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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

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 hürriyet;
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 müda-
faa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İs-
tikbalde 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 kale-
leri 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 cumhuriye-
tini 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 yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte 
kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi 

verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun 
yazdığı notlara göz atalım:

BİRLİKTE YAŞAMANIN 
GEREKLİLİĞİ

Kendime geldikten sonra adayı baştan sona 

dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba 

uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma 

yaşamak zorunda kalacağım.

Geminin karaya vuran enkazından 

kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 

mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.

Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu 

hayvanlardan korunmak için mağaranın 

girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.

Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği 

saklamak için bir depo inşa ettim.

Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler 

topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 

için kuruttum.

Adaya sürüklenen yolcu birçok 
sorunla tek başına mücadele etmek 

zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı 
düşünelim. Bir gün içinde nelere 

ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları 
tek başımıza mı yoksa birilerinin 

desteğiyle mi karşılıyoruz?

ÜNİTE 1  ŞEHİRLERİN HİKAYESİ
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 Pek çok insanın katkısıyla 

sütüm içmeye hazır. Peki ya 

öyle olmasaydı?

 Terziler olmasaydı 

kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

 Arkadaşlarımla ne kadar çok 

şey paylaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum.

  Ya onlar olmasaydı?

 Bu yollar yapılmasaydı, 

araba ya da şoför olmasaydı 

okula nasıl ulaşırdım?

 Öğretmenim olmasa bu kadar 

bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için bir-
çok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, ba-
rınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak 

bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçla-
rımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu ne-
denle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy ola-
bileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım 
her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tüket-
tiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip 
bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframı-
za gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilme-
si, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun 
da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek 
için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üre-
tebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. 
Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi ol-
dukça zordur. 
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim 
aldığımız öğretmenler iş bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşı-
layanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçla-
rımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. 
Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşuları-
mız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. 
Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak 
için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılık-
lı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere 
yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevre-
mizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mut-
luluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.
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Şehri Tanıyoruz

İşte bu şekilde orta-
ya çıkan köylerden 
bazıları zaman içinde 
o kadar büyüdü ki köy 
olmaktan çıkarak şehir 
hâlini aldı. Şehir ola-
rak nitelendirilebilecek 
ilk büyük yerleşim 
yerlerinden biri de ül-
kemizde Konya’da yer 
alan Çatalhöyük’tür. 
Çatalhöyük günümüz-
den yaklaşık 9.000 yıl 
önce 10.000’e yakın 
nüfusa sahip büyük bir 
şehirdi.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar 
insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyor-
lardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, 

hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını 
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek 
bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar 
ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya 
başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak 
için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir 
kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler.
Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabil-
diler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının 
artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köyler-
de yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde etti-
ler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için 
köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde 
yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi 
ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret haya-
tını başlattılar.

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

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla 
birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu 

yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

13

ŞEHİRLERİN HİKAYESİ



Kütahya’da iş imkanlarıyla beraber şehir nüfusu da artmaktadır.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli 
ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması 
kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılan-
ması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, ter-
zilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin 
belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan koruna-
bilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. 
Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şe-
hirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en 
uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, 
Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu böl-
gelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari 
yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca un-
surlardır.
Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşe-
rek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, 
Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve benze-
ri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok 
olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan ar-
keolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını 
sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden 
çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşma-
sı yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. 
yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya baş-
laması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
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Peribacaları her yıl binlerce yerli ve 
yabancı ziyaretçinin uğrak mekanların-

dan birisidir.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla 
göç almaktadır. Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insan-
ların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön 

plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek 
olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete 
ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi 
odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriy-
le ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar 
ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmekte-
dir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların 
hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bu-
lunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat 
gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genel-
likle 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 hâ-
kim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, 
pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabri-
ka şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle 
belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani 
şehri düzenler ve şekillendirir.
İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha 
sonra buranın çevre düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şe-
hirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâ-
na anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terkedilmiş şehirler 
bunu bize en iyi şekilde anlatır. 

Örneğin
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada 
yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terkedil-
miş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.
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Medeniyet kelimesinin kökeni Medine şehrinden gelmektedir.

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

eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam di-
ninin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygambe-
rimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehir-
lerinden biri kabul ediliyordu.
Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehir-
ler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm 
insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları bu-
luşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, 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 hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her 
bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki iliş-
ki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehir-
ler, şehri meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. 
Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniye-
tin şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehir ve Medeniyet
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Kurtuba şehir merkezinden bir görünüm.

Kurtuba Ulu Camii

Kurtuba
Fenikeliler tarafından bu-
günkü İspanya’da kurul-
muştur. Müslümanların 
İspanya’ya gelişiyle En-
dülüs Emevi Devleti’nin 
başkenti olmuştur. Bu 
dönemde Avrupa’nın en 
önemli eğitim, bilim, kül-
tür ve sanat merkezidir. 
Burada açılan medreseler-
de dünyanın farklı bölge-
lerinden, farklı inançlara 
mensup dünyaca ünlü bi-
lim insanları yetişmiştir. 
Kurtuba, döneminin en 
iyi eğitim veren okulları-
na ev sahipliği yapmıştır. 
Ayrıca ilk ışıklandırılan 
şehir olan Kurtuba, Avru-
pa’da ilk üniversitesi olan 
şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avru-
pa’da Rönesans’ın ortaya 
çıkmasına katkıda bulun-
muştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapı-
lan ve Kurtuba Ulu Camii 
bu şehirde bulunmakta-
dır.

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

medeniyet anlayışının şekillendiği 
mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren 
ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz 

atalım...
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Hz. Muhammed (SAV)’in kabri Mescid-i Nebe-
vi’dedir.

Medine şehri islam şehirleri için adeta bir mo-
del şehirdir.

Paris’in sembolü Eiffel (Eyfel) kulesi ve Sen nehri.

Medine
Medine, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür 
ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. 
Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi 
Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygam-
berimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 
622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İs-
lam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de 
dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “mu-
hacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “en-
sarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir 
arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı 
inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşa-
ması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Me-
dine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i 
Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının 
buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, mer-
kezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çık-
masını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi 
ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve 
ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine 
yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sos-
yal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model ol-
muştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması 
nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman 
tarafından ziyaret edilmektedir.

Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri 
etrafına kurulmuş olan Paris, Not-
re Dame (Notır Dam) Katedrali’nin 
yapılmasıyla Fransa’nın merkezi 
hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi 
sonrası hızla göç alan şehirde Sor-
bonne (Sorbon) Üniversitesi’nin 
kuruluşu Paris şehrini bir bilim 
merkezi hâline getirmiştir. Paris, 
bütün Avrupa’ya hatta dünyaya 
yeni siyasi fikirlerin yayılmasında 
öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhti-
lali, 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.
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Kadim medeniyetimizin güzide şehri İstanbul yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.

Medeniyete yön vermiş 
Roma, Konya, Eskişehir, 
Bağdat, Londra, Viyana, 
Şanghay, Dakar gibi şe-
hirlerin kültürel özellik-
lerini yansıtan görseller 
bulunuz.
Bu görselleri sınıfta 
arkadaşlarınızla payla-
şınız.

İstanbul

“İstanbul; 
Roma, Bizans ve 

Osmanlı devletlerine
başkentlik yapmıştır.”

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstan-
bul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtaları-
nın kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Os-
manlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çe-
kim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar 
sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi 
farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.
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Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duy-
gu ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. 

Belki de  bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Ne-
relisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları 
ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan 
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulun-
dukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat 
standardıyla yetişir.
İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şe-
hirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş 
olur. 
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriy-
le de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış veriş mekân-
ları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları 
etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok 
farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Şehirle İlişkimiz

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak 
ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sahip-
tir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize 
açılan sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şe-
killeri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da be-
lirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı 
sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. 
Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ 
ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce so-
kakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta kar-
şılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını 
sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve 
dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaş-
mak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de so-
kağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak 
bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.
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İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişki-
nin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belirlemek-
tedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan 
ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog 
İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel 
bir surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükem-
mel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini 
yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulun-
dukları çevreye, şehre ve insanlara karşı sorumlulukla-
rı ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en 
önemlisi; atalarından miras olarak aldıkları, binlerce 
yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir 
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden 
ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar ver-
meden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı 
çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü 
yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardım-
laşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde 
bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrin-
de toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehir-
lerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi 
azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. 
Hemen her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herke-
sin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 
alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirler-
de bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok 
olması tesadüf değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda 
yaşadığı mekânların yapısını da 
belirler. Düz damlı kerpiç evler, 
cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, 
çok katlı evler, kapıları sokağa açılan 
ya da yüksek duvarlarla çevrili 
bahçelere açılan evler o şehrin doğal 
koşulları kadar insanların yaşam 
biçimini de yansıtır.
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Şehirler sosyal hayatın hareketli olduğu mekanlardır.

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapı-
lar bulunmaktadır. 

Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, 
park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, 
içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurum-
lar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir 
şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının 
varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
ÜNİTE 2  ŞEHİRDE YAŞAM

“Yaşam 
mekânı olarak 

şehirler sosyal hayatın 
çok hareketli olduğu 

yerlerdir.”

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

bir yere sahiptir.
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. 
Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşa-
maktadır. Bu değişimin başında köyden kente 
nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 
yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe 
merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde 
yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şe-
hirler, 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 değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir 
yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirlili-
ği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, 
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi 
birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin bir-
birlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardım-
laşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflama-
sı da bir başka bir önemli sorun olarak ortaya 
çıkmıştır. 
“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin 
duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbir-
lerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine 
destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireyle-
rin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri 
durumlar karşısında başkalarından aldığı 
destek ve katkıdır. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, 
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlar-
dandır. 
İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşı-
lamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma 
ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde 
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ede-
rek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şe-
hir 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 kom-
şuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşma-
nın önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma bir milleti, toplumu,

şehri ayakta tutan önemli 
unsurlardandır.”
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Bir toplumun huzuru, mutlulu-
ğu, geleceği bireyler arasındaki 
sosyal dayanışma ve yardım-
laşma ruhuna bağlıdır. Bazen 
insanlar sosyal hayatta kendi 
gayretleriyle üstesinden gele-
meyecekleri sorunlarla karşı 
karşıya kalabilirler. Böyle du-
rumlarda toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşma içerisinde ha-
reket edebilmek, “millet” olma-
nın bir gereğidir. Bu dayanış-
ma, yardımlaşma ve birliktelik 
duygusunu birçok örnek olayda 
görmek mümkündür. Örneğin 
deprem ve sel gibi doğal afet-
lerde insanların birbirlerine 
yardım etmesi bunun bir gös-
tergesidir.
Türk milleti 1999’da Marma-
ra’da, 2011’de Van’da meydana 
gelen depremlerde büyük bir 
yardımlaşma ve dayanışma ör-
neği göstermiştir. Türk milleti 
sadece doğal afetler karşısında 
değil toplumsal olaylar karşı-
sında da bu dayanışma ve yar-
dımlaşmanın en güzel örneğini 
vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 
2016’da hain darbe girişimine 
karşı milletimizin kahramanca 
mücadele etmesi bunun bir ka-
nıtıdır.

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimine karşı milletimiz kahramanca mücadele etmiştir.

AFAD ekipleri her türlü doğal afette insanımızın yanındadır.

Milletimiz Van’da meydana gelen depremde büyük bir yardımlaşma örneği göstermiştir.
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“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifade-
lerde geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Me-
deni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler 

çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı 
saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek 
şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen 
görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulun-
dukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane 
ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda 
belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı di-
ğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerekti-
rir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

Medeni Yaşantının Gerekleri

Sizler 
de günlük 

hayatınızda 
uyduğunuz kuralları 
düşünerek Melike’nin 

söylediklerine neler 
ekleyebilirsiniz?

Ben Melike, ailemle birlikte 
4 katlı bir apartmanda ya-
şıyoruz. Evimize girerken 
ayakkabılarımı kapı önün-
de bırakmamaya dikkat 
ederim. Televizyonun sesini 
komşularımızı rahatsız ede-
cek şekilde açmam. Ayrıca 
çöplerimizi kapı önüne ko-
yarken apartman yöneti-
mince belirlenen saatlere 
uymaya özen gösteririm. 
Toplu taşıma araçlarını kul-
lanırken diğer yolcuları ra-
hatsız etmemek için yüksek 
sesle konuşmam. Bu araç-
larda engelli, yaşlı, hamile 
veya çocuklu yolculara yer 
veririm. 
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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 yaşamakta-
dır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi 
zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

İbadethaneler, insanların dinî 
inançlarının gerektirdiği şekilde 
ibadet ettikleri yerlerdir. İbadet-
hanelere giderken temiz ve uygun 
kıyafetler giymeliyiz. İbadethane-
lerde yüksek sesle konuşmamalı, 
ibadet edenlerin dikkatini dağıta-
cak davranışlarda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaç-
lara ve diğer bitkilere zarar verme-
meliyiz. Diğer insanların rahatsız 
olacağı şekilde müzik dinlemek, 
gürültü yapmak gibi davranışlar-
dan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp 
kutularına atmalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız 
gereken kuralları inceleyelim.

Aristo (Aristo’nun temsili resmi)
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Katılacağımız törenlerin türüne 
uygun şekilde giyinmeli, sessiz-
ce töreni izlemeli, gerekiyorsa 
beğenimizi alkış gibi davranışlarla 
ifade etmeliyiz. Törene vaktinde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak 
söz ve davranışlardan kaçınmalı-
yız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat 
faaliyetlerinin gerçekleştiği mekân-
lara zamanında gitmeli, cep tele-
fonumuzu kapatmalıyız. Gösteri 
sırasında diğer insanları rahatsız 
edici her tür davranışlardan kaçın-
malıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü se-
çerken rafları ve tezgâhı dağıtma-
malı, görevlilere karşı nazik olma-
lıyız. Alışverişimiz bittikten sonra 
kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, en-
gelli, hamile ya da çocuklu kimse-
lere öncelik vermeliyiz.
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Sabahın erken saatleri… Şehir sakinle-
rinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya 
başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri 

süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanı-
yor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye baş-
lamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş 
bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, 
güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ 
dışarıda.
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice 
kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuştu-
ruyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuk-
lar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul 
var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs 
ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak 
için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı 
var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çar-
pışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyru-
ğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde 
ulaşamayacakları için kaygılı.
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar 
birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çı-
kışında yer alan fabrikaların bacalarından du-
manlar tütmeye başladı bile. Bu dumana araç-
ların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen 
gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze zi-
yaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir 
grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek 
için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir 
su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, 
bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden 
oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanı-
yor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şe-
hirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı 
alarak en yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazır-
lanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bah-
çesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki 
lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer 
arayışında. 

Şehrin Fırsatları ve Riskleri
Şehirde Sıradan Bir Gün
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Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları dü-
şerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı 
alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda 
gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu 
kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddet-
li rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile 
ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders 
bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç 
yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evle-
rine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak 
zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini 
iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar 
su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte 
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye 
işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler 
akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir ma-
ğazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kap-
landı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ 
diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık 
çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için durakla-
ra doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yer-
lerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. 
Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, 
çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken 
her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

Günümüzde dünya nüfusunun 
%54’ü şehirlerde yaşamaktadır. 
Büyük şehirlerdeki iş imkânla-
rının fazlalığı, kırsal bölgelere 
oranla yaşam kalitesinin yüksek 
oluşu insanları şehirde yaşama-
ya yönlendiren unsurlardan ba-
zılarıdır. Bunun yanında sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilme, 
devletin ve belediyelerin sağladığı 
hizmetlere erişimin kolay oluşu, 
çocuklara daha iyi eğitim sunma 
gibi nedenler sebebiyle insanların 
birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih 
etmektedir. Bütün bunlar, insanla-
rın gözünde şehirleri daha önemli 
hâle getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok imkân 
sunmaktadır. Bu da şehirlere olan 
ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok sayı-
da insanın bir arada yaşaması ve 
plansız şehirleşme, birçok sorunu 
da ortaya çıkarmaktadır. Bu so-
runlardan bazıları; doğal afetlerle 
başa çıkamama, çevre kirliliği, tra-
fik sorunu, şehre uyum problemle-
ri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. 
Bunlarla baş edebilmemizin en 
güzel yolu şehirde yaşarken karşı-
laşabileceğimiz sorunların farkın-
da olmaktır. Aynı zamanda bu so-
runlara kişisel ve toplumsal olarak 
nasıl çözümler üretebileceğimiz 
üzerine düşünmektir.

Okuduğunuz metinde şehrin 

hangi fırsat ve risklerinden 

söz edilmiştir? Bunlara başka 

neler ekleyebilirsiniz?
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Şehrin Fırsatları

Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden 

yükseköğretime kadar insanların 
isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna eriş-
me imkânı sunar (meslek liseleri, 
güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci 
alan liseler, özel okullar, üniversi-
teler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, 
kütüphane, atölye, laboratuvar gibi 
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim 
kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre 
çeşitli kurs, sosyal ve sportif faali-
yetlere katılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, semi-
ner, sempozyum gibi etkinlikler de 
şehir merkezlerinde gerçekleştiril-
mektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma 

hastaneleri, tıp fakülteleri 
şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde uzman 
doktor ve sağlık personeli 
sayısı kırsala göre çok daha 
fazladır.

• Evde bakım hizmetlerine şe-
hir merkezlerinde daha kolay 
ulaşılabilir.

• Şehir merkezlerindeki hasta-
neler, kırsal bölgelerdekilere 
göre daha donanımlıdır
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atöl-

yeler şehir merkezlerine daha 
yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet sek-
törleri genellikle şehir merkez-
lerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok 
şehir merkezlerinde yürütül-
mektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir mer-
kezinde faaliyet göstermekte 
ve insanlar yeteneklerine göre 
daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve 
Sosyokültürel Fırsatlar

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları 
şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde her branş-
tan spor kulüplerine katılabilme 
imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme 
imkânı vardır.

• Sivil toplum kuruluşları şehir 
merkezlerinde bulunmaktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren kurum-
lar daha çok şehir merkezlerin-
dedir

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde 

daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara 

yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve 

uluslararası ulaşımı kolaydır.
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Şehirde Karşılaşılabilecek Riskler

Deprem, sel, heyelan gibi 
doğal afetler insanların 
kontrolü dışında gerçek-

leşir. Afetler gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde can ve mal 
kayıplarına yol açar. Şehirlerde 
nüfus fazla olduğundan daha 
fazla zarara neden olan afetler, 
çoğunlukla kısa sürelerde ger-
çekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir 
durum değildir. Fakat insanlar 
doğal afetlere karşı bazı önlem-
ler alarak can ve mal kayıplarını 
önleyebilir veya azaltabilir.

Şehir, 
fırsatlar sunduğu 

kadar bazı riskler de içerir. 
Doğal afetler, şiddet, madde 
bağımlılığı, trafik kazaları, 

cinsel istismar şehirde de 
karşılaşılabilecek risklerden 

bazılarıdır.

Deprem
Ülkemizin yüz ölçümünün 
%42’si birinci derece dep-
rem kuşağı üzerindedir. 
Bazı büyük şehirlerimizin 
birinci derece deprem böl-
geleri üzerinde kurulduğu, 
nüfusumuzun yarıdan faz-
lasının buralarda yaşadığı 
bir gerçektir. Depremle-
rin oluşturacağı hasarla-
rı azaltmanın en etkin iki 
yolu depreme dayanıklı ya-
pılar inşa etmek ve toplum 
olarak depreme karşı alına-
cak önlemler konusunda 
bilinçlenmektir.

Deprem 
Öncesinde, 
Sırasında ve 
Sonrasında 
Yapılması 
Gerekenler:

• Aile bireyleri ile 
deprem sırasında 
nasıl davranacağını-
zı konuşunuz.

• Binanızın depreme 
dayanıklılığının 
kontrol edilip edil-
mediğini öğreniniz.
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• Kitaplık, yüksek 
mobilya gibi kolay 
devrilebilir eşyalar 
ile ağır eşyaların du-
varlara veya döşeme-
ye sıkıca sabitlenip 
sabitlenmediğini 
kontrol ediniz. Eş-
yalarınızı üzerinize 
düşmeyecek şekilde 
yerleştiriniz.

• Deprem çantasını 
ailenizle birlikte 
hazırlayınız.

• Bina içinde iseniz 
deprem sırasında sa-
kin olup cesaretinizi 
toplayınız ve koşuş-
mayınız.

• Sağlam bir masa, 
sıra, mobilya yanına 
çömelerek başınızı 
koruyunuz. Pozis-
yonunuzu sallantı 
duruncaya kadar 
değiştirmeyiniz.

• Bina içinde kalınız. 
Tiyatro, okul gibi 
kalabalık yerlerde 
iseniz kesinlik-
le merdivenlere, 
asansörlere panikle 
koşmayınız.

• Bina dışında iseniz 
binalardan dökü-
lecek yıkıntı ve 
camlardan, elektrik 
direk ve tellerinden 
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 dep-
remden sonra artçı 
depremler mutlaka 
devam edecektir. Bu 
depremlere karşı 
hazırlıklı olunuz.

• Özellikle ilk üç gün 
içerisinde yetkililer 
izin vermedikçe 
sağlam evlerinize 
dahi girmeyiniz. 
Aile bireylerinizi bir 
arada tutunuz ve açık 
bir yerde bekleyiniz.

