma sebepleri nelerdir? Açıklayalım.

Millet Han 

İlçe: Arapgir

Bulunduğu Yer:  Köseoğlu Mahallesi

Yapım Tarihi: 1887-1888

Dönemi: Osmanlı Devleti

Millet Han, vakıf eseri olarak inşa edilmiştir. Kapısı, küçük bir havuzun yer aldığı dikdörtgen 
planlı avluya açılır. Üst katta, ahşap dikmeler üzerine kurulan iç balkon bulunur. Avlu içi balkonu 
odalarla çevrelenmiş olan Han, 2011 yılında restore edilmiştir. İnşa edildiği dönemin özgün mimari 
tarzını ve  Arapgir’in o dönemdeki ekonomik hayatını yansıtır. Bir ara kamu kurumlarınca hizmet 
binası olarak kullanılan Han, daha sonra turizme açılmıştır. 

Taş Köprü
 
İlçe: Arapgir

Bulunduğu Yer: Suceyin Mahallesi

Yapım Tarihi: MS 3. yüzyıl

Dönemi: Roma İmparatorluğu (Orta Çağ)

BİLİYOR MUSUNUZ?

Yapımında ve Anadolu’daki birçok tarihi yapıda duvar harcı olarak, Horasan harcı adı verilen bir 
bağlayıcı kullanıldığı görülmektedir. Bu harcın bileşiminde, pişmiş toprak tozu, kuvarz kumu, kireç, 
kül hatta yumurta akının kullanıldığı söylenmektedir. Değişik tip liflerin (keçi kılı, palmiye lifi, saman, 
vb.) harca yaklaşık %3 oranında katıldığı da görülmüştür. Bu sebeple yüzyıllar boyu ayakta durabil-
miştir.
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İNANÇ MEKÂNLARI

Sıddı Zeynep Kümbeti

Şehir merkezindeki Cami, 1843’te ulemadan Hocazade 
Hacı Yusuf tarafından yaptırılmıştır. 1893’teki depremde yı-
kılmış ve yerine bugünkü Cami inşa edilmiştir. İlk Cami’den 
ancak sağlam kalan minaresi günümüze gelebilmiştir. Ca-
mi’nin yeniden yapılması için başlatılan inşaat, maddi 
yetersizlikler nedeniyle durmak zorunda kalınca II. Ab-
dülhamit’e başvurulmuş ve Cami, Padişah’ın yardım-
larıyla tamamlanıp 1912 yılında ibadete açılmıştır. 

Yazıhan ilçesinin 6 km kuzeybatısındaki Fethiye belde-
sinde bulunan Cami, Abdüsselam oğlu Mustafa Paşa ta-
rafından 1566 yılında yaptırılmıştır. Halk arasında “Uzun 
Hasan Camii” olarak bilinmektedir. Osmanlı Dönemi, 
tek kubbeli, kare planlı cami örneklerinden olan bu 
yapının beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunmak-
tadır. Cami’nin üzeri dört yarım kubbe ile destek-
lenmektedir.

Battalgazi ilçesinin Karahan mevkisinde yer alan Kümbet, 
piramit külahlı ve çokgen yapıda olup kesme taştan yapıl-
mıştır. Kitabesi olmadığından içinde bulunan mezarın kime 
ait olduğu bilinmemektedir. Mimari özellikleri bakımından 
yapının XII. yüzyılın sonlarına ve mezarın Danişmend 
sultanlarından birine ait olduğu düşünülmektedir.

Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı mevkisindeki eski me-
zarlığın içinde yer alır. XII-XIII. yüzyıl Selçuklu yapısı oldu-
ğu düşünülmektedir. İki katlı Kümbet’in alt katı mumyalık, 
üst katı ziyaret yeri olarak inşa edilmiştir. Asıl mezar kıs-
mına, yapının kuzeyinde bulunan kapıdan girilir. Me-
zar kısmı taştan, kubbesi ve kubbe geçişi tuğladan 
örülüdür.

Yeni Cami

Fethiye (Abdusselam) Camisi

Kanlı Kümbet

BİLİYOR MUSUNUZ?
Selçuklu döneminden kalma mezar anıtı olup, Osmanlı döneminde suçluların infaz edildiği bir 

mekândır.Kümbette kullanılan  ‘‘kanlı’’ kelimesi ise yapılış amacından farklı olarak Osmanlı döne-
minde suçluları idam etmekte kullanılan bir yer olmasındandır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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XIV. yüzyılın büyük mutasavvıfı Şeyh Hamid-i Veli (1331-
1412), halk arasında Somuncu Baba olarak bilinir. Daren-
de’nin Zaviye Mahallesi’ndeki Somuncu Baba Türbesi, 
Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile bir arada bulu-
nur. Cami’nin bodrum katında Somuncu Baba Müzesi 
bulunmaktadır. Bu külliye, inanç turizmi açısından 
önemli bir cazibe merkezi durumundadır. 

Türbe, Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi yakınındadır. Hz. 
Hüseyin’in oğlu İmam Zeynel Abidin’e ait olduğu söylenen 
Türbe’nin kitabesi bulunmamaktadır. Eski yerinin Karaka-
ya Barajı suları altında kalması nedeniyle Türbe, şimdiki 
yerine taşınarak yeniden inşa edilmiş; Türbe’nin yan 
tarafına bir de cemevi yapılmıştır. Türbe’nin ziyaretçi 
sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Merkez Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Ermenilere ait Kilise, 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Doğu Anado-
lu’daki tek kubbeli kiliselerin en önemli örneklerinden bi-
ridir. Kubbesi tuğladan yapılmıştır. Kubbe bezemesinde 
merkezden başlamak üzere burgu motifinin yanı sıra 
geniş bir çembere ekli, sekiz demet yer almaktadır. 
Yapı, Malatya Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim 
Bürosu (KUDEB) tarafından restore edilmektedir.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahal-
lesi’nde bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabede, 
“Aziz Kirkor’un kapısı 1670 yılının, Mart ayının 18’inde, 
Simon Gabiskos eli ile yapıldı.” yazmaktadır. Küçük ki-
lise, dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapı Malatya Valiliği 
Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ta-
rafından restore edilmektedir.

Zeynel Abidin Türbesi

Taşhoron Kilisesi

Venk Manastırı 

Somuncu Baba Türbesi

BİLİYOR MUSUNUZ?
Malatya Somuncu Baba balıklarının Kıbrıs Savaşına katıldıklarına inanılmakta, savaş sonrasın-

da balıkların yerlerine yaralı döndükleri ifade edilmektedir. Bu balıklara yüklenen kutsiyetten dolayı 
da avlanmaları yasaktır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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MÜZELER

Malatya merkezde bulunan; daha önceleri Askerlik Şubesi olarak 
kullanılan yapı, 1893 yılında yapılmış olup Osmanlı Dönemi eserlerin-
dendir. Malatya Kent Müzesi; kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve eko-
nomik zenginliğini tanıtmak amacıyla kurulmuştur.  Malatya ile ilgili her 
türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bün-
yesinde bulundurmak ve bu verilere dayalı geçici ve sürekli sergiler dü-
zenlemek, kentin toplumsal ve kültürel yaşamında geçirdiği değişimleri 
anlatmak için Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulmuştur.

Kernek Meydanı’ndaki Malatya Müzesinde Neolitik Çağ, Kalkoli-
tik Çağ ve Tunç Çağı buluntuları ile Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Buradaki 
önemli eserler arasında Caferhöyük’te çıkarılan ve MÖ 8000 yılında ki-
reç taşından yapıldıkları tahmin edilen heykelcikler, Karakaya Baraj Gölü 
altında kalan ören yerlerindeki kazılardan elde edilen eserler yer alır. Mü-
ze’de Arslantepe’den çıkarılan Eski Tunç Dönemi’ne ait, bronzdan yapıl-
mış, gümüş kakmalı kılıç ve mızrak uçları; Geç Kalkolitik Çağ’dan kalma 
insan mezarları ile Eski Tunç Çağı’na ait mühürler de sergilenmektedir.

Hüseyinbey Mahallesi’nde, Atatürk Anıtı ve İnönü (Hürriyet) Par-
kı’nın karşısında yer alan, kesme taştan yapılmış XIX. yüzyıl Osmanlı 
yapısıdır. Atatürk, 1931 ve 1937 yıllarında Malatya’ya geldiğinde burada 
kalmıştır. Bina, önceleri Halk Evi ve Halk Eğitim Merkezi binası olarak 
kullanılmış, yapılan son düzenlemeyle de müzeye dönüştürülmüştür. 
1 salon ve 6 odadan oluşan müzede konferans salonu, Atatürk’ün Ma-
latya’ya geldiği zaman kullandığı eşyaların sergilendiği bir oda, Atatürk 
kitaplığı ve Cumhuriyet Dönemi fotoğrafları yer almaktadır.

Kent Müzesi

Malatya Müzesi

Atatürk Evi Müzesi

Etnografya Müzesi

Sinema Caddesi’nde bulunan ve Beş Konaklar diye adlandırılan 
konaklardan biri, Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir. 1935-
1940 yılları arasında yapılan bahçeli ev, iki katlı olup kerpiçten inşa 
edilmiştir. Alt kattaki “hayat”, dikdörtgen bir avluya açılır. Hayatın iki ta-
rafında üç oda, ocaklık ve mutfak bölümü bulunur. Üst katta yer alan 
altı odada, Malatya ve yöresine ait etnografik eserler sergilenmektedir.
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ANITLAR

Sanat Sokağı’ndaki iki katlı, ahşap bir evde oluşturulan Müze, Türki-
ye’nin en büyük; dünyanın ise üçüncü büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi’dir. 
Müze’de en eskisi 1876, en yenisi 2010 yılında üretilen fotoğraf makineleri 
sergilenmektedir. Müze’de 29 yıl boyunca koleksiyoncular tarafından top-
lanan 1965 fotoğraf makinesi ve 3500 aksesuar; film yıkama ve kart baskı 
laboratuvarları ile nostaljik sinema salonu da bulunmaktadır. 

Malatyalı devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaş-
kanı Turgut Özal anısına açılmış olan müze, İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi’nin giriş katında yer almaktadır. Müzede, Özal’a ait 
fotoğraflar ve özel eşyalar sergilenmekte; Özal adını taşıyan hediyelik 
eşyalar satılmaktadır.

Fotoğraf Makinesi Müzesi 

Turgut Özal Müzesi

Atatürk Anıtı

İnönü Anıtı
Malatya Valilik Binası önündeki Kapalı Çarşı üzerinde 

bulunan anıt, kaide ve heykel grubu olmak üzere iki kade-
meden oluşmaktadır. Kaidenin dört cephesinde, Millî Müca-
dele’yi ve cumhuriyetin kazanımlarını simgeleyen sekiz figür yer 
almaktadır. Kaide üzerindeki ikinci zeminde ayakta duran, bronz, 
altı metrelik İsmet İnönü heykeli yükselmektedir. Anıt, 1947’de Mi-
mar Nejat Sirel ve Heykeltıraş Hakkı Bey tarafından yapılmıştır.

1947 yılında yaptırılan anıt, şehir merkezinde, Orduevi 
ile İnönü (Hürriyet) Parkı arasındaki bulvarda yer almakta-
dır. Anıt’taki Atatürk, yanındaki genç atlet ve aralarında bulu-
nan Türk bayrağı; Atatürk’ün en değerli mirası olan millî ege-
menliği, Türk gençlerine emanet ettiğini sembolize eder. Anıt, 
Mimar Nejat Sirel ve Heykeltıraş Hakkı Bey tarafından yapılmıştır.

Malatya’daki müzelerin turistler tarafından ziyaret edilmesinin ekonomiye katkıları neler-
dir? Açıklayalım.
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DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZ  

Levent Vadisi
Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi’nde yer alan 

Vadi, şehir merkezine 47 kilometre uzaklıktadır. 
Jeolojik olaylar sonucunda oluşan farklı büyüklük-
teki mağaralarda, Geç Hitit Dönemi’nden kaldığı 
düşünülen kaya kabartmaları bulunmaktadır. Doğa 
yürüyüşü, paraşüt, kaya tırmanışı, kampçılık ve iz-
cilik gibi spor ve alternatif turizm faaliyetlerinin yeni 
rotası olma yolundaki Levent Vadisi, kaya kabart-
maları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekle-
mektedir.

Karanlıkdere Kanyonu 
Doğanşehir’in Erkenek kasabasındaki Kanyon, 

2324 m uzunluğunda olup şehir merkezine yakla-
şık 100 km  mesafededir. Yol seviyesinden itiba-
ren Kanyon’un derinliği 100 m’den daha fazladır. 
Ne kadar yakından bakılırsa bakılsın, çoğu yerde 
tabanı görmek mümkün değildir. Kanyon’daki su, 
kimi zaman oluşturduğu 30 m yüksekliğindeki şe-
lale ile görsel bir şölen seyri sunarken kimi zaman 
da kendini görmek isteyen gözlerden saklanırcası-
na kayaların arasından bir sır gibi akar gider. 

Günpınar Şelalesi
Darende ilçe merkezine 8 km mesafedeki 

Günpınar Mahallesi’ndedir. Şelale’nin suyu, üç 
kademe hâlinde, yaklaşık 40 m yükseklikten dö-
külmektedir. Şelale’nin sol tarafında, ana dereden 
bağımsız olarak gelen kaynak suyu, kış mevsi-
minde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye ben-
zetmektedir. Yaklaşık 1,5 km uzunluğundaki do-
ğal yürüyüş parkuru, doğanın güzelliğini izlemeye 
gelen ziyaretçilere aynı zamanda zevkli bir dağ 
yürüyüşü imkânı da sunmaktadır.

Akçadağ Belediyesi tarafından  düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali ile Levent Vadi-
si kamp alanında farklı spor dallarında sporcular bir araya geliyor. Festival kapsamında kamp kuru-
lacak ve gelen konuklar kamp ateşinin etrafında buluşarak hem yarışmaların keyfini çıkaracak hem 
de müzikler eşliğinde doyasıya eğlenecek

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Sulu Mağara 
Doğanşehir’in Polat beldesindeki mağara, 

2260 m yüksekliğindeki Kuzkaya Tepesi’nin 2150. 
metresinde bulunmaktadır. Mağaraya 20 m uzun-
luğundaki dar ve alçak bir girişten girilir. Birinci bö-
lüm yaklaşık 35 m çapında dairevi yapıdadır. Bu-
radan kuzeydeki teraslara tırmandıktan sonra dar 
bir boğazdan ikinci bölüme geçilir. Bu bölüm ise 
yaklaşık 6 m çapında ve 3 m yüksekliğindedir. Her 
iki bölümde de görülmeye değer çok sayıda sarkıt 
ve dikit bulunmaktadır. 

İspendere İçmesi
Kent merkezinin 25 km doğusunda bulunan 

İspendere Mahallesi’ndeki İçme, üç kaynaktan 
çıkan doğal sudan oluşur. İspendere İçmesi; sin-
dirim sistemine, idrar yollarına ve karaciğer has-
talıklarına iyi geldiğine inanılan şifalı sudan ya-
rarlanmak amacıyla ilimiz ve diğer illerden gelen 
ziyaretçilerin uğrak yeridir. Suyu, doğası ve tesis-
leriyle İspendere İçmesi güzel bir dinlenme alanı-
dır. Bölgenin sağlık turizmine kazandırılması ama-
cıyla çalışmalar yapılmaktadır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Yerli halk, mağaranın ikinci bölümden sonra da devam ettiğini söylemektedir. Fakat burada her-
hangi bir geçiş yeri bulunamamıştır. Her iki bölümde de çok sayıda sarkıt ve dikit bulunmaktadır. 
Mağaranın, oluşumundan itibaren doğal şekliyle kaldığı ve büyük bölümüne insan elinin değmediği 
tahmin edilmektedir.

Sarıçiçek Yaylası
Malatya’nın kuzey platosu üzerinde, Arapgir’in 

kuzeyinde yer almaktadır. Sarıçiçek Yaylası, üze-
rindeki vadilerin derin olmadığı, dalgalı arazi yapı-
sıyla geniş ve yüksek bir yayla durumundadır. Su 
kaynakları bol olan Yayla, kalın bir toprak örtüsüyle 
örtülmüştür ve zengin otlaklarla kaplıdır. Yayla’da 
küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yaygın olarak ya-
pılmaktadır. Buradaki hayvanlardan elde edilen 
ürünler kalitelidir ve bu ürünlerin tadı meşhurdur.
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MESİRE ALANLARI

Takaz Mesire Alanı

Doğanşehir’in 14 km güneydoğusunda-
ki Sürgü beldesi kaynak sularının çıktığı Sür-
gü Vadisi’nde yer alan Takaz, kaynak suyuyla 
oluşan doğal bir akvaryum görünümündedir. 
Takaz, yöre halkının oldukça rağbet ettiği bir 
mesire yeridir. Malatya’dan da her gün çok sa-
yıda ziyaretçi, bu mesire alanının güzelliklerini 
görmek ve lezzetli alabalıklarından yemek için 
Takaz’a gitmektedir. 

Gündüzbey Mesire Alanı

Malatya’ya 8 km uzaklıktaki Gündüzbey 
beldesi, özellikle yaz aylarında bol oksijenli te-
miz havası ve yeşilliği ile göz kamaştırmaktadır. 
Gündüzbey; piknik alanları, otantik kır lokanta-
ları, ünü Malatya’yı aşan yeşillikler içindeki kiraz 
bahçeleri ve soğuk suları ile görülmeye değer 
bir yerdir. Malatya Valiliği Koruma Uygulama ve 
Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yapılan 
çalışmalarda, tarihî evlerin sokağa bakan cep-
heleri ile avlu duvarlarının restorasyonu yapı-
larak bu evler günlük yaşama kazandırılmıştır.

İç ve dış turizmin canlanması ve Malatya’nın eşsiz doğa güzelliklerinin tanıtılması için 
neler yapılabilir? Tartışalım.

Turgut Özal Tabiat Parkı 

Malatya’nın merkezine 5 km mesafede olan 
mesire alanı, Orduzu Mahallesi’ndedir. Yöre 
halkı tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin 
başında gelmektedir. Orduzu Pınarbaşı, kay-
nak sularının önüne set çekilerek oluşturulan 
gölü ve gölün her iki yamacındaki çamlıkları 
ile güzel bir manzara ve piknik alanına sahip-
tir. Orduzu Pınarbaşı’nda seyrine doyum olma-
yan manzara eşliğinde piknik yapabilme imkânı 
vardır.
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Etkinlikteki görsellerin tarihî, doğal, dinî, kültürel unsurlardan hangisi-
ne ait olduğunu belirterek bu mekânları tanıtalım.A
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MALATYA’DA ULAŞIM

Malatya’da Ulaşım

Bir şehrin ulaşım imkânları, orada ya-
şayan insanların yaşam kalitesi ve kentin 
gelişmesi için önemli bir unsurdur. Şehir 
içinde yapılan yollar, köprüler, kavşaklar, 
alt ve üst geçitler ile toplu taşıma hizmet-
lerinin geliştirilmesi ulaşımı kolaylaştırarak 
orada yaşayan insanların yaşam kalitesini 
artırmaktadır.
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Yaşadığımız yerde ulaşım ile ilgili hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Açıklayalım.

Malatya’da şehir içi ulaşım, genellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetlerinin halkın 
hizmetine sunduğu belediye otobüsleri, trambüsler, halk otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. 

Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, şehir içi trafiğinde ne gibi değişikliklere yol 
açar? Açıklayalım.

Trambüs, elektrik ile ça-
lışan toplu taşıma sistemi-
dir. 36 km olan güzergâhta 
57 istasyon bulunmaktadır. 
Trambüs seyir hattı, MAŞTİ’ 
den başlayarak İnönü Üniver-
sitesine kadar devam etmek-
tedir. Bu sistem Türkiye’de ilk 
kez Malatya’da kurulmuştur.

Malatya’daki şehir içi 
toplu taşıma araçlarından 
biri de minibüstür. 27 hat ile 
36 güzergâhta hizmet ve-
ren minibüslerle hem şehir 
içindeki mahallelere hem 
de ilçelere ulaşım sağlan-
maktadır.

Belediye otobüsleri ile 
şehir merkezinin her ma-
hallesine ve Malatya’nın 
bazı ilçelerine ulaşım sağ-
lanmaktadır. Toplam 310 
otobüs ile 77 güzergâh ve 
2000’den fazla ara durakta 
hizmet veren otobüslerin bir 
kısmı, özel halk otobüsüdür.

Şehir İçi Ulaşım İmkânlarımız

Trambüs Otobüs Minibüs
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Malatya merkezden ilçeler ve komşu şehirlere ulaşım sağlanan dört garaj bulunmaktadır. 
Bu garajları inceleyelim.

İlçe ve Mahalle Terminali, şehir merkezinin 
kuzeyindeki Bentbaşı Mahallesi’nde bulun-
maktadır. Bu terminalden Darende, Doğanşe-
hir, Arguvan, Kuluncak, Hekimhan, Güzelyurt, 
Kurucaova, Ören, Tohma, Kürecik, Kozluca, 
Elazığ, Adıyaman ve Adıyaman’ın Gölbaşı il-
çesine toplu taşıma yapan araçlar hareket et-
mektedir.

İlçe ve Mahalle Terminali

Kuzey Garajı, Malatya Yeni Sanayi Site-
si-Çarmuzu Mahallesi yolu üzerinde bulun-
maktadır. Yazıhan, Arapgir, Yeşilyurt, Arguvan, 
Hekimhan ilçelerimize toplu taşıma hizmeti ve-
ren araçlar buradan hareket etmektedir.

Kuzey Garajı

Çevreyolu’nun altında, Sancaktar Mezarlı-
ğı’nın arkasında bulunmaktadır. Pütürge, Do-
ğanyol, Kale, Elazığ ve Adıyaman’ın Sincik 
ilçesine toplu taşıma hizmeti veren araçlar bu-
radan hareket etmektedir.

Doğu Garajı

Kamyon Garajı, Dilek yolu üzerindeki Nak-
liyeciler Sitesi’nin yanında bulunmaktadır. Şe-
hirlerarası taşımacılık yapanlara bekleme ve 
dinlenmeleri için hizmet vermektedir.

Kamyon Garajı
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Ulaşım imkânlarının yaşadığımız yerin gelişmesine katkıları nelerdir? Açıklayalım.

Ulaşım, bir yerin tarım ve sanayisinin gelişmesi için önemlidir. Bu yüzden ulaşım ağının merke-
zinde olan yerleşim yerleri gelişip büyürken ulaşım ağına uzak olan yerler fazla gelişim gösteremez. 
Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan kara yolu ağının üzerinde bulunan ilimiz; kara yolu, hava 
yolu ve demir yolu ulaşımı bakımından birçok avantaja sahiptir. Hem yolcu trafiği hem de yük trafiği 
yoğun olan ilimiz, lojistik açıdan hızla gelişmektedir.

Malatya, İç Anadolu ve Akdeniz’den gelerek Güneydoğu Anadolu’ya yönelen kara ve demir yol-
ları üzerinde yer alır. Malatya, hava yolu ile Ankara ve İstanbul’a, kara ve demir yolları ile ülkemizin 
bütün illerine doğrudan bağlıdır ayrıca kısmen Karakaya Baraj Gölü üzerinden feribotlar ile de ula-
şım sağlanmaktadır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ULAŞIM İMKÂNLARIMIZ

Kara Yolu Ulaşımı
 
Malatya, kara yolu ulaşımı bakımından oldukça rahat bir ildir. Bunun sebebi Malatya’nın avantaj-

lı bir konuma sahip olması ve Kayseri, Adana ve Sivas istikametindeki yolların yenilenerek kısalma-
sıdır. Sınır kapılarına, özellikle Mersin ve Trabzon limanlarına yakın olan Malatya; Akdeniz ülkeleri, 
Rusya ve Ortadoğu ülkelerinde bulunan firmalarla kurulacak ticari ilişkilerde avantajlı durumdadır. 
Günlük, düzenli aralıklarla batı ve güney yönünde Kayseri, Ankara, Adana, Mersin istikametlerine; 
doğu yönünde ise Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır istikametlerine tarifeli otobüs seferleri, yük ve 
kargo taşımacılığı yapılmaktadır.