• Varsa yaralılara ilk 
yardım yapınız.

• Evinizi veya binanızı 
terk ederken kalın 
tabanlı ayakkabıları-
nızı giyiniz. Yanınıza 
kıymetli eşyalarınızı, 
kalın giyecek, batta-
niye, biraz içme suyu 
ve yiyecek alınız.

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

Trafik
Ülkemizde meydana gelen 
trafik kazaları sonucu her 
yıl binlerce vatandaşımız 
hayatını kaybetmekte, on 
binlercesi de yaralanmak-
tadır. Türkiye’de ve dün-
yada meydana gelen tra-
fik kazalarında en büyük 
kusur insana aittir. İnsan-
lar trafikte sürücü, yaya, 
yolcu kimlikleri ile farklı 
roller üstlenmektedir. Bu 
yüzden özellikle kalaba-
lık şehirlerde yaşıyorsak 
hepimiz trafik güvenliği 
bilincine sahip, çevresine 
karşı sorumluluklarını bi-
len bireyler olmalıyız.

Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız.

Çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı sonucu aşırı yağış-
larda hayat durma noktasına gelebilmektedir.
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Hepimiz günlük hayatımızda çevremizde-
ki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin 
sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden 
önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evi-
mizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda 
karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm 
yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldı-
ğımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel 
ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile kar-
şılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul 

yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehber-
lik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan 
yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı 
açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına say-
gılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. 
Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete 
gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuç-
lanmasını, her iki tarafın da kazanmasını 
sağlayacaktır.

Trafikte Yaya Olarak 
Uymamız Gereken 
Kurallar

• Cadde ve sokaklarda kaldırım-
dan yürümeliyiz.

• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde 
yolun solundan yürümeliyiz.

• Karşıdan karşıya geçerken önce 
sola, sonra sağa, daha sonra yine 
sola bakıp öyle geçmeliyiz. Kesin-
likle yaya geçidini kullanmalıyız.

• Duran bir taşıtın önünden ve 
arkasından geçmemeliyiz.

• Trafik polisinin işaretlerine 
uymalıyız.

• Trafik polisinin olmadığı yer-
lerde trafik işaretlerine dikkat 
etmeliyiz.

• Trafik lambası kırmızı yanarken 
kesinlikle karşıdan karşıya geç-
memeliyiz.

• Taşıtlara hiçbir nedenle asılma-
malıyız.

• Taşıtlardan inerken taşıtın tam 
olarak durmasını beklemeliyiz.

• Karanlıkta açık renkli kıyafetler 
giyerek yola çıkmalı ve yolun 
solundan yürümeliyiz.      

Cadde ve sokaklarda kaldırımdan 
yürümeliyiz.

Şiddet

35

ŞEHİRDE YAŞAM



Engelsiz Yaşam
Mert’in sorusuna ne 
cevap verirsiniz?

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler özel 
mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrul-

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

Toplu taşıma arçlarında yürüme engel-
lilerin rahatça binip inebileceği düze-
nekler olmalıdır.

Engelli bireylerin ulaşım altyapılarının 
hazırlanması belediyelerin sorumlulu-
ğundadır.

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı 
kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli 

sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, 
işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel engeli olan milyonlarca 

insanın olduğunu biliyor musunuz?
Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla engelli 

görmüyorsunuz. Peki, neden?”
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Engellilerin spor ve eğlen-
ce amaçlı faaliyetlerde bu-
lunmaları için plaj, spor 
salonu, sinema, tiyatro 
gibi yerlerde gerekli dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru 
uygulayan şehirlerden birkaç örnek 
inceleyelim:

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli san-
dalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutta ol-
malıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını 
kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldı-
rımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile 
kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden 
oluşan kılavuz izler olmalıdır.

Engelli vatandaşların 
güvenli bir şekilde kulla-
nabileceği görsel ve sesli 
uyarı sistemleri olmalıdır. 

Toplu taşıma araçların-
daki rampa sistemi saye-
sinde bebek arabasıyla ya 
da engelli aracıyla ulaşım 
araçlarına rahatça binile-
bilmelidir.

Üst geçitlerde bedensel 
engellilerin kullana-
bilmesi için asansörler 
bulunmalıdır.
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Şehirdeki Diğer Canlılar

Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. 
Ağaçları, çiçekleri, insanları ve hay- 

          vanlarıyla bir bütündür.
Şehirde insanlar kadar diğer canlıların 
da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, 
diğer canlıların da haklarını gözetmeli; 
onlara karşı merhametli ve duyarlı olma-
lıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, 
yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkün-
dür. Bilim insanları, insan hayatının deva-
mı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 
şehrimizde yaşayan diğer canlıları da dü-
şünerek hareket etmeliyiz.
Hem tarihte hem de günümüzde insanla-
rın doğaya ve diğer canlılara karşı duyar-
lılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde 
gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 270 
yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek 
için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıl-
lık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma 
altına alarak bu ağaçların bakımını yap-
mıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan 
barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak 
hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık 
hizmetleri karşılanmaktadır. 
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su iç-
mesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, 
dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak 
köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların 
iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. 
Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların 
güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephele-
rinde, insanların ulaşamayacağı yüksek-
likte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar 
ağacının dallarının kesilmesine razı olma-
mıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yeri-
ne binanın tramvay rayları üzerinde biraz 
ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olay-
dan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen 
Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 270 yıllık çınar 
ağacına zarar vermemek için yol projesi değiş-
tirilmiştir.

Belediyeler sokak hayvanları için barınaklar 
kurmuştur.

Atalarımızca cami duvarına yapılan kuş evle-
rinden biri.
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımı-
zın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara 
karşı göstermeliyiz. 
Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuya-
caksınız.
Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Ülkemizde 
hayvanlara iyi ve 

uygun muamele edilmesini; 
hayvanların rahat yaşamalarını, 

onların en iyi şekilde korunmalarını; 
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 

sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmanın suç 
olduğunu ve bu suçu işleyenlerin 

cezalandırıldığını biliyor 
muydunuz?

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

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

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

• Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç ka-
lırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydu-
nuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek 
ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu 
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin 
ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve bi-
raz su bırakarak birçok canlının hayatını kur-
tarabiliriz.

• Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir 
hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeli-
yiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi 
etmektedir. 

Sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri yerlere yiyecek ve su 
bırakarak onların hayatlarını kurtarabiliriz.

Belediyeler yaralı 
veya hasta hayvan-
ları tedavi edebil-
mektedirler.
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BENİM ŞEHRİM
ÜNİTE 3  ŞEHRİMİ TANIYORUM

Coğrafi konum; kısaca bir bölgenin dünya üzerinde 
bulunduğu yer demektir. İlimizin coğrafi konumu-
nu özetlersek genel olarak Kuzey yarımkürede, Asya 

kıtasında, Anadolu yarımadasının batısındadır. Özelde ise 
ülkemizin batısında, Kıyı Ege Bölümü ile İç Anadolu ara-
sında yani İç Batı Anadolu Bölümünde yer almaktadır. Bu 
yöreye İç Ege de denir. Denize kıyımız yoktur. 
Peki denize kıyımız olsaydı acaba yaşantımızda ne gibi de-
ğişiklikler olurdu?

Görsel 3.1: Türkiye siyasi haritası

Türkiye İller Haritası

Düşüncelerinizi 
paylaşabilir misiniz?

Merhaba 
Arkadaşlar,

Benim adım Hezar “Şehirlerin 
Hikayelerini” ve “Şehirde Yaşam” 

ünitelerini inceledikten sonra sıra geldi içinde 
yaşadığımız şehri tanımaya. 

Ne dersiniz? İlimizin coğrafi konumundan 
başlayalım mı?
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Görsel 3.2: Ege illeri haritası Görsel 3.3: Kütahya ve ilçeleri haritası

Kuzeyde; …………………………

Güneyde; …………………………

Doğuda; ……………………………

Batıda; ……………………………

Merhaba Arkadaşlar;
Benim adım da Elif. Kütahyalıyım.

 “Elif dedim, be dedim” türküsünü çok seven annem 
adımı türküden esinlenerek Elif koymuş. 

Bu türkünün hangi yöreye ait olduğunu biliyor musunuz?
İlimizin ülkemizde ve bölgemizdeki konumunu haritalar 

üzerinde gördünüz. Şimdi bir etkinlik yapalım. 
Haritaları kullanarak komşu illerimizi belirleyip 

aşağıdaki boşluklara yazabilir misiniz?

İlimiz 
11 634 kilometrekare 

alana sahiptir.
TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle 

577 941 kişi yaşamaktadır.
Bu haliyle orta büyüklükte bir Anadolu 

şehriyiz. 

Kütahya

Tavşanlı

Emet

HisarcıkSimav

GedizŞaphane

Pazarlar

Altıntaş

Çavdarhisar Aslanapa

Dumlupınar

Domaniç
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Kütahya’nın içinde bulunduğu bölüme İç Batı Ana-
dolu Bölümü ya da İç Ege denilir. İç Ege akarsu-
lar tarafından yarılmış yüksek bir düzlük (plato) 

olmakla beraber irili ufaklı dağlara ve ovalara da sa-
hiptir. İlimizin deniz seviyesinden yükseltisi ortalama 
1200 metredir. Topraklarımızın yaklaşık yarısını dağlık 
alanlar diğer yarısını da düzlük alan olan ova ve platolar 
oluşturur.
1. Dağlar: Çevresine göre çok yüksek olan engebeli yer 

şekillerine dağ denir. Başlıca dağlarımız merkezde,  
Hisar tepesinin güneyinde tüm heybetiyle yükselen 
Yellice Dağı ve batısında hava radar istasyonunun bu-
lunduğu tepedir. Tavşanlıya doğru, yolun güneyinde 
ise Gümüş ve Yeşildağ size eşlik eder. Eskişehir yo-
lunun doğusunda ise İncik suyunun kaynağının da 
bulunduğu Türkmen Dağı bulunur. Emet ilçemizin 
batısında Eğrigöz Dağı, Simav ilçemizin güneyinde 
Simav Dağları, Gediz ve Altıntaş ilçelerimizin ara-
sında ise Ege’nin en yüksek dağı olan Murat Dağı yer 
alır. Şaphane ilçemizin kuzeyinde de Şaphane Dağı 
vardır. 

2. Ovalar: Dağların arasında kalan nispeten alçak düz-
lüklere ova denilir. Yer altı ve yer üstü su seviyesi yü-
zeye yakın olduğu için tarımsal faaliyetler buralarda 
icra edilir. Başlıca ovalarımız Kütahya, Yoncalı, Köp-
rüören, Tavşanlı, Altıntaş, Dumlupınar, Aslanapa, 
Örencik, Çavdarhisar, Simav ovalarıdır. 

3. Platolar: Çevresine göre yüksekte olan, hafif ya da 
orta engebeli düzlüklere plato denilir. Kuru oldukları 
için genellikle hayvancılıkta mera olarak kullanılır. 
Başlıca platolarımız ise Yazılıkaya, Sazak, Sabuncupı-
nar platolarıdır.

4. Akarsular: İlimiz akarsu ve göl bakımından fakir sa-
yılır. Çoğunun yaz aylarında ciddi oranda suları aza-
lır.  Porsuk, Felent, Emet, Gediz, Simav çayları başlı-
calarıdır. Tarımsal sulamada kullanılırlar.

5. Göller: Durgun su birikintilerine göl denir. Simav 
Gölü’nün 1959 yılında kurutulmasıyla günümüzde 
Kütahya’da hiç doğal göl kalmamıştır. Yapılan baraj ve 
göletler ise Porsuk Baraj Gölü dışında oldukça küçük-
tür. Bu göllere Enne, Gölcük, Çavdarhisar, Kayaboğa-
zı, Söğüt köyü baraj gölü örnek verilebilir. Bu göllerin 
bir kısmı sulama amacıyla bir kısmı hem sulama hem 
de enerji üretimi amacıyla inşa edilmişlerdir.

Biliyor musunuz? İlimiz dün-
yada üç ayrı denize su top-
layan ve gönderen nadir bir 
özelliğe sahiptir. Murat Dağı 
ve Şaphane Dağı’na yağan kar 
ve yağmur sularının bir kısmı 
Simav Çayı vasıtasıyla Mar-
mara Denizine, bir kısmı Ge-
diz Nehri vasıtasıyla Ege Deni-
zine, bir kısmı da Porsuk Çayı 
vasıtasıyla Karadenize dökül-
mektedir. Yani ilimizde 3 ayrı 
denizin su toplama havzası bu-
lunmaktadır.

Kütahya’nın Yer Şekilleri

 Gediz Muratdağı
Simav Gölcük 
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1. İklim: Ege kıyıları her ne kadar Akdeniz ikliminin 
etkisi altında kalsa da, İç Egede karasal iklim özel-
likleri ağır basar.  Bu sebeple ilimizde yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Bahar mev-
simi kısa sürer ve mevsimler arası geçiş hızlıdır. Son 
yıllarda ise küresel iklim değişikliklerinin etkisi ile 
ortalama sıcaklıklar dünyada ve yurdumuzda oldu-
ğu gibi bizde de artmaktadır. Buna bağlı olarak kışın 
kar yağışları azalmakta, yazlar ise hiç olmadığı kadar 
sıcak ve kurak geçmektedir. 

2. Yağışlar: Karasal iklimde yağışlar düzensizdir. Yaz 
ayları tartışmasız en kurak mevsimdir. En yağışlı 
mevsim ise kış mevsimidir. Onu ilkbahar mevsimi ta-
kip eder. Yandaki Grafik 3,1’i inceleyerek bu durumu 
daha iyi kavrayabiliriz.

3. Sıcaklıklar:  Ege kıyıları her ne kadar Akdeniz ikli-
minin etkisi altında kalsa da, İç Egede karasal iklim 
özellikleri ağır basar.  Bu sebeple ilimizde yazlar sı-
cak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. İlimiz 
Deniz seviyesinden Yaklaşık 1000 m. yüksekliktedir. 
Bu durum ortalama olarak kıyılardan 5 derece daha 
soğuk olmamızı beraberinde getirir. Bu sebeple kış 
yağışları genellikle kar şeklinde görülürken diğer 
mevsimlerde yağışları yağmur şeklindegörülür. Son 
yıllarda yağışlar düzensizleşmektedir. Bazen aylarca 
yağmayan yağış, kısa süreli sağanak yağmur ya da 
dolu şeklinde yere düşmekte ve sellere neden olmak-
tadır.

Kütahya’nın İklimi

Grafik 3.1: İlimizde yağışların 
mevsimlere göre dağılışı

İlimizde kış yağışları genellikle kar olarak görülür.

İlkbahar %30

Kış %40

Yaz %10

Sonbahar %20
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Karasal iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsü 
bozkırdır. Bozkırlar ilkbahar yağışları ve ha-
vaların ısınmasıyla yeşillenen, yüksek sıcaklık 

ve yaz kuraklığının bastırmasıyla sararıp solan kısa 
boylu cılız ot topluluklarıdır. Ancak ilimizin dağlık 
kesimlerinde bozkırlar yerini ormanlara bırakır çün-
kü dağ yamaçları yükseltinin etkisiyle daha fazla ya-
ğış alır. Bu sebeple ilimiz ormanlar bakımından da 
zengindir. Kütahya ormanlarında yer alan başlıca 
ağaç türleri (Grafik 3.2): Karaçam, meşe, kızılçam, ka-
yın, ardıç, sedir, kızılağaç, kestane, kavak, köknardır. 
Bozkırlar “ot” adı altında pek çok bitkiye ev sahipliği 
yapar. Gelincik, gevenotu, yavşanotu, kuzukulağı, sı-
ğırkuyruğu, çobançantası, aslanağzı, üzerlik otu gibi.
Endemik bitkiler: İlimiz endemik bitkiler açısından 
çok zengindir. Yapılan bir araştırmaya göre Kütah-
ya’da 290 kadar endemik tür, 4 de endemik olmayan 
fakat nadir yetişen bitki türü tespit edilmiştir. Bir-
çok Avrupa ülkesinde bile endemik bitki türü 20’yi 
geçmezken sadece Murat Dağı’nda 114 endemik tür 
bulunur. Komşumuz Bulgaristan’da bile endemik 
bitki türü sayısının 50 civarında olduğu biliniyor. Bu 
durum Kütahya’nın bitkisel zenginliğini anlatmaya 
yeter herhalde.

Kütahya’nın Bitki Örtüsü

Grafik 3.2: Kütahya Ormanlarındaki ağaç 
türleri

 Endemik bitkilerin en meşhuru Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
koruma altına alınan “Ehrami Karaçam” dır.

Yörenizde, ilçenizde 
endemik türler var mıdır? 
Varsa nelerdir?   

Endemik:
 Sadece belli bir 

bölgede yetişebilen ya da 
o bölgede yaşayabilen dün-
yanın başka hiçbir yerinde 
yetişme, yaşama imkanı 
olmayan canlı türlerine 
denir. Latince endemos 
(yerli) kelimesinden 

türemiştir.

Karaçam %48
Meşe %14

Kızılçam %5
Diğer %1 Kayın %1

Ardıç %6

Karma
%25
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Bir bölgenin yöresel yemekleri o bölgedeki iklim ve 
ona bağlı baskın olan doğal ekonomik faaliyetlerin 
etkisi altındadır. Mesela Kıyı Ege’de zeytin tarımına 

bağlı olarak zeytinyağlı yemekler, Karadeniz illerinde ba-
lıkçılığa bağlı olarak hamsili yemekler, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu illerinde hayvancılığa bağlı olarak et ye-
mekleri yöresel mutfak kültürünü oluşturur. İlimizde ise 
yüzyıllardır karasal iklimin etkisiyle kuru tarım faaliyetleri 
çerçevesinde tahıl tarımı yapılır. Bu durum Kütahya mut-
fak kültürünün hamur işleri ağırlıklı olmasına yol açmıştır.  
Ev makarnası denen kesme hamur (erişte), tarhana türleri 
ve bulgur yörede en çok tüketilen yiyecekler arasındadır. 
Gözleme çeşitleri beslenmedeki değişime karşın hala yay-
gın olarak tüketilmektedir. Kütahya’da hamur işleri olduk-
ça çeşitlilik gösterir. Mantı, gözleme, tosunum, hamursuz, 
şibit, ıspanaklı şibit gibi… “Cimcik” adı verilen hamur ye-
meği ilimize özgü yemeklerin başında gelmektedir. Ayrıca 
diğer bölgelerde olduğu gibi dolmalık biber, fasulye, patlı-
can gibi sebzelerin kurutulması geleneği hala sürmektedir. 

BENİM DOĞAM, 
BENİM KÜLTÜRÜM

İnsanoğlunun yaşamı, doğal çevresinden fazlasıyla et-
kilenir. Bu sebeple yemek kültüründen giyim kuşam 
özelliklerine, ekonomik faaliyetlerinden konut tiplerine 

kadar pek çok özellik doğal çevre tarafından şekillendirilir. 
Her ne kadar günümüzde teknolojik gelişmeler doğal çev-
re özelliklerini değiştirse de bu etkiyi çevremizde hala gör-
mek mümkündür. Birkaç başlıkta konuyu inceleyim mi?

Kütahya’nın Yemeklerini Öğreniyorum

Yaşadığım Yer: …….............…

Yöresel lezzetlerimiz

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..

Ağzınız sulanır gibi oldu mu? 
Tabii ki etli yemeklerimiz de var. 

Tavşanlı’nın güveci, Gediz’in 
güveci ve tarhanası, Emet’in pi-
desi ve kebabı belli başlı yemek-
lerimizdir. Sizler de yörenizde 

ilçenizde yapılan farklı lezzetleri 
yan tarafa yazınız.
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Kızılcık Tarhanası

Cimcik

Sıkıcık Çorbası

Mercimekli Mantı

Şibitli Tavuk Tiridi 

Ispanaklı Şibit

Kütahya’nın Yemekleri

Kütahya Güveci
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Kütahya Küp Kebabı

 DövmeçTosunum 

Yufka Tatlısı 

Haşhaşlı Gözleme

Ilıbada Dolması
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CİMCİK
Malzemeleri; Un, Yumurta, Tuz, Tereyağı, 
Sarımsak, Yoğurt
Hazırlanışı: Bir kabın içine un konulur. 
İçine yumurta, tuz, su ilave edilir. Hamur 
yoğrulur. Yoğrulduktan sonra yumaklara 
ayrılır. Hamurlar yuvarlak olarak tek tek 
açılır unlanır. Ortadan ikiye kesilir. 1 parmak 
eninde şeritlere ayrılır. Şeritler bıçakla 
küçük küçük kesilir. Her parça tek tek 
çimdiklenir. Makarna gibi pişirilir. 
Sunum; Üzerine kızgın tereyağı dökülür. 
İsteğe göre  sarımsaklı yoğurt ilave edilir. 
Servise sunulur.

Kütahya’nın 
yöresel 

yemeklerinden 
hangilerini 

biliyorsunuz?

…………………….........……….

…………………….........….

……………………....

Kütahya’nın 
yöresel 

yemeklerinden 
hangilerini yediniz?

…………………….........……….

…………………….........….

……………………....

Kütahya’nın 
yöresel 

yemeklerinden 
hangilerini ailenizle 

beraber yapmak istersiniz?

…………………….........……….

…………………….........….

……………………....

Sizler de ilçenizin 
meşhur bir yemeğinin 
nasıl yapıldığını 
araştırınız.