Ülkemizin değişik şehirlerine otobüs seferlerinin yapıldığı Malatya Otobüs Terminali, il merkezi-
ne 5 km uzaklıktadır. Terminale minibüs, belediye otobüsü ve taksiyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kara Yolu Ulaşımı
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Malatya için önemli bir tarım ürünü olan kayısının ekonomik değerinin artırılmasında, 
kara yolu ulaşımının katkıları neler olabilir? Açıklayalım.

Malatya’nın sınır kapılarına ve limanlara kara yolu bağlantısının olmasının şehrimiz eko-
nomisine katkıları neler olabilir? Açıklayalım.

Malatya’nın liman ve sınır kapılarına uzaklığını gösteren aşağıdaki hari-
tayı inceleyelim. Haritanın altındaki soruları araştırarak ilgili alana yazalım.
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 Demir Yolu Ulaşımı

 Malatya kara yolu bakımından olduğu kadar demir yolu bakımından da önemli bir kavşak özel-
liği gösterir. Malatya’dan geçen Güney Ekspresi, 4 Eylül Mavi Treni, Fırat Ekspresi ve Güney Van 
Gölü Ekspresi ile hem yolcu hem yük taşımacılığı yoğun olarak yapılmaktadır.

 Malatya’nın Adana’ya, Sivas üzerinden Ankara ve İstanbul’a, Elazığ üzerinden İran sınırına ve 
yol sathı üzerinden de Diyarbakır ve Kurtalan’a olmak üzere, Adıyaman dışında tüm komşu kent 
merkezlerine demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. İlimizdeki demir yolu ağı 238 km’dir. Malatya 
demir yolu ile Elazığ’a 119 km, Diyarbakır’a 234 km, Kahramanmaraş’a 226 km, Sivas’a 252 km ve 
Erzincan’a 361 km uzaklıktadır.

TCDD Malatya Bölge Müdürlüğü, Malatya’da demir yolu taşımacılığını yaygınlaştırmaya çalış-
maktadır. 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne yol ve yükleme rampası yapımı ile Demir Yolu Lojistik Üssü 
Projesi’nin hayata geçirilmesi bu çalışmalardan bazılarıdır. Bu projelerin tamamlanmasıyla ilimiz, 
demir yolu taşımacılığında daha etkin bir konuma gelecektir. Batıdan Sivas’a kadar uzanan yüksek 
hızlı tren yolunun Malatya’ya kadar uzanması projesi ile yolcu taşımacılığı da daha güvenli ve hızlı 
bir şekilde yapılacaktır.

Malatya Tren İstasyonu, kent merkezine 3 km uzaklıktadır. İstasyona taksi, minibüs ve belediye 
otobüsüyle ulaşım sağlanmaktadır.

Demir Yolu Ulaşımı
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 Hava Yolu Ulaşımı

 İlimizin hava yolu ulaşımının sağlandığı Malatya Erhaç Havalimanı hem sivil taşımacılığında 
hem de askerî amaçlı hizmet vermektedir. Türk Hava Yollarının yanı sıra özel hava yolu şirketlerinin 
İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’den Malatya’ya; Malatya’dan da bu şehirlere tarifeli seferleri bu-
lunmaktadır. Yılın her ayında, uluslararası büyük uçakların bile inip kalkmasına uygun olan Havali-
manı’ndan haftanın her günü düzenli uçak seferleri yapılmaktadır.

 Malatya Erhaç Havalimanı, kent merkezine 34 km uzaklıktadır. Havalimanı’na, özel servisler ve 
taksi ile ulaşım sağlanmaktadır.

 Malatya’nın ulaşımdaki avantajları, ekonomisini de olumlu yönde etkilemektedir. Düzgün ulaşım 
ağı, Malatya’nın bölge içinde bir ticaret ve sanayi merkezi olması yolunda önemli etken olmaktadır.

Yollara paralel olarak kurulmuş nakliye ambarları ve kargo firmaları her tür taşıma hizmeti vere-
bilecek kapasitededir. Son yıllarda kurulan Gümrükler Başmüdürlüğü ve açılmak üzere olan güm-
rük giriş-çıkış kapıları, Malatya’da yapılacak ihracat işlemleri için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
Bölgede soğuk zincir taşımacılıkta yapılacak yatırımlarla yaş sebze ve meyve ihracatı yapanlar için  
önemli avantajlar sağlanacaktır.

Malatya’nın ulaşım açısından avantajlı bir yerde olmasının yaşantımıza ne gibi katkıları 
vardır? Açıklayalım.

Hava Yolu Ulaşımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür-
lüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı 
istatistiklerine göre yılın ilk sekiz ayında 6457’si dış hat olmak 
üzere toplam 493 077 yolcu Malatya Erhaç Havalimanı’ndan 
taşınmıştır. Yük taşımacılığında ise buradan taşınan yük mik-
tarı, yine yılın ilk sekiz ayı için 4 497 tondur.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Herhangi bir acil durum (yangın, kaza, hırsızlık vb.) ile karşılaştığımızda neler yapmamız 
gerekir? Açıklayalım.

Yaşamımız boyunca hiç beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumlarda te-
laşlanmak ve panik yapmak yanlış davranışlar yapmamıza sebep olabilir. O nedenle sakin olmak, 
nereden nasıl yardım alacağımızı bilmek önemlidir. Acil durumlarda yardım alabileceğimiz ve bilme-
miz gereken çok önemli telefon numaraları vardır. Bu telefon numaraları, acil durum anları dışında 
aranıp meşgul edilemez.

Acil durumlarda aramamız gereken telefon numaralarından bazılarını inceleyelim.

Karşılaşılan olayların 
hangi kurumu veya kurum-
ları ne derecede ilgilendirdi-
ği veya önceliğin hangisinde 
olduğu hususunda tereddü-
de düşüldüğünde ve birkaç 
kurumu ilgilendiren bir olay 
karşısında aranması ge-
reken numaradır. 112 acil 
çağrı merkezi sisteminin iki 
temel amaç ve işlevi vardır:

1. Acil durum çağrısı 
yapma hâlinde vatandaş-
ların birden çok numara 
yerine tek bir numarayı öğ-
renmeleri.

2. Acil yardım çağrısı 
aldıktan sonra en kısa sü-
rede olay mahalline ya da 
acil durumdaki kişiye ula-
şabilme.

Ülkemiz genelinde yan-
gın ve itfaiyeyi ilgilendiren 
olaylarda aranacak acil yar-
dım numarasıdır. 110’u aradı-
ğımızda karşımıza çıkan ha-
berleşme personeline kendi 
bilgilerimiz ile olay yerinin 
açık adresini, görebiliyorsak 
yangının çeşidi, yangın yeri-
nin kaç katlı olduğu, mahsur 
kalan olup olmadığı ve biliyor-
sak yaralılar hakkındaki bilgi-
yi sakin, açık ve anlaşılır bir 
şekilde aktarmalıyız. Şayet 
yangın yerinin açık adresini 
bilmiyorsak yakıt istasyonu, 
okul, cami, market, işyeri gibi 
belirgin bir noktanın bilgisini 
vermemiz, itfaiyenin olay ye-
rine ulaşmasını kolaylaştıra-
caktır.

Ülkemiz genelinde po-
lisiye olaylarda aranacak 
acil yardım numarasıdır. 
Bu telefonlara yaptığımız 
acil yardım talepleri, ilgili-
ler tarafından değerlendi-
rilir ve görevlilerin anında 
olaylara müdahale etmesi 
sağlanır. 155 Polis İmdat 
hizmetlerinden etkili ve sü-
ratli netice alabilmek için 
konuşmalarımızı kısa ve 
öz olarak yapmamız, uzun 
süreli ve meşgul edici ko-
nuşmalardan kaçınmamız 
gerekmektedir. Bu çağrı 
merkezinin 155 SMS hiz-
meti de bulunmaktadır. 
155 SMS hizmeti, herkesin 
kullanımına açık olmak-
la birlikte özellikle engelli 
vatandaşların bu hizmeti 
rahatlıkla kullanmalarına 
olanak vermektedir.

110 İTFAİYE 155 POLİS İMDAT
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KÜTÜPHANELER

Kütüphaneler bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihî ve ekonomik yapısı ile ilgili bilgi edin-
meyi sağlar; yaşam boyu ve bireysel öğrenme çabalarını destekler. Başta çocuklar olmak üzere 
bölge halkında okuma kültürü oluşturur ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırır. Toplumun 
bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmasını ve bu beceriyi geliştirmesini sağlar. Her düzeydeki örgün 
ve yaygın eğitimi destekler. Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmeleri için fırsatlar 
sağlar. Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur. Somut olmayan yerel 
kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına 
katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler. Kültürler arası diyaloğu geliştirir.

Ünite 5

ŞEHRİMDE BEN

MALATYA’DA KÜLTÜR VE SANAT

Sanat Etkinlikleri
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İlimizde birçok kütüphane bulunmaktadır. Bunlardan birini inceleyelim.

Malatya İl Halk Kütüphanesi

Malatya İl Halk Kütüphanesi ilk olarak 1950 yılında Halk Evinin (bugünkü yeri itibarıyla Atatürk 
Müzesi) çok sayıda kitabı ile Malatya Umumi Kütüphanesi adıyla hizmete açılmış, daha sonra çe-
şitli yerlerde faaliyetini sürdürmüştür. Şimdi ise Beşkonaklar’da Malatya İl Halk Kütüphanesi adıyla 
hizmet vermektedir ayrıca belde ve ilçelerde de kütüphaneler mevcuttur.

Malatya’daki Diğer Kütüphaneler
                                                                     
• Malatya İl Halk Kütüphanesi 
• Malatya Sabancı Halk Kütüphanesi 
• İnönü Üniversitesi Kütüphanesi 
• Battalgazi Halk Kütüphanesi  
• Malatya Yeşilyurt Halk Kütüphanesi 
• Akçadağ İlçe Halk Kütüphanesi 
• Arapgir İlçe Halk Kütüphanesi 
• Arguvan İlçe Halk Kütüphanesi 
• Battalgazi İlçe Halk Kütüphanesi 
• Darende İlçe Halk Kütüphanesi 
• Dilek Şube Halk Kütüphanesi
• Doğanşehir İlçe Halk Kütüphanesi 

• Erkenek Halk Kütüphanesi 
• Güzelyurt Halk Kütüphanesi 
• Hekimhan İlçe Halk Kütüphanesi 
• Kale İlçe Halk Kütüphanesi 
• Merkez Konak Halk Kütüphanesi 
• Kuluncak İlçe Halk Kütüphanesi 
• Polat Halk Kütüphanesi 
• Pütürge İlçe Halk Kütüphanesi 
• Yaygın Halk Kütüphanesi 
• Yazıhan İlçe Halk Kütüphanesi 
• Yeşilyurt İlçe Halk Kütüphanesi

İl Halk Kütüphanesi

Kitap okumak; kelime hazinesi ve hayal gücünü zengin-
leştirir, zekâyı geliştirir, stresi azaltır, bilgiyi çoğaltır, hafızayı 
güçlendirir, odaklanmayı artırır, daha rahat uyumayı sağlar,  
sosyallik kazandırır, mutluluk verir. 

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM)

7’den 70’e her vatandaşın ilgisine göre bir kurs bulabileceği MABESEM; eğitim ve öğretim döne-
minde, el sanatlarından bilişime, spordan müziğe, giyimden kişisel gelişime birçok branşta ücretsiz 
sanat ve meslek eğitimi vermektedir.

 Malatya Büyükşehir Belediyesinin yakınındaki Sanat Merkezinde, temel müzik eğitimi kapsa-
mında ses ve şan eğitimi verilmektedir. Keman, bağlama, piyano, gitar, ney, ebru, takı tasarım, 
kara kalem, yağlı boya, hüsnühat, tezhip, heykel, bez bebek, çini, tenis, temel sanat eğitimi, grafik 
tasarım, el sanatları, tiyatro kursları da bulunmaktadır. Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle 
düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere, dönem sonunda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve-
rilmektedir.

Kursların yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir tiyatrosu, el sanatları sergisi, 
gitar dinletisi, konser gibi sanatsal etkinlikler de düzenlenmektedir.

BİLİM, EĞİTİM VE SANAT MERKEZLERİ

Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve 
gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim anlamına gelmektedir. Belli 
bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen, bilgi edinme ve yöntemli araştırma 
sürecidir.

Sanat eğitimi bireylerin kişilik gelişimlerini, davranışlarını, dikkatlerini yoğunlaştırmalarını ve 
gözlem yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir. Bunların dışında sanat eğitimi yaşamı algılama, 
ve yorumlama, yaratıcılık, düşünme sistemlerini geliştirme, iletişim becerilerini artırmada da etkili 
olmaktadır. 

MABESEM

Sanat etkinlikleri kişinin yaratıcı düşünebilmesi, geçmişle gelecek arasında bağ kurabilmesi, 
sosyal bir birey olabilmesi, el becerisi gerektiren işlerde başarılı olabilmesi, birden fazla iş yapabilme 
yeteneğini geliştirebilmesi, kendi yeteneklerini keşfedebilmesi ve kendini rahatlıkla ifade edebilme-
sini sağlar.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Sabancı Kültür Sitesi (Devlet Tiyatrosu)

Yapımını Sabancı Vakfının üstlendiği Sabancı Kültür Site-
sinin kullanım hakkı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devre-
dilmiştir. Merkez, Devlet Tiyatrosuna ev sahipliği yapmaktadır. 
Farklı illerden gelen devlet tiyatrosu ekipleri, Malatya Devlet 
Tiyatrosunda çeşitli oyunlar sahnelemektedir. Özel tiyatrolar ve 
etkinlikler de yapılmaktadır.

FESTİVALLER

Kültürel miras ögesi olarak festivaller, toplumun kendine has değerlerini kutlamak, anmak veya 
paylaşmak amacıyla düzenlenen, toplumun sahip olduğu sosyal ve kültürel zenginliklerin sergi-
lendiği etkinliklerdir. Yerel ve toplumsal kültür ögelerinin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarıl-
masında, toplumdaki sosyal yapının değişmesi ve gelişmesinde bir aktarım aracı vazifesi gören 
festivallerin büyük bir yeri ve önemi vardır. Düzenlenen festivallere hem yöre halkının hem de yerli 
ve yabancı turistlerin katıldığı düşünüldüğünde festivallerin kültürler ve toplumlar arası etkileşimin 
önemli bir parçası olduğu söylenebilir.

SİNEMALAR

Sinema, geçmişi ve geleceği şimdiki zamana taşıyan görsel bir sanattır. Işık, ses, gölge, hayal 
ve umutların yansıtıldığı, yerli ve yabancı filmlerle sinemaseverleri buluşturan Malatya’daki sinema-
lardan biri şehir merkezinde diğeri alışveriş merkezinde hizmet vermektedir.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi

İstasyon kavşağında bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğünü de barındıran Malatya Kongre ve Kültür Merkezi; iki se-
yir salonu, iki sergi salonu ve bir bale-folklor salonu ile ulusal ve 
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkezdir. Kültür 
Merkezi kongre, panel, seminer, kurs, konferans, tören, tiyatro, 
folklor, sergi ve kermes gibi etkinliklerin yapılabileceği, her türlü 
teknik donanıma sahip uygun alanlardan oluşmaktadır.

SANAT GALERİLERİ

Sanat galerileri,  duyguların geliştirilmesi için etkin öğrenme yoluyla kavramları eğlenceli biçim-
de kullanma olanağı sağlar. Bireylerin sanatsal gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratır.

İlimizdeki kültür ve sanat imkânlarının bize sağlayacağı katkılar nelerdir? Açıklayalım. 

ŞİMDİ GEZİ ZAMANI
Yukarıdaki sanat merkezlerine gezi düzenleyelim.
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Malatya Uluslararası 
Kültür, Sanat ve Kayısı 

Festivali

İlimizde şenlikler kapsamında yapılan fuar ve festivallerden birkaçını inceleyelim.

Düzenlendiği Tarih: 
Temmuz ayının üçüncü 

haftası

Düzenlenme Zamanı: 
Her yıl temmuz ayı

Malatya Uluslararası 
Film Festivali 

Düzenlenme Zamanı: 
Her yıl kasım ayı

Düzenleniş Amacı: Malatya Valiliği tarafından düzenle-
nen Malatya Uluslararası Film Festivali, bölgesinde ilkleri ya-
şatan bir festival olma özelliğine sahiptir. Festivalde ülkemizin 
ve dünya sinemasının seçkin örnekleri gösterilmekte, uzun ve 
kısa metrajlı filmler ve belgeseller sinemaseverlerin beğenisi-
ne sunulmaktadır.

Gösterimlerin ardından yapılan seyirci-sanatçı buluşmala-
rı, oyuncu ve yönetmenlerle yapılan söyleşiler sinemaseverle-
re dolu dolu bir festival havası yaşatmaktadır.

Düzenleniş Amacı: Malatya’nın hem kültürel hem de 
ekonomik değerlerini Türkiye’ye ve dünyaya daha iyi tanıtmak 
ayrıca kayısının bereketi ile sanat, spor ve müziğin coşkusunu 
bir araya getirmektir.

Uluslararası düzeyde katılımın olduğu Kayısı Festivali; sa-
natçıların konserleri, halk oyunları topluluklarının gösterileri, 
çeşitli spor müsabakaları ve ilginç yarışmalarla zengin bir içe-
riğe sahiptir. Ülke genelindeki katılımlardan dolayı bu festival, 
kentin ekonomik hayatına büyük katkı sağlamaktadır.
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Malatya Anadolu 
Kitap ve Kültür 

Fuarı

Düzenleniş Amacı: Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın 
amacı, 7’den 70’e kitapseverleri kitapla buluşturmanın zemi-
nini oluşturmaktır.

Fuar süresince imza günleri, söyleşiler, şiir geceleri dü-
zenlenir. Okurlar, yazarlarla bir araya gelme ve onlarla sohbet 
etme imkânına kavuşur. Malatya Anadolu Kitap Fuarı; fuara 
iştirak eden yayınevi, yazar ve okur sayısı açısından Anado-
lu’nun en büyük kitap fuarlarından biridir. 

Düzenlenme Zamanı: 
Her yıl nisan ayı

Arguvan Türkü 
Festivali

Düzenleniş Amacı: Arguvan, Anadolu halk şiiri ve müzi-
ğinin kültürel değerlerinden biridir. Arguvan Türkü Festivali, 
türkü sevdalılarını buluşturan sanatsal bir etkinliktir. Argu-
van Türkü Festivali sergiler, sokak tiyatrosu gösterileri, köy 
gezileri gibi kültürel faaliyetleri barındıran zengin bir içeriğe 
sahiptir. Festival kapsamında çok sayıda sanatçı ilçeye gel-
mekte ve konserler düzenlemektedir. Arguvan Türkü Festiva-
li’nin amacı  toplumu ülke ve dünya kültürleriyle buluşturmak, 
Arguvan türkülerinin ve ilçenin tanıtımını yapmaktır.Düzenlenme Zamanı: 

Her yıl temmuz ayı
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Malatya’daki festivaller ve fuarlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak 
aşağıdaki etkinliği dolduralım.A

RA
ŞTIRIYORUM

Tarım Teknolojileri, Makine, 
Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Yeşilyurt Kiraz-Kültür ve Spor 
Şenliği

Doğanşehir Elma ve Kültür Şenliği

Darende Zengibar Karakucak Güreş 
ve Kültür Festivali

İl İl Yöresel Ürünler Fuarı

Düzenlendiği Tarih: ............................ 
Düzenleniş Amacı: .............................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 

Düzenlendiği Tarih: ............................ 
Düzenleniş Amacı: .............................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 

Düzenlendiği Tarih: ............................ 
Düzenleniş Amacı: .............................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 

Düzenlendiği Tarih: ............................ 
Düzenleniş Amacı: .............................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 

Düzenlendiği Tarih: ............................ 
Düzenleniş Amacı: .............................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
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BULMACA

111

Aşağıdaki bulmacayı çözelim.

Soldan Sağa

2. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler, hars, ekin.

3. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik.

6. Yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda 
geçirilen süs.

8. Bir hareketi parçalara bölerek karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerine yansıtarak yeni-
den oluşturma işi.

9. Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.

    Yukarıdan Aşağıya

1. Kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve okurlara sunan 
kuruluş, bibliyotek.

4. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü.

5. Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram.

7. Deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, 
ilim.

8. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı.
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ŞEHRİMİZİN 
ÖNEMLİ GÜNLERİ

Malatya geçmişten bugüne kadar önemli olaylara şahitlik etmiş, tarihî bir şehirdir. Dünyanın bir-
çok uygarlığını topraklarında ağırlamış olan Malatya; bağları, bahçeleri, verimli toprakları, tarihî ve 
doğal güzellikleri ile kültürlerin bir arada buluştuğu önemli bir şehirdir. Bu nedenle önemli günlerde 
yapılan kültürel aktiviteler oldukça fazladır. 

Malatya’nın önemli günlerini inceleyelim.  

MELİTA’DAN BATTALGAZİ’YE TARİH, KÜLTÜR, ARKEOLOJİ VE SANAT GÜNLERİ

Her yıl eylül ayının son haftası düzenlenen Melita’dan Battalgazi’ye Tarih, Kültür, Arkeoloji ve Sa-
nat Günleri; yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen önemli, 
entelektüel bir buluşmadır. Toplantılar, sanat atölyeleri, sanatçı buluşmaları ve daha birçok etkinlikle 
gerçekleştirilen Melita’dan  Battalgazi’ye Tarih, Kültür, Arkeoloji ve Sanat Günleri; Malatya’nın tarihî ve 
kültürel birikimini uluslararası düzeye taşımaktadır.

Battalgazi’de Kültür ve Sanat
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MALATYA’YA GELİŞİ

Ege Vapuru ile 12 Şubat 1931’de Mersin’e gelen Büyük Önder Atatürk, Malatya’ya gelmek üzere 
özel treni ile hizmete yeni açılan Fevzipaşa-Malatya demir yolundan hareket etmiştir.13 Şubat 1931’de 
saat 17.30’da Malatya’ya gelen Atatürk, burada büyük bir törenle karşılanmış, halk büyük bir sevgi ve 
saygıyla onu bağrına basmıştır. O gün ilimizin büyük caddeleri ve resmî daireleri bayraklarla donatıl-
mıştır.

Mustafa Kemal, trenden indikten sonra hem Malatya halkını görmekten duyduğu memnuniyeti 
ifade etmek hem de demir yollarının önemini belirtmek amacıyla dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye 
göndermesi için Malatya Valisi Mehmet Tevfik Bey’e bir telgraf metni vermiştir. Atatürk, telgrafında 
şöyle demiştir:

   “Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine,

   Yeni yapılan tren yolu ile Malatya’ya vardığım bu günde, size takip ettiğiniz pek isabetli imar 
faaliyetlerinden dolayı bir daha tebrik ve takdirlerimi arz ederim efendim.

                                                                                                  
                                                                                                         Malatya-13 Şubat 1931
                                                                                                 Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal”

Tren garından ayrılan Atatürk, otomobile binmeyerek yolun bir kısmını kendisini karşılamaya ge-
len halkla yürümüş, daha sonra otomobili ile bugün adı “Atatürk Müzesi” olan “Türk Ocağı” binasına 
gelerek burada halka hitaben bir konuşma yapmıştır. Geceyi Malatya’da geçiren Atatürk, 14 Şubat 
1931’de Adana’ya gitmek üzere özel treni ile Malatya’dan ayrılmıştır. Malatya-Sivas demir yolu ta-
mamlanınca Atatürk, Malatya’ya ikinci defa 14 Kasım 1937’de gelmiştir. Ankara-Sivas kara yoluyla 
Malatya’ya gelen Gazi, daha sonra demir yoluyla Diyarbakır’a hareket etmiştir.