Kütahya’nın yöresel yemeklerini öğrendik-
ten sonra ailenizle beraber yemek yapmaya 
ne dersiniz? Çok eğleneceğinize eminim. 
Öyleyse yemekleri yapmaya başlayalım.
Bakalım güzel olacak mı?

Etkinlik
Yemekleri Öğreniyorum

Etkinlik
Ailemle Yemek Yapıyorum
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Kadın Giyim 
Kuşamı
Ülkemizin her bölgesinin 
kendine has halk kültürünü 
yansıtan giysileri vardır. 
İlimiz ise bu konuda oldukça 
zengin bir çeşitliliğe sahiptir 
çünkü Marmara, Ege ve Orta 
Anadolu arasında bulunur. 
Bu konum Kütahya’da kadın 
giyimine Anadolu’nun başka 
hiçbir yerinde olmayan 
bir çeşitlilik ve zenginlik 
katmaktadır. Kütahya, 
rengarenk ipekli işlemeler, 
gergefle sim sarma gibi 
tekniklerle Germiyan Beyliği 
ve Osmanlı saray giysilerinin 
etkisi altında kalan çok 
değerli kıyafetlere sahiptir. 
Anadolu’da düğün giysisi 
olarak bir veya iki çeşit 
giysi varken, Kütahya’da 
çeşit oldukça fazladır. 
Giyilen elbise, giyen kişinin 
düğündeki durumunu, 
hangi taraftan olduğunu bile 
anlatır.

Kütahya’nın Yöresel Kıyafetlerini Tanıyorum

Başlıca kadın kıyafetleri; Tefebaşı, Pullu, Bindallı, Yolaklı, 
Dallı, Eğrimli, Çatkılı, Bunlar da kendi içlerinde ayrıca 
üçetekli, entarili ve şalvarlı olarak ayrı türlere ayrılır.

Bindallı (Üç Etek)

Geleneksel gelin kıyafeti “Tefebaşı”

Oğlan yengesi kıyafeti “Çatkılı” Kız yengesi kıyafeti “Süpürgeli”

(Ayşe KAÇAN koleksiyonundan alınmıştır.)
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Erkek Giyim 
Kuşamı
Geçiş noktasında bulunan 
Kütahya’da kadın giyimi 
kadar çeşitli olmasada  
erkek giyiminde de kendine 
ait özellikler vardır. 
Karasal iklimin hüküm 
sürmesinden dolayı erkek 
kıyafetleri kalın, koyu renk 
ve yünlü kumaşlardan 
yapılmaktadır. Başta 
serpuş ya da fes, üstte 
mintan denilen göynek 
(gömlek), camedan, cepken, 
altta ise potur denilen 
pantolon erkek kıyafetinin 
bölümleridir.

Doğal çevrenin 
etkileri geleneksel 
konut tiplerinde de 

görülür. Şehir dokusunu 
oluşturan en önemli yapı 
evlerdir. Eski Kütahya evleri 
ahşap olarak adlandırılsa 
da Karadeniz illerinde 
olduğu gibi tamamen ahşap 
değildir. Bazı evlerin altı taş, 
üstü ahşap, bazı evlerin ise 
duvarları ahşap-kerpiç ya 
da ahşap-tuğla karışımıdır. 
Bu durum ormanların 
fazla olmamasının bir 
sonucudur. On yedinci 
yüzyıldan kalmış en eski ev 
Macar bağımsızlık savaşı 
önderi Lajos Kossuth 
(Layoş Koşut)’un konuk 
edilmiş olduğu “Macar 
Evi” olarak bilinen Kütahya 
konağıdır. 

Kütahya’nın Meşhur Konaklarına Yolculuk

Kossuth konağından bir oda       

Macar Evi’nin dıştan bir görünümü    

Geleneksel erkek kıyafeti
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Pirler Mahallesi, Germiyan 
Sokağına girdiğinizde 
restorasyonu tamamlanmış 
birçok konağı görebilirsiniz. 
Germiyan Sokağı kendine 
özgü iki ve üç katlı 
mimarileri, ahşap direkli, 
cumbalı çıkmaları ve 
geniş saçakları ile eski 
konak kültürünün en 
güzel örneklerini bugüne 
taşımaktadır.
Konakların giriş katları 
avlu olarak düzenlenmiş 
olup ahır, odunluk, 
samanlık gibi bölümler 
buraya açılır. Misafir, 
oturma, yatma, yeme, 
içme ve yıkanma odaları 
ise üst katlara yapılmıştır.  
Giriş kapıları atların 
geçmesine imkân verecek 
ölçüde büyük tutulmuştur. 
Konaklar geniş aile tipinin 
bir arada yaşamasına 
uygun şekilde çok odalı 
olarak inşaa edilmiştir. 
Ulucami’nin daracık arka 
sokaklarında daha küçük 
geleneksel evleri de görmek 
mümkündür.

Geleneksel Kütahya evleri

Germiyan Sokağı
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Eski Yunancada demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinin birleşiminden doğan 
demografi yani nüfus bilimi; insan topluluklarının sayısal ve yapısal durumunu,  özel-
liklerini inceleyen bilim dalıdır. İlkçağlarda avcı toplayıcı olan insanoğlu, tarımla be-

raber yerleşik yaşama geçmiştir.  Yerleşmenin ilk koşulu ise iklim ve su koşullarının elverişli 
olduğu, tarım yapılabilir düzlükler bulmaktır. Kütahya bu konuda oldukça zengin şartlara 
sahiptir. Bu sebeple eskiçağların birçok yerleşim merkezini ilimiz sınırları içinde görebiliriz. 

ŞEHRİMİN NÜFUSUNU 
ÖĞRENİYORUM

Kütahya’nın Demografik Yapısı

Türkiye Nüfusu Kütahya Nüfusu Kütahyanın Nüfus Artış Hızı

2018 82.003.882 577.941 % 0.99

2017 80.810.525 572.256 % -0.24

2016 79.814.871 573.642 % 0.38

2015 78.741.053 571.463 % -0.02

2014 77.695.904 571.554 % -0.09

2013 76.667.864 572.059 % -0.24

2012 75.627.384 573.421 % 1.62

2011 74.724.269 564.264 % -4.44

2010 73.722.988 590.496 % 3.27

2009 72.561.312 571.804 % 1.05

Kaynak: TÜİK

 Yıllara göre Türkiye nüfusu ile Kütahya nüfusu 
karşılaştırıldığında sizce nasıl bir değişim yaşanmıştır. 
Yorumlayabilir misiniz?

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

 Kütahya’nın geçmiş yıllara göre nüfus miktarına bakıldığında 
neler söyleyebilirsiniz?

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

 Sizce gelecekte Kütahya’nın nüfusunun artması için neler 
yapılmalıdır?

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

Etkinlik
Tablo İnceliyorum 
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Bir ülkede ya da şehirde nüfus yapısı beş alt başlıkta incelenir.
1. Yaşa Göre
2. Yaşadığı Yere Göre
3. Cinsiyete Göre
4. Eğitim durumuna Göre 
5. Çalışma sektörlerine Göre

1. Yaşa Göre
Tüik 2018 verilerine göre ülkemizde en az çocuk sahibi olan 3 ilden birisi Kütahya’dır. (orta-
lama aile başına 1.5 çocuk) Bu durum çocuk ve genç sayısının gelecekte az olacağı anlamına 
gelir.  Kütahya nüfusumuzun yaş grupları bakımından  dağılımı aşağıdaki Grafik 3.3 ve 
Grafik 3.4’de  verilmiştir. Yorumlayınız.

65 Yaş ve Üstü
60-64 Yaş
55-29 Yaş
50-54 Yaş
45-49 Yaş
40-44 Yaş
35-39 Yaş
30-34 Yaş
25-29 Yaş
20-24 Yaş
15-19 Yaş
10-14 Yaş

5-9 Yaş
0-4 Yaş

0 20.000 40.000 60.000 80.000

65 Yaş Üstü

Çocuk 0-14 Yaş

Orta Yaşlı 45-64

 Genç 15-29 Yaş

Yetişkin 30-44 Yaş

% 24
% 20

% 23 % 24

% 9

Grafik 3. 4: Yaş yapısı grafiğiGrafik 3. 3: Yaş yapısı grafiği
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İlçe Merkez Nüfusu Belde-Köy Nüfusu Toplam

1 Merkez İlçe 246.315 20.469 26.6784

2 Tavşanlı 70.630 31.273 101.903

3 Simav 26.265 37.750 64.015

4 Gediz 23.148 26.679 49.827

5 Emet 11.157 8.829 19.986

6 Altıntaş 5.334 11.469 16.803

7 Domaniç 4.680 10.501 15.181

8 Hisarcık 5.112 7.419 12.531

9 Aslanapa 2.037 7.187 9.224

10 Çavdarhisar 2.125 4.675 6.800

11 Şaphane 3.135 3.231 6.366

12 Pazarlar 3.355 2.167 5.522

13 Dumlupınar 1.310 1.689 2.999

Genel Toplam 577.941

  

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nufus Yüzdesi

20
18

MERKEZ 266.784 131.464 135.320 %46.16

TAVŞANLI 101.903 50.566 51.347 %17.63

SİMAV 64.015 31.387 32.628 %11.08

GEDİZ 49.827 24.474 25.353 %8.62

EMET 19.986 9.664 10.322 %3.46

ALTINTAŞ 16.803 8.419 8.384 %2.91

DOMANİÇ 15.181 7.526 7.655 %2.63

HİSARCIK 12.531 6.069 6.462 %2.17

ASLANAPA 9.224 4.551 4.673 %1.60

ÇAVDARHİSAR 6.800 3.291 3.509 %1.18

ŞAPHANE 6.366 3.066 3.300 %1.10

PAZARLAR 5.522 2.686 2.836 %0.96

DUMLUPINAR 2.996 1.522 1.477 %0.52

2. Yaşadığı Yere Göre
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nüfusu 20 binden fazla olan yerlere kent denilmektedir. 
Buna göre Merkez, Tavşanlı, Gediz, Simav ilçelerimiz bu kriteri karşılamaktadır.
Grafik 3.5 ‘te bu durum paylaşılmıştır. Yorumlayınız.

KentKüçük İlçe, Belde, Köy

% 24 % 76   

Grafik 3. 5: Yaşanılan yer grafiği

3. Cinsiyete Göre
2018 istatistiklerine 
göre Kütahya merkez ve 
ilçelerindeki kadın ve erkek 
nüfus miktarları yandaki 
tabloda gösterilmiştir.

 Yandaki tabloyu 
inceleyiniz. Merkez nüfus 
ile belde-köy nüfusu 
arasındaki farklılıklara 
bakılarak ne söylenebilir?

 Yaşadığınız ilçeye göre 
merkez nüfus ile belde-köy 
nüfusunu karşılaştırınız? 
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Eğitim durumuna göre Kütahya 
nüfusunun durumu Grafik 3.6’da 
gösterilmiştir.  
Grafiği inceleyerek ilimizin eğitim 
düzeyi hakkında düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

TÜİK istatistiklerine göre Kütahya’da 
15-64 yaş arasındaki aktif nüfusun sadece 
% 45,6 sı belirli bir işte çalışmaktadır. 
Çalışanların sektörel dağılımı ise Grafik 
3.7’de  gösterilmiştir. Verilen bilgilere 
göre Kütahya’nın gelişmişlik durumunu 
yorumlayınız.

Grafik 3. 6: Eğitim durumu grafiği

4. Eğitim Durumuna Göre

5. Çalışma Sektörlerine Göre

 İlkokul-Ortaokul Okur-Yazar Olmayan

 Okuma Yazma Bilen Ama Okula 
Gitmemiş

 Üniversite

 Lise

% 59
% 21

% 9
% 3% 8

Grafik 3. 7: Çalışma sektörleri grafiği

 Tarım

 Sanayi

Hizmetler

% 59

% 26

% 35

Kütahya 
nüfus büyüklüğü 

bakımından Türkiye 
nüfusunun % 0,7 sini 

oluşturmaktadır. En fazla 
nüfusa sahip 38. İl 

konumundadır.
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İlimizde de geçmişte bazı afetler yaşanmış gelecekte de 
yaşanması muhtemeldir. Yapılan araştırmalara göre ülke-
mizde en çok can kaybına yol açan afet; depremdir. Ancak 
görülme sıklığı en çok olan afetler ise meteorolojik kökenli 
afetlerdir. Bu sebeple her afetin öncesinde, afet esnasında 
ve sonrasında yapılacakları öğrenmemiz lazım. Biz burada 
alınacak önlemlerin bir kısmına değineceğiz ama siz önce-
ki yıllarda öğrendiğiniz bilgilerle ve araştırmalarınızla alı-
nacak önlemleri artırabilirsiniz.

DOĞAL AFETLERİ BİLİYORUM 
KENDİMİ KORUYORUM

Grafik 3. 8: Doğal afetler grafiği

% 62

% 19

% 15

% 4

 Deprem
Orman Yangını

Heyelan

SelAfet: Hızlı bir şekilde gerçekleşen, oluşumu engellene-
meyen çok sayıda can veya mal kaybına yol açan doğa 
olaylarına denir. Bu tanımdan yola çıkarsak günümü-

ze insan eliyle çıkıp çok sayıda can veya mal kaybına yol açan 
olaylarda vardır. Dolayısıyla afetler insan eliyle de çıkmış ola-
bilir. Her ne sebeple çıkarsa çıksın sonuçta afetlerin sonuçları 
çok ağır olmaktadır.

 Sizce bu tanıma uygun hangi olaylara afet 
denilebilir?

1. ......................  2. ......................  3. ......................

4. ......................  5. ......................  

 Herhangi bir afet olayına şahit olduysanız 
duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşır mısınız?

Kaynak: afad.gov.tr

Doğal Afetler
1. Depremler
Kütahya yöresi, tektonik depremler bakımdan oldukça ak-
tif bir özellik taşımaktadır.  Geçen 1000 yılda şiddeti 4 ve 
daha büyük 838 deprem kaydedilmiştir. Bu depremlerin 
67 kadarı ise 5.5 dereceden daha şiddetlidir ve bu deprem-
ler ölümcül sonuçlar doğurmuştur. Gediz-Emet fay hattı, 
Simav fay hattı ve Kütahya fay hattından oluşan Kütahya 
deprem yöresi, ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi komşu 
fay hatlarının tehdidi altındadır. Bu özellikleriyle de Batı 
Anadolu’nun en önemli deprem yörelerinden birisi duru-
mundadır. Sismograf
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Ülkemiz 
deprem 

haritasını inceleyiniz. 
Yaşadığınız il-ilçe-

belde kaçıncı dereceden 
deprem bölgesinde yer 

almaktadır?

Simav Depremi 2011
19 Mayıs 2011 tarihinde saat 23.15 te 
meydana gelmiştir. 5,9 şiddetinde 
sarsılan ilçemizde 2 hemşehrimiz 
vefat etmiş, 100 civarında hemşeri-
miz de yaralanmıştır. Artçı sarsın-
tılar günlerce devam etmiştir. Bu 
nedenle ilçe halkı günlerce evlerine 
girememiştir.

Cumhuriyet Döneminde Kütahya’da 
Meydana Gelen Can ve Mal Kaybına 
Yol Açan Başlıca Depremler

Gediz Depremi 1970
28 Mart 1970 yılında saat 23.02 de meydana gelmiştir. Richter 
(Rihter) ölçeğine göre Gediz merkezde 7, 2, Emet’te 7, Simav’da 
6, Kütahya merkezde 5 şiddetinde ölçülmüştür. Deprem sadece 6 
saniye sürmesine rağmen sadece Gediz’de değil; Emet, Simav ve 
Aslanapa’da da can ve mal kaybına yol açmıştır.  Toplamda 1086 
hemşehrimizin vefatına, 1258 hemşehrimizin de yaralanmasına 
yol açmıştır. Ayrıca 9 bin civarında bina yıkılmış ya da ağır hasar 
görmüştür. Bu depremden sonra Gediz ilçemizin yeri değiştirilse 
de bugün belde hala “Eski Gediz” adıyla yerleşime açıktır. 

“Aslında deprem bizi öldürmez, bizi öldüren; bizim 
yaptığımız hatalardır. “

 I. Derece
 II. Derece
 III. Derece
 IV. Derece
 V. DereceTürkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Gediz deprem anıtı.
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Daha önce öğrendiğiniz bil-
gilerden yola çıkarak deprem 
öncesinde, deprem anında  ve 
deprem sonrasında yapılacak 
çalışmaları aşağıdaki boşlukla-
ra yazınız.

Doğal Afetler konusunda doğru ve detaylı bilgi almak için öğrencilerimizle birlikte AFAD ve Sivil Savunma Birimleri ziyaret edilebilir.

2-Seller ve Su Baskınları
Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri yağışları da kararsız-
laştırmıştır. Sağanak yağışlar kısa sürede sellere dönüşmekte-
dir. Bu durum su baskınları ve taşkınlara neden olmaktadır. 
Hele birde altyapısı problemli bir yerde bu afetle yüz yüze ge-
lirseniz bir anda eviniz, iş yeriniz, aracınız ve siz sular içinde 
kalabilirsiniz. Peki bu afetleri önlemenin yolu yok mu? Maale-
sef bu afetleri önlemek çok zor hatta imkansız ancak alınacak 
tedbirlerle zararları en az seviyeye indirebiliriz. 2014’te mer-
kezde meydana gelen sel felaketinde bir vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir.

3-Yangınlar
İlimizde yaz ayları sıcak ve kurak geçtiği için doğadaki yangın 
tehlikesi, kış ayları soğuk geçtiği için de konutlardaki yangın 
tehlikesi sürekli tehdittir. Bu tehditlerle yaşamasını öğrenme-
liyiz. Her an tetikte olmalıyız. 

Geçmişte yaşanmış sel 
ve yangın haberlerinden 

yola çıkarak gelecekte 
yaşanılabilecek sel ve 
yangın felaketlerine 

karşı alınabilecek 
önlemler neler olabilir?

Deprem Öncesi 
Alınacak Önlemler

Deprem Anında 
Yapılması 

Gerekenler

Deprem 
Sonrasında 
Yapılması 

Gerekenler
  ...................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ...................................................
...................................................
...................................................
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Strabon (Sıtrabon)’un temsili resmi

ŞEHRİMİZ ve İDARİ YAPI

Kütahya’nın ilçeleri hari-
tası üzerinden yola çıka-
rak soruları cevaplayınız?

 Kütahya’nın hangi 
ilçesinde yaşıyorsunuz?

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

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

 Yaşadığınız ilçeye 
komşu olan il ve ilçeler 
hangileridir?

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

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

 Kütahya’nın hangi 
ilçelerini gezdiniz?

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

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

İlçelerimiz ve İsimlerinin Kökeni

Kütahya

Eski kaynaklara, göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı 
“Cotiaeion”(Kotion)’dur. Ünlü Antik Çağ coğrafyacısı 
Strabon (Sıtrabon) bu adın, “Kotys’in Kenti” anlamına 

geldiğini belirtmektedir.

Altıntaş
Roma kaynaklarında 
“Soe” Germiyanoğlu 
Yakup Beyin taş kitabe-
sinde Kurt Köy adıyla 
anılan ilçemiz, ilk defa 
Evliya Çelebinin Seya-
hatnamesi’nde Altıntaş  
(içinde altın olan bir 
taşın bulunduğu yer) 
adıyla anılmaktadır. 

Aslanapa
Kütahya Çinisi üzerine 
önemli araştırmalarıyla ta-
nıdığımız Sanat Tarihçisi 
Oktay Aslanapa’dan alınan 
sözlü bilgilere göre Azerbay-
can ve özellikle Nahçıvan 
civarında yaşayan İl Deniz 
oğullarından Meraga Emiri 
Arslan Apa sülalesinden bir 
grubun Türkmen göçleriyle 
beraber gelip bugünkü Asla-
napa’nın olduğu yere yerleş-
tikleri ve Aslanapa isminin 

buradan geldiği belirtil-
mektedir. Ağabey, büyük 
kardeş anlamına da gelen 
Apa’nın Arslan ile birlikte 
bir özel ismi belirtmek için 
kullanıldığı görülmektedir. 

Kütahya

Tavşanlı

Emet

HisarcıkSimav

GedizŞaphane

Pazarlar

Altıntaş

Çavdarhisar Aslanapa

Dumlupınar

Domaniç

Afyonkarahisar

Eskişehir

BilecikBursa

Balıkesir

Manisa

Uşak
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Çavdarhisar
Osmanoğulları’nın Batı 
Anadolu’ya yerleşmesi sıra-
sında Çavdar Tatarlarının 
Aizanoi bölgesine yerleşe-
rek üs olarak kullanmıştır. 
İlçenin Çavdarhisar adını 
bu boydan aldığı bilinmek-
tedir.

Gediz
Antik çağda Gediz (Kati, 
Cadi) şehri Türklerin 
fethi ile Gedos denmeye 
başladılar. Şimdi kul-
lanılan Gediz ismi de 
buradan gelmektedir.

Simav
Simav isminin kökeninin 
nereden geldiği konu-
sunda Kütahyalı olan 
Evliya Çelebi Seyahat-
namesinde Simav ismini 
şöyle açıklar; “Germi-
yanoğlu Beyi Babik Bey 
bölgeyi Simavna adlı 
Urum kralının elinden 
aldığı için buraya Simav 
derler. Bir söylentiye 
göre de sim-ab (Gümüş 
ve su kelimelerinden)
gelmedir derler. Gerçek-
ten suları gümüş gibi 
berraktır.”

Hisarcık
Hisarcık adını buradaki 
Kale’den almaktadır. 
Bölgede yapılan yüzey 
araştırmalarında Hasan-
lar Beldesi’nde Roma 
Dönemi yerleşimi tespit 
edilmiştir. Yenipınar 
köyünde bir sur duvarı 
ile çevrili yerleşim alanı 
bulunmaktadır. Yüzey 
buluntularına göre Frig 
(M.Ö.850) döneminden-
dir. Hisarcık ilçesi, Koca-
çay yakınlarında Os-
manlı dönemi mezarları 
tespit edilmiştir. Hisarcık 
yakınlarında Tiberiopo-
lis antik kentinin olduğu 
kaynaklarda ve sikkeler-
de yer almaktadır.

Tavşanlı
Tavşanlı adı, günümüzde 
Tavşanlı’nın kurulmuş 
olduğu sahrada tavşanla-
rın bol olmasından ileri 
gelmektedir.

Şaphane
Osmanlı devleti daha ilk yıllarında burada şap madeni keşfetmiştir. 1405 Şaphane adıyla yer-
leşim merkezi kurulmuştur. Buraya çok önem vermiş, her türlü mükellefiyetten muaf tutarak, 
tüm imparatorluk topraklarından insanların buraya gelmeleri teşvik edilmiştir. Bununla da kal-
mayıp doğrudan saraya bağlanmış ve Tanzimat a  kadar devam eden Şaphaneyi-İdare Amire 
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu şekilde doğrudan İstanbul bağlanan ilk yerleşim merkezidir. 

Dumlupınar
Dumlupınar’ın adı, bugün-
kü Merkez Camii bitişiğin-
de olan bir pınarın suyunun 
soğuk olması nedeniyle, 
eskiden beri halk arasında 
“Dondupınar” olarak söyle-
nen sözün zamanla deği-
şerek “Dumlupınar” adını 
almasından kaynaklandığı 
söylenir.

Emet
Selçuklu Türkleri, ilçeyi 
Bizanslılardan aldıktan 
sonra, ona kasabadan 
akan Emet Irmağı sınır 
olarak belirlediler ve uç 
anlamına gelen ‘’Emed’’ 
ismini kullanmaya baş-
ladılar.

Pazarlar
Pazarlar’ın bulunduğu 
yer, eski yerleşim yerleri 
halkının mal değişim 
yeri (alış-veriş merkezi) 
olarak kullandığı yer-
dir. Tahmini 700-800 
yıl önce çevresindeki 
yerleşim yerlerindeki 
Pazarcık halkı çeşitli 
sebeplerle bulundukları 
yerden bugünkü Pazar-
lar’a göç ettikleri anlaşıl-
maktadır. İlçe ismini de 
Pazarcık Nahiyesinden 
almaktadır. 

Domaniç
Domaniç’in ilk adi Hisar-
köy’dür. Sürmeliçukur’dan 
Anadolu’ya gelen Ertuğrul 
Gaziye yaylak olarak verildi-
ğinde yöreyi gören Ertuğrul 
Gazinin; “Bu yayla duman 
içinde Duman-içi yaylaları 
bizim yurdumuzdur.” dediği 
Duman-içi ifadesinin za-
manla Domaniç halini aldığı 
ilçenin isminin de buradan 
geldiği söylenmektedir.
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İlimizin Beldeleri

Tunçbilek
Tunçbilek adı, yörede ilk 
linyiti bulan Akkaş Meh-
med’in Tunçbilek soyadına 
izafeten verilmiştir. 1941 
yılından sonra, şimdi mer-
kez mahalle olan Küçükilet 
köyü, diğer mahalleler ile 
birlikte Tunçbilek adını 
almıştır. Tunçbilek Bele-
diyesi 20.04.1964 tarihinde 
kurulmuştur. 

Seyitömer
Beldenin ismi, Evliya Çe-
lebinin seyahatnamesinde 
de adı geçen Seyyid Ömer 
hazretlerinden gelmektedir. 
Seyyid Ömer Hazretleri; 
1200-1300 lü yıllarda  Tür-
kistan-Horasan  bölgesin-
den Anadolu’ya göç etmiş 
Kütahya yöresinin maddi 
manevi fethinde görev 
almış alperenlerdendir. 
Türbesi kömür ocaklarının 
üzerinde kaldığı için 1980 li 
yıllarda şimdiki bulunduğu 
yere taşınmıştır.

İlimizde 2019 
yılı itibarıyla 15 belde 

bulunmaktadır. Kömürüyle 
ünlü iki beldemizi sizin için 

araştırdım. 

Siz de yakınlarınızdaki diğer 
beldeleri ve isimlerinin nereden 

geldiğini araştırınız.

Akkaş Mehmet TUNÇBİLEK
(1869-1941)Tunçbilek Beldesi

Tunçbilek beldemizde bulunan Tunçbilek Termik Santrali

Seyyid Ömer Hazretlerinin Türbesi
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MEDENİYETLERİN 
MİHENK TAŞI KÜTAHYA

Kütahya, bugün de iş-
letilen zengin maden 
yatakları dolayısıyla 

tarihin her devresinde ilgi 
görmüş, bu sayede geniş ti-
caret yollarına sahip olmuş, 
hızla gelişmiştir.  Herodot’a 
göre Dünya’nın eski me-
deniyetlerinden biri olan 
Frigler; Kütahya, Afyon, Es-
kişehir ve başkentleri olan 
Gordion (Polatlı)’da hüküm 
sürmüşlerdir. Bu sebeple 
Kütahya en kadim şehirle-
den biridir.  
Hitit, Frig ve Lidyaların 
hüküm sürdüğü Kütahya,  
Roma egemenliğine girdiği 
sırada bölgede küçük şehir 
devletleri vardır. Kütahya’da 
Koti-aeion, Gediz’de Cadı, 
Simav’da Synaus, Emet’te 
Ti-beriopolis, Simav Boğaz-
köy’de Ancyra, Altıntaş’ta 
Soa ve Çavdarhisar’da Ai-
zanoi Antik yerleşim mer-
kezleri bulunmaktadır. Bu 
şehir devletlerini Claudius 
unvanlı valiler yönetmiş, 
toplanan verginin bir bö-
lümünü merkeze gönderip 
kalanını kentin imarına 
harcamışlardır. 
O dönemin en büyük şehri 
olan 120 bin nüfuslu Aiza-
noi’nin meşhur Zeus Tapı-
nağı, İmparator Hadrian 
tarafından MS. 117-138 yılla-
rında halktan toplanan ara-
zi vergileriyle yaptırılmıştır. 
Bu bölgede (302) tarihinde 
yapıldığı saptanan bir borsa 
binası vardır. Duvarları üze-
rinde Latince fiyat listeleri 
bulunmaktadır. Bu listeler 
fiyat artışlarını önlemek 

için konulmuştur.
M.S.395’te Roma İmparator-
luğu’nun ikiye ayrılmasıyla 
Kütahya, Doğu Roma İmpa-
ratorluğunda kalmıştır. Bu 
dönemde önemli bir pisko-
posluk merkezi olan Kütahya 
hızla gelişmiş, çevresine ya-
pılan kalelerle korunaklı bir 
kent haline getirilmiştir.  Zeus 
Tapınağı kiliseye çevrilmiş, il 
ve çevresinde çok sayıda kili-
se inşa edilmiştir.
Kütahya’nın idari olarak yö-
netimde söz sahibi olduğu za-
manlar Germiyanoğlu Beyliği 
ile başlamıştır. İlk beylerinin 
Alişir olduğu bilinmektedir. 
Alişiroğlu I. Yakup 1300’de 
bağımsızlığını ilan ederek 
Kütahya’yı başkent yapmış-
tır. 1340’ta yerine geçen oğlu 
Mehmet Bey döneminde 
gelişimini sürdüren Germi-
yanoğlu Devleti’nin başında 

1361’de Süleyman Şah gö-
rünmektedir. Bu dönemde 
Osmanlı Sultanı I. Murad’ın 
oğlu Bayezid’e kızını veren 
Süleyman Şah, Kütahya, Si-
mav, Emet ve Tavşanlı’yı kızı 
Devlet Hatun’un çeyizi olarak 
Osmanlılara vermiştir. (1381) 
Yıldırım Bayezid 1389’a kadar 
Kütahya’da valilik yapmıştır. 
Süleyman Şah, Kula’ya çekil-
dikten sonra 1387’de ölmüş, 
yerine oğlu II. Yakup Bey 
geçmiştir. Germiyanoğluları 
Beyliği II. Yakup’un vasiyeti 
üzerine 1429’da Osmanlılara 
katılmıştır. 
Kütahya, Fatih Sultan Meh-
med zamanında İshak Pa-
şa’nın tayinine kadar bir vi-
layet olarak idare edildi ve o 
zaman merkezi Ankara olan 
Beylerbeyliğine bağlı bulun-
du. İshak Paşa 1451 senesinde 
Karaman ve Menteşeoğluları 

Günümüzde Adliye olarak kullanılan Kütahya Hükümet Konağı
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sıkıntılarını hallettikten sonra 
Kütahya’da kaldı ve bu tarih-
ten itibaren 1826’da Anado-
lu Beylerbeyliğinin ortadan 
kaldırılmasına kadar Kütah-
ya, Beylerbeyliğinin merkezi 
oldu.  Kütahya’da Kanuni’nin 
oğulları Şehzade Bayezid 
(1542-1558) ve Sultan II. Selim 
(1558-1566) valilik yapmışlar-
dır. 
Anadolu Eyaleti; Kütahya, 
Saruhan (Manisa), Aydın, 
Kastamonu, Menteşe (Muğ-
la), Bolu, Ankara, Karahisar-ı 
Sahip (Afyonkarahisar), Çan-
gırı (Çankırı), Teke (Antal-
ya), Hamit (Isparta-Burdur), 
Sultanönü (Eskişehir), Karesi 
(Balıkesir) ve Bursa Sancağı 
olmak üzere on dört sancağa 
ayrılmıştır. 
1511’de Safavilerin Anado-
lu’da yaptıkları bölücülük so-
nucunda çıkan Şahkulu ayak-

lanması Kütahya’ya kadar 
yayılmıştır. 1833’te Mısır Valisi 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 
oğlu İbrahim Paşa’nın Kütah-
ya’yı işgali ve aynı yıl imzala-
nan Kütahya Antlaşması ile 
şehri terk etmesi dönemin 
kayda değer olaylarıdır. Sel-
çuklulardan bu yana devam 
eden çini sanatı bu dönemde 
en parlak devrini yaşamıştır. 
Dünya tarihinin devlet gözeti-
minde yapılan ilk toplu iş söz-
leşmesi, Fincancılar Esnafı 
Anlaşması adıyla 13 Temmuz 
1766 tarihinde Kütahya’da im-
zalanmıştır. 
1849’da Osmanlı Devleti’ne 
sığınan Macar bağımsızlık 
hareketinin önderi Lajos 
Kossuth ve beraberindeki 56 
mülteci, 1850-1851 yıllarında 
Kütahya’da konuk edilmiştir. 
Lajos Kossuth’un Kütahya’da 
kaldığı ev 1982 yılında müze 
haline getirilmiştir. Kütahya 

1867’de Hüdavendigar Vila-
yetine bağlı bir sancak mer-
kezi iken, II. Meşrutiyetten 
sonra bağımsız bir sancak 
oldu. Millî Mücadele yılla-
rında, Ocak 1921’de isyancı 
Ethem ile düzenli ordu çatış-
masına sahne olan Kütahya, 
17 Temmuz 1921’de Kütah-
ya-Eskişehir Muharebele-
rinde TBMM Batı Cephesi 
ordusunun yenilmesi üzeri-
ne Yunanların işgaline uğ-
radı. Büyük Taarruza kadar 
işgal altında kalan Kütahya, 
30 Ağustos 1922’de kurtuldu. 
Kütahya 8 Ekim 1923’te Vila-
yet durumuna getirilmiştir.
Hükümet Konağı 1907 tari-
hinde Kütahya Mutasarrıfı 
olan Giritli Ahmed Fuad 
Paşa tarafından yaptırılmış-
tır. Restore edilerek Adalet 
Sarayı olarak kullanılmak-
tadır. Konak daha önce bu 
alanda bulunan Germiya-
noğulları Beyliği Sarayı’nın 
yerine yapılmıştır. Hükümet 
Konağı uzun bir müddet boş 
kaldıktan sonra 26.04.1986 
tarihinde Adliye Sarayı ola-
rak tahsis edilmiştir. Avlu-
nun binaya giriş kısmının 
ortasında Atatürk heykeli 
ve doğudaki çıkış merdiveni 
yanında da Giritli Ahmed 
Fuad Paşa’nın büstü yer al-
maktadır. Binanın birinci 
katı dışardan turkuvaz mavi 
ile boyalı olup ikinci katı 
çini ile kaplıdır. Çiniler ilk 
yapılış tarihinden kalmadır. 
İkinci katın kubbesinde or-
tada aydınlatma feneri de-
nilen eski adı Cihannüma 
olan özel bir yapı vardır.

Germiyan Sokağı
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Tavşanlı adının nereden geldiği konusunda iki önemli kaynak bulunur. Bunlardan birisi 
ünlü gezgin Evliya Çelebi, diğeri de Charles Texier (Çars Tekser)’dir. Her iki gezgine 
göre de Tavşanlı adı günümüzde Tavşanlı’nın kurulmuş olduğu ovada tavşanların bol 

olmasından ileri gelmektedir. Bu konuda Tavşanlı’da halk arasında (ne kadar doğru oldu-
ğunu bilemediğimiz) şöyle bir rivayet anlatılır; Yıldırım Bayezid yanında bulunan diğer gö-
revlilerle birlikte Bursa’dan Kütahya’ya Germiyan Beyinin kızını görmeye gelirken Tavşanlı 
ovasından geçer. O zamanlar buraları fundalık-çalılıktır. Yıldırım Bayezid, burada avlanır ve 
tavşanların bol olmasından dolayı da “Buranın tavşanı çok” der. O günden bu güne burası 
“Tavşanlı” olarak kalır.

            Evliya Çelebi, Tavşanlı’dan şu şekilde bahseder; “783 te (miladi 1381 yılı) Germiyanoğlu fet-
hedilir. Sonra Germiyanoğlu, kızını Yıldırım Bayezid’e verince bu kaleyi de çeyiz olarak ver-
miştir. İçerisinde 70 köy bulunmaktadır. Kalesi çok sağlam ve taştan yapılmıştır. Şehir, kale 
eteğinde, bahçeli, akarsulu bir şehirdir. Köylerinde ve ovalarında tavşanı bol olduğundan 
Tavşanlı denmiştir. Altı mahallesi 8 camisi vardır. Han, hamam ve çocuk mektepleri vardır. 
Tavşanlı şekeri cam kutular içinde diğer illere gönderilir. Baldan tatlıdır. Hatta Simav ve De-
mirci ilçelerinden binlerce katır ve deve yükü üzüm kurusu getirip burada pekmez yaparlar. 
Başka yerde böyle lezzetli olmaz. Bu Tavşanlı’nın su ve havasından mı, yoksa bir ulu sultanın 
sayesinde mi, lezzetli şekeri olur.” (1)  
Charles Texier (Çars Tekser), 1830’lu yıllarda Bursa’dan Tavşanlı üzerinden Aizanoi (Çavdar-
hisar)’ye gitmiş ve bu gezisi de şu şekilde kaleme almıştır; “Tavşanlı’nın nüfusu tahminen altı 
bin kadardır.  Nüfusun çoğunluğu Rum’dur. Halkın büyük bir kısmı tahıl, tütün ekip hayvan 
yetiştirerek geçimini saplamaktadır. Burusa (Bursa), bu çevrenin mühim bir çıkış noktasıdır. 
Tavşanlarının çokluğundan dolayı Tavşanlı denilmiş olan bu bu ova,  çok verimlidir. Her biri 
elli altmış haneli birçok köyleri vardır. Solda, yani Tavşanlı’nın doğusunda ve (Tekirdağ)’ın ya-
macında (Çukurköy) ve biraz ötede volkani bir yerde de (Kayı köyü) vardır. Rhyndakus nehri 
geçilince sol sahilin de Kuruçay, Çardaklı, Tepecik, Dündaş (Dudaş olacak) ve Göbel köyleri 
vardır. (2)
Bazı kaynaklarda Tavşanlı ve Kayılı adlarında Yörük cemaatlerinden bahsedilmektedir. Adı 
geçen bu cemaatler,”1720 yılında Kütahya Livası kazalarından Dazkırı’ya bağlı Ketmenli (Ket-
meli) köyüne, Tavşanlı ile Kayılı cemaatlerinden 30 aile yerleştirilerek 1.000 kuruş da adak 
bağlanmışlardır. Aynı cemaatlerden bir grup ise, Dazkırı’ya bağlı Bademli köyüne iskân edil-
mişlerdir”(3) .Burada bahsi geçen “Tavşanlı” adındaki yörük cemaatinin Kütahya’nın Tavşanlı 
ilçesinin adıyla bir ilgisi olduğu görüşü de  doğru değildir. Zira Tavşanlı ilçesinin adı çok daha 
eskilere gider. Tavşanlı’da Hicri 511/ miladi 1118 yılında (12. yüzyıl) Kavaklı caminin yapılması 
ve buranın bu yıllarda insanların yaşadığı yer olması ardından 1381 (14.yüzyıl) yılında Osman-
lı’ya çeyiz olarak geçen yerler arasında “Tavşanlı” adının geçmesi, 1671 yılında (17.yüzyıl) da 
Evliya Çelebi “Tavşanlı” isminden bahsetmesini örnek verebiliriz. Bu nedenle Tavşanlı ilçesi, 
adını 18.yüzyılda (1720 yılı) kaynaklarda ismi geçen “Tavşanlı” adındaki bir Yörük topluluğun-
dan almaz. İsim benzerliğinden dolayı Tavşanlı’nın adının bu Yörük topluluğundan geldiği 
ileri sürülse de böyle bir görüş doğru değildir.

1-Evliya Çelebi, Seyahatname, 9.cilt. İstanbul 1984.Üçdal Neşriyat. Sadeleştiren: Mümin Çevik. Sayfa 10
2-Charles Texier. Küçük Asya. Cilt 2.Osmanlıca basım.1339,İstanbul. Sayfa 317
3-Prof Dr. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. II. 
Baskı, TTK. Ankara 1991, Sayfa 67.

Okuma Parçası-1 Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni/Araştırmacı

Tavşanlı Adı Nereden Gelmektedir? 
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YAŞADIĞIM ŞEHRİN TARİHİNİ ÖĞRENİYORUM 

Kütahya’mızın tarihi 7000 yıl öncesine dayanmaktadır. 
İlimizin topraklarında Hitit, Frig,  Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Germiyan, Osmanlı döneminden  günümüze 

kadar zengin bir kültür ve tarihi mirası bulunmaktadır. 
Eski kaynaklara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı 
“Kotiaeion” (Cotiaeion)’dur. Ünlü Antik Çağ coğrafyacısı 
Strabon bu adın, “Kotys’in Kenti” anlamına geldiğini belirt-
mektedir. Kotys Romalılar’ın M.S. 38’de Anadolu’ya gön-
derdiği bir komutanın adıdır. Rivayete göre Hisar-kale  ilk 
defa Kotys tarafından inşaa edilmiş olup içerisi askerler ve 
ailelerinin kalacağı şekilde düzenlenmiştir. Kütahya Müze-
si’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir. 
Kütahya adı, eskisine benzetilerek Türkler tarafından ve-
rilmiştir. Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde 
“Germiyan Sancağı” olarak bilinir. 

Kütahya İlinin Adı Nereden Gelmektedir?

Okuma Parçası-2

Bir zamanlar yörede dul 
bir kadın yaşarmış. 
Geçimini sağlamak 

için çanak çömlek yaparak 
pazarda satarmış. Yaptığı 
çanak ve çömlekler o kadar 
sağlam ve güzel olurlarmış 
ki hemen beğenilip alınır-
mış. Bu nedenle diğer çanak 
ve çömlekçilerinki alıcı bu-
lamazmış. Zorda kalan öbür 
çanak çömlekçiler bu du-
ruma şaşarak sonunda bu 
kadının çanak çömleğinin 
sağlam ve güzel olmasında-
ki sırrın toprakta olduğuna 
kanaat getirirler ve derler ki: 
“Bu kadını izleyip nereden 
toprak aldığını öğrenelim, 
bizde oradan toprak ala-
lım.” Dediklerini yaparak, 
gizlice kadını takip ederler. 
Kadını şimdiki ilimizin (Kü-
tahya) bulunduğu yerdeki, 
küçücük bir tepeden toprak 

aldığını görürler. Bunun 
üzerine bütün çanak çöm-
lekçiler oradan toprak alma-
ya başlarlar. Bundan sonra 
çanak çömlekçilik gelişir 
ve burada bir kent kurulur. 
Adına da seramik kenti an-
lamına gelen Seramorum 
denir. Daha sonra kentin adı 
Kotiyom olarak değişir.

Tarihi kaynaklarda ünlü 
fabl ve masalcı olan Ezop’un 
doğduğu yer olarak Kütah-
ya’yı gösterir. Kütahya top-
raklarında yerleşen ilk halk 
ise Tarih’in babası sayılan 
Herodot’a göre Dünya’da 
yaşamış ilk millet sayılan 
Friglerdir. Herodot’un bu 
düşüncesinden yola çıkarak 
Kütahya’nın Dünya tarihin-
deki ilk şehirlerinden biri 
olduğunu söyleyebiliriz.