Atatürk’ün Malatya’ya Gelişi

Melita’dan Battalgazi’ye Tarih, Kültür, Arkeoloji ve Sanat Günleri’ne farklı alanlardan 
insanların katılmasının şehrimize sağlayacağı faydalar nelerdir? Açıklayalım.
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MALATYA DENİNCE...
Şirin şehrin şirin meyvesi 

Şire Pazarı’nda bir tadımlık kayısı

El emeğinin bakırda can bulması 

Işıl ışıl Bakırcılar Çarşısı

Haydi selamlayalım bu şirin şehri kalenin surlarından 

Geçmişten bir iz arayalım Arslantepe’de

Selçuklu’dan yadigâr Kervansaray’da dinlenelim 

Şahlanalım Hara’daki atlarla

Analım cenk meydanındaki Battalgazi’yi

Malatya denince dün, bugün, gelecek bizimle. 
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Arslantepe Höyüğü’nün tarihçesini araştırarak şehrimize kimlik kazan-
dırmada üstlendiği rolü açıklayalım.A

RA

ŞTIRIYORUM

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ        
            
Arslantepe; su kaynakları bakımından zengin, ta-

rım için uygun, Fırat Irmağı’nın taşkın alanı dışında, 
doğal yapısı itibarıyla güçlü bir merkezdir. Bölgedeki 
ham maddeyi işleyebilecek egemen bir konumdadır.  
Bu yönüyle Anadolu’da tarih öncesi çağlarda yerle-
şim yeri olarak seçilmiş ilk kent devletinin kurulduğu 
yerlerdendir. MÖ 5 bin yıllarından 11. yüzyıla kadar 
yerleşim yeri olarak seçilmiştir.  

Arslantepe’de yukarıdan aşağıya kadar yapılan 
kazılarda altı yerleşme ve kültür tabakasına rastlan-
mıştır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda MÖ 3300-
3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, MÖ 3600-3500’lere 
ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal 
eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermekte-
dir ki o dönemde Arslantepe; ilk devlet şeklinin ortaya 
çıktığı resmî, dinî ve kültürel bir merkezdir. 

BAKIRCILAR ÇARŞISI

Yakın geçmişte büyük rağbet gören Bakırcılar 
Çarşısı, günümüzde hediyelik eşya yapımına yönel-
miştir. Burada teşt, kazan, sitil, sini, tas, sahan (ta-
bak), ibrik, leğen vb. günlük kullanım eşyaları satıl-
maktadır. Bakırcılar Çarşısı’na uğrayan ziyaretçiler 
hem zevklerine uygun ev eşyaları hem de sevdikleri-
ne Malatya hatırası olarak bakırdan yapılmış hediye-
ler almaktadırlar. Bakırcılar Çarşısı, alışveriş merkezi 
olmasının yanı sıra otantik havası ile de ziyaretçilerin 
uğrak yerlerindendir.

Adını Geç Hitit Dönemi’ne ait sarayın giriş kapısına yapılmış, taştan iki arslan heykelinden 
alan Arslantepe; Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları ile Dünya Kültür Mirası Geçici Liste-
si’ne alınmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI

Kervansaray, Padişah IV. Murat’ın silahtarı Bos-
nalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Batıdan 
gelerek Kayseri ve Sivas üzerinden Malatya’ya ve 
buradan da Diyarbakır üzerinden Doğu-Güneydoğu 
Anadolu ve Irak’a giden ticari yollar üzerinde bulunur. 
Bu Kervansaray, o dönemlerde şehrin ticari yoğunlu-
ğunu göstermesi açısından önem taşır. Ticari olduğu 
kadar askerî fonksiyonu da bulunan Kervansaray, ol-
dukça sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. 2007-
2010 yılları arasında yapılan restorasyonda Kervan-
saray’ın ön yüzünü çevreleyen dükkânlar kaldırılmış; 
mescit bölümü, revaklar, havuz bölümü ve duvarlar 
restore edilmiştir. 

ŞİRE PAZARI

Şehir ekonomisinin can damarlarından biri olan 
Şire Pazarı, Malatya için çok özel bir yere sahiptir. 
Şire Pazarı’ndaki dükkânlarda yaş ve kuru kayısının 
yanı sıra, kayısı lokumu, kayısı sucuğu, kayısı döneri, 
kayısı reçeli gibi lezzetler ile kayısıdan mamûl onlar-
ca kozmetik ürün (kayısı kolonyası, kayısı sabunu, 
kayısı kremi…) satışa sunulmaktadır. Burada yörede 
üretilen pekmez, ceviz, siyah üzüm, bal gibi ürünlerin 
satışı da yapılmaktadır.

5.39 miligram fosfor

0.4 gram protein 

83.92 miligram potasyum 

1.14 miligram demir

13.6 kalori

0.11 gram yağ  

 % 86.4 su 

3.15 gram karbonhidrat 

 0.29 miligram sodyum

3.97 miligram kalsiyum

BİR KAYISIDA NELER BULUNUR?

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Kervansaray’ı anlatırken: “En güzeli Sultan Murat Han’ın makbul 
vezirinin adıyla anılan Silahtar Mustafa Paşa Hanı’dır. Yüz yetmiş odalı ve demir kapılıdır. Kubbelerle 
örtülmüş olup eşsiz bir handır.” demektedir.

BİLİYOR MUSUNUZ?

BİLİYOR MUSUNUZ?
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BEŞKONAKLAR

Beşkonaklar, geleneksel Malatya konaklarının 
yapım özelliklerini taşır. Hacı Sait Efendi’nin (Turfan-
da) yaptırmış olduğu Beşkonaklar; yaklaşık yüz yirmi 
yıllık olup birbirine bitişik olmak üzere beş adet ve 
bir bütün hâlinde, sokağa cepheli, iki katlı olarak inşa 
edilmiştir. Dış cephede kerpiç kullanılmış; duvarları 
bağlayan hatıllar, iç doğramalar, döşemeler, tavanlar, 
pencereler, kapılar, yüklükler, merdivenler ve sekileri 
ise ahşaptan yapılmıştır. Demir ise sadece kapı, pen-
cere ve kapı üstü havalandırmada parmaklık olarak 
kullanılmıştır. Binaların oval pencerelerinin hizasın-
dan sokağa doğru çıkıntı biçiminde kafesli cumba 
bölümü bulunur. Avlu zeminleri taşlık olup genelde 
yassı plaka şeklindeki taşların yan yana dizilmesiyle 
yapılmıştır. Yenileme çalışmaları 2006’da başlayan, 
2009’da tamamlanan Beşkonaklar, çeşitli sanat ve 
kültür hizmetleri için kullanıma açılmıştır. 

SULTANSUYU HARASI 

Hara, 1865’te “Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun” 
adı ile kurularak ordunun binek at, keçe, yapağı vb. 
hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılama görevini 1908 
yılına kadar sürdürmüş, daha sonra kapatılarak hazi-
neye devredilmiştir. 1915’te Aziziye Kışlası ve civarın-
daki 500 dekarlık arazide bir tay deposu kurulmuş ve 
burası ilk defa hara ismini almıştır. Bu kuruluş 1924’te 
feshedilerek yerine topçu alayı kurulmuştur. 1928’e 
kadar hizmetini sürdüren topçu alayı kaldırıldıktan 
sonra buraya “Sultansuyu Harası” kurulmuştur.

Beşkonaklar’ın çeşitli hediyelik eşyalarda Malatya’nın simgesi olarak kullanılmasının 
sebebi nedir? Açıklayalım.

Malatya denince aklımıza gelen diğer tarihî ve kültürel mekânlar hangileridir? Açıklayalım.

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde geçmişten günümüze kadar olan ırk özelliklerine müdahale edil-
memek kaydıyla kemik yapısı güçlü, kas ve tırnakları sağlam, uysal, güzel görünüşlü ve yaşama 
gücü yüksek, yarış sahalarının birçok şampiyon atı yetiştirilmiştir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Aşağıda şehrimize kimlik kazandıran bazı tarihî ve kültürel mekânlar 
verilmiştir. Bu mekânların tahrihçesini araştırarak verilen alanlara yazalım.A

RA
ŞTIRIYORUM

Bakırcılar Çarşısı
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 

Arslantepe Höyüğü
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 

Şire Pazarı
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 

Beşkonaklar
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 

Sultansuyu Harası 
                    
İlçe: .......................................................

Bulunduğu Yer: .....................................

Yapım Tarihi: .........................................

Dönemi: ................................................ 



119

BULMACA

SÖZCÜK AVI

Bulmacadaki gizlenmiş sözcükleri bulalım.
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HALK OYUNLARI

Halk oyunları ait olduğu bölgenin tavır, üslup, müzik, 
giyim kuşam ve diğer kültürel özelliklerini taşıyan; beden-
sel hareketlerin jest ve mimikler ile bütünleştiği; sevinç, 
hüzün, heyecan ifade eden; anonim kaynaklı duygu ve 
düşüncelerin ritmik olarak ifade edilmesidir.

Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın 1900 yılında bir tıp dergisin-
de yayımlanan “Raks” adlı makalesi, Türk halk oyunları 
için başlangıç kabul edilir. Bu makale, halk oyunları hak-
kındaki ilk yazılı kaynaklardan biri olma özelliğini taşımak-
tadır.

Malatya’da Halk Oyunları Tarihi

Malatya’da 1932 yılında Halkevlerinin kurulmasıyla 
halk oyunlarıyla ilgili adımlar atılmış, ilk halk oyunları ekip-
leri oluşturulmaya başlanmıştır. İlki 1926 yılında yapılan 
“Halk Müziği Derleme Gezileri”ne katılan Mahmut Ragıp 
Gazimihal’in bu derleme gezileri sırasında Malatya ve il-
çelerinde oynanan oyunlarla ilgili tuttuğu notlar, bu alan-
daki en eski ve güvenilir bilgileri içermektedir.

GEÇMİŞTEN

GÜNÜMÜZE
“YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİN 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 
BİLİYOR MUYUZ?”
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Halk Oyunları Ekibi
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GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

Giyim kuşam bölgenin özelliklerine göre bi-
çimlendirilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’yle beraber 
erkek kıyafetinde değişmeler olmuştur. Kadın kı-
yafeti ise sosyal yapıdaki değişmelere ayak uy-
duran bir gelişim yaşamıştır. Geleneksel giyimde 
pamuklu, yünlü dokumalar ağır basmaktadır. Ev 
tezgâhlarında dokunan “Arapgir Kemhası”, cul-
fa tezgâhlarında dokunan şalvarlıklar, abalar, 
göyneklikler giyimin ana malzemeleri olmuştur. 
İl merkezine yakın olan Yukarı Banazı, Yakınca 
(Kilayik), Gündüzbey, Barguzu, Yeşilyurt (Çır-
mıhtı) gibi yörelerde dokunan kalın peştamal, 
çinko peştamal kadın giyiminde 1975’lere kadar 
kullanılmıştır. Bu giyim tarzı, günümüzde az da 
olsa devam etmektedir. 

Geleneksel giyim ve kuşamda mahallî doku-
malar, çubuklu keten, keçi kılı kumaşlar kullanılmıştır. Çinko denilen ince dokumalı peştamallıklar, 
akkaralı, damalı alaca çarşaflar ile pazen, keten ipekliden çıbın, yine peştamal olarak da “berva-
nik” giyimde yaygın olarak görülmüştür.  Giyimi tamamlayan işlemeli (nakışlı) çoraplar giyilmekte-
dir. Günümüzde ise kıyafetler, çağdaş giyimin özelliklerini yansıtmaktadır.

Malatya’nın halk oyunlarından bazıları:

• Derino
• Lorke
• Üçayak
• Tamzara
• Tıs tıs
• Grani
• Beşayak
• Cezayir oyunu

• Berele
• Değirmenci
• Kevenk
• Nari
• Sinsin
• Tezleme
• Kol salma

Geleneksel giyim kuşamla çağdaş giyim arasındaki farklılıklar nelerdir? Açıklayalım.

Eğlenelim, Uygulayalım

Yukarıdaki halk oyunlarının nasıl oynandığını araştıralım. Bu oyunlardan 
birini sınıf arkadaşlarımızla oynayalım.

BİLİYOR MUSUNUZ?Malatya’da halay çekmeye “dillân çekme” denilir. Beş kişiyle oynanan halayın başını çeken 
oyuncuya “halay başı”, sonundaki oyuncuya “pöççü” adı verilir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Kadın Giyimi

Malatya kadınları, günlük yaşamda entari 
ve çiçek desenli kumaşlardan yapılan, alt ucun-
da boydan boya bir süsleme bulunan bervanik 
kullanırlar. Düğün, bayram gibi özel ve önemli 
günlerde kadife ya da basma kumaşlardan di-
kilmiş entariler giyerler. 

Başa küllük denilen kısa, keçe, al bir fes ta-
kılır. Fesin üzerine bakır ya da gümüş tepelik 
yerleştirilir. Tepelikler çeşitli taşlarla, minelerle 
ve yapraklı zincirlerle süslenir. Maddi durumu 
iyi olanların tepeliğinin ön kısmına küçük altın 
dizilir. Fesin üzerine yazma ya da renkli poşu 
örtülüp bunların uçları omuz üzerine dökülür. 

İçlik olarak çiçekli bezlerden dikilen, yuvar-
lak yakalı ve yanları yırtmaçlı, kolu dirsekten bi-
raz uzun giysiler kullanılır. İçlik üstüne işlemeli 
feraceler, düz ya da çiçekli kumaşlardan diki-
len ve alt kısmında fırfırlı süslemeler bulunan,  
“zıbın” adı verilen entariler giyilir. Bele, renkli ya 
da beyaz, ipek kuşak ile gümüş kemer takılır. 
Ayaklara beyaz yünden yapılmış, üzeri nakışlı 
çoraplar ve kalın topuklu, genellikle siyah renk-
li, kuyruksuz yemeni giyilir.

Erkek Giyimi

Erkek giyiminde sadelik hâkimdir. Her iki ya-
nında cepleri bulunan, renkli iplerden yapılmış, 
uçkurlu ve peyki küçük kıl şalvar; gri veya mavi 
zemin üzerine siyah ya da füme çizgili yırtmaçsız 
gömlek; arkası saten, astarlı, siyah kumaştan ya-
pılan yelek dış giyimi oluşturur. Bele beyaz, ipek 
şal bağlanır ve püskülleri sarkıtılır. Yelek cepleri-
ne, zinciri fazla sarkıtılmadan köstekli saat konur. 

Başa, siyah ve kırmızı renklerin hâkim olduğu 
keçe başlık takılır. Başlık etrafına kenarları işle-
meli ve koyu renkli yazma ya da üzeri siyah ve kır-
mızı şeritli, etrafı püsküllü poşu sarılır. Gümüşten 
yapılan muskalıklar boyna asılır.

Erkek çorapları yünden örülmüş, beyaz üzeri-
ne renkli motiflerle süslenmiştir. Çorap ağzındaki 
uzunca bir ip, çorap üzerinden bacağa sarılarak 
bağlanır.

Yemeni ayağa giyilen, değişmez ayakkabıdır. 
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MUTFAK KÜLTÜRÜ

Malatya geleneksel evlerinde mutfak, genellikle evin kuzeye bakan yönündedir. Kiler ise ya mut-
fağa bitişik ya da iki katlı evlerde alt katta bir bölümdedir. Mutfakta “kaplık” ya da “terek” denilen 
raflarda kaplar bulunur. Mutfak veya kilerin bir tarafından “aşlık”lar sıralanır. Kilerde yiyecek malze-
melerin yanı sıra kurutmalıklar, fazla eşya, buğday ve buğdayın elenmesinde kullanılan kalbur ve 
elek bulunur. Yatakların konulduğu yüklük, bu bölümde yer alır. Ocak mutfağın uygun bir yerindedir. 
Ocağın bir metre üzerinde davlumbaz vardır. Zahire ve kışlık yiyecekler, kilerin serin bir yerinde 
muhafaza edilir. Turşular ve reçeller bidonlara konularak burada saklanır. Kışlık et kavurması, tene-
kelere basılarak kilerde, yerden yarım metre yüksekte bulunan kerevetlerin üzerine sıralanır.

Yemekler, yere serilen sofra bezi üzerine konulan sinilerde yenilir.

Malatya, sahip olduğu özgün lezzetleri ile iddialı bir mutfak kültürüne sahiptir. Yetişen tarım 
ürünlerinin çeşitliliğini, lezzet zenginliği olarak mutfağına yansıtan Malatya; kurutulmuş meyve ve 
sebzeleri, turşuları, taze veya salamura edilmiş bazı yaprak ve baharatları özgün tatlar yaratmak 
için bir araya getirir.

Yer Sofrası

Malatya Mutfağı
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Kurutulmuş meyve ile beraber geleneksel usullerle evde hazırlanan pestil, şıra ve pekmez gibi 
lezzet bileşenleri, Malatya mutfağındaki özgün tatların kaynağını oluşturur.

Bulgur yöre mutfağının ana malzemesi olup işlenme usulü ve tane büyüklüğüne göre gruplandı-
rılarak baş ve orta bulgur, sümüt, yarma ve gendime gibi değişik isimlerle anılır. Bulgurun çeşitli bitki 
yaprakları ile (kiraz, ayva, üzüm, dut, fasulye, pazı, ıspanak…) sarılmasından oluşan onlarca köfte 
çeşidi bulunmaktadır. Dolma köfte, içli köfte, sıkma köfte, bulgurdan yapılan yetmişin üzerindeki 
köfte çeşidinden sadece birkaçıdır.

Buram buram buğday kokan tarhanalar, itinayla kesilmiş erişte ve çorbalıklarla sofralarda yer 
alacağı zamanı bekler.

Zengin meyve ve sebze varlığı olan Malatya’da yaygın bir kurutma kültürü mevcuttur. Kayısı, 
erik, elma, armut, kızılcık gibi birçok meyve kurutularak kışa saklanır. Patlıcan, salatalık, kabak, do-
mates, fasulye, biber ve diğer kurutulmuş sebzeler kışın lezzetli sofralarını süsler.

Kayısı, kızılcık, vişne, çilek ve ayvadan reçel ve marmelatlar, meyve şurupları; erikten pelverde; 
üzüm ve duttan pestil ve pekmez yapılır. Kış akşamlarının önemli çerezi olan kesmece hazırlanır. 
Hedik, kavurga, kayısı kavurması, kayısı çekirdeği kavurması, iğde, dağın, sürsülük de Malatya’nın 
lezzetli çerezlerindendir.

 Malatya sofralarının vazgeçilmezi olan et kavurma, harlanmış odun ateşi üzerinde teştler, le-
ğenler ve kevgirlerle enfes bir yolculuğa çıkar. Yemeklere lezzet katan ve yemeklerin ziyneti kabul 
edilen nane, reyhan, anık, maydanoz da kurutulur.

Gün Kurusu KayısıKuru MeyvelerKayısı Döneri

Etli Külah Dolması Etli Yaprak Sarması Sıkma Köfte



126

Ekşili köfte

Analı kızlı köfte

Doğrama

Kuymak (herle)

İçli köfte Kayısılı kebap

Boyun dolma

Kayısı dolması

Pirpirim çorbası

Kulak çorbası

Bumbar dolması
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Fış fış tatlısı
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Kayısılı Bademli Pilav

Hazırlanışı:

Kayısıları yıkayıp küp şeklinde doğra-
yalım. Dolmalık üzümleri yıkayalım. Haş-
lanıp kabukları soyulmuş kayısı çekirdeği 
veya bademi kurulayarak hazırlayalım. Te-
reyağında hepsini ayrı ayrı soteleyerek bir 
tabağa alalım. Kalan yağın içine yıkanmış, 
ıslatılmış pirinç ilave edip biraz kavuralım. 
Su, tuz, sotelenmiş kayısılar ve üzüm ila-
ve ederek pişirelim. Pilav, suyunu çekmek 
üzere iken badem ya da kayısı çekirdek-
leri ilave edelim. Suyunu çektikten sonra 
ateşten alalım. Kapakla tava arasına kâğıt 
havlu koyarak pilavı 10 dakika dinlendire-
lim. Karıştırarak servis tabağına alalım.
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Malzemeler:

• 3 su bardağı pilavlık pirinç
• 8-10 adet sarı kuru kayısı
• 1 yemek kaşığı dolmalık üzüm
• 3 yemek kaşığı badem 
      veya kayısı çekirdeği
• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı tuz
• 6 su bardağı kaynamış su
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İlimize ait aşağıdaki yemeklerin nasıl yapıldığını araştıralım.A
RA

ŞTIRIYORUM

Eğlenelim, Uygulayalım

Malatya’mızda yapılan birbirinden lezzetli yemeklerden istediğimiz birini 
ebeveynlerimizle hazırlayalım ve sınıfa getirerek arkadaşlarımızla paylaşalım.

Mercimekli  pilav: ........................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Kömbe: ......................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Malatya kurabiyesi: ....................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Yoğurtlu çorba: ...........................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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MASALLARIMIZ

Dede ve ninelerin tatlı anlatımında vücut bu-
lan masallar, alıp götürür bizi düşler ülkesine. Ma-
sallar, yaşadıkları bölgenin kültürel değerleriyle 
yoğrulur ve o yöreye has özelliklerle yaşar.

Malatya masalları, yöresel motiflerle yoğrula-
rak köy odalarında, kerpiç damlarda, nine ve de-
delerin dizleri dibinde dinlemeyle bitmeyen düş-
ler olarak günümüze ulaşmıştır. Zekâsıyla devi 
yenen “On Üçüncü Oğul”, açgözlülüğü nedeniyle 
“Kuyruğunu Kaybeden Tilki”, Tanrı’ya verdiği sözü 
tutmadığı için sürüsü taşa dönen “Yalancı Çoban”, 
“Elma Hırsızı Dev”, “Öksüz Fatma”, “Tilki ile Köse” 
ve daha onlarcası kahramanlık, dürüstlük, akıllı-
lık, merhamet, iyilik ve masumiyet gibi erdemlerin 
yüceltildiği, yerel motiflerle zenginleşmiş masalla-
rımızdandır.

En son ne zaman masal dinlediğimizi, anlattığımızı ya da yazmaya çalıştığımızı düşünelim.

BİLİYOR MUSUNUZ?Masal anlatıcısı dinleyicinin dikkatini toplayabilmek için masalın başında, sonunda ve bazen 
uygun görünen herhangi bir yerinde masal tekerlemeleri söyler.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Pembe Hatun ile Esma Hatun

Zamanın birinde biri Pembe, diğeri Esma adında iki kız kardeş varmış. Çok fakir olan bu kardeş-
ler kıt kanaat geçimlerini sağlıyorlarmış.

Bir gün Pembe Hatun, “Bu fakirlik canıma tak etti. Gezip kendime bir kısmet arayacağım.” demiş. 
Evi terk edip yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir gün, bir dağ başında, 
saray yavrusu gibi güzel bir konak görmüş. Hemen eve doğru gitmiş. Kapıyı birkaç defa tıklatmış. 
Kapı bir kedi tarafından usulca açılmış. Pembe Hatun, kapının bir kedi tarafından açıldığını görünce 
çok şaşırmış. Kapıyı açan kediye, “Senin kapı açan ellerine kurban olayım.” demiş.

Pembe Hatun’un şaşkınlığı, odaya bir göz atınca daha da artmış çünkü odanın ortasında içli 
köfte yapan kediler görmüş. Gülümseyerek onların yanına gitmiş ve “Kurban olayım köfte yapan 
ellerinize.” demiş. Böylece kedilerle dost olmuş. Kedilerin yaptığı köftelerden Pembe Hatun, büyük 
bir iştahla yemiş.