Antik çağdan kalan bir sikke
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M.Ö 12. Yüzyılın sonlarında 
Anadolu’nun batı kesimine ege-
men olan Frigler, M.Ö 676 yı-
lında III. Midas’ın Kimmerlere 
yenilmesiyle Kütahya Kimmer-
lerin eline geçmiştir.
Alyattes’in Lidya kralı olduğu 
zamanlarda ise Kütahya’nın 
yönetimi Kimmerlerden Lidya-
lılara geçmiştir.  Ezop Lidyalı-
ların hüküm sürdüğü zamanda 
doğmuştur. M.Ö. 546 yılında 
Persler Lidyalıları yenerek Ana-
dolu’yu istila etmişlerdir. M.Ö. 
334 yılında Makedonyalı İsken-
der Biga Çayı civarında Persleri 
yenerek Anadolu’da hâkimiyet 
kurmuştur. İskender’in M.Ö. 
324 yılında ölmesiyle Kütahya 
ve çevresi İskender’in komutan-
larından Antigonas’a geçmiştir. 
M.Ö 133 yılın şehir Doğu Roma 
(Bizans)’nın egemenliğine gir-
miştir. Bizans devrinde Kütah-
ya piskoposluk merkezi hâline 
getirildi. İstanbul-Konya yolu 
üzerinde bir konak merkezi idi. 
Bizanslılar,  Kütahya’yı iki kat 

sur içine almış ve 2,5 km2 alan 
kaplayan kale yapmıştır. 
İslam orduları bu bölgeden İs-
tanbul’un fethi için birkaç defa 
geçtiler. 1071 yılında Malazgirt 
Savaşında Büyük Selçuklu hü-
kümdarı Alparslan’a yenilen 
Bizans İmparatoru Romanos 
Diogenes (Romen Diojen) Kü-
tahya’ya getirilip kalede hap-
sedilmiştir. Kütahya ilk defa 
Anadolu Selçuklu hükümdarı 
Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
tarafından 1079 yılında fethe-
dilmiştir. 
Anadolu’daki Türk hâkimiye-
tine son vermek için Katolik 
kilisesiyle Bizans’ın teşvikiyle 1. 
Haçlı Seferi ile Selçuklu Türk-
leri bazı bölgelerden çekildi. 
1097 yılında Haçlı ordusu Sel-
çukluları Eskişehir (Borylaion) 
Savaşında yenerek Kütahya’yı 
tekrar ele geçirdi. Kütahya, 
taraflar arasında birkaç defa 
el değiştirdi. 1233 yılında Sel-
çuklu Hükümdarı 1. Alaeddin 

Keykubat döneminde Kütahya 
Fatihi olarak bilinen İmadüd-
din Hezâr Dînârî tarafından 
yeniden fethedilmiş ve son defa  
ebedi Türk yurdu olarak Türk 
hâkimiyetine girmiştir. Selçuk-
lu dönemi eserleri arasında, 
Kütahya merkezinde Hıdırlık 
Mescidi, Yoncalı Hamamı ve 
Camii, Balıklı Camii ve tekkesi 
olarak bilinen Medresesi sayı-
labilir.
Anadolu Selçuklu Devletinin 
son zamanlarında Kütahya 
bölgesine, 300 bin kişilik Türk-
men Germiyan Aşireti yerleşti. 
Germiyanoğulları Oğuzların 
Avşar (Afşar) boyundandır. 
Germiyanoğlu Birinci Yakup 
Bey, 1300-1302 yılında Anado-
lu Selçuklu Sultanlığı’ndan 
ayrılarak bağımsızlığını ilân 
etmiş, merkez Kütahya olmak 
üzere Germiyanoğulları Bey-
liği’ni kurmuştur. Germiyano-
ğulları 1260-1390 ve 1402-1429 
arasında 157 sene saltanat sür-
müşlerdir. 1325 senesine kadar 

Frig Vadisi
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Anadolu’daki beylikler içinde 
Karamanoğullarından sonra en 
güçlü beylik Germiyanoğulları 
Beyliği idi. Son Germiyan Beyi 
II. Yakup’un kız kardeşi Dev-
let Hatun’un Osmanlı Padişahı 
Yıldırım Beyazıt ile evlenmesi 
neticesinde akrabalık bağı ku-
rulmuş, II.Yakup’un 1429 yılın-
da  ölümünden önce vasiyetiyle 
Osmanlı topraklarına katılmış 
olan Kütahya, Osmanlılar dö-
neminde 400 yıl kadar Anadolu 
Beylerbeyliğinin merkezi ol-
muştur. 
Germiyanoğulları eserleri ara-
sında en meşhurları II.Yakup 
Bey İmaret Külliyesi, Umur bin 
Savcı Medresesi ile İshak Fakih 
Camii ve Medresesidir. 
Macar özgürlük savaşının ön-
derlerinden Lajos Kossuth 
(1802-1894), ailesi ve 56 kişilik 
mülteci grubuyla birlikte 1850-
1851 yılları arasında Kütahya’ da 
bir yıl kadar misafir edilmiş ve 
Macaristan Anayasa Tasarısını 

Kütahya’daki kaldığı evde ha-
zırlamıştır.
Kütahya, 17 Temmuz 1921’den 30 
Ağustos 1922’ye kadar 1 yıl 1 ay 
14 gün Yunan işgalinde kalmış-
tır. Büyük Taarruzda geri alınan 
şehir, yakılıp yıkılmıştı. Kütah-
ya, İstiklâl Harbi’nde mühim 
yer işgal etmiş ve bu harbin ne-
ticeye ulaşması topraklarında 
kazanılan zaferle sağlanmıştır. 
Nitekim İstiklal Harbi’nin en 
çetin çarpışmaları Kütahya top-
raklarında olmuş, 30 Ağustos 
1922’de Başkomutanlık Mey-
dan Savaşı burada yapılmış ve 
Yunan ordusu Dumlupınar’da 
hezimete uğratılmıştır. 
Büyük Önder Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, 
‘’Ey yükselen yeni nesil! İstikbal 
sizsiniz Cumhuriyeti biz tesis 
ettik. Onu ila ve idame edecek 
sizsiniz’’ veciz sözünü Zaferte-
peçalköy’de, 
‘‘Ordular İlk Hedefiniz Akde-

niz’dir. İleri!’’ komutunu Dum-
lupınar’da vermiştir. 
Başkomutanlık Meydan Muha-
rebesi’nin sevk ve idare edildi-
ği yer, bugün Altıntaş İlçesine 
bağlı, Zafertepeçalköy merke-
zindedir.                 

Germiyan Sokağı

Zafertepe Çalköy’de bulunan 
Zafer Anıtı
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Siz de yaşadığınız yerin kardeş şehirlerinin olup 
olmadığını araştırınız? Varsa benzer ve farklı yön-
lerini maddeler halinde yazınız.

Yaşadığınız yer ile komşu illeri karşılaştırarak 
benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.
“Benzer” ve “Farklı” kelimelerini kullanarak 
tabloyu doldurunuz.

Etkinlik
Benzer mi, Farklı mı?

Yaşadığım Yer ................................................................................................................

Afyon İzmir Eskişehir Manisa Bursa Balıkesir

İklimi

Yerşekilleri

Bitki Örtüsü

Tarım Ürünleri

Nüfus Özellikleri

Gelişmişlik Seviyesi

Kütahya ilimize kuzey-
den Bursa ve Bilecik 
doğudan Eskişehir 

ve Afyon, Güneyden Uşak, 
batıdan Manisa ve Balıkesir 
illerimiz komşuluk yapmak-
tadır. Bizim gibi karasal ve 
yükseltisi fazla olan Eski-
şehir, Afyon, Uşak gibi iller 
iklim ve coğrafi özellikler 
açısından bize daha çok ben-
zemektedir. Balıkesir, Bursa, 
Manisa gibi komşularımız 
ise yükseltilerinin az olması 
ve denize yakın olmaların-
dan dolayı iklim açısından 
daha yumuşak bir karakte-
re sahiptir. Bu durum bitki, 
örtülerini ve tarımsal faa-
liyetleri de etkilemektedir. 
Eskişehir, Afyon, Uşak gibi 
karasal illerde bitki örtüsü 
bozkırdır ve bizim gibi tahıl, 
şekerpancarı, ayçiçeği tarımı 
yapılırken Bursa, Balıkesir, 

Manisa gibi komşularımız-
da bitki örtüsü makilikler ve 
ormanlardır ayrıca bizden 
farklı olarak zeytin, incir, tü-
tün, şeftali gibi ürünlerin ta-
rımı yapılmaktadır.  
İlimiz Batı Anadolu da pek 
çok önemli merkeze yakındır 
bu durum avantaj olmakla 
beraber aynı zamanda de-
zavantajda olabilmektedir.  
Önemli yatırımlar nüfusça 
daha kalabalık, ulaşımı daha 
elverişli illere kaymaktadır. 
Yüzyılın başında bizimle aynı 
koşullara sahip komşu iller 
bugün büyükşehir olarak 
cazibe merkezi haline dönü-
şürken, bir zamanlar ilimize 
bağlı merkezler Kütahya ile 
rekabet etmektedir. Bu du-
rum değişen sosyo - ekono-
mik ve ulaşım koşullarının 
bir sonucudur. Tabi ki kom-
şu iller bizim rakibimiz değil 

gelişme yolunda paydaşları-
mızdır. Her il komşusunun 
başarılı olduğu alanda ken-
dini geliştirme yollarını ara-
malıdır.  Bizlerde iyi bir göz-
lemci olmalıyız. Gerek il içi 
gerekse il dışı gezilerimizde 
etrafımızı iyi gözlemlemeli, 
benzer ve farklı yönlerimizi 
araştırmalıyız. 
Bu konuda iller gerek yurt içi 
gerekse yurtdışında kardeş 
şehir projeleri geliştirmiş-
lerdir. Ülkemizde ve dün-
yada şehirler, kardeş şehir 
uygulamalarıyla birbirlerini 
daha yakından tanıma fırsatı 
bulmaktadırlar. İlimizde de 
merkez ilçe olmak üzere pek 
çok ilçemizin kardeş şehir-
leri bulunmaktadır. Bu sayı 
her geçen yıl artmaktadır. 
Sadece Kütahya belediyemi-
zin farklı coğrafyalardan 20 
kardeş şehri bulunmaktadır. 

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR ÜLKEM GELİŞİYOR

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yöne-
timle ilgili işlerle uğraşan yerleşim alanlarına kent 
(şehir) denir. Burada yaşayan insanların temel ihti-

yaçlarını karşılayacak bir ticaret sınıfı, gündelik yaşam için 
gerekli olan eşya ve aletleri üreten çeşitli zanaatkarlar ve az 
sayıda da olsa tarım ile uğraşan çiftçiler şehrin ekonomik 
hayatını oluşturur.
İlimiz tarih boyunca tarımla beraber el sanatları, madenci-
lik ve ticaret gibi  iş kollarının ön planda  olduğu bir merkez 
olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda ise sa-
nayi ve turizm faaliyetlerinin de  gelişmesiyle  şehrimizin 
ekonomik hayatındaki  çeşitlilik daha da artmıştır.

ŞEHRİMİZ ve EKONOMİK FAALİYETLER
Tarım

İlimiz topraklarının sadece dörtte biri tarıma elverişli 
düzlüklerden oluşmaktadır. Bu alanların çoğu ise ka-
rasal iklimin etkisiyle kuru tarıma ayrılmıştır. Çünkü 

karasal iklimin temel özelliği yağışların yetersiz, yazların 
sıcak ve kurak geçmesidir. Akarsu ve göllerimizin kısıtlı 
olması nedeniyle sulanabilir alanlarımız azınlıktadır.
Grafik 4.1’de ilimiz topraklarının kullanım oranları veril-
miştir.

Şimdi de tarım alanlarımızı 
daha yakından inceleyelim.

Grafik 4. 1: İlimiz topraklarının 
kullanımı (ha) 

Grafik 4. 2: İlimiz tarım alanları (ha) 
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2016 2017 2018

Meyve Üretimi 399.608.690 328.115.850 291.302.650

Sebze Üretimi 290.656.170 258.639.325 294.078.950

Tarla Bitkileri Üretimi 703.619.872 788.972.975 767.897.800

Toplam (TL) 1.393.884.732 1.375.728.150 1.353.279.400

Bu tarımsal faaliyetlerden son üç yılda 
elde edilen gelir yandaki tabloda belir-
tilmiştir. 
Yaşadınız yerdeki tarımsal faaliyetleri de 
düşünerek tabloyu yorumlayınız.

Kütahya, Tavşanlı, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dum-
lupınar ovalarının kuru tarım bölgelerinde buğday, arpa, 
çavdar, yulaf gibi tarım ürünleri; sulu tarım alanlarında ise 
şekerpancarı, mısır, ayçiçeği gibi çeşitli sebzeler üretilirken 
Simav, Şaphane, Pazarlar, Gediz, ilçelerimizde vişne, kiraz, 
elma  gibi meyve tarımı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Simav 
ve Gediz ilçelerimizde jeotermal enerji sayesinde dört mev-
sim seracılık faaliyetleri de yapılmaktadır.
Siz de yörenizde yetişen tarım ürünlerini arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Kaynak: 2016, 2017, 2018 Kütahya Tarım İl Müdürlüğü Brifing Raporları.

Hayvancılık

Kütahya  arkeoloji müzesinde bulunan kalıntılardan ve  
Aizanoi antik şehrindeki yazılı belgelerden öğrendi-
ğimize göre ilimizde eski çağlardan beri hayvancılık 

yapılmaktadır. Hayvansal ürünler, beslenmenin yanında 
pek çok eşyanın da  ham maddesidir. Hayvanların derisi 
insanlar için ayakkabı, kıyafet; yük hayvanları için eğer, se-
mer imalatında kullanılır. Koyun ve  tiftik keçisinin tüyleri 
de yünlü kumaşların ham maddesi olarak kullanılmaktadır.  
Süt ürünleri ise beslenmenin vazgeçilmez ögeleridir.
Son yıllarda kırsal nüfusun azalmasıyla birlikte hayvancı-
lıkla uğraşan aile sayısı azalmaktadır. Buna karşılık modern 
hayvancılık yöntemleri uygulayan tesislerin sayısı verilen 
teşviklerle artmaktadır. Bu sebeple hayvancılık faaliyetle-
rinin niteliği iyileşmektedir. Sayısal olarak en fazla koyun 
yetiştirilse de et ve süt verimi büyükbaş hayvanların daha 
fazladır.  Şehrimizde başta Tavşanlı yöresi olmak üzere ta-
vukçuluğa önem verilmiş ve bunun sonucunda yumurta ve 
tavuk eti üretiminde gözle görülür artışlar kaydedilmiştir. 
Kütahya’nın arıcılığa da uygun bir doğası vardır. Özellikle 
dağlık kesimlerde eskiden kara kovanlarla yapılan arıcılığın 
yerini son yıllarda modern kovanlar ve bilinçli üretim tek-
nikleri almıştır. Bal üretimi ve kovan sayısı yıldan yıla artış 
göstermektedir.

Grafik 4. 3: İlimiz hayvan varlığı 

Küçükbaş

Büyükbaş

% 71 % 29

70

ÜNİTE 4



Coğrafi koşullar 
sebebi ile her 
ürün her bölgede 

yetişmediği ve insan her 
ihtiyacını kendi karşıla-
yamadığı için alış-veriş 
dediğimiz ticari faali-
yetler ortaya çıkmıştır. 
Paranın icadı ile ticaret 
kolaylaşmış ve insanlar 
arasında yaygınlaşmış-
tır. Dünyadaki ilk borsa 
örneklerinden olan Ai-
zanoi Antik Kenti ilimiz 
ilçelerinden Çavdarhi-
sar’da bulunmaktadır.  
Aizanoi Antik Kenti’nde, 
Roma döneminde tica-
reti yapılan ürünlerin 
fiyatlarının yazılı olduğu 
taş kitabe bulunmakta-
dır. Bu ise ilimizin ticaret 
tarihinin çok eskilere 
dayandığını göstermek-
tedir. 
Günümüzde ise şeh-
rimizdeki ticari hayat 
şehrimizin konumu, şeh-
rimizde yaşayan insan 
sayısı, insanların geliri ve 
ekonomik faaliyet çeşit-
liliği ile doğrudan ilgili 
hale gelmiştir. İlimizin 
konumu, sürekli göç 
vermesi ve sanayi üreti-
minin yeterli olmaması 
ilimizdeki ticari hayatı 
olumsuz etkilemekte, 
ilimiz komşumuz olan 
büyükşehirlerin gölge-
sinde kalmaktadır.

Ticaret

Kuru madde ölçeği = 17,51 litre

Roma ölçüsü

Tahıl
Arpa

Koyun Sütü
Birinci Kalite Yağ 
Zeytin 
Kuru Üzüm 

Çavdar

Her bir ordu ölçeği
Her bir ordu ölçeği

Yarım litreden biraz fazla
Yarım litreden biraz fazla

40 adet
1 İtalyan kilesi

Her bir ordu ölçeği

100 Dinar
60 Dinar
60 Dinar

40 Dinar
4 Dinar
8 Dinar

8 Dinar

Çavdarhisar Aizanoi’de bu-
lunan yazılı bir kitabedeki 
bazı ürünlerin fiyatları.

Borsa yapısı M.S. II.yy’ın yarısında kullanılmıştır. İmparator Di-
ocletianuz’un (Diokletanoz) M.S 301 yılında hayat pahalılığı ile 
mücadele için yaptığı ücret tespitlerinin bir kopyası taş bloklar 
üzerine yazılmıştır. Bu yazıtlarda imparatorluk pazarlarında sa-
tılan tüm malların satış ücretleri yer almaktadır. Bu haliyle dün-
yadaki ilk borsa binalarından birisidir.
Yapının üzerinde bulunan caminin 1970 Gediz depreminde yı-
kılmasıyla borsa binası ortaya çıkmış ve 1971 yılında kazısı yapıl-
mıştır. Borsa binasının kuzey doğusunda ise şehrin ana caddesi 
olan sütunlu cadde bulunmaktadır. Sütunlu caddenin her iki 
yanında malların satışa sunulduğu dükkanlar ve atölyeler yer 
almaktadır.
Batı ve doğu olmak üzere iki girişi bulunan yapıda yazıtlar büyük 
mermer bloklar üzerine yazılmıştır. Metinler Latince ve Grekçe 
olarak yazılmıştır. Bloklar üzerine meyve, post, kürk, deri eşyalar, 
örgü, ahşap, ahşap eşyalar ayakkabı, sepet, ipek ücretleri, saf ku-
maş, altın, gümüş, mermer, çeşitli ip, yabani ve evcil hayvan, köle, 
ham kumaş, tıbbi ve kimyevi ilaç ve bitkiler, baharat ve nakliyat 
ücretlerinin ne kadar olacağı belirtilmiştir. Farklı bir blokta da 
aslan, leopar, ayı, geyik, yabani eşek gibi hayvanların ücretlerin-
den söz edilmektedir.
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Yeraltı Kaynaklarımız

Bir şehrin ekonomik faaliyetleri, o şehrin yer üstü ve 
yer altı kaynaklarıyla yakından ilişkilidir. Kütahya’mız 
sahip olduğu kaynak bakımından ülkemizin önde ge-

len illeri arasında yer almaktadır. Kaynaklar işletildiği dö-
nemde şehrimizin ekonomik gelişiminde öncü olmuşlardır. 
Örneğin eski dönemlerde küçük bir merkez olan Tavşanlı 
ilçemiz,  linyit kömürü işletmelerinin kurulmasıyla geliş-
miş, günümüzde ilimizin en fazla nüfusa sahip ilçesi konu-
muna gelmiştir. Murat Dağı’ndaki linyit ocaklarının kapan-
ması da Gediz ilçemizin nüfusunu ve ekonomik durumunu 
olumsuz etkilemiştir.
İlimiz topraklarında demir, krom, gümüş, manyezit, linyit 
kömürü, şap madeni, mermer, bor mineralleri ve talk (pud-
ra) gibi maden türleri bulunmaktadır. İlimizde madencilik 
sektörü, tarım sektörü ve  imalat sektörü ile birlikte en fazla 
iş imkânı oluşturan sektördür. 

Yeraltı Kaynaklarımızı 
Yerüstüne Çıkartan Başlıca 
Kuruluşlarımız
1. “Etibank Kütahya 100.Yıl Gümüş 

Madeni İşletmesi” Ülkemizin her ne 
kadar Gümüşhane adında  gümüş 
madeni ile ünlü bir ili olsa da günü-
müzde gümüş madeni çıkartılan tek 
şehri Kütahyamızdır. 

2. Linyit kömürü çıkarımı ile uğraşan 
TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) -GLİ 
(Garp Linyitleri İşletmesi Müdür-
lüğü) müessesesi ve SLİ (Seyitömer 
Linyitleri İşletmesi)  müesseseleri ile 
sayıları yirmiyi aşan ve giderek artan 
özel sektör linyit işletmeleri, 

3. Manyezit üretimi yapan KÜMAŞ 
İşletmesi, 

4. Bor minerallerinden Kolemanit 
üreten Emet Etibank Kolemanit 
İşletmesi, 

ilimizdeki madencilik faaliyeti yürüten 
kuruluşlarımızdır. Ayrıca pek çok ilçe-bel-
de ve köyümüzde özel sektöre ait küçük 
çaplı yerel maden işletmeleri mevcuttur. 