Yatma vakti gelince kediler, hemen Pembe Hatun’a güzel bir yatak hazırlamışlar. Pembe Ha-
tun’u bu yatağa yatırmışlar. Pembe Hatun, kediler arasında iki gün geçirmiş. Onları öyle sevmiş, 
onlarla öyle dost olmuş ki hiç yanlarından ayrılmak istememiş. Üçüncü gün büyük bir kedi Pembe 
Hatun’un yanına gelmiş. Pembe Hatun’a “Sen bizi bu kadar çok sevdin diye biz de seni çok sevdik. 
Dile benden ne dilersen.” demiş. Pembe Hatun da, “Ben çok fakirim. Bıktım yoksulluktan, para ve 
altın diliyorum.” demiş. 

BİR MALATYA MASALI
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Zengin olma hevesi içinde yanıp tutuşan Esma Hatun, “Ben de gidip zengin olacağım.” diyerek 
yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Nihayet Pembe Hatun’un anlattığı konağa 
varmış. Kapıyı birkaç defa tıklatmış. Kapıyı bir kedi açmış. Esma Hatun karşısında kediyi görünce 
yüzünü buruşturup içeri dalmış. Odanın içinde köfte yapan kedileri görünce de “Pist!” diye onları 
kovalamış. Köftenin başından ayrılmayan kedilere değnekle vurmuş. Kendini beğenmiş bir yüz ifa-
desiyle “Siz bu eve kurban olasınız. Evin hanımı yok mu? Ne bu kediler böyle”, diye söylenmiş.

İki gün istemeye istemeye, para ve altın aşkına kedilerle birlikte konakta kalmış. İkide bir, “Ne 
pis şeyler!” diye söylenmiş.

Üçüncü gün, büyük bir kedi Esma Hatun’un yanına gelmiş. “Dile benden ne dilersen.” demiş. 
Esma Hatun hemen para ve altın istemiş. Kedi, bir keseyi Esma Hatun’un eline tutuşturmuş ve ke-
seye yüzüstü yatmasını istemiş.

Esma Hatun, kedinin dediğini aynen yapmış. Kesenin üzerine yüzüstü yatmış. Sabah olup da 
gözünü açınca etrafının yılanlarla dolu olduğunu görmüş. Kediler, Pembe Hatun’a altınları; Esma 
Hatun’a ise yılanları layık görmüşler. Esma Hatun, yılanların arasından canını güçlükle kurtarıp ken-
dini zor dışarı atmış. Böylece kendini beğenmişliğinin ve hırsının cezasını çekmiş.

Gökten üç elma düşmüş; biri masal anlatana, biri dinleyenlere, biri de masal sevenlere olsun.

Mehmet YARDIMCI

Kedi, “Sana bir kese vereceğim. Bu kesenin üzerine yüzüstü yat. Sabah olunca dileğin yerine 
gelecektir.” demiş. Pembe Hatun, kedinin söylediğini yapmış ve sabah olunca kendini altınların için-
de bulmuş.

Dileği olan Pembe Hatun, o gün kedi dostlarıyla vedalaşmış ve kardeşinin yanına dönmüş. 
Esma Hatun, kardeşini torba torba altınlarla görünce çok şaşırmış. Kardeşinden olanı biteni kendi-
sine anlatmasını istemiş. Pembe Hatun da başından geçenleri Esma Hatun’a bir solukta anlatmış.
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DESTANLARIMIZ

Türk kültürünün zengin hazinelerinden biri olan destanlar, geçmişten 
günümüze Türk toplumunun yaşayışı, savaşları, geçim kaynakları, yakın 
ilişki kurduğu toplumlar, coğrafi konumu gibi konularda çeşitli bilgiler ak-
tarmaktadır. Destanlar, hacim olarak diğer anlatı türlerine göre daha uzun 
anlatmalardır. Bu sebeple bir topluma ait sosyal, siyasi, kültürel bilgiler 
destanlarda yoğun şekilde gözlemlenmektedir. Bir milletin hafızası ola-
rak da görebileceğimiz destanlarını incelemek, kültürünü anlamak ve yo-
rumlamak açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Türk edebiyatının 
önemli destanlarından biri de Battal Gazi Destanı’dır. Destandaki olayların 
büyük çoğunluğunun gerçekleştiği ve Battal Gazi’nin memleketi olarak bi-
linen Malatya’da, bu anlatı geleneğinin günümüze kadar sürmüş olduğu 
gözlemlenmektedir.

BİLİYOR MUSUNUZ?Bilinen en eski destan, Mezopotamya’da ortaya çıkan Gılgamış Destanı’dır. Bu destan Sümer-
ler’in tarihi hakkında birçok bilgi verir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Bir gün Hz. Muhammed ashabıyla otururken güzel mevzulardan konuşulmasını ister. Ashabdan 
Abdülvehhab, Rum vilayetinden bahseder. O anda gelen vahiyde, bu vilayetin iki yüzyıl sonra Cafer 
adında bir yiğit tarafından Müslüman edileceği bildirilir. 

Hüseyin Gazi, peygamber soyundan olan ve Malatya’nın önde gelen kişilerindendir. Malatya’ya 
yerleşmiştir. Bir oğlu vardır ve adı Cafer’dir. Hüseyin Gazi bir av esnasında, Rum beylerinden Mih-
riyayil tarafından hile ile öldürülür. Cafer, genç bir delikanlı iken babasının katillerini öldürür ve se-
rasker olur. Bundan sonra Kayser ordularıyla yapılan iki savaşta, Cafer üstün başarılar gösterir ve 
Malatya beylerinin güvenini kazanır. Kayser, Ahmer komutasındaki bir başka orduyu Malatya üzeri-
ne gönderir. Cafer, Ahmer’le yaptığı ferdi mücadeleyi kazanır. Bunun üzerine Ahmer, Müslüman olur. 
Kendisine Cafer tarafından “Ahmet” ismi verilir. Ahmet de Cafer’e “Battal” ismini verir.

Bu andan itibaren Battal Gazi’nin Bizanslarla girdiği sayısız savaşta gösterdiği kahramanlıklar, 
destansı bir dille anlatılır.

BİR MALATYA DESTANI

Battal Gazi Destanı’nından
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EFSANELERİMİZ

Anadolu toprakları binlerce senenin ninnisini fısıldayan bir beşik, tüm acıları koynunda 
yumuşatan bir ana kucağıdır. Anadolu insanının duyguları ve düş dünyası; bazen mitolojik 
çağrışımlarla en hazin şarkılarını söyleyen bir kuştan, bazen bir dağın heybetinden, bazen 
sonsuza dek aynı tepede duran sessiz bir taştan, bazen bir ananın ya da ninenin gözlerindeki 
bakıştan, bazen eski, toprak bir evin damından yansır efsanelere. Efsaneler toplumun derin 
geçmişinden kopup gelen ortak düşüncelerden, duygulardan, hayallerden, yaşanmışlıklardan, 
inanışlardan izler sürer. Mesafeye ve zamana hükmetme iradesiyle nesilden nesle aktarılır 
yüzyıllar boyunca.

134

BİLİYOR MUSUNUZ?Efsanelerin konularını belirli bir olay, yer veya kişi oluşturur. Bu nedenle de efsanelerin “inandırıcılık” 
özelliği vardır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Battalgazi Toptaş Mahallesi Efsanesi

Battalgazi ilçesinde, Toptaş Camii yanındaki meydanın dört tarafında, sırayla dizili on taş vardır. 
Vakti zamanında bu taşların her biri, yöredeki zengin beylerden birini temsil etmek için meydanın 
etrafına yerleştirilmiş. Kendilerine misafir olmak isteyen fakir insanlar, gidip herhangi bir taşa oturur-
muş. Oturulan taş kime aitse taşın sahibi olan bey, oturan kişiyi misafir eder, onu ağırlarmış.

Aralarında misafir sevmeyen varlıklı kişilerden biri, kendi adına bir taş bulunsun ama kimse otur-
masın diye meydana sivri bir taş koymuş. Günün birinde bir fakir, taşlardan birine oturmak isterken 
gözü taşların arasındaki sivri taşa takılmış ve duraksamış. Adamı gören sivri taşın sahibi, fakir adam 
taşa oturmasın diye “O sivri taş, o sivri taş, bir yerine batar!” diyerek onu uyarmaya çalışmış. Fakir 
adam, bu sözlerden o taşa oturması istendiği anlamını çıkarmış; zengin adam mahcup olmasın diye 
gidip sivri taşa yaslanmış.

Taşın sahibi, ele güne rezil olmamak için adamı evine götürmüş. Misafire yemekler pişirmek, 
ikramlarda bulunmak için hazırlıklara başlamış. İlk defa bir fakir ağırlayan ev ahalisi telaşlanmış 
ancak fakir adam, sağa sola koşturan ev halkının telaşını engellemeye çalışarak “Benim yiyeceğim 
en fazla bir tabak yemek. Bu kadar israfa, zahmete gerek yok.” demiş. Bunu duyan ev sahibi, fakirin 
tokgözlülüğü karşısında mahcup olmuş ve kendi hatasının farkına varmış. Ertesi gün meydana koy-
duğu sivri taşı kaldırarak yerine top taş koymuş.

Kudret YAĞBASAN

BİR MALATYA EFSANESİ
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TÜRKÜLERİMİZ

Türküler; Anadolu insanının sevinçli, mutlu, üzüntülü, acılı anlardaki duygularını yansıtan kültür 
ögeleridir. Türk insanı tarlada ekin dererken, yaylaya giderken, değirmende un öğütürken, oğlan ve 
kız everirken, delikanlısını askere yollarken, kaybettiği bir yakınının ardından ağıt / türkü yakar ve 
duygularını çevresi ile paylaşır. 

Türküler, halkımızın zekâsının inceliklerini ortaya koyar.  İnsanlarımızın bazen doğrudan söyle-
yemediği istek ve duygularını türküyle aktardığını görürüz. Topluca iş gören genç kızlarımızın yap-
tıkları işi eğlenceli hâle getirmek için türkülerle atıştığını biliriz.

Malatya ve çevresindeki Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ illeri-
nin türkü açısından çok zengin eserlere sahip olduğu görülür. Malatya bu iller içinde büyük farklılık 
gösteren ve türkü kaynağı bakımından oldukça zengin bir ildir.

BİLİYOR MUSUNUZ?Türkü, aynı zamanda Türk halk edebiyatında bir şiir türünün adıdır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Çarşıda, pazarda, sanayi bölgesinde, otelde, 
lokantada “yanımızdakilerin” cep telefonları 
çalıyor. Çoğunun “zil sesi” aynı: “Malatya, 
Malatya bulunmaz eşin.” türküsünün melodisi.

Çarşıda halkla sohbet ediyoruz. Söz Turgut 
Özal’dan açılıyor. Malatyalılar “hemşehrilerini” 
öve öve bitiremiyorlar. Sonra içlerinden biri 
“haydi” diyor:

— Rahmetlinin anısına... Hep beraber... 
Bir, iki, üç.

Ve başlıyorlar: “Malatya, Malatya bulunmaz 
eşin.”

Kentin ortasında bir bina. “Kernek 
Meydanı”nda. Binanın üzerine “iri harflerle” bir 
dörtlük yazılmış:

“Malatya, Malatya bulunmaz eşin.”
Çok kişi dedi ki: 
— Rahmetli (Özal) çok severdi. Çok da iyi 

söylerdi. Size onun sesinden dinletelim mi?
Ve Özal’ın sesi duyuldu:

Malatya, Malatya bulunmaz eşin 
Gönülleri coşturur ayla güneşin 
Yurda salar mis kokulu peteklerini 
Süslemiştir Bey Dağı’nın eteklerini 
Malatya’yı baştan başa çiçek bürüdü 
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü 
Kayısı gibi al al olmuş benekli misin? 
Derme gibi akışın var Kernekli misin? 
Malatya Malatya bulunmaz eşin 
Gönülleri coşturur ayla güneşin 
Arkadaş kol kola gönül dağına 
Başlayalım üç ayaklı kıvrak oyuna.

Türkünün bir de “nakaratı” var: 
“Anom, anom, anom, anom Kernekli misin,
Kernek’e gelmeye de gardaş yeminli misin?”

Biz: “Malatyalılar bu türküyü çok seviyor. 
Neden?” derken Belediye Başkanı’nın cep 
telefonu çaldı:

“Malatya, Malatya bulunmaz eşin”in 
melodisi, başkanın telefonunun zili.

Sorumuzu geri aldık.
Bu defa başka bir soru sorduk:
— Kernek neresi?
Öyle ya “meydanın adı” Kernek. Şarkılarda, 

türkülerde hep “Kernek”.
Anlattılar: 
— Kernek, şu karşıda gördüğünüz, karla 

kaplı dağın adıdır. Kernek deresi orada doğar. 
Kentin içinde akan şu dere, Kernek deresidir. 
Yaz, kış suyu bitmez.

Meydanda bir park var: “Şelale Parkı.” Bu 
parkın içinde “küçük şelaleler” oluşturulmuş. 
Kernek “gürül, gürül” akıp gidiyor.

Ve kentin yerel radyolarından, otomobillerin 
müzik setlerinden, cep telefonlarından “aynı 
melodi” yükselmeye devam ediyor:

“Malatya, Malatya bulunmaz eşin...”

BİR GAZETE YAZISI

MALATYA, MALATYA BULUNMAZ EŞİN
Yavuz DONAT
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DEYİŞLERİMİZ

Anadolu’da âşıklar, yüzyıllar boyu gelenekten ödün vermeksizin varlıklarını korumuşlardır. Ma-
latya ve yöresinde yüzyıllar boyu pek çok âşık yetişmiştir. Bunlardan kimilerinin ünü bölge sınırlarını 
aşmış, kimileri de çok güçlü âşıklar olmalarına rağmen ününü yaşadıkları çevre dışına taşıramamış-
lardır. Malatya’nın en eski âşıklarının başında Derviş Muhammet ve Şah Sultan gelmektedir.

Malatya’da Arguvan yöresinin kendine özgü deyişleri dışında Hekimhan, Darende ve Arapgirli 
âşıklarda söyleyiş özelliğinden çok anlam ağırlığı dikkat çekmektedir. 

Aşkın dersin aldım pirler merdinden
Canımın cananı göçmüş yurdundan
Kimse bilmez âşıkların derdinden
Fethi der her demden haberdara ver

                                       Fethi Baba

Ahmak dünya için yanar yıkılır
Uzak olam dersin gelir takılır
Fakir der güvenme bir gün yıkılır
Uçar safi mermer bina ise de

                                         Fakiri

Kul olanın Hâk katından işleri
Bilinir gam yeme divane gönül
Ha bir gün ola ki gözün yaşları
Silinir gam yeme divane gönül

                                         Âşıkî

Bir çocuk da anasından doğunca
Bedenini pişirmeğe tuz ister
Utanır âlemden yüze çıkamaz
Arkasına giyinmeğe bez ister

                                      Pervane

Turnam gökyüzünde ne hoş süzersin
Ne hûb katarınız güzel düzersin
Urum’u Türkmen’i sen mi gezersin
Gel bizim ellere gez kerem eyle

Şah Sultan (Malatya’nın bilinen ilk kadın şairi)

MALATYA’NIN BAZI DEYİŞLERİ

Deyiş Deryasından Damlalar
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İstemem dünyada sarayla ayvan
Eyleyim bekada cenneti seyran
Hıdır Kolaçığım yüklendi kervan
Hakka giden yolu kimden sorayım

Hıdır Koluaçık

Sordum söylemedi hâli pek yaman
Aşka düşmüş yanar gözleri duman
Öyle hazin ses ki ne saz ne keman
Kuruyan gözyaşın sele getirdi

Turan Yılmaz

Bu kadar yüklenme Ömer’e felek
Taş olsa dayanmaz vallahi yürek
Hep havaya gitti çektiğim emek
Gitti kuvvet koldan bilekten kardeş

Âşık Ömer

Derman aradım kendime 
Derdim sana derman imiş 
Bürhan aradım aslıma 
Aslım bana bürhan imiş

Niyazi Misrî

Dinleyin nasihatim Hak ehli canlar
Ben bu okumayı uludan aldım
Ağından okurum bilmem karayı
Sultan Hızır gibi doludan aldım

Derviş Muhammet

Sakın dünyaya meyil verme
Mekkâredir sakın uyma
Haktan bir an gafil olma
Gelin zikredelim ya hu

Boranî

Bu dünyanın zevki, safası varmış
Ben bir zerresini görmedim gitti
Boşuna çiynedik yalan dünyayı
Gül soldu gülistan har oldu gitti

Abdullah Yurtsever
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MANİLERİMİZ

Mani, anonim halk şiirinin en küçük nazım biçimlerinden-
dir. Anadolu ve Anadolu dışında çok geniş bir Türk coğrafyası-
na yayılmıştır. 

Mani söyleme, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek bi-
çimlenmiş, belirli kuralları olan, kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze ulaşmış bir gelenektir. Manilerde Anadolu insanı-

nın düşünce yapısını, beğenisini, dertlerini, kıskançlıkla-
rını, özlemlerini, sevgilerini vb. ortak kültürün sergi-

lenişini görürüz. Kendine özgü bir gelenek içinde 
söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla 

günümüze uzanır. Diğer halk kültürü ürünleri 
gibi toplumu ayakta tutan dinamikleri belirle-

mede önemli bir rolü olan manilerde, Ana-
dolu insanının dünyaya bakışı temsil 

edilir.

Malatya yöresinde söylenen manileri aile büyüklerimizden öğrenip arka-
daşlarımızla paylaşalım.A

RA

ŞTIRIYORUM

BİLİYOR MUSUNUZ?Maniler yüzyıllardır düğün, tarla, kahvehane ve kadın topluluklarında söylenmekteyken bugün 
daha çok ramazan ayında bir gelenek olarak söylenmektedir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Ay aydınlık varamam,
Dile destan olamam,
Ay buluta girince
Bağlasalar duramam.

A benim mor çiçeğim.
Sen doldur ben içeyim.
Sana basma yakışmaz
Kadifeden biçeyim.

Su gelir lüle lüle,
Yâr gelir güle güle,
Elinde ipek mendil,
Terini sile sile.

Bahçeye vardım bayak
Ayvaya verdim dayak
Dediler yârin gelir
Seğirttim yalın ayak.

Şu dağlar şatır dağlar
Meşesi yatır dağlar
Ağam yola gidiyor
Menevşe bitir dağlar

Gidiyorum, dur diyen yok.
Kebap aldım, yiyen yok.
Ayrılık gömleğini,
Benden gayrı giyen yok.

Armut dalda dal yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırmış
Her birimiz bir yerde.

Ağlarım çağlar gibi,
Derdim var dağlar gibi.
Sarardım gazel oldum,
Bozulmuş dağlar gibi.

MALATYA’NIN BAZI MANİLERİ
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NİNNİLERİMİZ

Ninniler; halk kültürünün çok yoğun şekilde yaşadığı, dilin bireylerde ilk olarak hayat bulduğu, 
önemli kaynaklardır. Çocuğun, çevresini daha yeni algılamaya başladığı bir ortamda müziğin o bü-
yülü havasını kulaklarında hissetmesi, hayatının ilk dönemlerinde beslenmesi kadar önemli olan 
uykuya, sözün müziğe dönüşmüş hâli ile dalması, ruh ve fiziki sağlığı açısından çok büyük önem 
arz etmektedir.

Bir milletin duygu, düşünce, inanç, kültür, zevk, sıkıntı, dünya görüşü, hayal ve ideallerini yansı-
tan ninniler; aynı zamanda o milletin çocuklara verdiği değeri, çocuk yetiştirmede üstlendik-

leri sorumlulukları da dile getiren ürünlerdir. Ninnilerin müzik ile iç içe olması, be-
beklerin kulaklarında güzel bir etki bırakması, hayatın ahenk unsurlarını 

ilk günden itibaren onlara aşılaması, ninnileri diğer türlerden farklı 
kılmıştır.

 
Ninniler, uykusu gelen bir bebeğin sakinleştirilmesi, 

uykuya hazırlanması, rahat ve huzurlu bir uyku uyuya-
bilmesi için annesi ya da genellikle bir aile büyüğü ta-

rafından söylenir. Ninniler yumuşak bir ses tonuyla 
söylenen, rahatlatıcı sözleri ve yavaş bir melodisi 
olan, geleneksel yaratılardır.

142
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Sarı çizmem elimde kaldı
Iltarım sorman belimde kaldı
Allah’ım bebek Ali’mi aldı
Ben Ali’mi dalda koydum ninni
Gözlerimi yolda koydum ninni!

Horoz öter uzun uzun
Uyusana körpe kuzum
Hak’tan geldi benim yazım
Uyu benim güzel yavrum!

İllallahın özüne
Derman gele dizine
Cümle âlemin uykusu
Hep yavrumun gözüne
Nenni yavruma nenni!

Ninni diyem uyutayım
Kuzularla yürüteyim
Ninni diyem uykun gelsin
Allah uzun ömür versin

Akşam ile etrafa karanlık çöker
Bebeğim beşikte kanlı yaşlar döker
Melekler üşüşmüş başında döner
Tez uyu benim minik bebeğim
Tez uyu ninni!

MALATYA’NIN BAZI NİNNİLERİ
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YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARIMIZ

Oyun, çocukların ve her yaştaki bireylerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Oyun, günümüze 
kadar süreklilik göstererek çocukların çevreyle etkileşim kurmalarını, çevrelerini tanımalarını sağla-
mış ve onlara kazandırdığı deneyimlerle yeteneklerini ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle oyun, çocuk-
ların eğitiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Malatya, her 
alandaki kültürel zenginliğini çocuk oyunlarında da göstermiştir. Bu zenginlik çok eski zamanlara 
kadar dayanmakta ve çeşitliliği ile göz kamaştırmaktadır. 

MALATYA’NIN BAZI ÇOCUK OYUNLARI

Ayna Oyunu

Açık alanlarda oynanan bir oyundur.
Oyunculardan biri gönüllü olarak ebe olur. 
Ebe olan oyuncu eline aynayı alarak “Kim ne 
yaparsa ben onu bilirim!” der. Diğer oyuncu-
lar, “Bilemezsin!” derler. Ebe, diğer oyuncu-
ların haberi olmadan içlerinden birini casus 
seçer ve bu oyuncuya, “Kim ne yaparsa sen 
ondan sonra aynaya el basacaksın.” der. Ebe 
10 metre ileri gider ve diğer oyunculara sırtını 
döner. Oyunculardan biri taş atar ve ebeyi ça-
ğırıp “Kim taş attı?” der. Ebe, “Herkes sıray-
la aynaya parmak bassın.” der. Taşı atandan 
sonra casus olan oyuncu aynaya parmak ba-
sar ve ebe taşı atanı bilir. Bazen de casusluk 
yapan oyuncu ebeyi yanıltmak için taş atma-
yan bir oyuncunun ardından aynaya parmak 
basar. Ebe taş atan oyuncuyu bilemez.

Onbirtaş Oyunu
 
Açık alanlarda iki kişiyle oynanan bir oyun-

dur. Oyuncular karşılıklı altı çukur kazarlar ve 
altmış altı adet küçük taş toplarlar. Her kuyuya 
on bir taş bırakırlar. Karşılıklı kuyulardan üçü 
bir oyuncunun, diğer üçü de rakip oyuncunun 
olur. Oyuna ilk başlayacak oyuncu kura ile be-
lirlenir ve bu oyuncu kendi tarafındaki kuyula-
rın birinde bir taş bırakarak on taş alır, sırasıyla 
bütün kuyulara dağıtır. İkinci oyuncu da aynı 
şekilde kendi kuyularından birinde bir taş bıra-
karak diğer taşları alır ve dağıtır. Rakip oyun-
cunun önceden aldığı kuyuya son taşı gelir ve 
kuyudaki taşlar çift olursa o kuyudaki taşları 
alıp oyundan çıkarır. Hiç taş alınmamış kuyu-
ya “kral” denir. Diğer oyuncu da aynı şekilde 
kendi kuyularından taşları alarak dağıtır. Oyun 
sonunda hangi oyuncunun taşı fazla olursa o 
oyuncu oyunu kazanır.
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Eğlenelim, Uygulayalım

Yukarıda anlatılan oyunları arkadaşlarımızla oynayalım. Bunlar dışında 
Malatya’da oynanan oyunları araştıralım.

Ontaş Oyunu

İki kişiyle oynanan bir oyundur. Oyuna başlama-
dan önce on adet küçük yassı taş toplanır. Oyuna ilk 
başlayacak oyuncu kura ile belirlenir. Oyunculardan 
biri taşları avuç içine alır ve toplu olarak yere bırakır. 
Kurayı kazanan oyuncu taşları teker teker almaya ça-
lışır. Taşı alırken diğer taşlardan birini oynatırsa oyunu 
kaybeder, taşların hepsini oynatmadan alırsa kazanır.

Beş Adım Dur Oyunu

Açık alanlarda oynanan bir oyundur. En ideal oyun-
cu sayısı 10’dur. Oyunculardan biri gönüllü olarak ya 
da kurayla ebe seçilir. Ebe otuza kadar sayarken diğer 
oyuncular ebeden uzaklaşır. Oyuncular ebeyle arala-
rındaki mesafeyi beş adımdan fazla tutmaya çalışırlar. 
Ebe, kaçanları kovalar ve kovaladığı oyuncuya yaklaş-
tığında “Beş adım dur!” der. Kovalanan oyuncu ve ebe, 
oldukları yerde dururlar. Ebe, beş adım saydığında 
kovaladığı oyuncunun ayağına değerse o oyuncu ebe 
olur; değemezse ebeliği devam eder.

Çukur Top Oyunu

Açık alanlarda oynanan bir oyundur. Oyuncular, 10 
cm derinliğinde bir çukur kazar ve çukurun 10 m ilerisi-
ne bir çizgi çizerler. Kura veya sayışmaca ile sıralama 
belirlenir. Oyuncular ulaşılması gereken sayıyı belirle-
yip çizgiye dizilirler. Oyuna başlayacak oyuncu çizgiyi 
geçmeden elindeki topu çukura girdirmek için atış ya-
par. Topu çukura girdirirse bir sayı alır ve yeniden atış 
yapar, girdiremezse sıra ikinci oyuncuya geçer. Belir-
lenen sayıya ilk ulaşan oyuncu, oyunu kazanır.

Çivili Futbol Oyunu

İki kişiyle oynanır. 35x50 cm ebadında düz bir tahta 
bulunur. Tahtaya demir paranın geçebileceği aralıkta 
40-50 çivi çakılır ve yine çiviyle karşılıklı iki kale yapılır. 
Ulaşılması gereken sayı belirlenir. İlk oyuncu parayı 
tahtanın ortasına bırakır. İşaret parmağıyla paraya vu-
rarak rakip oyuncunun kalesine gol atmaya çalışır. Gol 
atarsa bir puan alır ve oyuna devam eder, atamazsa 
sıra diğer oyuncuya geçer. Belirlenen sayıya ilk ulaşan 
oyuncu, oyunu kazanır. 
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SÖZ VARLIĞIMIZ
Kültürel zenginliğimiz ve millî benliğimizin aktarıl-

masını sağlayan dilimizin somut göstergesi olan söz-
cüklerin korunması ve geleceğe taşınması, kültürel 
varlığımızın devam ettirilmesi bakımından önemlidir.

Yahya Kemal Beyatlı, “Her halk, kendi ikliminin 
lisanını söyler.” der. Dilimizin yok olması; değerle-
rimizin, alışkanlıklarımızın, kültürümüzün de yok 
olması anlamına gelmektedir.
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Atilla Kantarcı’nın yöresel ağızla kaleme aldığı “İşte Benim Malatya’m” adlı eserinden bir 
bölümle Malatya’da kullandığımız ya da unutulmaya yüz tutmuş sözcüklerimizden bazılarını 
hatırlayalım.

Bir şehrin alametifarikası olan kelimeler ve isimler vardır. İnsanların kullandığı kelimelerden, 
deyimlerden hangi yörenin insanı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Söze “Yegen kimlerdensin?” diye başlayan, toprağa “torpağh”, köprüye “körpü”, yaprağa da 
“yarpağh” diyen, bir de her türlü hastalığa “Bekmez iç geçer.” diyen birine Malatyalı deyin, kesinlikle 
yanılmazsınız.

Denemesi bedava, “dut meyvesine tut, tut 
fiiline de dut” diyen birine nereli olduğunu so-
run kesin Malatyalı çıkacaktır. Kışlık bulgura 
“zarğha”, zarğhayı koyduğu yere de “hızna” di-
yen nereli olabilir? Bir parça yerine “bi gırtik”, 
kerpiç evlerdeki tavan direklerine “hezen”, tahta 
rendelenirken çıkan talaşa “hğızırik”, baca ka-
pağına “hğapenk”, ondan sonra yerine “anda-
na” gözetlemeye “kişifleme” diyse, sana defa-
larca söyledim telaş etme yerine “sana on yol 
söledim, taşgala etme”, sincaba “deyin”, bir de 
salçaya “eşgi” diyse emin olun, su katılmamış 
Malatyalıdır.

Sana hiçbir şey ders olmuyor yerine “sana 
heç bi şey dafar olmuyu”, beddua ederken “ci-
gerin ağzından gele”, “yegin yanın yere gele” 
diyise bir de “anam bu yaştan soyna irafa sa-
hen mı dizeceyikh”, “sizin pisik bizim çağaya 
çeynağh (tırnak) atmış bacım”, hele de soluca-
na “söhülcan”, lahanaya “nahna”, düdüğe “süb-
sübü”, tabağa “sahen”, rafa “iraf”, şehriyeye 
“şare”, keçi yavrusuna “gıdik”, duvara monteli 
tahta rafa da “tahtıbek” diyise kalıbımı basarım 
o Malatyalıdır.

Götür fiiline “elet”, hamile kadına “yerikli”, kuyruk sokumuna “pıstik”, yoğurt tatlısına “fışfış”, geri 
vitese “anarya”, pejmurdeye “salahana”, asma sırığına “serpene”, küçük köpeğe “bocu”, çabuk yeri-
ne “haman”, çiviye “mığh”, uygun pozisyona “tapına getirmek”, yarım gövde et aldım yerine “bi şaka 
et aldım” diyse üstüne üstlük dere otuna da “samut” diyse yanılmadınız o hemşehrimizdir.

Bekçi yerine “ases”, çalgıcıya “gevende”, üşümeye “buyma”, çok yiyene “haftar”, avanak birine 
“hımbıl”, cimriye “nıkıs”, makasa “sındı”, angarya işe “sulha”, su kabına “şapşak”, göz çapağına “şı-
pik”, çocuğa “uşak”, dayanılmaz sancı yerine “mıttik”, hele hele toz şeker yerine “kül şeker” deyip, 
bir de “topuğuna tükür” diye ekliyse o kesin bizden biridir.

BİR MALATYALIYI NASIL TANIRSINIZ?
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Evin tavanına “arıstağh”, iştahsıza “boğazsız”, yeniye “cıncığh”, tekmeye “dekmük”, sineye 
“döş”, amcaya “ami”, hastalığa “çor”, küçük kazana “gazzik”, yeşilliğe “gögerti”, asma kilite “köcek”, 
bir şeyler koymak için yapılan duvardaki oyuklara “taka”, bol olana “mığırcığh gibi”, el yıkanan, ab-
dest alınan leğene “silepçe”, hatıraya “teberük”, hizmetçiye “totaba”, çöplüğe “zibillik” ve atını sağ-
lam kazığa bağla yerine “Atını gayim kazığa bağla.” diyen biri sizce nerelidir?

Malatyalı çalışan birini gördüğünde, 
“golay gele gardaş” dediğinde “golaysa 
başına gele” diyendir. Hatice’ye “Haççe”, 
yılana “ilan”, lüks kelimesine “lüküs” saate 
“sahat”, rezile “irezil”, alkış çalmaya “çapik 
çalma”, havaya “eyem”, kerpiç damların 
ucuna “sivik”, karyolaya “garyola”, derhal 
yerine “össahat”, tavşana “davışan” , uza-
ğa “ırağh” vebali boynuna yerine “nabalı 
boynuna”, gerçek mi yerine “essah mı” bu 
sefer yerine “bu gafle”, demin yerine “dey-
beyağh” sevdiği birini gördüğünde “ana 
gurban verene” diyendir.

“Az galıyı galbim yerinden fırlaya, ella-
ham kötü bi haber alacam.” diyen biri mut-
laka Malatyalıdır. Çok zayıflayan biri için 
“gözleri hortige düşmüş”, misafirliğe gidip 
arkasından yeni misafirler geldiyse “Anam 
harigini mi sürüttün?”, naneye “anuhğ”, boş 
gezene “galdırım müyendizi” birisinin isa-
betli işinde “körün daşı işte” diyen biri kesin 
Malatyalıdır.

Cahile “cahal” diyen, sarışına “bozo” diyen, civcive “cücük”, ağzı eğri birine “kemçük ağızlı”, 
yemek kepçesine “çömçe”, kambura “hozzik”, yuvarlanmaya “debelenmek” ayakta durmaya “dom 
durmağh”, oturmaya “çoç etmek”, bitişiğe “him hime”, boğaza “hırtlek” yavaş yavaşa “mıt mıt” kim 
diyebilir ki? Tabii ki Malatyalı.

İnatçı birine kim “akis” der ki? Üşenmeye “erinmek” diyen, ölmeye “geçinmek”, vantilatöre “fır-
fırik”, zorda kalmaya “gamanmağh”, kuluçkaya yatan tavuğa “gurka yatmak”, su kaynağına “göze”, 
mantara “göbelek”, çöpe “zibil”, yumruğa “zumzuğh”, sopaya “zoppa”, kovaya “sitil”, inekleri bırakın 
yerine “inekleri sepleyin”, çamaşır tokacına “köpüç”, kümese “pin”, kediye “pisik”, diyen biri sizce ne-
reli olabilir? Elbette Malatyalı.

Öç almaya “hayf alma”, dantele  “tentene”, kura çekmeye “ibicek atma”, kaplumbağaya “tosba-
ğa”, soytarılığa “yelinceklik”, küçük çiviye “kepkep”, yaprak bitine “kezbi”, rendeye “küştüre”, çekiş-
meye “lec etme”, büyük leğene “teşt”, hamile hayvana “guzlacı”, sürülmüş tarlaya “tapanlanmış”, 
yağmur oluğuna “çortun”, boş gezene “avara gasnağh gibi dönüyü”, eskimeye “nezelme” diyen biri 
kesin Malatyalıdır.

İçi kof çıkan cevize “içi fıs çıktı”, önlüğe “bervenik”, baştan savma bir şey görüp “her şeyiniz ayın 
oyun olmuş”, kertenkeleye “göğüş” diyise tartışmasız Malatyalıdır. Bir şahsa kin duymaya “onu kefli-
yim gösterecem ben ona”, sebzeye “zebze”, vişneye “fişne”, maaşa “mayiş”, asma yaprağına “tevek”, 
yengece “çıyan” hele de kızdığında “garnağıssı” diyse ona hemşehrilik beratı vermek gerekir.
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Divana “makat”, tipi bozuk birine 
“mosturalığh”, hapşırmaya “pıskırmak”, 
sulu olana “cıvığh”, kibirli olana “gabur-
gası galın”, birini çok pohpohladıkla-
rında “yeter koltuğuna verdiğiniz”, her 
şeye itiraz eden gelinler için “anam bi 
dili var papuç gibi”, kendin pişir kendin 
ye “sen saha büşür, sen saha ye”, ken-
dine iyi bak yerine “sen saha mugayyet 
ol” diyen biri kesin hemşehrimizdir.

Çok yorulduğunda “uy anam ayağh-
larıma gara sular endi”, masala “matal”, 
sevdiği bir çocuk gördüğünde “ana gur-
ban verene çağam nediysin” diyise, şa-
şırdık yerine “ayın beyin olduğh” diyise, 
merdivene “ayağhcah” paltoya “sakko”, 
küreğe “egiş”, patlıcana “balcan”, dük-
kana “tükan” diyise ona heç nerelisin 
diye sormayın.

Çocuğa “çağa”, yüzmeye “çimme”, darma dağın etmeye, “efin tefin etme”, acayip yerine “arbet 
aşeret”, geçen seneye “bıldır”, çok çabuk gel yerine “çar çapik gel”, bitişik komşuya “him gonşu” kay-
gan yere “sırpıncağh”, yıkanmaya “yunma”, biriyle dalga geçmeye “zaklanma”, işsiz güçsüz birine 
“zırtapoz”, herhalde yerine “zahar”, yan yan yürüyene “yanpeş”, eşek sıpasına “kurik” diyen biri nereli 
olabilir ki?

Salyangoza kim “hozelek” der ki? Rezil olmaya “malamat olma”, kedi yavrusuna “manuğh”, ha-
vuca “pirçekli”, oğlunu kızını evlendirmiş ama hâlâ onlara yardım ediyorsa “oğlan yetir, gız yetir, 
gene mitili sen götür”, kızdırılınca “boynun altında gala”, mısıra “gilgil”, kocaya “gişi”, asma kata 
“musandere”, havluya “marğama”, çok kısa birine “gıllik”, iç cebine “göncük”, yeni doğum yapmış 
kadına “dığasken”, oyunbozana “cığız”, hindiye “culuğh”, diyise; gübreye “ağhbun”, küçük tencereye 
“guşgana”, buğday pazarına “arasa”, asmaya “ariş”, topaca “develeme”, koşmaya “çapma”, yorul-
maya “hış olma”, saflığa “sehlüklük”, kuru kayısıya “çir”, paçayı sıvamaya “paçayı çemirleme”, dar 
ve uzun kovaya “külek”, süzgece “kemis” kötü berbat bir şeye “soyğha”, kepenge “daraba”, tellağa 
“dellek”, orağın küçüğüne “derhe”, aşikâr yerine “eşkere”, küçük odun parçasına “gamga”,muhteşem 
yerine “tavatıl” su yoluna “gever”, küçük sepete “godafa”, berabere kalmaya “gumgum”, ortak piknik 
yapmaya “hayfene yapma”, rezil olmaya “farş malamat olma”, “töremeyesin belekim gine gayfeye 
mi gidiysin”, diyen, “yüzünüz güle”, “yüzün ağ ola”, “ömrünüz uzun ola”, “gadan baa gele” diyen biri 
Malatyalının hasıdır.

Bizi Malatyalı yapan bu kelimeler değil miydi? Kullanılmayan kelimeler unutulmaya mahkûmdur.  
Kelimeler kullanıldıkça gündemde kalır…
                                                                                                                   
                                                                                                                          Atilla KANTARCI 
 

BİLİYOR MUSUNUZ?
Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim böl-

gelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir.

Şive: Söyleyiş özelliğidir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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İZ BIRAKAN 
MALATYALILAR

Bir kentin yetiştirdiği tarihî şahsiyetler, sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim insanları şehrin 
adını duyurmada ve kültürel özelliklerini yaşatmada önemli bir paya sahiptir. Malatya’da yetişen 
şahsiyetlerin yurt içi ve yurt dışında tanınması gurur verici bir tablodur. Siyasetçi ve devlet adamı 
kimliğiyle Turgut Özal ve İsmet İnönü, “masalcı baba” olarak bilinen Eflatun Cem Güney,  tasavvuf 
edebiyatı şairi Niyazi Mısrî, bilim dünyasında birçok ödül alan Asım Orhan Barut, Türk sinemasına 
damgasını vuran Kemal Sunal, Galatasaray ve millî takımda forma giyen futbolcu ve teknik direktör 
Bülent Korkmaz, Türk halk müziğinde Selahattin Alpay şehrimize bu gururu yaşatanlardandır.
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Şehrin yetiştirdiği tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim insanlarını 
tanıyalım.

FAHRİ KAYAHAN

1918’de Malatya’da doğdu. Babası Mustafa Bey, annesi 
Şerife Hanım’dır. Öğrenimini Malatya’da tamamlayan Fah-
ri Kayahan’ın müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. 
Kara Köylü Reşat’tan tambur dersleri aldı. 1936’da İstanbul’a 
yerleşti. Orada meşhur bestekâr ve müzisyenlerle tanıştı. 
1937’de Almanya’ya gitti ve orada plaklar doldurdu. Malatyalı 
Fahri olarak ünlenen Fahri Kayahan’ın  besteleri dilden dile 
dolaştı. 1940’lı yıllarda filmlerde de rol almaya başladı. Senar-
yolar yazdı, film müzikleri yaptı.

22 Nisan 1969’da yaşamını yitirdi.

EFLATUN CEM GÜNEY

1896’da Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Si-
vas Sultanisi ve İdadisinin edebiyat bölümünden mezun oldu. 
Konya Öksüzler Yurduna Türkçe öğretmeni olarak atandı. 
Memleketin birçok ilinde edebiyat öğretmenliği yaptı ve Güney 
Anadolu’nun kültürel-folklorik zenginliklerinden çok etkilendi. 
Birçok hikâye ve masalımızı derlemesinin yanında kaleme al-
dığı özgün masal ve hikâyelerle edebiyat dünyasında “Masalcı 
Baba” olarak tanındı.

“Açıl Sofram Açıl” adlı eseriyle Danimarka’daki “Hans 
Christian Andersan Payesi Şeref Diploması” ile ödüllendirildi  
(1949). Dünya Çocuk Edebiyatı sertifikası verildi (1956). Aynı 
ödülü “Dede Korkut Masalları” adlı eseriyle ikinci kez kazandı 
(1960). 2 Ocak 1981’de İstanbul’da vefat etti.

TURGUT ÖZAL

13 Ekim 1927’de Malatya’da doğdu. Babası banka me-
muru Mehmet Sıddık Bey, annesi ilkokul öğretmeni Hafize 
Hanım’dır. 

Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğrenimini 
yurdun değişik yerlerinde tamamladı. 1950’de İstanbul Teknik 
Üniversitesinden elektrik mühendisi olarak mezun oldu ve An-
kara Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışma hayatına başladı. 
1952’de Amerika’da ekonomi eğitimi aldı. Yurda döndükten 
sonra bürokraside üst düzey görevlerde bulundu. 1983’te si-
yasete girdi ve aynı yıl ülkenin 19. başbakanı oldu. Bu görevini 
1989’a kadar sürdürdü ve o yıl Türkiye’nin 8. cumhurbaşkanı 
olarak seçildi. 17 Nisan 1993’te geçirdiği bir kalp rahatsızlığı 
sebebiyle vefat etti.
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KEMAL SUNAL

11 Kasım 1944’te Malatya’da doğdu. Çocukluk yıllarını İstan-
bul Küçük Pazar’da geçirdi. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. 
İlkokulu Mimar Sinan İlkokulunda okudu. Vefa Lisesinden mezun 
oldu. Yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi  Gazetecilik Bölü-
mü’nde başladı. Eğitimini yarıda bırakan Sunal, 1992’de üniver-
sitenin ikinci sınıfından devam ederek 51 yaşında mezun oldu.

Vefa Lisesindeki felsefe hocası Belkıs Balkır’ın sanatçıyı 
Müşfik Kenter’le tanıştırması, onun hayatını önemli ölçüde de-
ğiştirdi.1973’te Ertem Eğilmez’in “Tatlı Dillim” filmiyle sinemaya 
adım attı. Halkın gönlünde kısa sürede taht kuran Sunal, 82 film-
de rol aldı. 3 Temmuz 2000’de “Balalayka” adlı filmin çekimlerine 
başlamak için uçağa bindi. Kalkıştan kısa bir süre önce geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

NİYAZİ MISRÎ

17. yy’ın büyük tasavvuf şairlerindendir. Asıl adı Mehmet 
Muhammet’tir. 8 Şubat 1618’de Malatya’nın Soğanlı köyü İş-
pozi  kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Malatya’da aldı. 
Oradan Diyarbakır, Mardin, Kerbela, Bağdat ve Kahire’ye daha 
sonra da 1640’da İskenderiye’ye ulaştı. Asıl tasavvuf birikimini 
Mısır’da tamamladığından Mısrî mahlasını aldı. 

Hakkındaki iftiralar üzerine önce Rodos’a sonra da Limni 
Adası’na sürgün edildi. 15 yıl süren sıkıntılı sürgün hayatından 
sonra Bursa’ya döndü fakat 78 yaşındayken tekrar Limni’ye sür-
güne gönderildi. 1694’te orada öldü. Mezarı Limni’dedir.

SELAHATTİN ALPAY

1950’de Malatya’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Ma-
latya’da, liseyi Ankara Akşam Ticaret Lisesinde tamamladı. Müzik 
çalışmalarına 1967’de Malatya Halk Eğitimi Merkezinde başladı. 
Aynı yıl ilk plağı “Emo Suya Gider Eli Boş Gelir”i yaptı ve ya-
yımladı. 1975’te Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun sanatçılık 
sınavını kazanarak Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı 
oldu. 150’yi bulan derleme, 23 kaset ve CD çalışması ve 9 sine-
ma filmine imza attı. Dört kez “Yılın Sanatçısı Ödülü”nü aldı.

Selahattin Alpay’ın “Kaynak Kişi” veya “Derleyen” olarak ar-
şivlerde kayıtlı bulunan türkülerinden bazıları şunlardır: Bahça-
yım Baram Sene, Gırma Taşın Kenarı, Bitlis’in Önünde Bağlar, 
Etek Sarı Sen Etekten Sarısan, Malatya Malatya Bulunmaz Eşin, 
Palan Dağı Dumandır, Zülüflerin Tarama.



153

ASIM ORHAN BARUT
 
24 Haziran 1926’da Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğre-

nimini Malatya’da tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniver-
sitesine ve oradan elektrik mühendisliği okumak için İsviçre’ye 
gitti. 1948’de Fizik Enstitüsünde başlayan doktora çalışmasını 
1952’de elektron emisyonu ile tamamladı. 1962’de ABD’de Co-
lorado Üniversitesine teorik  fizik profesörü olarak atandı. Yurt içi 
ve yurt dışında sayısız ödüller aldı. Temel parçacıkların simetri 
özelliklerinin açıklanması konusunda çığır açan fikir ve buluşla-
rın ortaya çıkışında büyük rol oynadı. 68 yaşında  Colorado’da  
yaşamını yitirdi.

Barut’un tüm dünyada lisansüstü öğrencilerin ve araştırma-
cıların ellerinden düşürmedikleri, İngilizce yazılmış, çok değerli, 
beş kitabı vardır.

İSMET İNÖNÜ

24 Eylül 1884’te dünyaya geldi. Malatya’nın köklü ailele-
rinden Kürümoğulları’na  mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Si-
vas’ta tamamladı.1903’te Kara Harp Okulunu birincilikle bitirdi 
ve Osmanlı ordusuna katıldı. Ordunun çeşitli kademelerinde 
görev aldı.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’ye milletvekili olarak girdi. 
Cumhuriyetin ilanından sonra Malatya milletvekili olarak birinci 
hükümette başbakanlık görevini üstlendi. Bu görevi, 1925-1937 
yılları arasında sürdürdü. Atatürk’ün ölümünden sonra 1938’de 
TBMM tarafından 2. cumhurbaşkanı olarak seçildi.

25 Aralık 1973’te vefat eden İnönü, 28 Aralık’ta devlet töreni 
ile Anıtkabir’de toprağa verildi.

 BÜLENT KORKMAZ

24 Kasım 1968’de Malatya’nın Doğanyol ilçesi Gevheruşa-
ğı köyünde dünyaya geldi. Galatasaray ve millî takımda forma 
giyen Korkmaz, Ahmet Keskinkılıç ve Salih Bulgurlu tarafından 
Galatasaray altyapısına kazandırıldı.