 Yaşadığım yöre ………………………

 Yöremizde bulunan ya da çıkartılan 
madenler

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

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

Etkinlik
Yöremde Bulunan Madenler

Seyitömer ‘de bulunan Linyit kömürü sahası.

Bor kristali.

Linyit kömürü.
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  Mermer   Mangan   Jips

  Magnezit   Talk   Altın

  Kireçtaşı   Kaolin   Gümüş

 Bor   Feldspat  Asbest

  Krom   Kükürt  Demir

  Antimon   Civa  Kum-Çakıl

 Bakır-Kurşun-Çinko   Perlit  Bentonit

İlimizin Maden Haritası
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Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen Osmanlı dö-
neminde ilimizde üretim yapan herhangi bir fab-
rika bulunmamaktadır. Bu dönemde şehrimizin 

insan gücüne dayalı çinicilik, dokumacılık, dericilik 
alanlarında atölye tarzı üretim merkezi olduğunu bi-
linmektedir. 
Kütahya fabrikasyon üretimi ile Cumhuriyet Döne-
mi’nde tanışmıştır.  Kütahya büyük ölçekli  ilk sanayi 
üretim tesisine 1926 yılında Sümerbank Kiremit Fabri-
kası ile kavuşmuştur.
İlimizde sanayinin önde gelen fabrikalarından  olan 
Kütahya Şeker Fabrikası ve Kütahya Azot Fabrikası, 
1954 yılında kurulmuştur. Tunçbilek Termik Santrali, 1956 yılında elektrik üretmeye başlamıştır. 
1958 yılında ise Bor minerallerinden  Kolemanit üreten “Emet Etibank Kolemanit İşletmesi”  hizme-
te açılmıştır. 1966 yılında ise Seyitömer Termik Santrali elektrik üretmeye başlamıştır.
Günümüzde fabrikalar daha çok organize sanayi bölgelerinde kurulmaktadır. Bu kapsamda  Kü-
tahya merkezde 2, Gediz’de 1, Tavşanlı’da 1, Altıntaş’ta 1 (daha faaliyete geçmedi) olmak üzere top-
lamda 5 tane Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

OSB Adı Firma Sayısı Oran
Kütahya Merkez 1. OSB 71 %67,62

Kütahya Merkez 2. OSB 9 %8,57

Gediz OSB 17 %16,19

Tavşanlı OSB 8 %7,62

Toplam 105 %100

Organize 
Sanayi Bölgesi:  

Fabrikaların yoğun 
olduğu bölgeye 

denir.

Sanayi

Kütahya 1. OSB’den bir kare.
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Faaliyet Konusu Firma Sayısı Oran (%)

Seramik, Porsel 13 12,38

Gıda 12 11,43

Tekstil, Konfeksiyon 10 9,52

Yapı Sanayi 9 8,57

Makine İmalat 9 8,57

Kimya 8 7,62

Plastik, Kauçuk 7 6,67

Otomotiv 7 6,67

Mobilya, Doğrama 7 6,67

Maden, Toprak 6 5,71

Çini 4 3,81

Mermer 4 3,81

Orman Ürünleri 3 2,86

Ambalaj, Kâğıt 2 1,9

Demir, Alüminyum Doğrama 2 1,9

Diğer 1 0,95

Yem 1 0,95

Toplam 105 100

İlimizde 5  Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta 
olup firmaların büyük çoğunluğu Kütahya mer-
kezde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde fa-
aliyet göstermektedir. İl genelindeki OSB’lerde bu-
lunan firmaların faaliyet konusu aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

 Yukarıdaki tabloya göre 

yoğunlaşmanın en fazla olduğu 

sektörler hangileridir? 

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

 Çevrenizde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmada çalışan var mı? Varsa çalıştığı firma hangi sektörde üretim yapmaktadır? 
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Etkinlik
En Yoğun Sektör

Etkinlik
Kimler Çalışıyor?

Tavşanlı OSB’den bir görünüm.

Gediz OSB’den bir görünüm.
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Ormancılık

Turizm

İstihdam açısından ilimizde en az sayıda in-
sanımıza iş veren ekonomik faaliyet orman-
cılıktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke-

miz topraklarının sadece yüzde 13’ü ormanlık 
alanken yapılan çalışmalar neticesinde bugün 
bu oran yüzde 26 düzeylerine çıkarılmıştır. Kü-
tahya’mız, yüzde 53’lük ormanlık alan oranı ile 
ormanlık alanı en yüksek 5 il arasında yer al-
maktadır. 
Orman alanlarımızın çoğaltılması için tabii ve 
suni (dikme) ağaçlandırma çalışmaları hızla 
sürmektedir.

Buraya kadar değindiğimiz 
ekonomik faaliyetler için-
de en yeni ticari faaliyet 

alanı turizmdir. Modern çağda 
hızlı sanayileşme sonucu yo-
rulan insanların dinlenme, eğ-
lenme, yeni yerler görme gibi 
amaçlarla gerek yurtiçi gerek-
se yurtdışı yaptığı seyahatlere 
turizm denir. Ancak turizm sa-
dece dinlenme ve eğlenme ile 
sınırlandırılamaz. Günümüzde 
birçok alt türü vardır. Deniz, 
doğa, yayla, tarih, kültür, kış ve 
termal turizm gibi.  20 . yy’da 
ulaşım imkanlarının gelişmesi, 
beraberinde turizm faaliyetle-
rinin de gelişmesini sağlamıştır. 
Her coğrafi bölgenin  kendine 
has turizm potansiyeli vardır. 
İlimizde de  özellikle termal 
sağlık turizmi açısından yüksek 
bir potansiyel bulunmaktadır. 

Kütahya Arkeoloji Müzesi’ndeki Amazonlar Lahti

Çavdarhisar Aizanoi

İlimizin %53’ü ormanlarla kaplıdır.
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Bunların dışında ilimizde Ilıca, Tavşanlı’da Göbel, 
Emet’te Kaynarca, Hisarcık’a Esire, Gediz’de Ilıca, 
ve Murat Dağı, Simav’da Çitgöl ve Naşa kaplıcala-
rı bulunmaktadır. Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar 
ilçelerimizde kaplıca bulunmaz çünkü buralar fay 
hatlarına uzaktır.
NOT: Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen 73 adet Termal Turizm 
merkezinin 9 tanesi  Kütahya ve ilçelerinde bulunmaktadır.

Termal Turizm
Günümüzde turizm sektörü-
nün gelişmesiyle birlikte değeri 
gittikçe artan bir diğer yeraltı 
zenginliği de sıcak su kaynakla-
rıdır. Türkiye jeotermal kaynak-
ların zenginliği ve potansiyeli 
bakımından dünyanın ilk yedi 
ülkesinden biridir. Ülkemiz, 
Avrupa’da kaynak potansiyeli 
açısından birinci, kaplıca uygu-
lamaları konusunda ise üçüncü 
sırayı almaktadır. İlimiz Seyyah 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname-
sinde övgüyle söz ettiği bir şe-
hirdir. Şifalı sularıyla kaplıca ve 
termal sağlık turizmi denilince 
Türkiye’de ilk akla gelen şehir-
lerden biridir. 
Dünyaca ünlü Kütahyalı Sey-
yah Evliya Çelebi, Seyahatna-
mesinde Kütahya kaplıcalarına 
dair görüşlerine şu ifadelerle 
yer vermiştir: 

Yoncalı Kaplıcaları: 

“Kaplıcanın ılıman sıcaklıkta (40-44 °C) latif suyu 
vardır. Bütün Kütahya halkı, pek çok kişi kiraz 
mevsiminde büyük ve küçük çadırlar kurarak, 
beşer onar gün burada kalıp eğlenirler ve bu kaplıca 
hamamına girip sağlam vücuda sahip olurlar. Hatta 
cüzzam, beras (deride leke hastalığı) ve da’üs saleb 
(saç sakal ve kıl dökülmesi) gibi deri hastalıklarına 
da deva olan kaplıcadır. Yetmiş derde devadır.”

Simav Eynal 
Kaplıcaları: 

Dünyada ve 
Anadolu’da birçok 
kaplıcayı gezdim, 
gördüm ama bunun 
gibisini görmedim. 
Böylesi yeryüzünde 
yoktur.”  

Şehirlerin ekonomik faaliyetle-
ri ortak olsa da baskın olan eko-
nomik faaliyet o şehrin coğrafi 
konumu, yer altı ve yer üstü kay-
nakları gibi coğrafi şartlarından 
dolayı birbirinden farklıdır. Bu 
sebeple Antalya denilince de-
niz ve doğa turizmi, Zonguldak 
denilince madencilik,  İstanbul 
denilince sanayi, ticaret, tarihi 
ve kültürel turizm , Adana deni-
lince  tarım ve tarıma dayalı sa-
nayi, Kars denilince hayvancılık 
akla gelir.

 Yaşadığınız yörede başka hangi turizm 
dalları geliştirilebilir? Arkadaşlarınızla 
beyin fırtınası yapınız.

 Sizin yörenizde hangi ekonomik faaliyetler 
yapılmaktadır?

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

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

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

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

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

Etkinlik
Beyin Fırtınası
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Kütahya’mızın eski tarihlerden beri zengin bir kültürü 
bulunmaktadır. Bu zengin kültürün en önemli parçası 
da el sanatları daha doğrusu zanaatlardır. Peki sanat ve 

zanaat arasındaki farkı biliyor musunuz?
Bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda 
oluşturduğu estetik karşılığa sanat denir. Ancak sanat, insa-
nın günlük ihtiyaçlarını karşılamaz yani para kazanmak için 
sanat yapılmaz. İşte bunun için gündelik ihtiyaçlarımızı kar-
şılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim 
aşamaları olan, para kazanmak için yapılan geleneksel işlere 
zanaat denir. 
Günümüzde modern makinelerin üretimde kullanılmasıyla 
pek çok zanaat türü ya yok oldu ya da yok olmaya yüz tutmuş-
tur. Merkezlerde kalaycılık, nalbantlık, saraçlık, Tavşanlı’da  
kilitçilik, Simav’daki hasırcılık ve keçecilik, Gediz’de urgancı-
lık örnek verilebilir. 
Günümüzde bu zanaatlar kırsal kesime yakın ilçelerimizde az 
da olsa yaşamaktadır. Ayrıca tahta kaşık oymacılığının yapıl-
dığı ender yerlerden birisi de Gediz ilçemizin Saruhanlar kö-
yüdür. Yine eski zanaatlarımızdan birisi olan el emeği elmas 
işlemeciliği ilimizde hala yaşatılmaktadır.
Kütahya, kısa bir zaman önce 31 Ekim 2017 tarihinde UNES-
CO tarafından “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında “Yaratıcı 
Şehir” unvanına layık görülmüştür. Dünyada 180 şehir, ülke-
mizde ise sadece 4 şehir bu unvanı almaya hak kazanmıştır. 
Ülkemizde Gaziantep’in yanına Kütahya, İstanbul ve Hatay’ın 
da eklenmesiyle Türkiye’deki yaratıcı şehir sayısı 4’e yüksel-
miştir. İlimiz bu zanaat ve halk sanatları dalında Türkiye’den 
kabul edilen ilk şehir olma başarını göstermiştir. Dünyada  
zanaat ve halk sanatı alanında  kabul edilen sadece 37 şehir 
vardır.  Bu ağın amacı; zanaat ve halk sanatları alanında bü-
yüyen, gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve 
çevresel yönden sürdürülebilir kalkınmanın temel etkeni ola-
rak benimseyen dünyadaki nadide şehirleri yaşatmaktır.

EL EMEĞİM GÖZ NURUM
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Atölyede dekorlama yapan çiniciler.

Çinicilik

İlimizde Anadolu’da yaygın olan geleneksel el sa-
natlarının yanında yalnız bu yöreye özgü el sanat-
ları da bulunmaktadır. Bu sanat hepinizin tahmin 

ettiği gibi çiniciliktir. Çiniciliğin Türkiye’de yaşayan 
önemli iki merkezinden birisi İznik, diğeri Kütah-
ya’dır. Osmanlı kaynakları “Çini” kelimesinin “Çin 
işi” anlamına geldiğini söyler. Atalarımız Orta Asya’da 
yaşarken komşuları Çinlilerle İpekyolu üzerinde çini 
ve porselen ürünlerin ticaretini yapıyorlardı. Yerleşik 
hayata geçen bazı Türk boyları ise çini üretimi yap-
makta, mabedlerini bu çinilerle süslemekteydi. 
Seramik, çini, porselen… Üçünün de ana maddesi 
ilimizin bereketli topraklarıdır. İlimizin simgesi olan 
ve onu bütün dünyaya tanıtan “Çinicilik”, Kütahya’da 
en önemli el sanatı/zanaat dalı olmanın yanı sıra 
halkın önemli bir geçim kaynağıdır. Kütahya’ya göç 
eden Germiyan Türkleri, yerli ahaliden öğrendikleri 
tekniklerle çiniciliği Bizans ve Selçuklu kültürünün 
özellikleri ile birlikte kullanmışlardır. Daha sonra 
beylikler dönemine giren Kütahya’da,  1314 tarihli 
Umur-Bin Savcı Medresesi (Kütahya Arkeoloji Müze-
si)’ndeki Abdülvacit Efendi’nin sandukasında ve 1429 
tarihli II. Yakup Bey Türbesi (Çini müzesi)’nde erken 
dönem Osmanlı Dönemi renkli çinilerinin kullanıldı-
ğı görülmektedir. Kütahya Çini Müzesi’nde sergilenen 

eserlerden  bazıları.
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Bu hamur dinlendirildikten sonra çarkçı denilen ustalar tara-
fından vazo, bardak, tabak vb. ürün haline getirilerek kurutulur. 
Kuruyan ürünler zımparalanarak yaklaşık 900 derecede ön pişir-
me işlemine tabi tutulurlar.  Bu haline “bisküvi” denilen ürüne 
desenciler ve dekorcular tarafından bin bir çeşit desen çizilir ve 
ürün rengârenk boyanır. Desen ve dekorların bozulmaması için 
“sır” denilen koyu kıvamlı bir sıvıya batırılan ürün tekrar 900-
1000 derece arasında pişirilir. Bu sayede ürünün üzeri ince bir  
cam tabaka ile kaplanmış olur. Tüm bu aşamalardan sonra artık 
çini ürünler kullanıma hazırdır.  

Çininin Hammaddeleri

Çininin Üretim Aşamaları

• Kil : Piştikçe beyazlaşan çamura esneklik verir. 
• Kaolin: Beyazlık verir.
• Çakmaktaşı: Yağ emici silisli bir maddedir.
• Kuvars : Piştikçe sertleştirir
• Kireç
• Feldispat
• Öğütülmüş kum

İhtiyaca göre farklı oranlarda karıştırılarak çini, porselen yada 
seramik hamuru haline getirilir.

Çini hamurunun 
şekillendirilmesi

Çini hamuru

Dekorlama ve boyama Çininin kullanıma hazır haliSırlama

Zımparalama işlemi 850-9oo °C ‘de ön 
pişirme işlemi

9oo-1000 °C ‘de son 
pişirme işlemi

Kil

1

2

5

6

7

8

3 4
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Dünyadaki ilk toplu iş sözleşmesinin 1815 yılında İngilte-
re’de yapıldığı zannediliyordu. Ancak  Kütahya’da bulu-
nan bir  belge Dünyada ilk toplu iş sözleşmesinin 1766’da 
Kütahya’da gerçekleştirildiğini ispatlamıştır. Bu belgeye 
göre ilimizdeki 24 çini ve fincan atölyesinde çalışanlar ile 
işyeri sahipleri ve şehrin yöneticileri arasında  yaptıkları 
işler karşılığında alacakları ücretler belirlenmiştir.
Bu sözleşmeye göre:

Seramik

Çevrenizde
çini- seramik- 

porselen alanında çalışan 
var mı? varsa ustalaştıkları 

alan hangisidir?

 İşçiler 100 adet fincanı 40 
akçaya imal edecekler, 

 Ustalar 150 fincanı 60 
akçaya imal edecekler. 

 Ustabaşı olanlar 150 
fincan işleyince 160 akça 
alacaklardır. 

 100 has fincan 4 akçaya 
sırlanacaktır. 

 Fincanların bir yüzü 1 
paraya çizilecektir. 

 Ayrıca şehirde bulunan 
24 çini ve fincan 
atölyesinden başka atölye 
açılmayacaktır. 

 Anlaşmadaki maddelere 
aykırı davrananlar ve 
kuralları bozanlar ise 
para ve hapis cezasına 
çarptırılacaktır.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre 
Anadolu’da MÖ 6000’li yıllardan beri seramik 
üretimi yapılmaktadır. Seramiğin de hammadde-

si çini ve porselenle aynıdır. Kullanım alanları ise çini ve 
porselenden biraz daha farklıdır. Özellikle ıslak zemin 
ve yüzeylerde tercih edilir. Banyo, tuvalet, mutfak duvar-
larında ve yerlerde kullanılan karolar seramikten imal 
edilir. Lavabo, klozet gibi ürünler de seramiktir. Seramik 
ürünler daha çok fabrikasyon üretime uygun olsa da  ta-
bak, fincan, demlik, süs eşyaları gibi  ürünler atölyelerde 
üretilmeye devam etmektedir.

Tarih boyunca ilimizde çini ve seramik sanatı dalgalı bir se-
yir izlemiştir. Bazı dönemlerde yüzleri aşan atölye varken bazı 
dönemlerde bu sayı  2’ye kadar düşmüştür. Günümüzde ticaret 
ve sanayi odası kayıtlarına baktığımızda görüyoruz ki  çini, porselen 
ve seramik alanında ilimizde onlarca irili ufaklı atölye ve fabrika bulunmak-
tadır. Bu işyerlerinde modern makinalar  geleneksel üretimin yerini alsa da 
hala el emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple binlerce Kütahyalı işçi, 
aileleriyle beraber bu sanattan/zanaattan  kazanç sağlamaktadır. Sadece iş-
letmelerde değil evlerde de binlerce genç kız ve kadın çini seramik işleri yap-
makta, aile bütçesine katkıda bulunmaktadır.

Banyo, tuvalet, mutfak duvarlarında ve 
yerlerde kullanılan karolar seramikten 

imal edilir.
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Çini ile hammaddeleri aynıdır. Ancak kullanım 
alanları genellikle farklıdır. 
Çini daha çok süs alanında kullanılırken 

porselen günlük kullanıma daha uygun, daha sert, 
daha ince bir yapıdadır. Ayrıca endüstriyel alanda da 
kullanılmaktadır. Sağlık alanında ise diş yapımında 
kullanılır. Porselenin tarihte ilk defa Çin’de ortaya 
çıktığı ve İpek Yolu ile batıya taşındığı bilinmektedir. 
Kütahya’daki ilk porselen fabrikası 1974 yılında açıl-
mıştır. Yüzyıllardır çinilerde sergilenen maharetler 
porselende de görülmeye başlamıştır. Günümüzde 
Türkiye’nin her yerine gönderilen porselenler pek 
çok ülkeye de ihraç edilmektedir. İlimizde kooperatif 
olarak başlayan porselencilik, özel sektörle birlikte 
gelişerek Kütahya’mızın tanıtım yüzü olmuştur.

Porselen

Halı Kilim Dokumacılığı

Eski dönemlerde ilimizde 
halı ve kilim dokumacı-
lığı, köy ve kasaba hatta 

şehir hayatında vazgeçilmez 
bir el sanatıydı. Evlerde sofa 
adı verilen kısma kurulan 
tezgâhlarda evin genç kızları, 
gelinleri ve evdeki kadınlar 
düzenli olarak halı ya da kilim 
dokurlardı. Özellikle Simav ve 
köylerinde 80’li yıllara kadar 
bu gelenek devam etmiştir. 
Günümüzde modern halı fab-

rikaları, el dokuması Simav 
halılarına olan ilgiyi azaltmış-
tır. El dokuması Simav halıları 
daha çok yaprak ve çiçek mo-
tifleriyle bezenmiştir. Koyun 
yününden imal edilen halıla-
rın yüzeyi çeşitli yaprak,  nar 
çiçekleri, sümbül, karanfil gibi 
motiflerle bezelidir. Simav ha-
lıları doğal bitki köklerinde 
ele edilen boyalarla  renklen-
dirildiği için “kök boya halı” 
diye de anılır.

Yöremize özgü Yörük halıları 
ise Aslanapa ilçesinin Bay-
ramşah köyünde birkaç tez-
gâhta dokunmaya devam et-
mektedir.

Geçmişte ilimizde el tezgâhla-
rında yöreye özgü kumaşlar da 
dokunmaktaydı. Günümüzde 
daha çok Gediz ve Şaphane’de 
sürdürülen el dokumacılığın-
da ise yalnızca bez üretilmek-
tedir.