Performansıyla dikkat çeken Korkmaz, Bayer Leverkusen 
takımından transfer teklifi aldı. 1984-1985 sezonunda dönemin 
teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından A Millî Futbol Takı-
mı’na çağrıldı. Lig maçlarından çok Avrupa maçlarında oynadığı 
için o sezon adı, “Avrupalı Bülent” olarak anıldı. Galatasaray’da 
yıllarca kaptanlık yaptığından “büyük kaptan”, mücadeleden yıl-
maması ve acıya dayanıklılığı nedeniyle de “cengaver” lakapla-
rıyla anılan Korkmaz; 3 kez Türkiye U-21, 102 kez de Türkiye A 
Millî Futbol Takımı olmak üzere 105 kez millî forma giydi.
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BELKIS AKKALE

Aslen Malatyalı olan Belkıs Akkale, 1954’te İstanbul’da 
doğdu. Müzik kabiliyetini  keşfeden ilkokul öğretmeninin teşvi-
kiyle türkü söylemeye başladı. Sahneye ilk olarak 1974’te çıktı. 
Ankara Radyosuna davet edildi ve yaklaşık altı yıl kadar kurum 
dışı sanatçı olarak burada görev yaptı. TRT’nin 1980’de açtığı 
“Yetişmiş Sanatçı” sınavını kazanıp kurumun kadrolu sanatçısı 
olarak çalışmaya başladı.

“Türkü Bacı” olarak tanınan Akkale, 1982-1984 yılları ara-
sında birçok kurum ve kuruluş tarafından “Yılın Sanatçısı” ödü-
lüne layık görüldü. Sanat hayatı boyunca 22 albüm hazırlayan 
Belkıs Akkale, 9 sinema filminde de rol aldı.

EŞREF BİTLİS

1933’te  Malatya’da dünyaya geldi. 1952’de Kara Harp 
Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1966’da Kara Harp 
Akademisi, 1969’da Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi, 1973’te 
Alman Harp Akademisini tamamladı. Bir yıl Kara Harp Akademi-
sinde başöğretmen olarak görev yaptı. 1974’te Kıbrıs Harekâtı 
sırasında albay rütbesiyle Kıbrıs Türk Alayı Komutanlığına 
atandı.1978’de tuğgeneral oldu ve Bolu Komando Tugay Ko-
mutanlığına getirildi. 1982’de tümgeneral ve Kıbrıs 28. Tümen 
Komutanı oldu. 1986’da korgeneral rütbesi aldı. 1988’de Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.1990’da orgeneral 
rütbesi aldı ve Jandarma Genel Komutanlığına atandı.

   
17 Şubat 1993’te bindiği uçağın henüz aydınlatılamayan 

nedenlerle düşmesi sonucu şehit oldu.

FETHİ GEMUHLUOĞLU

Malatya’nın Arapgir ilçesine mensup Mustafa Neşet Bey ve 
Fatma Saniye Hanım’ın oğludur. 1923’te İstanbul Göztepe’de 
doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1940’ta 
Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesine devam etti.

1950-1955 yıllarında Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, 
1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı müdürlüğü  yaptı. 
Daha sonra iki yıl Almanya’da serbest gazeteci olarak çalıştı. 
Çok sayıda vakıf, dernek, hayır kurumunda yönetim ve danış-
ma kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Gemuhluoğlu, kurulu-
şunda yer aldığı Türk Petrol Vakfının genel sekreterliğini sekiz 
yıl yürüttü. 5 Ekim 1977’de İstanbul’da vefat etti.
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Aşağıda verilen Malatyalı ünlülerin hayatlarını araştırarak edindiğimiz 
bilgileri ilgili alanlara yazalım.

A
RA

ŞTIRIYORUM

Orgeneral Cevat Çoban: .......................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Sadreddin Konevi: ................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Fehmi Gür: .............................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Zerrin Özer: ............................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Serdar Bulun: ........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniye-
te ev sahipliği yapan Malatya, eşsiz zen-

ginlikte bir kültürel birikime sahiptir. Her yaşam 
bölgesinde farklı bir kültürel zenginliği yaşatan 
Anadolu insanı, duygu ve düşüncelerin en güzel 
ifade biçimlerinden biri olan türkülere ayrı bir 
önem vermiştir.

Türk halk müziği Anadolu’da yaşayan tüm 
halkların kültürel, sosyal birikimlerinin bir ürünü-
dür. Bölgelerdeki duygu, düşünce ve olayların 
ortak özellikleri; türkülerin sözlerinde ortak bü-
tünlük olarak görülse de ezgi, ritim, çalınış şekli 
ve söyleniş biçimi farklılık göstermektedir. Öyle ki 
birbirine komşu iki köy arasında bile büyük müzi-
kal farklılıklar görülebilmektedir. Her eser, içinde 
oluştuğu toplumu yansıtır ve bu yüzden kültüre 
yönelik bilgiler verir. Kültürel farklılıklar müzikal 
zenginliğin temelini oluşturmuştur. Bu durum mü-
ziğimize tüm dünya müzikleri içerisinde haklı bir 
ayrıcalık kazandırmıştır.

 
 Müzik kültürü, müzik sanatına ilişkin bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlar ile müzik ortamla-
rında geçerli ahlak kuralları, gelenekler ve ben-
zeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan 
karmaşık bir bütündür. Milletlerin varlığını sür-
dürebilmeleri için en başta kültürlerine ve yerel 
müziklerine önem vermeleri, onları yaşatmaları 
ve yaygınlaştırmaları gerekir. 

Malatya yöresi, müziksel ve kültürel açıdan 
oldukça zengindir. Malatya’nın müzik kültürü 
diğer yörelerle ortak özellikler göstermesinin ya-
nında ağız, tavır ve yapı yönünden çeşitlilik de 
göstermektedir.  Malatya’nın türküleri uzun ha-
valar, kırık havalar diye ikiye ayrılır. Malatya’da 
okunan uzun havalar farklı bir üslup ve tavırla 
icra edilir. Gurbet türküleri, ağıtlar, kına türküle-
ri, aşk ve sevda türküleri,  tabiatı konu eden tür-
küler, iş türküleri, nasihat verici türküler Malatya 
halk ezgilerinin temelini oluşturur.

 Malatya’nın ilçelerinden olan Arguvan, Türk 
halk müziği repertuarına birçok eser kazandır-
mıştır. Arguvan yöresi, kendine has yorumlama 
teknikleri ve türkülerine yüklediği manevi anlam 
özellikleriyle de özgün bir yapı sergilemektedir.  
Yöreye ait uzun havalarda dikkat çeken söyleyiş 
tarzı; Arguvan ağzı, Arguvan havası ve Arguvan 
makamı olarak adlandırılmaktadır. Arguvan ağzı 
genellikle ağıt niteliğindedir. Arguvan türküleri 
ayrılık, gurbet, sevda, hasret ve dertlerin anlatıl-
dığı motifleri içerir.

MALATYA’DA
MÜZİK
TOPLUMLARI İFADE EDEN 
EN ÖNEMLİ UNSUR, 
KÜLTÜR VE MÜZİKTİR. 
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğal 
afetler ve tabiat olaylarını konu alan dere hava-
larını görmekteyiz. Yöre halkı, sel felaketi gibi 
doğal afetlerden sonra yaşadıkları acı ve hasret-
leri ağıtlara dökmüştür. 

Akçadağ’da ise yörenin yaşanmışlıklarını 
ezgilere döktüğü uzun hava ve kırık havalar gö-
rülmektedir. 

Hekimhan’a özgü türküler daha çok Hacı-
lar ve Alvar köyleri çevresinde yoğunlaşmıştır. 
Hekimhan, birçok yöreyi etkilemesinin yanında 
başta Arguvan olmak üzere birden çok yöreden 
de etkilenmiştir. Ülke genelinde Arguvan ezgileri 
olarak bilinen türküler, Hekimhan’ın müzik da-
ğarcığının bir bölümünü oluşturmuştur. Arguvan 
türkülerinin yanında Çamşıhı yöresine ait türkü-
ler de yörede bilinip söylenmektedir. Çamşıhı 
yöresindeki halkın bir kısmı Hekimhan, Arguvan 
ve Arapgir köylerinden gitmiş olduğundan etkile-
şim de güçlüdür. Hekimhan, Türk halk müziğine 
büyük önem vermesine rağmen geleneksel hâle 

dönüşen bir müzik kültürüne sahip değildir. Yöre-
de söylenen türküler genellikle Arguvan ağzıyla 
söylenir.

 Malatya’nın ilçelerinden Arapgir; Sivas, 
Elazığ, Erzincan illeri ve Malatya’nın Arguvan 
ilçesine komşu olması sebebiyle müzik kültürle-
ri etkileşim içerisindedir. Arapgir, Elazığ-Harput 
yöresinin müzik kültürünü yansıtmaktadır. Arap-
gir’de özellikle klarnet  kullanımı dikkat çekmek-
tedir. Türkü, uzun hava ve kırık havalar icra edil-
mektedir.

Malatya’nın ilçelerinden Darende ise  diğer 
ilçelerle ortak müzik kültürüne sahip olmakla bir-
likte türkülerin ezgi, ritim, çalınış ve söylenişi ba-
kımından farklılıklar göstermektedir. 

Müzik Öğretmenleri Korosu

Milletler varlıklarını sürdürebilmek için 
kültürlerine ve yerel müziklerine neden önem 
vermelidir? Açıklayalım.
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Malatya’nın il ve ilçelerinde türkülerin icrasında kullanılan çalgılardan bazıları:

Bağlama Cümbüş Kanun

Davul Kaval

Def Klarnet Zurna
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Malatya türkülerinin yurt genelinde tanınmasında Malatyalı mahallî ve ulusal sanatçıların önemli 
rolü ve katkısı olmuştur. Bunlardan bilinen en eski sanatçımız; Udi Nevres Bey’dir. Sonrasında tam-
buru ile bestelediği ve seslendirdiği eserleri, hâlâ çalınıp söylenen Fahri Kayahan, Hakkı Coşkun, 
Sami Kasap, Yüksel Özkasap, Belkıs Akkale, Selahattin Alpay, Erol Köker, Kemal Keskin, Zehra Bi-
lir, Ufuk Erbaş, Malatyalı Bedo, Cemal Kaya, Bahattin Turan, Kemal Çığrık, Mehmet Sarmış, Erhan 
Yılmaz, Âşık Hamit Ertaş, Yücel Arı, Hasan Durak, Teslim Budak, Cemal Öztaş, Celal Subaşı, Âşık 
Mustafa Aksüt, Mehmet Balaban yörenin en bilinen sanatçılarından bazılarıdır.

TÜRKÜNÜN ADI                                               YÖRESİ KAYNAK KİŞİ                            

  Malatya Malatya Bulunmaz Eşin              Malatya Hakkı Coşkun

Atlar Eğerlendi Malatya 
(Arapgir) Saadettin Özdağ

Akçadağ’ın Düzüne Malatya 
(Akçadağ)

Aşık Abdullah Gülhani-Mansur 
Kaymak

Darende Elinin Bahar Ayları Malatya 
(Darende) Aşık Beyani

Çıktım Dağların Başına Malatya 
(Hekimhan) Kemal Keskin

Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter Malatya Hakkı Coşkun

Etek Sarı Sen Etekten Sarısın Malatya 
(Arguvan) Hasan Durak

Pınara Gel ki Görem Malatya Sıddık Doğan

Sunam Malatya Fahri Kayahan

Çiçekten Harman Olmaz Malatya Fahri Kayahan

Pencereden Kar Geliyor Malatya Mustafa Gazioğlu

Beni Dertten Derde Saldın Malatya 
(Arguvan) Hasan Durak-Mehmet Seske

Ayağında Yemeni Malatya 
(Doğanşehir) Sıddık Doğan-Mehmet Özbek

Malatya türkülerinden bazı örnekler:

Severek dinlediğimiz müziklere örnek vererek arkadaşlarımızla paylaşalım.

Malatya’ya ait olan türkülerden birini sınıfta seslendirelim.

Müzik, eski çağ medeniyetlerinin bir çoğunda tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda hastalar müzikle tedavi edilmiştir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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DÜNDEN BUGÜNE 
MALATYA BASINI

Yerel basın; sınırları dar ve tanımlanmış bir yörede, (kasaba, kent ya da bölge) yöre halkını 
bilgilendirmeye, eğitmeye, eğlendirmeye, böylece kamuoyunun serbestçe oluşmasına katkıda 
bulunmaya çaba gösteren kitle iletişim araçlarıdır.

Yerel basının işlediği konular, genellikle bulunduğu yerel çevre ile ilgilidir. Yerel medyada; bölge 
haberleri, toplumsal yaşamı ilgilendiren konular, şehirde olan yenilikler, ticari hayata ilişkin gelişmeler, 
ulaşımla ilgili geçici düzenlemeler, sağlık ve eğitim haberleri işlenmektedir.

Toplum yaşamında, yerel yayıncılığın çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevleri 
üç ana başlık altında inceleyelim.

Kamu hizmetlerinin sağlıklı ve doğru bir biçimde halka duyurulması, yönetenlerin 
yaptığı hizmetlerin denetlenmesi ve kamuoyu oluşturulması.

Yerel yönetimlerin hizmetlerinin duyurulması, yerel yöneticiler ile yurttaş arasındaki 
ilişkinin sağlanması.

Millet iradesinin medyaya doğru şekilde yansıtılması ve gerekli demokratik kültürün 
topluma kazandırılması.

Basın Yayın Organları
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Kamuoyunun doğru yönlendirilmesinde basın-yayın kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir? 
Açıklayalım.

Yerel basının aynı zamanda yöre halkının kültürel kimliğini korumak, tarihî-turistik değerlerin 
tanıtımına destek olarak yöreye saygın bir konum kazandırmak, yöre halkında yaşadığı yere karşı 
aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli görevleri vardır.

Bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olan, bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde 
gelişmesini sağlayan ve yerel düzeydeki kamuoyunun oluşmasına katkı sunan yerel basın; Malatya 
için de önemli bir yere sahiptir. 

Şehrimizin sorunlarını ve değerlerini öğrenmemize, birlik ve beraberlik içinde yaşamamı-
za katkısı olan Malatya medyasının zaman içindeki gelişimini ve bugünkü durumunu incele-
yelim.

Malatya’da yerel basın faaliyetlerinin, I. Dünya Savaşı yıllarında başladığı düşünülmektedir. 
O yıllarda Malatya’da kırtasiyecilik yapan İzmirli Nazım Nazmi Bey tarafından, el yazması olarak 
hazırlanan Ajans adlı bir bültenin çıkarıldığına dair bilgiler vardır ancak bu bültenin hiçbir nüshası 
günümüze ulaşmadığından yayın tarihi ile ilgili kesin bir sonuca varmak mümkün değildir.

Malatya’da yayın hayatına başlayan ilk yerel gazete, 19 Ekim 1923 tarihinde yayımlanan 
Malatya gazetesidir. Malatya gazetesi daha sonraki dönemlerde Yeni Malatya adını almıştır. Yeni 
Malatya’dan sonra Fırat gazetesi yayın hayatına başlamış ve 1935 yılı başlarına kadar Malat-
ya’daki tek yerel gazete olarak yayımlanmıştır.

1935-1948 yılları arasında bazen birden fazla gazete bazen de tek gazete yayımlanmıştır. 
1948 yılında kurulan Gayret gazetesinden sonra da ilimizdeki tek gazeteli dönem sona ermiştir. 

1950’li yıllardan itibaren matbaaların çoğalması Malatya’daki gazete sayısını da artırmış ve 
gazeteler, şehrimizin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

1990’lı yıllara kadar birçok gazete açılıp kapanmış ama ildeki gazete sayısı çok fazla artma-
mıştır. 1990’lı yıllarda okuyucu sayısının artması ile şehrimizde yayımlanan gazete sayısı 13’e 
çıkmıştır.

Gayret Gazetesi Matbaası
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Sanal Basın

2000’li yıllarda internetin yaygınlaşması 
ile okuyucu sayısındaki düşüşe bağlı olarak 
gazete sayısı da 11’e düşmüştür ancak 
teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişme-
ler, gazeteler açısından da önemli değişimlere 
neden olmuştur. Birçok gazetenin ve derginin 
internet üzerinden yayın yapması bu değişim 
sayesinde olmuştur. Günümüzde birçok gazete 
ve dergi internet ortamında yayın hayatına 
devam etmektedir.

Televizyon

Malatya’da ilk özel TV istasyonu çok ilkel 
şartlarda, 1993 yılında deneme yayınına başla-
mış fakat bu televizyon kanalı bir müddet sonra 
kapanmıştır. 1994 yılından itibaren ise birçok 
yerel televizyon kanalı yayın hayatına başla-
mıştır. Günümüzde Malatya’da yayın yapan beş 
yerel televizyon kanalı bulunmaktadır. Bu kanal-
lardan ikisi uydu yayını yaparak Malatya ile ilgili 
programların bütün Türkiye’nin yanı sıra; Asya, 
Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde de izlen-
mesini sağlamaktadır.

Radyo Yayını

Yerel basının en önemli unsurlarından biri 
de radyodur. Malatya’da kurulan ilk radyo, kısa 
dalgadan yayın yapan Şehit Kemal Özalper 
Erkek Sanat Enstitüsü Eğitim Radyosu’dur. 
1963’te açılan bu radyo sadece müzik yayını 
yapmış ve 1970’lerde kapanmıştır. 1992 yılın-
da yayına başlayan Malatya’nın ilk özel radyo-
su ise gazeteci Orhan Çekin tarafından kurul-
muştur. Günümüzde ise Malatya’da 15 yerel 
radyo yayın yapmaktadır.

Malatya’daki yerel medya organlarının sayısını gösteren aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

Günlük 
Gazete

Haftalık 
Gazete

Aylık 
Gazete

Aylık 
Dergi Televizyon Radyo

7 7 2 7 5 15

1974 yılında TRT yayınlarının Malatya’dan izlenebilmesi için “Malatya’ya TV Yayını Getirme 
Komitesi” kurulmuştur ancak bütün uğraşılara rağmen yayın Malatya’dan izlenememiştir. TRT 
yayınlarının Malatya’dan izlenebilmesi, Gazeteci Orhan Çekin tarafından Karahan gediğine 
kurulan bir yansıtıcı ile 1976’da gerçekleştirilmiştir.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Malatya’da yayın yapan bir medya organında gazeteci olduğumuzu dü-
şünelim. Yerel medyanın görevlerini ve millî-manevi değerlerimizi de dikkate 
alarak şehrimizle ilgili bir gazete haberi hazırlayalım. Gazete haberimizle 
ilgili görseller kullanalım.

A
RA

ŞTIRIYORUM
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ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI

Örgün eğitim, öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlu-
luğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür. Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğre-
tim ve yükseköğretimi kapsamaktadır.

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
ifade eder. Okul dışında devletin ya da özel kurumların verdiği hizmetlerdir.

ŞEHRİMİZİN SUNDUĞU
HİZMETLER

Şehrimiz; vatandaşlarına sunduğu eğitsel, sanatsal, sportif, kültürel imkânlar bakımından ön 
plana çıkmaktadır. Malatya, özellikle eğitim hizmetlerinden yararlanmak için civar illerden göç al-
maktadır. 

Gazi İlkokulu
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Örgün Eğitim Yaygın Eğitim

Kurum Türü Sayı Kurum Türü Sayı

Okul öncesi 139 Halk Eğitimi Merkezleri 13

İlkokul 305 Özel Öğretim Kursları 28

Ortaokul 246 Özel Rehabilitasyon Merkezleri 29

Ortaöğretim 170 Özel Kişisel Gelişim Kursları 47

Yükseköğretim 2 Özel Muhtelif Kurslar 18

Malatya’da örgün ve yaygın eğitim veren kurumların farklı alanlarda ve çok sayıda olmasının 
faydaları nelerdir? Açıklayalım.

Malatya’daki örgün ve yaygın eğitim veren kurum sayısını gösteren tabloyu inceleyelim.

Turgut Özal Üniversitesi 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Battalgazi tarım 
yerleşkesinde, 5 fakülte, 1 yüksekokul,  1 Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü,  ilçelere bağlı 8 Meslek Yüksekokulun-
dan oluşan akademik birimleri,  yaklaşık 5 bin öğrencisi 
ve 122 akademisyen kadrosu ile 2018-2019 öğretim yılı 
başında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Üni-
versitemiz ilk 5 aylık süre içinde Kayısı ve Ürün Ge-
liştirme Uygulama Araştırma Merkezi, Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Atçılık ve Atlı Sporları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi ile Arıcılık Araştırma Merke-
zi’nin kuruluşlarını tamamlamış bulunmaktadır.  

Turgut Özal Üniversitesinin açılmasının şehrimize katkıları nelerdir? Açıklayalım. 

İnönü Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi, 1976-1977 eğitim-öğretim yı-
lından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Ülkemizin 
saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü 
Üniversitesi, 14 fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak 
üzere 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 
1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında 
bulunduğu 24 araştırma ve uygulama merkeziyle yak-
laşık 41 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti veren 
bir üniversitedir. 

ÜNİVERSİTELER
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ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 

Özel eğitim, bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı 
düzeyde farklılık gösteren zihinsel engelli, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, özel yete-
nekli ve otizmli bireylere verilen eğitimdir. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için programlar 
geliştirilir ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda eğitim faaliyetleri sürdürülür. 

Malatya’da özel eğitim hizmeti veren kurumları ve bu kurumların çocuk ve gençlere sağ-
ladığı hizmetleri inceleyelim.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ilk ve ortaokul kademesindeki görme engelli bireyler için okul 
açılması düşünülmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce okulun en kısa sürede açılması için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır.

Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu

İşitme engeli bulunan bireylere, okul öncesi ve ilköğ-
retim  düzeyinde; orta ve ağır zihinsel engeli bulunan 
bireylere, ilköğretim düzeyinde  eğitim veren bir okuldur. 
Okulda 40 öğretmen 100 öğrenci bulunmaktadır. Oku-
lun hedefleri;

• engellere takılmadan topluma katılabilen,
• yaşadığı hayatı yorumlayabilen,
• karşılaştığı problemlere yardım alarak veya yar-

dım almadan çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi

Özel yetenekli bireylere ilk, orta ve lise düzeyinde 
eğitim veren bir okuldur. Özel yetenekli birey, yaşıtları-
na göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat ve lider-
likte önde olan; özel akademik yeteneğe sahip, soyut 
fikirleri anlayabilen; ilgi alanlarında bağımsız hareket 
etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren 
bireyi ifade etmektedir. Malatya Bilim ve Sanat Merke-
zinde, 41 öğretmen 760 öğrenci bulunmaktadır. 

Örgün eğitim kurumlarına devam eden üstün yete-
nekli öğrencilere, kendi okul saatleri dışında, yetenek-
lerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullan-
malarını sağlamak amacıyla açılmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
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İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu orta ve ağır düzeyde otizmi olan bireylere eğitim verme 
konusunda civar iller içinde birinci sırada yer almaktadır. Okul, bu yönü ile özel eğitim hizmetleri açı-
sından şehrimizin ön plana çıkmasını sağlamıştır.

İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu 

Orta ve ağır düzeyde otizmi olan bireylere; anası-
nıfı, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren bir okuldur. 
Okulda 96 öğretmen 150 öğrenci bulunmaktadır. Oku-
lun kuruluş amacı okuldaki otizmli çocukların;

• özelliklerinden kaynaklanan yetersizliklerini en 
aza indirmek,

• tüm gelişim alanlarındaki potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmak,

• yaşadığı toplumun bağımsız bir üyesi olması 
yönünde nitelikli eğitim vermektir.

Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu

Hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan bireylere, 
orta ve lise düzeyinde eğitim veren bir okuldur. Okulda 
91 öğretmen 198 öğrenci bulunmaktadır. 

Okuldaki alanlar; metal teknolojisi, el sanatları, büro 
yönetimi, mobilya ve iç mekân tasarımı ile yiyecek ve 
içecek hizmetleridir. Öğrenciler bu alanlar sayesinde, 
meslek öğretmenlerinin gözetiminde, meslek kültürü-
nü öğrenmektedir. Mesleki eğitim dışında öğrencilerin 
hayvan sevgisini pekiştirecekleri alanlar oluşturulmak-
ta ayrıca çeşitli müzikal etkinlikler yapılarak öğrencile-
rin okulda iyi vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu 

Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylere ilk, 
orta ve lise düzeyinde eğitim veren bir okuldur. Okulda 
37 öğretmen 136 öğrenci bulunmaktadır. 

Okulun kuruluş amacı; özel eğitim ihtiyacı olan bi-
reylere, düzeyine uygun eğitim programları hazırlaya-
rak ve uygun yöntemler kullanarak eğitim vermektir. 

BİLİYOR MUSUNUZ?
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SPOR KULÜPLERİ VE FAALİYETLERİ

Spor kulübü, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-
ğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri ifade eder. 

Malatya’da 7 tanesi okul kulübü, 160 tanesi diğer kulüpler olmak üzere toplam 167 aktif spor 
kulübü bulunmaktadır. Bunlardan Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 
Gençlik ve Spor Kulübü en kapsamlı çalışmalar yürüten kulüptür. Bu kulüp, 5-18 yaş aralığındaki 
çocuk ve gençlerin istedikleri 48 farklı spor faaliyetinde sporcu yetiştirmektedir. 

Spor Faaliyeti
AKTİF

Erkek Kadın Toplam
Karate 196 139 335

Atıcılık ve Avcılık 40 14 54
Badminton 74 59 133
Jimnastik 38 139 177

Güreş 372 43 415
Halk Oyunları 80 196 276

Malatya Gençlik ve Spor Kulübü’ndeki bazı spor faaliyetlerinin cinsiyete göre dağılımını 
gösteren tabloyu inceleyelim.

Gençlik ve Spor Kulübü’ne üyelik işlemlerinin neler olduğunu araştırarak arkadaşlarımız-
la paylaşalım. 

Rehberlik Araştırma Merkezleri 

Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik hizmetle-
rinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin 
gerekli her türlü çalışmayı yapmaktadır. İldeki özel eği-
tim ihtiyacı olan bireylerin tanılanmaları ve bu bireyle-
re yönelik rehberlik hizmetleri il ve ilçelerde rehberlik 
ve araştırma merkezi / merkezlerince yürütülmektedir. 
Malatya’da Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe RAM’lar gerekli 
çalışmaları yaparak hizmet vermektedir.

İlimizde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren çok sayıda kuruluşun olması-
nın önemi nedir? Açıklayalım.  
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Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı olan aşağıdaki spor kulüplerinin faali-
yetlerini araştıralım ve verilen alanlara yazalım.A

RA
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BİSİKLET

MASA TENİSİ

SATRANÇ

DAĞCILIK
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MALATYA’DA SPOR
FAALİYETLERİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü güreşçi Kurtdereli Mehmet’e yazdığı mektup:

Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu 
sözlerle açıkladığını da öğrendim: “Ben, her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet 
şerefini düşünürüm!” Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli 
sözünü, Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak belirtiyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne 
kadar çok memnun olduğumu anlarsın (1931).

Spor, bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen ve bazı 
kurallara göre uygulanan hareketlerin tümüdür. Spor, insanların fiziksel ve duygusal gelişimini sağla-
makla kalmaz aynı zamanda kişinin sosyalleşmesine ve toplumsal dayanışmanın gerçekleşmesine 
de olanak sağlar. 

Spor yapmak, her yaştaki insan için önemlidir ancak çocukların ve gençlerin gelişmesi ve kişilik 
kazanmasında sporun ayrı bir önemi vardır. Spor, belirli kurallar çerçevesinde yapılır ve çoğu kez 

Malatya’da Spor Faaliyetleri
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başka insanlarla iletişim kurmayı gerektirir. Bu nedenle spor yapan çocuklar daha düzenli, disiplinli 
yaşamayı ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Spor; çocuklara iyi bir öğrenci, arkadaş ve yurttaş olma bilin-
ci kazandırır ayrıca birlikte çalışma, dayanışma ve ahlaklı olma gibi toplumun temel değerlerini de 
öğretir. Mustafa Kemal Atatürk, sporun bu konudaki önemini şu şekilde ifade etmiştir: “Spor, yalnız 
beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılamaz. Kavrama ve zekâ, ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve 
kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. 
Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

Malatya, sporun önemini bilen ve herkesin spor yapması için imkânlarını sürekli geliştirmeye 
çalışan bir şehirdir. Şehrin birçok yerinde parklara kurulan spor aletleri, bisiklet yolları, yaşam mer-
kezleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesisleri her yaştan insanın spor yapması için gerekli 
imkânları sunmaktadır. 

Sporcularda bulunması gereken ahlaki değerler neler olmalıdır? Açıklayalım.

Malatya’daki spor imkânlarının neler olduğunu ve yapılan faaliyetlerin bazılarını inceleyelim.

Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi, Battalga-
zi Belediyesi tarafından Çöşnük Mahallesi’nde 
hizmete sunulmuştur. Sosyal Yaşam Merkezi; 
yarı olimpik bay-bayan havuzlar, çocuk havuzu, 
hamam, sauna, buhar odası, bay-bayan fitness, 
spin bike, plates, zumba, aerobik, step, çocuk 
jimnastik, modern dans, satranç ve salon sporla-
rının yapılabildiği modern bir yaşam alanı olarak 
hizmet vermektedir.

Bisiklet Yolu

BATTALGAZİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
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23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Karadeniz ve Hazar 
Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası yapılmıştır.

Bu şampiyonaya; Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova ve 
İran’dan 1500’e yakın sporcu katılmıştır. Şampiyonada ül-
kemizi temsil eden Malatyalı millî sporcu Fatma Uygur +59 
kilogramda 2019 yılı şampiyonu olmuştur.

Malatya’da yetişen Fatma Uygur ve onun gibi daha bir-
çok sporcu ilimizi hem ulusal hem de uluslararası müsaba-
kalarda başarıyla temsil etmektedir.

İlimizdeki gençlerin, geleneksel ve güncel 
spor faaliyetlerinden faydalanacağı en önemli 
kurumlardan biri de Malatya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüdür. Müdürlük bünyesinde, 5-18 yaş 
grubundaki bütün insanların ücretsiz olarak fay-
dalanabileceği spor faaliyetleri yürütülmektedir. 
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor tesislerin-
den bir yıl içinde yararlanan kişi sayısı lisanslı 
sporcular hariç 22 467 kişidir. Malatya Beydağı 
Gençlik Merkezi ve Fırat Gençlik Merkezinde 
geleneksel ve güncel birçok spor dalında çalış-
malar yapılmaktadır. 

Yaşam ve Spor Merkezi, Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından TSK Lojmanları kav-
şağında yapılmıştır ve her yaş grubuna hizmet 
vermektedir. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı yarı 
olimpik yüzme havuzları, masaj havuzu, çocuk 
havuzu, fitness salonu, tenis kortu, basketbol ve 
voleybol sahası, geleneksel hamam, saunalar, 
bilardo ve masa tenisi salonları, dinlenme teras-
ları, yürüyüş ve bisiklet yolları bu merkez içinde 
yer almaktadır.

Fatma Uygur

YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİYOR MUSUNUZ?
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Geçmişi Asya Hun Devleti’ne kadar uzanan 
atlı cirit sporu, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde 
hükümdarlarca ve halk tarafından daima seve-
rek oynanmış yahut izlenmiştir. Atlı cirit sporu, 
her iki takımdan yedi at ve binicisinin at koştu-
rarak bir metrelik değneklerle oynadığı bir takım 
oyunudur. 

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir tane atlı ci-
rit spor kulübü mevcuttur. Bu kulüp, atlı cirit spo-
runu yaşatmak ve geliştirmek adına festivallerde 
cirit gösterileri yapmakta ve Türkiye şampiyona-
sında yarışmaktadır.

Şalvar güreşi, çok eski geleneklere dayanan 
bir güreş türüdür. Kısa şalvar; keçi yününden ya-
pılır, ağız kısmına kösele deri dikilir ve baldırın 
orta yerine gelecek uzunlukta tasarlanır. 

Şalvar güreşinde şalvar giyilir ve güreşçilerin 
ayakları çıplaktır. Kısa şalvar güreşinde tüm tek-
nikler ayakta yapılır. Rakip alta düştüğü anda, 
bir tek hamle şansı verilir. Bu hamle de sonuç 
olmazsa genelde ayağa kaldırılır. Dengenin son 
derece önemli olduğu kısa şalvar güreşleri, ata 
sporumuza birçok şampiyon kazandırmıştır.

Geçmişi M.Ö. II. yüzyıla kadar uzanan ve ol-
dukça eski dönemlerde savaş idmanı şeklinde 
yapılan güreş, binicilik ve atıcılığın yanı sıra en 
çok tercih edilen sporların başında gelmektedir. 
Aba güreşi, dünyada giysilerle yapılan ilk güreş 
olma özelliği taşımaktadır.

Şalvar güreşi ve aba güreşi Darende Genç-
lik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapıl-
maktadır. Bu spor dalında 11-40 yaş aralığında 
yaklaşık iki yüz lisanslı sporcu faaliyet göster-
mektedir.

Malatya’da yapılan geleneksel sporlardan bazılarını inceleyelim.

İlimizdeki spor imkânlarının geliştirilmesi için başka hangi çalışmalar yapılmalıdır? 
Açıklayalım.

ATLI CİRİT

ŞALVAR GÜREŞİ

ABA GÜREŞİ
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Etkinlikte verilen spor dalları ile ilgili araştırma yapalım. Bu faaliyetlerin 
geleneksel ve güncel spor dallarından hangisine ait olduğunu, ilimizde bu 
spor dalları ile ilgili ne tür faaliyetler yapıldığını yazalım. 

A
RA

ŞTIRIYORUM

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

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

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

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

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



175

CEVAP ANAHTARI

Sayfa 119

Sayfa 111
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A
afet  : Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.
ahşap   : Ağaçtan, tahtadan yapılmış nesne.
aidiyet  : İlişkin olma durumu, ilişkinlik.
akademisyen : Öğretim elemanı, öğretim üyesi.
âlim  : Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, bilgin.
alternatif : Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, seçenek.
anıt  : Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için    
      yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.
anonim : Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri. 
aroma  : Hoş koku.
ashap  : Hz. Muhammed’i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar.
astar  : Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen  
    ince kat.
âşık  : Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan,  
    saz şairi, halk şairi. 
avlu  : Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan, üstü açık, duvarla çevrili alan.

B
bağlama : Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
baklagiller : Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çe- 
    nekli, ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.
baltalık : Bir köyün odun gereksinimini sağlamasına izin verilen koruluk veya orman bölgesi.
bedesten : Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı.
bestekâr : Besteci.
beşerî  : İnsanoğlu ile ilgili.
bezek  : Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.
bezeme : Süsleme.
boğaz  : İki dağ arasında dar geçit.
bozkır  : Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step. 
branş  : Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal.
bronz  : Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, tunç.

C-Ç
cazibe  : Çekici olma durumu.
cengâver : Savaşçı.
cümbüş : Maden gövdeli, tambura benzer bir saz.
çay  : Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu.
çini  : Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılan.
çivit  : Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için  
    çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya.

D
dekoratif : Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici.
dernek : Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.
desen  : Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
dijital  : Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi.

E-F
ebru  : Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile  
    sulandrılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
endemik : Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan).
entari  : Genellikle tek parçalı kadın giyeceği.
entelektüel : Aydın, kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver. 
etnografya : Kültür oluşumlarını araştıran bilim.
eyalet  : Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi.
ezgi  : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.

SÖZLÜK
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fay  : Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık.
ferace  : Kadınların sokakta giydikleri, mantoya benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar uzayan üst  
     giysisi.
feribot  : Arabalı vapur.
fes  : Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir  
    biçiminde başlık.
festival : Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik, belli bir sanat dalında oyun ve filmle-     
    rin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal  
    veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik.
figür  : Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.
fuar  : Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.

G
garnitür : Et veya balık gibi asıl yemeğin yanına eklenen sebze, patates vb. yiyecekler. 
geçit  : İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent. 
gitar  : Genellikle ahşap gövdeli, perdeli, altı teli olan, telleri parmakla çekilerek veya pena ile vuru- 
    larak çalınan bir telli çalgı.
gölet  : Birikinti suların sulamak amacıyla genellikle bir set ardında toplandığı küçük göl, gölcük,  
    gölek, büvet.
güzergâh : Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer.

H
hara  : Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket etmelerini sağla- 
    yan alanların bulunduğu tesis.
havza  : Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge.
heybe  : At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi  
    koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış, iki gözlü torba.
höyük  : Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle  
      oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.

İ
icra etmek : Yapmak.
idman  : Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz.
ihraç  : Yurt dışına mal satma.
ihtisas  : Uzmanlık, uzmanlaşma.
iklim  : Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yıl- 
    ların ortalamasına dayanan durumu, abuhava.
ilim  : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ger- 
    çeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, bilim.
imal etmek : Ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek.
inşa etmek : Yapmak.
istihdam : Bir görevde, bir işte kullanma.
işgal  : Bir yeri ele geçirme.
iştirak  : Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım.

J
jeoloji  : Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, arziyat, yer bilimi.
jest  : Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli  
    hareket.

K
kabiliyet : Yetenek.
kalker  : Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kireç taşı.
kampanya : Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi.
kamuoyu : Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.
kanyon : Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurluk- 
    ları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki vadi, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz.
karargâh : Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer.
kaval  : Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı.
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kazı  : Yeraltındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca  
    toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması.
keçe  : Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş.
keman  : Dört teli olan, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz.
kerevet : Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, duvara bitişik, ayakları olan, tahtadan  
      sedir.
kermes : Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak  
      gelir sağlanan toplantı.
kerpiç  : Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karı- 
    şımı ilkel tuğla.
kervan  : Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı dizisi.
kervansaray : Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han.
kevgir  : Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını veya bazı sıvıları süzmek için kullanılan, delikli, genellikle  
    yuvarlak biçimli mutfak kabı, süzgeç.
klarnet : Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı.
kombine : Bir arada, bütün, toplu.
konak  : Büyük ve gösterişli ev.
konferans : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yö- 
    netimi altında düzenlenen toplantı.
kongre : Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.
koru  : Bakımlı küçük orman.
körfez  : Karanın içine sokulmuş deniz parçası.
kösele  : Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.
kubbe  : Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam.
kurak  : Yağışsız (hava, mevsim, yıl).
külliye  : Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb.  
      yapıların bütünü.
kümbet : Damı koni veya piramit biçiminde olan, yuvarlak veya köşeli yapı.

L
lav  : Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen  
    kızgın, erimiş maddeler, püskürtü.
leğen  : Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap.
lojistik  : Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış nok- 
    tasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uy- 
    gulanması.

M
maki  : Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü.
mamul  : Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek).
medeniyet : Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili nitelik- 
      lerinin tümü, uygarlık.
medrese : İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
mera  : Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, örü, otlak.
mesire  : Gezilecek, piknik yapılacak yer.
meşin  : İşlenmiş koyun derisi.
mevki  : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar.
millî mücadele: I. Dünya Savaşı sonunda düşman işgaline karşı Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla tam   
    bağımsızlık amacına yönelik olarak başlatılan, işgalcilerin ve iş birlikçilerinin yenilgisi sonra- 
    sında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Lozan Antlaşması ile sonuçlanan askerî ve siyasi dö- 
    nem.
mimari : Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı.
mimik  : Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı.
mistik  : Gizemli.
mitoloji : Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü.
moloz  : Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı.
motif  : Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri.
musiki  : Kulağa hoş gelen sesler dizisi.
müsabaka : Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım.
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müze  : Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka göste- 
    rilmek için sergilendiği yer veya yapı.

N
nakış  : Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan  
    işleme, el işi, ince iş.
nesil  : Kuşak.
ney  : Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli,  
    kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı.
nostalji : Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi.

O
otantik : Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan, orijinal.
ova  : Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine  
    gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı.

Ö
ören yeri : Kalıntı alanı.
örgü  : Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey.
örgün eğitim : Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya  
    okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak ama- 
    cıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formel eğitim.
özgün  : Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

P
panel  : Açık oturum.
pazen  : Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez.
perakende : Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan satış biçimi.
performans : Başarım.
peştamal : Başa ve omuzlara örtülen dokuma.
piyano  : Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı.
plato  : Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bu- 
    lunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası.
plak  : Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla  
     hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak.
protesto : Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul  
      etmeme.

R
rakım  : Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, yükseklik, irtifa.
raks  : Bir tür dans, salınım.
restore etmek: Eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek.
rezerv  : Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb.
ritmik  : Düzenli aralıklarla tekrarlanan, tartımlı, ritimli.
rota  : İzlenen yol.

S-Ş
sancak : Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.
sarp  : Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman.
seminer : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yöne- 
    timi altında düzenlenen toplantı.
senaryo : Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.
simetri : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
siper  : Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb.nin önüne yapılan  
    çıkıntı.
soğuk zincir : Soğuk ve dondurulmuş gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi  
    özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan muhafaza, taşıma ve bunun gibi  
    işlemlerin tamamı. 
söyleşi : Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı.
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şalvar  : Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan, geniş bir pantolon türü.

T
taahhüt etmek : Üstlenmek.
tahıl  : Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı,  
    hububat.
tarihî eser : Uzun zaman önce meydana getirilmiş ve tarihî değeri olan eser.
tasavvuf : Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi  
    akım.
tavır  : Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.
tekstil  : Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş), dokuma, dokumacılık.
tenis  : Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları,  
    çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşüre- 
    rek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu.
teorik  : Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, uygulamalı  
    karşıtı.
tescil  : Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme.
teşt  : Çamaşır leğeni.
teşvik  : İsteklendirme, özendirme.
tezhip  : Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.
tiyatro  : Dram, komedi vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.
töre  : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek  
    ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet.
tören  : Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.
transformatör: Aynı frekansta fakat yoğunluğu, gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım  
    dizgesini, değişik bir akım dizgesine dönüştüren elektromanyetik indükleçli duruk araç, trafo,  
      dönüştürücü.
triko  : Örülerek dokunan bir cins yün kumaş.
turizm  : Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin,  
    yapılan çalışmaların tümü.
turnike : İnsanların teker teker geçmesini sağlamak amacıyla bazı yerlere konulan, uçlarından biri  
    çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç.
tüzük  : Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla  
    gösteren maddelerin hepsi.

U-Ü
umumi : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan. 
uygarlık : Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili nite- 
    liklerinin tümü, medeniyet.
üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel  
    araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğ- 
    retim kurumu.

V
vadi  : İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak.
vakıf  : Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.
volkanik : Yanardağın püskürmesi sonucu oluşan.

Y
yalıtım  : Elektrik, ses ve ısı akımını engelleme, izolasyon.
yar  : Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum.
yaygın eğitim : Örgün eğitim imkânlarından yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara  
    veya meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim.
yüksük : Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde  
    gereç.

Z
zahire  : Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık.
zıbın  : Kolsuz kadın giysisi.
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https://aregem.ktb.gov.tr/TR-131506/yorgancilik-gelenegi.html 22.10.2019 (14.03)
http://proje.battalgazi.bel.tr/detay.asp?id=YHNMTfghftEDCXSDRESXedcvfDSFERBGTYFkjhjhFRTDE&ko-
num=38.347382,38.327823&proje=Kent%20M%C3%BCzesi 23.10.2019 (12.26)
http://malatyahaber.com/haber/turkulerimiz-ve-kaybolan-kulturumuz/ 25.10.2019 (15.47)
https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58285/halk-oyunlari.html 12.10.2019 (10.57)
https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58286/geleneksel-giyim.html 19.10.2019 (11.42)
http://malatya.gov.tr/battalgazi-destani 14.10.2019 ( 13.15)
http://www.dogansehiraktuel.com/?Syf=22&Mkl=488987 15.10.2019 (14.18)
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/donat/2004/05/06/malatya_malatya_bulunmaz_esin1 17.10.2019 (10.33)
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_mani.pdf 12.10.2019 (15.27)
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/mehmet_yardimci_malatyali_asiklar.pdf 10.10.2019 (09.18)
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloYilSutunGetir.do?durum=acKapa&menuNo=251&altMenu-
Goster=0# 13.09.2019 (11.30)
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloYilSutunGetir.do?durum=acKapa&menuNo=210&altMenu-
Goster=1 13.09.2019 (14.00)
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloYilSutunGetir.do?durum=yillariGetir&menuNo=252&altMenu-
Goster=0&tabloNo=159 13.09.2019 (14.30)
http://www.diyarbakir.bel.tr/diyarbakir/genel-bilgiler/cografi-bilgiler.html 17.09.2019 (09.00)               
https://www.elazig.bel.tr/cografi-yapi-blog-217 17.09.2019 (09.50)
http://www.adiyaman.gov.tr/cografi-yapi 17.09.2019 (10.35)
http://www.kahramanmaras.gov.tr/cografi-yapi 17.09.2019 (11.42)
http://www.erzincan.gov.tr/cografi-yapisi 17.09.2019 (13.10)

İNTERNET KAYNAKÇASI
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Görsel 
No

Sayfa 
No

Kaynak

1 7 Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görsel Arşivi
2 8 Ümit Şener
3 9 shutterstock_220335382
4 10-11 https://pixabay.comfiphotosihmiset-ihmiskunta-solidaarisuus-4200284
5 12-13 https://pixabay.comtrphotosefes-t%C3%BCrkiye-ephesos-sel%C3%A7uk-ay-

d%C4%B1n-1120978
6 14 Malatya Büyükşehir Belediyesi  Görsel Arşivi
7 15 https://dergi.diyanet.gov.trMakaleDetayYazdir.aspxId=32369 15.09.2019 (10.32)
8 15 https://pixabay.comdephotoscami-minarett-islam-architektur-3725372
9 16 https://pixabay.comnlphotosstad-parijs-frankrijk-eiffeltoren-846067
10 16 https://pixabay.comnlphotosistanbul-turkije-reizen-islam-cami-4386321
11 17 Hülya Güvenç
12 18 Malatya Büyükşehir Belediyesi Görsel Arşivi
13 19 Hülya Güvenç
14 20 Bülent Dursun
15 21 https://www.aa.com.trtrturkiye150-yillik-merhamet-cinari-turk-kizilay1443847 13.09.2019 (11.26)
16 22 https://pixabay.comtrphotos%C3%B6%C4%9Frenci-e%C4%9Fitim-okul-kitaplar-4311723
17 22 Hülya Güvenç
18 23 Ümit Şener
19 23 diyanet-imsakiyesi-2019-ramazan-ma-D6dA_cover 17.09.2019 (11.04)
20 24 Malatya Büyükşehir Belediyesi Görsel Arşivi
21 24 http://malatya.gsb.gov.trHaberDetaylari116284119-mayis-genclik-haftasi-kutla-

ma-programi-basladi.aspx#haberThumbs-3 21.09.2019 (10.56)
22 25 https://www.tsa.org.trsiteuploadsnews_photosc_windowstempphp2656tmp_main1530047624-

width900.jpg&imgrefurl=httpswww.tsa.org.trtrhaberhaberdetay2140sinema-ve-tiyatro-seyirci-say-
isinda-artis&h=518&w=900&tbn 19.09.2019 ( 11.17)

23 25 http://kiyiege.gov.trbergamada-pazar-yeri-yenilendi 16.09.2019 (11.28)
24 26-27 https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58352/fotograf-galerisi.html 20.09.2019 (13.44)