Kütahya’da üretilen porselenlerden bir örnek.
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El İşlemeciliği

Oya; başörtülerinin, tül-
bentlerin, mendillerin 
etrafına, giysilerin ön-

lerine, yaka ve kollarına, paça-
larına renkli iplerden süsleme 
amacıyla yapılan, çoğu zaman 
üç boyutlu, ince bir dantel 
örme türüdür. Oyalar, kullanı-
lan  araç  ve  tekniğe göre ad-
landırılır. İğne oyaları, tığ oya-
ları, mekik oyaları,  yün oyaları, 
mum oyaları, boncuk oyaları 
gibi. Kütahya’da oyacılık, “iğne 
oyacılığı” biçiminde genellikle 
tülbent ve danelerin çevresini 
süsleyen bir sanat olarak geliş-
miştir. Kütahya oyaları biçimle-
rine göre beşe ayrılır. 
Bunlar 

Eskiden beri sürdürülen 
el işlemeciliği, ilimiz ka-
dınlarının becerilerini, 

beğenilerini yansıtır. Günü-
müzde Kütahya Çini Müze-
si’nde sergilenen peşkirler, 
uçkurlar, dane (yemeni) çevre-
leri, para, tütün ve saat kesele-
ri yöremize özgü örneklerdir. 
Ürünlerin boyaları bitki kök-
lerinden, iplikleri ipek ya da 
simden yapılır. Keseler, pembe 
başta olmak üzere sarı, yeşil, al 
ve ak işlemeli olduğu gibi  yer 
yer krem, bej ve gri renkli ip-
lerle işlenmiştir. 

1. Gül, menekşe, zambak, papatya, karanfil, haşhaş gibi çiçeklere benzeyen oyalar, 
2. Itır, şeftali, söğüt, karanfil yapraklarına benzeyen yaprak motifli oyalar, 
3. Gönül Dolabı, Mecnun Yuvası, Yar Yare Küstü gibi soyut adlı oyalar, 
4. Süreyya, Diba gibi özel yaşamları bilinenlere yakıştırılan oyalar,  
5. Kaynana Oyası, Elti Küstü, Ana Güldüren, Malak Sattıran gibi övgü, yergi niteliği taşıyan 

oyalar.

Oya İşlemeciliği

Çeşitli oya örnekleri.

Geleneksel el işleme örnekleri.
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Yükte hafif pahada ağır el  sanatlarının başında  elmas iş-
lemeciliği gelir. Elmas işlemeciliği; Mıhlama, Sedefkarlık, 
Minecilik, El Kalemi, Çakmakcılık, Cilacılık, Kumla Es-

kitme, Kalıpçılık gibi alt bölümlere ayrılır. Osmanlı döneminde 
Küçük Bedesten (Bit Pazarı) ağır elbise ve elmas işlemeciliğinin 
merkeziydi. Günümüzde elmas işlemeciliği yapan ustalar az da 
olsa vardır. Kütahya’da çok eski dönemlerden beri gümüş madeni 
çıkarılmakta ve işlenmektedir. Ancak gümüş işçiliği günümüzde 
unutulmaya yüz tutmuştur. Telkarilik olarak da bilinen bu el sa-
natımız, Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 
bünyesinde yapılan çalışmalarla yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Leblebi, nohutun iş-
lenmesiyle elde edi-
len bir kuruyemiştir. 

Rivayetlere göre leblebi, 
ilk kez Şeyh Murat Gazi 
tarafından 1370’li yıllarda 
bulundu. 3 defa tavlanan  
nohudun dinlendirilerek 
kabuklarının çıkartılma-
sı ve  kavrulmasıyla elde 
edilen  leblebi, kısa sü-
rede Anadolu’ya yayıldı. 
Tavşanlı’ya da İstanbul-
dan gelen Arnavut bir 
usta tarafından tanıtılan 
leblebi günümüzde  bir-
çok insanın kazanç kapısı 
olmuştur. 

Elmas ve Gümüş İşlemeciliği

Leblebicilik

 Yörenizde yaşatılan ya da 
yok olmaya yüz tutan el 
sanatlarını araştırınız? 
Öğrendiklerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik
El Sanatları

Leblebi 
çeşitlerini biliyor 

musunuz?

Telkâri gümüş bilezik
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Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizmin tarihi eskilere dayansa da modern anlamda 
kitlesel turizm 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişme göstermiştir. Bu amaçla ülkemizde ilk 
defa 1963 yılında “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı”  kuruldu.  Bakanlık bünyesinde illerde 

turizm ve tanıtma büroları açıldı. Bu dönemde ulaşım ve konaklama imkanlarının gelişmesiyle 
insanlar dinlenmek, gezmek, eğlenmek, yeni yerler görmek amacıyla yolculuklara başladılar. 
İlimizin turizm potansiyeli incelendiğinde deniz turizmi dışındaki turizm dalları için potansi-
yel taşıdığı görülebilir.  İlimizdeki tarihi eserler, doğal güzellikler, anıtlar, milli parklar, müze-
ler, yaylalar ve daha pek çok unsur  gerekli  potansiyeli barındırmaktadır.
İlimizin turizm potansiyelinin ülke ekonomisine katkısını araştırarak aşağıdaki tabloyu dol-
durunuz.

Tarihi  Eserler 
ve Kültürel 
Mekanlar

Doğal 
Güzellikler 

ve  
Kaplıcalar

Anıt Eserler Müzeler ve 
Ören Yerleri

Milli park 
ve  Tabiat 
Parkları

Mesire 
Yerleri ve 

Rekreasyon 
Alanları

Kütahya  Merkez

Altıntaş

Aslanapa

Çavdarhisar

Domaniç

Dumlupınar Şehit Sancaktar 
Mehmetçik Anıtı

Emet

Gediz

Hisarcık

Pazarlar

Simav Kent Tarihi 
Müzesi

Şaphane

Tavşanlı

Etkinlik
Turizm Potansiyelimiz

DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASIN BAŞKENTİ 
KÜTAHYA
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Karayolu

ULAŞIMDA KÜTAHYA’NIN DEĞERİNİ 
ÖĞRENİYORUM 

İlimiz coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca ulaşım hatla-
rı üzerinde bir geçiş bölgesi olma özelliği göstermiştir. Bazı 
dönemler Anadolu eyaletlerinin merkezi olması, Milli Mü-

cadele’deki önemli yeri ağırlıklı olarak bulunduğu coğrafi ko-
numdan kaynaklanmaktadır.
Kütahya ilimizin 537 km uzunluğunda devlet yolu, 419 km uzun-
luğunda il yolu olmak üzere toplam 956 km yol ağı mevcut olup 
bağlı bulunduğu Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü yol ağının 
% 20’ sini teşkil etmektedir. Kütahya ilimiz sınırları içerisinde 
yer alan 537 km’lik devlet yollarının % 97’ si, 419 km’lik il yolla-
rının % 99’ u asfalttır. Bu yolların 277 km’si bölünmüş yol statü-
sünde olup geliş gidiş yönleri ayrıdır.

Kütahya’nın  komşu illere (Eskişehir, Afyon, Uşak, Bur-
sa, Bilecik, Balıkesir ve Manisa) düzenli karayolu bağ-
lantısı vardır. İl merkezinden ilçelere ve ilçelerin bir-
birlerine karayolu bağlantıları muntazamdır. Kütahya; 
İstanbul’u Antalya’ya, Ankara’yı İzmir’e bağlayan kara-
yolları kavşağındadır. 

Yaklaşık Km

Kütahya - Ankara 310

Kütahya - İstanbul 360

Kütahya - İzmir 330

Kütahya - Antalya 370

Kütahya - Konya 310

Kütahya

          v

İstanbul

Antalya

İzmir

Ankara
310 Km

360 Km

310 Km

370 Km

330 Km
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İlimiz, Eskişehir üzerinden 
kuzeyde İstanbul ve Anka-
ra’ya, Balıkesir üzerinden 
batıda İzmire, Afyon üze-
rinden güneyde Denizli ve 
Konya’ya uzanan demiryo-
lu ağlarına bağlanmaktadır. 
Kütahya, güneyinden geçen 
Ankara-İzmir demiryoluna 
ise Dumlupınar ilçesinden 
bağlanmaktadır.

Kütahya’nın Altıntaş ilçe-
sinde bulunan uluslararası 
Zafer Havalimanı, Kütah-
ya, Afyonkarahisar ve Uşak 
illerinin ulaşım ihtiyacını 
karşılamak amacıyla açıl-
mış Türkiye’nin ilk bölgesel 
havalimanıdır.

Demiryolu

Havayolu

Kütahya Tren Garı

Altıntaş ilçemizde bulunan Zafer Havalimanı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Haritası
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Kütahyam Tek Numaram

Ülkemizde yardım talebi ve ihbarlar, çeşitli kurumlara 
ait 155-156-158-110-112-177 gibi acil yardım telefonları-
na yapılmaktadır. Ancak acil yardım numaralarının 

muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında 
zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan olayın 
hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği, 
önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşül-
mesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm 
irtibat telefonları bilinse bile ayrı numaralar aranmak du-
rumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile 
birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir.
Batı ülkelerinde emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım 
hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup, Avru-
pa Birliği’ne üye ülkelerde 112, Amerika’da 911 numarası 
acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 
29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm 
ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası” 
olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecinde  ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluştur-
ma çalışmalarına 2003 yılında Hollanda hükümeti ile T.C. 
İçişleri Bakanlığı’nın iş birliği ile MATRA Projeleri kapsa-
mında başlamış, 06 Nisan 2005 tarihinde Antalya pilot il 
olarak belirlenmiştir.

112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi vardır:
• Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir 

numarayı öğrenmeleri,
• Acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki 

kişiye ulaşabilme.

İtfaiye

Orman Yangını İhbar

Jandarma AFAD

Polis

Ambulans

Sahil Güvenlik
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Festivaller, Fuarlar, Panayırlar 
ve Şenlikler

Ayrıca birçok köy ve beldemizde  şen-
likler yapılmaktadır. 
Bu festival ve şenliklerden  hangilerine 
katıldınız?  İzlenimlerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Eskiden olduğu gibi 
günümüzde de 
şehirler kültür ve 

sanat imkanlarının zen-
gin olduğu yerleşimler-
dir. İlimiz ve ilçelerinde 
kültürümüzü ve sanat-
mızı yaşatmak, birlik ve 
beraberlik duygularımızı 
pekiştirmek için yörenin 
sosyal ve ekonomik şart-
larına uygun organizas-
yonlar düzenlenmektedir.

KÜLTÜR ve SANATTA MARKA ŞEHİR: KÜTAHYA

İnsan topluluklarını millet olma bilincine ulaştıran her türlü  maddi ve manevi değere, ögeye 
kültür denir. Gelenek ve görenekler, yeme içme, giyim kuşam, müzikal özellikleri vb.  kül-
türel unsurlara örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla kültür, bir milleti millet yapan değerler 

bütünüdür. Ancak bu değerler her millette farklı olduğu gibi ülke içinde de bölgeden bölgeye 
farklılıklar gösterebilir.
Sanat ise bir duygu ve düşüncenin çeşitli yollarla para kaygısı düşünmeden  özgün bir şekilde 
ifade edilmesidir. Sanat kültürü oluşturan ana unsurlardan biridir. Resim, müzik, mimarlık, 
heykeltıraşlık ya da el sanatları gibi.

Etkinlik
Araştırıyorum

Yapıldığı Yer Festivalin Adı Düzenlenme Tarihi

Merkez Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali

Merkez

Merkez

Tavşanlı Leblebi ve Kömür Festivali

Tunçbilek

Domaniç Haymaana’yı Anma ve Göç Etkinlikleri

Domaniç

Emet Bor Kültür ve Termal Turizm Festivali

Hisarcık 

Simav Geleneksel Simav Panayırı

Gediz

Hacıkebir

Pazarlar 

Şaphane

Arkadaşlar 
ilimizde yapılan 

bazı festivalleri sizin için 
araştırdım ve yandaki tabloya 
yazdım. Ancak hepsine vaktim 

yetmedi. Araştırmama 
yardımcı olur 

musunuz?
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Yazı Hazinelerimiz

Kütüphaneler şehirlerin hafızaları, bilim ve kültür 
hazineleridir. İlimizin en eski kütüphanesi  Mehmet 
Emin Vahit Paşa tarafından  1810 -1812 yıllarında ku-

rulmuştur. Kütahya insanının ilmi gayretlerini gören Vahit 
Paşa, 900 kitaptan oluşan ilk kütüphaneyi Ulu Camii içeri-
sinde faaliyete açmıştır. 120 yıl boyunca  burada faaliyet gös-
teren kütüphane, kitap ve okuyucu sayısının artması üzerine 
Cumhuriyet Dönemi’nde farklı binalara taşınmıştır. Günü-
müzde 3286 cildi  el yazması ve  11.153 adedi nadir basma ki-
tap olmak üzere on binlerce kitap Kütahya’da okuyuculara 
hizmet vermektedir.

BAŞLICA KÜTÜPHANELERİMİZ

Kütahya Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi

Kütahya  100. Yıl Çocuk Kütüphanesi

Kütahya Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi

Kütahya Belediyesi Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi

DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi

Altıntaş İlçe Halk Kütüphanesi

Aslanapa İlçe Halk Kütüphanesi

Çavdarhisar İlçe Halk Kütüphanesi

Domaniç İlçe Halk Kütüphanesi

Dumlupınar İlçe Halk Kütüphanesi

Emet İlçe Halk Kütüphanesi

Gediz İlçe Halk Kütüphanesi

Gediz Gençlik Merkezi Kütüphanesi

Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi

Pazarlar İlçe Halk Kütüphanesi

Simav İlçe Halk Kütüphanesi

Çitgöl Belediyesi Hacı Hüseyin Efendi Kütüphanesi

Şaphane İlçe Halk Kütüphanesi

Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi

Hangi kütüphanelere 
gittiniz?

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

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

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

Üye olduğunuz 
kütüphane var mı?

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

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

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

En son okuduğunuz 
kitabın adı nedir?

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

Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi
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Çevrenizde farklı kültür ve sanat ortamları  var mı? Varsa 
isimlerini ve dallarını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşı-
nız.

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

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

Kültürel  ya da sanatsal faaliyetlere katıldınız mı, katıl-
dıysanız hangileri ? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

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

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

İlimizde Kültür ve Sanat Ortamları

İnsanoğlu toplumsal bir varlıktır. Yaşantısını tek başına 
uzun zaman sürdüremez. Bu sebeple sürekli birbiriyle et-
kileşim halindedir. Bu durum kültür ve sanat faaliyetleri 

içinde geçerlidir. Birçok sanat faaliyeti izleyiciler önünde icra 
edilir. Konser, tiyatro, gösteri,  konferans gibi. Eski çağlardan 
beri bu amaçla yapılmış eserleri antik yerleşim yerlerinde gö-
rebiliriz. 
Günümüzde ise bu sanatsal faaliyetler amaca uygun yapılmış 
binalarda icra edilmektedir. 

Hezar Dinari 
Kültür Merkezi
Kütahya Belediyesi tara-
fından modern mimari 
ve dekorasyona sahip 
salonlarıyla 2013 yılında 
hizmete açılmştır. Kon-
ferans, tiyatro, konser, 
panel vb. toplantılarda 
Kütahyalı hemşehrile-
rimizi kültür ve sanatla 
buluşturmaktadır.

Belediye Kültür 
Sarayı
1990’lı yıllardan beri 400 
kişilik salonuyla kültür ve 
sanat faaliyetlerine ev sa-
hipliği yapmaktadır.

Kütahya Kent 
Konseyi Kültür 
ve Sanat Merkezi
Merkezimizde, çinicilik, 
ebru, resim, oymacılık, 
hat, minyatür, süsleme, 
giyim, el sanatları, üfle-
meli ve telli müzik aletleri 
dallarıyla ilgili çok sayıda 
sanat eseri bulunmakta-
dır.

Kütahya Kültür 
ve Sanat Evi
Kütahya Valiliği tarafından 
KÜSAD (Kütahya Kültür 
ve Sanat Derneği)’a tahsis 
edilmiştir. Pirler Mahal-
lesi’nde yan yana restore 
edilmiş tarihi 3 konağın 
birleşiminden meydana 
gelir.  Sanatçılar konak-
ların odalarında çini, se-
ramik,  dikiş, nakış, ebru, 
el işlemeleri, musiki gibi 
kendi  sanatlarını icra ede-
rek kültürümüzün nesil-
den nesile aktarılmasını 
sağlamaktadırlar.

Etkinlik
Kültür ve Sanat Ortamları

Aizanoi Antik Tiyatrosu
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İlimiz toprakları yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ancak medeniyetler ya-
şarken ve tarih sahnesinden çekilirken geride  pek çok tarihi ve kültürel miras bırakır. İlimiz 
toprakları bu konuda o kadar zengindir ki bu mirası yazmaya ve anlatmaya sınırlı ders saatleri 

yetmez. Bu sebeple sizin için eğlenceli bir bulmaca hazırladık. Hem öğrenelim hem eğlenelim. 
İpuçlarını kullanarak şifreyi çözelim. 

KURULUŞUN ve KURTULUŞUN ŞEHRİ: KÜTAHYA
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(17) VACİDİYE MEDRESESİ (19) DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ (13) JEOLOJİ MÜZESİ (13) MİLİSLER ANITI

(8) MACAREVİ (14) MEHMETÇİK ANITI (23) ŞEHİT SANCAKTAR MEHMETÇİK (7) AİZANOİ

(16) KENT TARİHİ MÜZESİ (18) CEVİZDERE ŞEHİTLİĞİ (7) ULUCAMİ (5) HİSAR

(22) KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ (14) DÖNENLER CAMİSİ (9) DEVLETANA (13) EĞRİGÖZ KALESİ

(10) FRİG VADİSİ (14) ÜÇ KOMUTAN ANITI (10) ÇİNİ MÜZESİ
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Şehir kültürünün oluşmasında önemli bir pay da o şehirde yetişmiş,  ülke genelinde hatta 
dünyada  tanınan saygı duyulan kişilerdir. Bu kişileri,  gelecek kuşaklarında tanımasını 
sağlamak, şehrimizin kültürel zenginliğinin devamı açısından önemlidir. 

KÜTAHYAMIZIN ÖNCÜ ŞAHSİYETLERİ

İLİMİZE DEĞER KATAN  
ÖRNEK ŞAHSİYETLER
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EVLİYA ÇELEBİ

HEKİM SİNAN

ERGUN ÇELEBİ

AHTERİ

KAMİLE HANIM

GAYBİ EFENDİ

PESENDİ

OKTAY ASLANAPA

AHMET YAKUPOĞLU

HÜSEYİN YÜCE

HİSARLI AHMET

SITKI OLÇAR

MEHMET GÜRSOY

GÜLTEN DAYIOĞLU

HALİL AKKAŞ

EROL BİLGİN

ÖZGE KIRDAR

GÖZDE KIRDAR

ASIM GÜNDÜZ

ABDULLAH TAKTAK

AHMET ULUÇAY

İlimize değer katan örnek şahsiyetleri araştırarak meslekleriyle eşleşen kutu-
cuğu “X” işareti ile işaretleyiniz.
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BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ GELECEĞE MİRASIMIZ

Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO  (Birleşmiş 
Milletler Teşkilatının Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) 
tarafından insan  topluluklarının veya  bazı bireylerin, 

kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygu-
lamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara 
ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanım-
lanmaktadır.
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupla-
rın çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı 
olarak sürekli biçimde kendini yeniler ve bu onlara  kimlik ve 
devamlılık duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe de  kat-
kıda bulunur. 
UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihinde Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye 19 
Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mi-
rasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun’la bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde res-
men taraf olmuştur.
Bu kapsamda Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmalar 
başlamıştır. Türkiye 17 unsurla en fazla katılım sağlayan ilk 5 
ülke arasındadır. İlimizde de Geleneksel Çini Ustalığı ve Si-
mav ilçemizin Yaren Teşkilatı Somut Olmayan Kültürel Miras 
listesine dahil edilmiştir.

Somut 
olmayan kültürel 
miras bir yörenin 

geleneksel giyim kuşam, 
yemekler, el sanatları, halk 

oyunları, masal, destan, efsane, 
ninni, türkü gibi kültürel 

ögeler hakkında
bilgi verir. 

Bu ögelerden önceki 
konularda hangi bilgileri 
edindiniz?

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

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

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

............................................
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Sarıkız Efsanesi
Eski zamanlarda insanlar mağaralarda yaşarken şimdi hamam olan kaya kovuğu ihtiyar bir ni-
nenin eviydi, yanında da  samanlığı vardı.  Ninenin sarı saçlı, çakır gözlü, bir kızı vardı. Kızın 
yüzü kadar içi de güzel ve temizdi. Nine, kızını çok severdi. Kızın da çok sevdiği bir sarı ineği 
vardı. Elinde büyüttüğü bu sarı ineğe bütün sevgisini bağlayan kız, ineğin sabah akşam yemi-
ni, suyunu kendi eliyle verirdi. Bir gece yine ineğe saman vermek için ine girdiğinde, kulağına 
uğultular gelir. Çok derinden gelen bu sesleri hiçbir sese benzetemez, kulak verir. Bu sesin ken-
disine seslendiğini anlar. Gelen ses;
-Güzel kız, melek kız! Geliyom, geliyom harlayarak mı gelem, gürleyerek mi?
O ana kadar korku nedir bilmeyen ceylan yapılı dağların kızı ilk defa bu gizli ses karşısında ir-
kilmiş. Hemen ninesine koşmuş. Heyecanla olanları anlatmış. Nine-kız bir hayli düşünmüşler. 
Ne idi bu? Dağ anası mı, orman ejderhesı mı cin mi, haydut mu, yoksa kıza gönül vermiş sevdalı 
mı? Ya harlaması, gürlemesi ne oluyordu. Bunu bir türlü çözemediler. Kimselere diyemediler. 
Güneş doğunca gündüz gözüyle köşeyi bucağı aradılar, taradılar, in cin yoktu. Ertesi gece ne-
dense vakti gelince kız yine duramadı ve samanlığa koştu. Bu sefer ses daha açık geldi. Korkuyla 
ninesinin yanına gitti. Bu gaipten gelen sesin sahibi kim ise ne ise çıksın diye sese cevap verme-
ye karar verdi. O gece de kız karanlıkların derinliğine gene ay parçası gibi süzüldü, kulak verdi 
uğultular canlandı ve kayalar dile geldi.