25 28 Malatya Büyükşehir Belediyesi  Görsel Arşivi
26 28 https://malatyaeah.saglik.gov.trTR,72685fotograf-galerisi.html_Dil=2 18.09.2019 (13.07)

http://www.sivas.gov.tr/ilimiz-hakkinda-genel-bilgiler 17.09.2019 (13.45)
http://m.malatya.bel.tr/kategori/840/1/kardes-sehirler.aspx 17.09.2019 (14.20)
https://www.motas.com.tr/hizmet/garajlar-4.html 22.09.2019 (10.25)
https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58283/ulasim.html 27.09.2019 (13.44)
http://www.112.gov.tr/hakkimizda 29.09.2019 (15.00)
http://malatya.gov.tr/ulasim-merkezleri 30.09.2019 (09.12)
http://malatya.gov.tr/yerel-medya-listesi 04.10.2019 (14.10)
http://www.atam.gov.tr/duyurular/spor-ve-saglik 07.10.2019 (08.36)
https://gsdf.gov.tr/tr 08.10.2019 (11.35)
https://www.belsos.com/yasam-ve-spor-merkezi/ 09.10.2019 (09.53)
http://proje.battalgazi.bel.tr/detay.asp?id=YHNMTfghftEDCXSYHNMTfghftEDCXSUKJHTtgbnhTGHKLEXT-
YWertyrWSXCD&konum=38.347991,38.356435&proje=Sosyal%20Ya%C5%9Fam%20Merkezi 10.10.2019 
(16.08)
http://www.akcadag.bel.tr/mobil/cadirinla-gel-kamp-atesinde-bulusalim_H71.html 7.12.2019 (20.56)
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/polat-sulu-magara 7.12.2019 (20.56)
http://www.malatya.gov.tr/darende 7.12.2019 (22.23)
http://kisi.deu.edu.tr/burak.felekoglu/ymII-1b.pdf 8.12.2019 (12.27)

GÖRSEL KAYNAKÇA
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27 29 https://www.toki.gov.trhabermalatya-stadyumunun-acilisi-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdo-
gan-tarafindan-yapildi#gallery-1 11.09.2019 (11.13)

28 29 https://malatya.tarimorman.gov.trHaber5672019-Yili-Kayisi-Hasadi-Basladi 13.09.2019 (14.02)
29 29 Ümit Şener
30 30 https://www.afad.gov.trtr2748AFAD-Ekibi-Katmanduda-Arama-Kurtarma-Operasyonu-

na-Devam-Ediyor 25.09.2019 (15.10)
31 31 https://cdn.pixabay.comphoto201509300833flood-965092_640.jpg&imgrefurl=httpspixabay.

comtrphotossel-hava-yağmurlu-günler-965092&h=425&w=640&tbnid=jtYUtEsa9G0kFM&tbn-
h=183&tbnw=276&usg=K_6ZcqzNYDSWOd9JIrgS1

32 31 https://pixabay.comtrphotostrafik-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%1kl%C4%B1%C4%9F%C
4%B1-otomotiv-s%C4%B1ra-688566

33 32 https://pixabay.comtrphotosspor-rating-maraton-oyunlar-3436358
34 33 Bülent Dursun
35 33 https://www.star.com.trankarabaskent-trafigine-25-bin-yeni-levha-haber-1439950 22.09.2019 

(11.10)
36 33 https://www.eshot.gov.tr(X(1)S(oh0buvgeu2is1ru4hyviaqfh))trHaberler81791AspxAutoDetect-

CookieSupport=1 27.09.2019 (14.18)
37 33 https://www.ordu.bel.trHABERLER-40428-OBBLD2018-YURUYEN_MERDIVENLI_UST_

GECIT_ACILISA_HAZIR 27.09.2019 (14.50)
38 33 https://www.mugla.bel.trhaberengelsiz-plajlar-artiyor-muglada-yuzler-guluyor 27.09. 2019 (15.13)
39 34-35 http://bagcilar.bel.tricerik52318369hayvan-barinma-ve-musahede-merkezine-ziyaretci-akini.aspx 

29.09.2019 (10.55)
40 36 http://www.malatya.bel.trgallery-detail202240yesilyurt.aspx 29.09.2019 (11.22)
41 36 http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/054_GeoMed_2013_Proceed-

ings_566-574.pdf 14.10.2019 (13.12)
42 37 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/yama-dagi-yaylasi 18.10.2019 (13.16)
43 37 http://www.malatya.bel.tr 18.10.2019 (13.16)
44 38 Malatya Büyükşehir Belediyesi
45 38 Hülya Güvenç
46 38 Süleyman Turan
47 39 Süleyman Turan
48 39 Hasan Demirbağ
49 39 Malatya Büyükşehir Belediyesi
50 40

http://bolge15.ormansu.gov.tr/15bolge/Biyolojik-Cesitlilik/Malatya-Tut-Eylem-Palni.aspx?sflang=tr 
22.10.2019 (14.17)

51 40
52 40
53 41 Malatya Büyükşehir Belediyesi
54 42 http://m.malatya.bel.tr/gallery-detail/24/2221/arapgir.aspx 22.10.2019 (10.25)
55 42 http://m.malatya.bel.tr/gallery-detail/20/256/malatyanin-dogal-lezzetleri.aspx 22.10.2019 (10.45)
56 42 http://malatya.meb.gov.tr/www/kar-tatili/icerik/1178 22.10.2019 (12.10)
57 42 http://m.malatya.bel.tr/gallery-detail/20/2240/yesilyurt.aspx 22.10.2019 (12.18)
58 43 Hülya Güvenç
59 46 https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://basaksehir.bel.tr/storage/headlines/

March2019/0ULQJAsGZ2V8oQJQsTVn.JPG&imgrefurl=https://basaksehir.bel.tr/haberler/
deprem-si-mulasyon-merkezi-acildi&h=1050&w=1575&tbnid=XYnoiHh-LXDhDM&tbnh=183&tbn-
w=275&usg=K_EbtzoFnpi3eMcM-yqTSxU1CigI4=&hl=tr&docid=eCBW9ZT6E6GojM 30.10.2019 
(11.58)

60 47 Bülent Dursun
61 48 Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
62 48 Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
63 49 Afad Çocuk Dergisi
64 50 http://www.malatya.gov.tr/tarihce 25.10.2019 (09.05)
65 51 http://m.malatya.bel.tr/gallery-detail/20/2220/ilcelerakcadag.aspx 25.10.2019 (09.12)
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66 51 http://m.malatya.bel.tr/gallery-detail/20/2220/ilcelerakcadag.aspx 25.10.2019 (09.13)
67 51 https://www.govserv.org/TR/Malatya/649086238488574/Kay%C4%B1s%C4%B1-

Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Enstit%C3%BCs%C3%BC 25.10.2019 (09.18)
68 51 Malatya Büyükşehir Belediyesi
69 51 Malatya Büyükşehir Belediyesi
70 51 Malatya Büyükşehir Belediyesi
71 52 Malatya Büyükşehir Belediyesi
72 52 Malatya Büyükşehir Belediyesi
73 52 http://malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2222/arguvan.aspx 25.10.2019 (10.08)
74 53 Hasan Demirbağ
75 53 Hasan Demirbağ
76 53 Hasan Demirbağ
77 53 Hasan Demirbağ
78 53 Hasan Demirbağ
79 53 http://www.malatya.gov.tr/darende/ 25.10.2019 (10.24)
80 54 http://malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2224/darende.aspx 25.10.2019 (11.50)
81 54 http://www.dogansehir.gov.tr/surgu-baraj-golu 25.10.2019 (11.59)
82 54 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/polat-sulu-magara 25.10.2019 (12.15)
83 55 http://www.malatya.gov.tr/doganyol/ 25.10.2019 (12.21)
84 55 https://www.bik.gov.tr/duttan-gelen-sifa/ 25.10.2019 (12.36)
85 55 Malatya Büyükşehir Belediyesi
86 55 Malatya Büyükşehir Belediyesi
87 55 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/tashan219357 25.10.2019 (13.21)
88 55 Malatya Büyükşehir Belediyesi
89 56 Malatya Büyükşehir Belediyesi
90 56 Malatya Büyükşehir Belediyesi
91 56 http://malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2232/kale.aspx 25.10.2019 (14.13)
92 57 http://malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2233/kuluncak.aspx 25.10.2019 (14.46)
93 57 http://www.kuluncak.bel.tr/sayfa.php?id=113#prettyPhoto[galeri]/3/ 25.10.2019 (14.52)
94 57 http://www.kuluncak.bel.tr/sayfa.php?id=115 25.10.2019 (15.01)
95 57 https://malatya.csb.gov.tr/puturge-haydaran-karapinar-mevkii-dogal-sit-alani-kontro-

lu-haber-18129 25.10.2019 (15.18)
96 57 http://www.malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2234/puturge.aspx 25.10.2019 (16.13)
97 57 http://www.turktarim.gov.tr/Haber/131/-bal-uretiminde-dunya-ikincisiyiz 25.10.2019 (16.43)
98 58 http://www.malatya.gov.tr/yazihan/ 26.10.2019 (08.46)
99 58 http://www.malatya.gov.tr/yazihan/ 26.10.2019 (08.48)
100 58 http://www.malatya.gov.tr/yazihan/ 26.10.2019 (08.50)
101 59 http://www.yesilyurt.bel.tr/devam-eden-projeler/kultur-kiraz-ve-spor-festivali 26.10.2019 (09.06)
102 59 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/gunduzbey 26.10.2019 (09.36)
103 59 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/TurizmAktiviteleri/karlik-yesilyurt-yaylasi 

26.10.2019 (10.05)
104 60-61 https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://battalgazi.bel.tr/icerikler/800/Galeri_689185b7-

f5a4-415f-a8ae-71eec4ddb17f.jpg&imgrefurl=http://www.battalgazi.bel.tr/mobil/projedetay.
asp?haber=YHNMTfghftEDCXSIOLMHkjutrDFGTRDGTREertyuMJKHT&h=450&w=800&t-
bnid=VmYy6AHTtMDQnM&tbnh=168&tbnw=300&usg=K_Ggm92IhD5vykLvrZkUlox-
qvKYV4=&hl=tr&docid=s8ihu1MjJK5k_M 30.10.2019 (12.10)

105 62 https://spormalatya.tr.gg/ 30.10.2019 (12.20)
106 63 https://diyarbakir.ktb.gov.tr/ 26.10.2019 (10.58)
107 64 https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/ 26.10.2019 (11.23)
108 64 https://erzincan.ktb.gov.tr/ 26.10.2019 (12.05)
109 64 https://sivas.ktb.gov.tr/ 26.10.2019 (13.16)
110 65 https://elazig.ktb.gov.tr/ 26.10.2019 (15.10)
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111 65 Ümit Şener
112 66 http://www.eul.edu.tr/universitemiz/kktcde-yasam/ 26.10.2019 (15.00)

113 66 https://ibnisinatip.sbu.edu.tr/ 26.10.2019 (14.16)
114 66 http://m.malatya.bel.tr/icerik/840/2411/baton-rouge.aspx 26.10.2019 (16.43)
115 68 Yusuf Demir
116 69 Hülya Güvenç
117 70 http://investinmalatya.gov.tr/tr//sayfa/355-malatya-2-osb 27.10.2019 (09.12)
118 70 Hülya Güvenç
119 71 Volkan Özdemir
120 71 http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/profillit 27.10.2019 (10.05)
121 72 https://malatya.tarimorman.gov.tr/Haber/295/Kayisi-Hasadi-Basladi%E2%80%A6 27.10.2019 

(11.10)
122 72 https://malatya.ktb.gov.tr/TR-160234/arapgir.html 27.10.2019 (15.57)
123 73 http://malatya.bel.tr/gallery-detail/1/2222/arguvan.aspx 27.10.2019 (16.13)
124 73 https://www.aa.com.tr/tr/yasam/arazilerinde-kurduklari-alabalik-tesisi-gecim-kapilari-oldu/874659 

27.10.2019 (16.33)
125 73 https://beytussebap.meb.gov.tr/www/aricilik-kursu-ari-yetistiriciligi-egitimi/icerik/191 28.10.2019 

(18.24)
126 74 Hülya Güvenç
127 74 https://totm.inonu.edu.tr/index.php?s=icerik&sid=2 04.11.2019 (08.16)
128 75 http://dumlupinaro.meb.k12.tr/icerikler/kitap-okuma-saatimizde-ogrencilerimiz_7712599.html 

04.11.2019 (09.55)
129 75 https://www.bik.gov.tr/bu-fabrika-calisan-herkes-kadin/ 04.11.2019 (13.16)
130 75 https://www.tarimtv.gov.tr/tr/video-detay/dunya-kayisi-baskentinde-hasat-suruyor-12058 

04.11.2019 (13.33)
131 75 https://yozgat.tarimorman.gov.tr/Haber/243/Ziyaattin-Ozdemir-Hayvancilik-Isletmelerinin-Hasta-

liktan-Ari-Isletmelere-Donusumu-Baslatilmistir 04.11.2019 (14.02)
132 75 https://www.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/saglik-kultur-ve-spor/saglik-hizmetleri 04.11.2019 (15.13)
133 76-77 Hülya Güvenç
134 78 Hülya Güvenç
135 78 Hülya Güvenç
136 78 Hülya Güvenç
137 78 Hülya Güvenç
138 79 Hülya Güvenç
139 79 Hülya Güvenç
140 79 Hülya Güvenç
141 79 Yusuf Demir
142 80 Hülya Güvenç
143 80 Hülya Güvenç
144 81 https://www.bik.gov.tr/yarim-asirdir-tahta-civili-ayakkabi-uretiyor/ 30.10.2019 (12.28)
145 81 Hülya Güvenç

146 82-83 Hülya Güvenç
147 85 Yusuf Demir
148 86 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
149 86 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
150 87 Hasan Demirbağ
151 87 Hasan Demirbağ
152 88 Hülya Güvenç
153 88 Hasan Demirbağ
154 88 Hasan Demirbağ
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155 88 Hasan Demirbağ
156 89 https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58352/fotograf-galerisi.html 30.10.2019 (13.06)
157 89 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/zeynel-abidin-turbesi 30.10.2019 

(13.07)
158 89 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/tashoron-kilisesi 30.10.2019 (13.07)
159 89 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/gezilecekyer/?etiket=venk+manast%C4%B1r%-

C4%B1 30.10.2019 (13.11)
160 90 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
161 90 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/malatya-muzesi 30.10.2019 (13.26)
162 90 Hülya Güvenç
163 90 Yavuz Alhan
164 91 Hülya Güvenç
165 91 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/turgut-ozal-muzesi 30.10.2019 

(13.28)
166 91 Hülya Güvenç
167 91 Hasan Demirbağ
168 92 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
169 92 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
170 92 Malatya Büyükşehir Belediyesi
171 93 Hasan Demirbağ
172 93 http://proje.battalgazi.bel.tr/detay.asp?id=YHNMTfghftEDCXSYHNMTfghftEDCXSUKJHTtgb-

nhTGHKLCFDGYhgdfrEFRGT&konum=38.352151,38.575570&proje=%C4%B0spendere%20
%C4%B0%C3%A7meleri 9.12.2019 (11.56)

173 93 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/malatya/gezilecekyer/polat-sulu-magara 30.10.2019 
(13.34)

174 94 Hasan Demirbağ
175 94 http://m.malatya.bel.tr/icerik/30/42/yesilyurt.aspx 30.10.2019 (13.41)
176 94 Yunus Erdoğan
177 95 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
178 95 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
179 95 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
180 95 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
181 95 https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58352/fotograf-galerisi.html 30.10.2019 (14.05)
182 96 Malatya Büyükşehir Belediyesi
183 97 Hülya Güvenç
184 97 Ümit Şener
185 97 Ümit Şener
186 98 https://www.motas.com.tr/hizmet/garajlar-4.html 04.11.2019 (16.12)
187 98 https://www.motas.com.tr/hizmet/garajlar-4.html 04.11.2019 (16.12)
188 98 https://www.motas.com.tr/hizmet/garajlar-4.html 04.11.2019 (16.13)
189 98 https://www.motas.com.tr/hizmet/garajlar-4.html 04.11.2019 (16.13)
190 99 http://www.malatya.gov.tr/erkenek-tuneli-torenle-hizmete-girdi 04.11.2019 (16.45)
191 100 Yusuf Demir
192 101 http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/kesfet/15/ 05.11.2019 (09.43)
193 102 https://malatya.dhmi.gov.tr/Sayfalar/haber-detay.aspx?oid=44 05.11.2019 (08.59)
194 102 http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/ucaklar-havada-nasil-hareket-eder 05.11.2019 (09.08)
195 104 Akif Özbildirici
196 104 Akif Özbildirici
197 104 Akif Özbildirici
198 104 Akif Özbildirici
199 105 Yavuz Alhan



189

200 106 Akif Özbildirici
201 107 https://malatya.ktb.gov.tr/ 18.10.2019 ( 09.18)
202 107 Ubeydullah Arık
203 108 http://www.malatyakultur.com/haberler/rafet-el-roman-konseri-buyuk-ilgi-gordu 20.10.2019 

(11.02)
204 108 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/8-malatya-uluslararasi-film-festivali-basladi/1307329 

23.10.2019 (10.52)
205 109 http://m.malatya.bel.tr/icerik/18/6974/8-malatya-anadolu-kitap-ve-kultur-fuari-kapilarini-acti.aspx 

23.10.2019 (11.34)
206 109 https://www.arguvan.bel.tr/14-uluslararasi-arguvan-turku-festivali-27-28-temmuz-da-basliyor-say-

fa.html 23.10.2019 (11.42)
207 112 Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
208 113 http://www.malatya.gov.tr/ataturk-ve-malatya 24.10.2019 (09.38)
209 114 Bülent Dursun
210 115 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
211 115 Yusuf Demir
212 116 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
213 116 Hülya Güvenç
214 116 http://www.turktarim.gov.tr/Haber/23/kooperatiflesmeyle-kayisi-ureticileri-korunuyor 30.10.2019 

(14.15)
215 117 Hasan Demirbağ
216 117 https://malatya.ktb.gov.tr/TR-58352/fotograf-galerisi.html 30.10.2019 (14.17)
217 120-

121
Gökhan Menekşe

218 122 Ümit Şener
219 122 http://www.yenimalatya.com.tr/kultur/buyuksehir-eski-kiyafet-kulturunu-yasatacak-h12424.html 

30.10.2019 (13.36)
220 123 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
221 123 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
222 124 Hasan Demirbağ
223 124 Malatya Büyükşehir Belediyesi
224 125 İnan Orhan
225 125 İnan Orhan
226 125 İnan Orhan
227 125 Hasan Demirbağ
228 125 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
229 125 Hasan Demirbağ
230 126 İnan Orhan
231 126 İnan Orhan
232 126 İnan Orhan

233 126 Hasan Demirbağ
234 126 İnan Orhan
235 126 İnan Orhan
236 126 İnan Orhan
237 126 İnan Orhan
238 126 İnan Orhan
239 126 İnan Orhan
240 126 İnan Orhan
241 127 İnan Orhan
242 127 Yusuf Demir
243 128 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/osmaniye/neyenir/etl-kombe 28.10.2019 (10.48)
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244 128 İnan Orhan
245 128 https://www.bik.gov.tr/malatyalilarin-yazin-gozde-yemegi/ 28.10.2019 (16.10)
246 128 İnan Orhan
247 129 Yusuf Demir
248 130 Ümit Şener
249 131 Ümit Şener
250 132 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
251 133 Ümit Şener
252 134 Yusuf Demir
253 135 Ümit Şener

254 136 Bülent Dursun
255 137 http://investinmalatya.gov.tr/tr//sayfa/301-kultur-ve-turizm 25.10.2019 (15.27)
256 138 Yusuf Demir
257 139 Yusuf Demir
258 140 Ümit Şener
259 142 Ümit Şener
260 143 Yusuf Demir
261 144 Ümit Şener
262 144 Ümit Şener
263 145 Ümit Şener
264 145 Ümit Şener
265 145 Ümit Şener
266 145 Ümit Şener
267 146 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
268 147 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
269 148 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
270 149 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
271 150 Bülent Dursun
272 151 Ümit Şener
273 151 Ümit Şener
274 151 Ümit Şener
275 152 Ümit Şener
276 152 Ümit Şener
277 152 Ümit Şener
278 153 Ümit Şener
279 153 Ümit Şener
280 153 Ümit Şener
281 154 Ümit Şener
282 154 Ümit Şener
283 154 Ümit Şener
284 156-

157
Yasin Kocaman

285 158 Yusuf Demir
286 160 Ümit Şener
287 161 http://malatyahaber.com/haber/zamanin-tanigi-sayfalar-ve-malatya-basin-tarihi/  06.12.2019 

(09.49)
288 162 Ümit Şener
289 162 https://radyo.sdu.edu.tr/ 06.12.2019 (09.50)
290 162 https://www.bik.gov.tr/dogu-anadolu-dizi-karadeniz-haberi-izliyor/ 06.12.2019 (10.01)
291 164 Malatya Büyükşehir Belediyesi 
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292 165 Hasan Demirbağ
293 165 http://ozal.edu.tr/ 30.10.2019 (14.21)
294 166 Hülya Güvenç
295 166 Hülya Güvenç
296 167 Hülya Güvenç
297 167 Hülya Güvenç
298 167 Hülya Güvenç
299 168 Hülya Güvenç
300 168 Hülya Güvenç
301 170 http://malatya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/161259/u-16-erkekler-anadolu-sampiyonasi-basladi.

aspx 06.12.2019 (10.06)
302 170 https://www.gencgonulluler.gov.tr/Activity/Detail/15787 06.12.2016 (10.09)
303 170 https://www.gencgonulluler.gov.tr/Activity/Detail/17699 06.12.2019 (10.10)
304 170 http://malatya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/163041/yuzme-grup-yarislari-basladi.aspx 06.12.2019 

(10.11)
305 171 http://www.yesilyurt.bel.tr/haberler/bisiklet-festivali-nemrut-turunun-starti-15-temmuz-milli-irade-

anitinin-onunden-verildi 06.12.2019 (10.18)
306 171 http://proje.battalgazi.bel.tr/detay.asp?id=YHNMTfghftEDCXSYHNMTfghftEDCXSUKJHTtgb-

nhTGHKLEXTYWertyrWSXCD&konum=38.347991,38.356435&proje=Sosyal%20Ya%C5%-
9Fam%20Merkezi 06.12.2019 (10.21)

307 172 https://www.belsos.com/foto-galeri/ 06.12.2019 (10.23)
308 172 http://www.tvf.org.tr/fabrika-voleybol/malatya-fabrika-voleybol-adres-degisikligi-hakkinda/attach-

ment/malatya-fabrika-voleybol-7/ 06.12.2019 (10.24)
309 172 http://malatya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/84651/fatma-uygur-turkiye-sampiyonu-oldu.aspx 

06.12.2019 (10.25)
310 173 https://www.gsdf.gov.tr/tr/spor/atli-cirit 06.12.2019 (10.26)
311 173 https://www.gsdf.gov.tr/tr/spor/salvar-guresi 06.12.2019 (10.27)
312 173 https://www.gsdf.gov.tr/tr/spor/aba-guresi 06.12.2019 (10.28)
313 174 http://malatya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/170234/turkiye-ikincisi-oldu.aspx 06.12.2019 (10.39)
314 174 http://sgm.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/56224/teniste-tohm-oyunculari-yari-finalde.aspx 

06.12.2019 (10.41)
315 174 https://www.gsdf.gov.tr/tr/spor/atli-okculuk 06.12.2019 (10.42)
316 174 https://www.bik.gov.tr/minikler-ferdi-turkiye-halter-sampiyonasi-basladi/ 06.12.2019 (10.42)
317 174 http://tesfed.gov.tr/HaberDetaylari/1/170280/tesfed-olarak-biz-de-teknofestteyiz.aspx 06.12.2019 

(10.44)