- Güzel kız sarı kız geliyom, geliyom, izin ver?
Kızın ağzından bir çığlık gibi çıkıverdi sözler:

- İn misin cin misin ne isen gel göreyim seni? 
Kayalardan bir uğultu koptu ve

- Harleyem mi, gürleyem mi?
Bunun üzerine kız korkuyla

- Harla ey mübarek harlayarak gel der.

Efsaneler

İlimizde birçok efsane olsa da sizler için iki örnek derledik.
Birincisi ılıca kaplıcalarının doğuşunu anlatır.

Bu sesi her oyuktan fışkıran suların harıltısı ta-
kip eder. İne dolan sıcak su kızı içine alır  Ilıca’da 
şimdi büyük hamam olarak bilinen Boyalık ha-
mamı olur.
Hamama gelen iyi yürekli, ince duygulu, temiz 
kalpli kişilere Sarı kızın göründüğü inancı yay-
gındır. Bunun içinde bir efsane söylenir.
Günlerden bir gün hamama giden iyi yürekli bir 
kadın sıcaktan fenalaşıp baygınlık geçirir, hama-
mın havuzuna düşer. Suyun dibinde bir delik 
görür, buradan geçince küçük bir bölmede karşı-
sına o güzel sarı saçlı kız çıkar. Kur’an okuyan kız 
onu kurtararak diğer bölmeye geçirir.
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Yanına gelir: 
-İn misin, cin misin, der.
Kız da:

-Ne inim ne cinim. Senin gibi 
ademoğluyum der.  Olanı biteni 
anlatır. 

Çoban kızı alıp bey babasına götürür. 
Baba kızını iyileşmiş görünce sevincin-
den dile benden ne dilersen der. Ço-
ban birkaç kez teşekkür ettikten  sonra 
kızıyla evlenmek ister. Bey bu teklifi 
kabul ederek çobanla kızını evlendirir. 
Daha sonra da hastaların şifa bulma-
sı için  buraya bir hamam ve bir cami 
yaptırır.

İlimizin halk oyunları Zeybek grubuna girmekte-
dir. Kaşıkla oynanır. Zeybeğin temelinde tek ba-
şına, mert, cesur, savaşçı bir erkek vardır. Zeybek 

başı, Anadolu insanının kahraman temsilcisidir. Zey-
beğin Kadın ve erkekler tarafından oynanışı farklıdır. 
Erkek zeybeği ağır, hızlı, kırık diye üçe ayrılır. Tek ba-
şına oynanabildiği gibi grup olarak da oynanır. Kadın 
oyunları tek başına ve tek oyunla biten yasemen dalı, 
yengeler oyunu, gelin, paça günü gibi oyunlarıdır ki 
kaşıksız oynanır. 
Cuma günleri toplanılan ve “Kızlar İçi” denen eğlen-
celerde, kına eğlencelerinde  oyunlar tekrarlanır. Bir 
yandan da genç kızlara öğretilir. Oynamayı bilmeyen, 
endamlı yürüyemeyen kızlara “Hiç mi Cuma Debleği 
görmedin?” denir. Erkeklerde ise yaren denilen ge-
zeklerde tekrarlanan oyunlar gençlere hem öğretilir 
hem oynatılır. 
Kütahya’da gezekler tüm canlılığıyla devam etmekte-
dir.

Yoncalı Efsanesi
Bir zamanlar Kale Beyi’nin güzel bir kızı varmış. Bu kız amansız bir hastalığa tutulur. Kötü ve 
bulaşıcı olan bu hastalık tedavi edilemez. Sağlığından ümit kesilir ve başkalarına da bulaşır kor-
kusuyla kızın kimsesiz boş bir yere bırakılması düşünülür. Şimdiki Yoncalı’nın bulunduğu yere 
bir çadır kurulur. Çadırına haftada bir yiyecek gönderilir. Kız orada bir müddet kaldıktan sonra 
bir gün tüyleri dökülmüş, cılız bir kurt görür. Kurt her gün ikindi serinliğinde çayırın yanından 
geçerek bir yere gidip gelmektedir. Bir müddet sonra kurdun düzelmeye ve tüylerinin çıkmaya 
başladığını görür. Kız bu durumu merak eder. Sürünerek kurdun izinden gider. Birde bakar ki; 
çayırlıklar arasında bataklık var. Kurt birinci batağa girip içine batıp batıp çıkmaktadır. Buradan 
çıkıp ikinci batağa girmekte ve sonunda temiz suda durulanıp çıkmaktadır. Bu durumu gören 
kız aynı şekilde bataklara girip çıkmaya başlar. Günden güne iyileşmiş gücü yerine gelmiş, yüzü 
gözü düzelmiş. Tam iyileştiği bir gün bir çoban onu görür ve kızı sever. 

Halk Oyunlarımız
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Çocuk Oyunlarımız

Çocuk oyunları, çocukların vazgeçilmez eğlencesidir. Ma-
alesef günümüzde teknolojinin gelişmesi sonucu ço-
cuk oyunları nitelik değiştirmiş, hatta eskisi gibi oy-              

nanmaz olmuştur. 
Buna karşın çocuk oyunları köklü mahallelerde, okullarda, hâla 
azda olsa oynanmaktadır. Oyunlarda ebe, eş seçimi ya da  oyuna 
ilk başlayacak kişi; çeşitli yöntemlerle belirlenir. Bunlar tekerle-
me, sayışma, yazı tura gibi yöntemler olabilir.
Siz hangi yöntemle oyuna başlıyorsunuz? 
Oyunlarda kullanılan oyuncaklar; ip, top, topaç, tülbent, yüzük, 
çember, gazoz kapağı gibi nesnelerdir. İlimiz ve ilçelerinde tespit 
edilen başlıca çocuk oyunları; saklambaç (sobe), yakar top, köre-
be, dokuztaş, istop, evcilik, seksek, ağaç kapmaca, ip atlama, yağ 
satarım, çelik çomak, kutu kutu pense, mendil kapmaca, dokuz 
kiremit, yüzük saklama, uzun eşek, birdirbir, gazoz kapağı, köşe 
kapmaca, aç kapıyı bezirgan başı,  gibi oyunlardır.

Ninnilerimiz

Kültürümüzün en önemli sözlü iletişim 
araçlarından biri de ninnilerdir. Bebek-
ler bu güzel sözlerle mışıl mışıl uykuya 

dalarken Türk kültürünü de tanımaya başlar-
lar.   
Dandini dandini dastana, 
Danalar girmiş bostana, 
Kov bostancı danayı, 
Yemesin lahanayı. 
Uyusun da büyüsün ninni. 
Tıpış tıpış yürüsün ninni. 
Uyusun da büyüsün maşallah, 
Tıpış tıpış yürüsün inşallah. 

Bunların 
dışında yörenize 

özgü  oyunlar var mı?
Bu oyunlardan bir ya da 
birkaçını okul bahçesinde 

arkadaşlarınızla 
oynayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Etkinlik
Ninnilerimiz

Büyükleriniz sizi uyuturken hangi ninnileri söylerlerdi.
Büyüklerinizden öğrenerek sınıfta arkadaşlarımızla paylaşınız.
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BİZİM YÖREMİZ, BİZİM DİLİMİZ, 
BİZİM AĞZIMIZ

Kütahya’ya 
geldik gâli.

Gâli demeyem 
gâli

Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli 
yerleşim bölgelerine  özgü olan konuşma diline ağız denir. Ege ağzı, Kütahya 
ağzı, Karadeniz ağzı gibi.

İlimizin diğer illerden ayıran en belirgin özelliklerinden birisi de ağız özelliklerinin  
farklı olmasıdır. Karadenizlilerin sık sık  cümle içinde “uyy”, “daa” kelimelerini kul-
lanması  gibi bizimde sık sık “gâli” kelimesini kullanmamız  meşhurdur. 

Ala garga olaydım, 
Gavaglara gonaydım. 

Ala karga olaydım,
Kavaklara konaydım.

Arpa egdim az galdı,  
Tel gırıldı saz galdı,
Gatlan yüreğim gatlan, 
Gavuşmamıza az galdı. 

Arpa ektim az kaldı,
Tel kırıldı saz kaldı,
Katlan yüreğim katlan,
Kavuşmamıza az kaldı,

“k”-“g” ses değişimine örnek olarak aşağıdaki manilerde çok sayıda örnek bulunmaktadır.

Kütahya ağızlarında t-d değişiminin de halk arasında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.

Ag daşı galdırsalar, 
Yılanı öldürseler.

Ak taşı kaldırsalar,
Yılanı öldürseler.

Kütahya’da dikkati çeken ağız özelliklerinden biri de bazı harflerin yutulmasıdır. “r”, “l”, “y” sesi 
zaman zaman yutulup söylenmemektedir.

Altınım dize gadâ,
Ge gidem bize gadâ,
Şindi anam vermiyo, 
Bekliyem güze gadâ. 

Altınım dize kadar,
Gel gidelim bize kadar,
Şimdi annem vermiyor,
Bekleyelim güze kadar.

Bunun dışında ses değişimlerine halkın konuşmalarında sık sık şahit oluruz.
İlimiz ağızı özelliklerinden ilki k-g sesi değişimidir. 
Aşağıdaki sözlü metinlerde k-g sesi değişiminin örnekleri bulunmaktadır.
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Yaşadığınız yere özgü deyiş, özgün 
sözler var mı? Varsa arkadaşlarınız-
la paylaşınız.

Emet’e giden yârim,
Beni bindirsen balim, 
Eme’lere varınca,
Doğru söylesen balim. 

Emete giden yârim,
Beni bindirsen keşke,
Emetlere varınca,
Doğru söylesen keşke.

Kütahya’da dikkat çeken ağız özelliklerinde biri de “keşke” 
“bari” yerine “balim” ifadesi kullanılmaktadır.

Etkinlik
Yöresel Ağzımız

Etkinlik
Yöresel Ağzımız

Etkinlik
Yöresel Deyişler

Yine 
yöremizde 

manda kelimesi yerine 
donbey/dombey kelimesi 

kullanılmaktadır.

Kütahya Ağzı Anlamı Kütahya Ağzı Anlamı

Şincik Üsen Hüseyin

Töbosun Tövbeler olsun Acıktan

Gayınna Sıbıtmak

İlyen Gaçıl

Ünnemek Masus

Deze Teyze Samsak

Enkini Hişdamma

................. Ağzı Anlamı ................. Ağzı Anlamı

Kütahya ağzına göre kelimelerin anlamını öğrenerek tabloyu 
doldurunuz.

Yaşadığınız yere göre kullandığınız farklı yerel kelimeleri ve anla-
mını aşağıdaki tabloya yazınız.
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KÜTAHYADA YEREL YAYINCILIK

İlimiz, Osmanlı Dönemi’nde ilim ve irfan merkezlerinden 
biriydi. Pek çok hattat el yazması kitaplar neşrederdi. Ancak 
modern yayınlar ile tanışmamız oldukça yenidir. Bilinen en 

eski matbaa 1889 yılında  vilayet bünyesine alınan taş baskı tek-
niği ile çalışan matbaadır. Burada vilayet bünyesinde resmi bel-
geler basılmıştır. 1908 yılına gelindiğinde “Felent” adıyla yayım-
lanan yerel bir gazete ortaya çıkar ancak uzun ömürlü olmaz.  
1925 yılında Vilayet bünyesine alınan modern bir matbaa ile 
“Vilayet Gazetesi” yayın hayatına başlar. 1957 yılına kadar ilk yıl-
larda haftalık, sonraki yıllarda günlük yayın yapar. 1956 yılında 
yayın hayatına başlayan Kütahya Ekspres gazetesi günümüzde 
de yayımlanmaya devam etmektedir. 1990 yıllarda önce yerel 
radyolar sonra da yerel televizyon yayınları  başlamıştır.

Yerel Gazeteler Yerel Radyolar Yerel Televizyonlar Yerel Dergiler

Yerel basın yayın organlarının varlığı sizce neden önemlidir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

İlimiz merkez ve ilçelerinde yayın yapan kuruluşları araştırarak 
tabloyu doldurunuz.

Etkinlik
Yerel Yayınlar

BİZİM EZGİLERİMİZ 
BİZİM TÜRKÜLERİMİZ

İlimiz, folklor özellikleri bakımından tarihi 
ve kültürel mirasına paralel bir zenginliğe 
sahiptir. Antik çağda yaptıkları müzik 

yarışmalarıyla ünlü Frigler ile  şairlerini,  halk 
ozanlarını koruyan Germiyanoğulları ve bestekar 
padişahlarıyla ünlü Osmanlılar’ın şehzadeler 
şehri olan Kütahya, her alanda olduğu gibi 
musiki alanında da Türk sanat dünyasına önemli 
katkılarda bulunmuştur. Kütahyalı seyyah Evliya 
ÇELEBİ, seyahatnamesinin 9.cildinin Kütahya 
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Kına Türküleri Ahenk 
Türküleri Zeybek Türküleri Gurbet Türküleri Seymen-Zeybek 

Geçiş Türküleri

• Tıpır Tıpır 
Yürürsün 

• Altın Tas İçinde 
Gınam Ezdiler 

• Yasemen Dalı  

• Meşeden Gel
• Öte Yakaya 

Geçelim

• Gar mı Yağdı Kütahya’nın Dağına
• Ahmet Bey’in Bir Küheylan Atı Var
• Sinanoğlu
• Mustafa’m Gaşların Gara
• Çatal Çam Başına Goydum Keseri

• İstanbul’un Gonakları Köşeli
• Aydın’ın Meşeleri
• Duman Vardır Güzel İzmir 

Başında
• A İstanbul Sen Bir Han Mısın?

• Mezar Arasında
• Hasıhlas Başında

En çok söylenen ve bilinen tür-
külerimizin başında Kütahya’nın 
Pınarları Akışır, Meşeden Gel, 
Hisardan İnmem Diyor, Mezar 
Arası, Hasılhas Başında, Gediz 
Pazarı, Elif Dedim, Feracemin 
Ucu Sırma, Karanfil Oylum Oy-
lum, Ah Hamamcı gelmektedir. 

ile ilgili kısmında Germiyan Beyi II.Yakup’un (1387/1429) 
çok iyi saz çaldığından ve Çöğür adı verilen sazın mucidi 
olduğundan bahseder.
Osmanlılar Dönemi’nde Kütahya Mevlevihanesinde yetişen 
bestekarlar, Osmanlı sarayında şehzadelere hocalık etmişler, 
Türk musikisine değerli eserler kazandırmışlardır.
Cumhuriyet Dönemi’nde ise Kütahya türkülerinin pek ço-
ğunu ünlü ozanımız  Hisarlı Ahmet (1908-1984)  TRT reper-
tuarına kazandırmıştır. Oğlu Mustafa Hisarlı, TRT İstanbul 
Radyosu saz sanatçısıdır.

Türlerine Göre Türkülerimiz

Kütahya Ezgilerinin 
Başlıca Çalgıları 

Deblek (Darbuka) DavulBağlama

Cura Zilli Def

Zurna

Etkinlik
Türkü Söyleyelim

Hangi Kütahya türkülerini 
biliyorsunuz? 

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

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

Yaşadığınız yere 
ait bildiğiniz 
bir türküyü 
arkadaşlarınıza 
seslendiriniz.
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İlimizde Kutlanan Önemli Günler

ŞEHRİMİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Milli bayramlarımız ve mahalli kurtuluş günlerimiz, hep birlikte kutladığımız birlik, bera-
berliğimizi pekiştiren önemli günlerdir. Bu özel günleri kutlarken adeta zamanda yolcu-
luk yaparız. Atalarımızın kahramanlıklarını, şehitlerimizin fedakarlıklarını, gösterilen 

çabaları kıvançla anar; bize emanet edilen kutlu vatanımızın değerini daha iyi anlarız.
Bu özel günlerde caddelerimizi, evlerimizi, araçlarımızı, okullarımızı al bayraklarla donatırız. 
Kalplerimiz sevinçten kıpır kıpır olurken günün anlam ve önemine uygun törenler düzenleriz. 
Halk oyunları oynar, kahramanlık türküleri söyleriz. Mehter marşları ve kös sesleriyle yeri göğü 
inletiriz. Bazı gecelerde fener alayları düzenleriz. 
Bu kutlamalar, valilik ve kaymakamlığın bulunduğu meydanlarda başlar. Yerleşim yerinin ana-
yollarında, okullarımızda, resmi dairelerde, şehitliklerde ve tarihi olayların geçtiği mekanlarda 
devam eder.

Hıdırellez: 
Rivayete göre Hızır 

ve İlyas peygamberin 
buluşmasından sonra meydana 
gelen bolluk ve bereketin anısına 
Türk-İslam dünyasında mayıs 

ayının 6’sında kutlanır. 

Hıdırellez
Hıdırellez günü, eskiden beri şehrimiz insanları tarafın-
dan  kış mevsiminden kurtulmanın bir işareti olarak gö-
rülmüştür. Bahar güneşinden faydalanmak için  kır ge-
zileri, piknikler,  halk oyunları ve eğlenceler düzenlenir. 
Hıdırellez’de  sabah namazı vaktinde güneş doğmadan 
önce kalkılır, gül ağaçlarının altına dileklerin yazıldığı ya 
da çizildiği kağıtlar gömülür ve Allah’a dua edilirdi. Bu 
gelenek hala devam etmektedir.
Baharın habercisi, bereketin ve bolluğun simgesi Hıdı-
rellez günü, aynı zamanda ilimizin İmadüddin Hezar Di-
nari komutasında Selçuklu Türkleri tarafından  fethinin 
yıl dönümü olarak da kabul edilir. 6 Mayıs günü tarihi 
Hisar Kale’de mehter marşları eşliğinde kutlama tören-
leri yapılır.

Hıdırellez 
kutlamalarına 
katıldınız mı? 
İzlenimlerinizi 
arkadaşlarınız-
la paylaşınız.
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30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Kütahya’nın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşu
26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’de 
başlayan büyük taarruz neticesinde ilk 
önce Afyon ilimiz, daha sonra 30 Ağus-
tos 1922’de de Yunan kuvvetlerinin Dum-
lupınar’da yenilmesiyle de ilimiz Yunan 
işgalinden kurtulmuş oldu. Bu sebeple 
her yıl 30 Ağustos tarihi ilimizin mahalli 
kurtuluş günü olarak kutlanır. Cumhuri-
yetin ilanından 2 yıl sonra 30 Ağustos 1924 
tarihinde  Dumlupınar’ın Çal köyü yakın-
larında  Atatürk’ün katıldığı bir törenle 
“Başkumandan Zaferi” adıyla yapılan 
kutlamalarda Atatürk, milli ruhun canlı 
tutulmasının önemine vurgu yapmış ve 
“Meçhul Asker Abidesi”’nin temelini at-
mıştır. 1 Nisan 1926’dan itibaren bu bay-
ram 30 Ağustos Zafer Bayramı adı ile tüm 
yurtta kutlanmaya başlamıştır. 

Dumlupınar ilçemiz-

deki  30 Ağustos Zafer 

Bayramı kutlamalarına 

katıldınız mı? İzlenimle-

rinizi paylaşınız.

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

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

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

Etkinlik
Kurtuluş Günlerimiz

Yaşadığınız ilçe ya da 
köyler, Milli Mücadele 
yıllarında hangi tarihte 
düşman işgalinden 
kurtulmuş, hangi 
olaylar yaşanmıştır? 
Büyüklerinizle röportaj 
yaparak ya da araştırarak 
arkadaşlarınıza anlatınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kütahya 30 Ağustos 1922

Tavşanlı

Domaniç

Emet

Hisarcık

Simav

Gediz

Pazarlar

Şaphane

Çavdarhisar

Altıntaş 

Dumlupınar
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ŞEHRİMİN ÇOCUK ve GENÇLERE 
HİZMETLERİ

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Eğitim Kurumları İlkokullar  Ortaokullar Liseler

Çevrenizde hizmet veren eğitim kurumlarını yazınız.

Etkinlik
Çevrenizdeki 
Eğitim Kurumları

İnsanların şehir hayatını 
tercih etmelerinin birçok 
sebebi vardır. Şehirler 

insanlara sosyal, ekonomik, 
kültür, sanat, eğitim alanın-
da geniş fırsatlar sunmakta-
dır. Bu sebeple şehirler tarih 
boyunca cazibe merkezleri 
olmuşlardır. Bu fırsatların 
en önemlilerinden birisi de 
eğitim imkânlarıdır. Her se-
viyedeki bireyler için okul 
öncesinden üniversiteye ka-
dar tüm eğitim olanaklarını 
şehirlerde bir arada bulabi-
liriz.Bu sebeple ülkemizde 
de aileler çocuklarının eğiti-
mi için köyden kente ya da küçük kentlerden 
büyük kentlere göç etmektedirler. 
Şehrimizde ilk çağlarda hangi eğitim kurum-
ları olduğuna dair elimizde bize bilgi verecek 
tarihi kaynak olmamakla birlikte, Selçuk-
lu Türklerinin Kütahya’yı fethetmesinden 
sonra medrese adı verilen pek çok eğitim 
kurumu açılmıştır. Bu kurumlar, Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışına kadar eğitim öğretim 
faaliyetlerine devam etmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde batı-
lı tarzda eğitim veren kurumlar da açılmıştır. 
Bugün Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nin bulunduğu bina 1891 yılında pa-
dişah 2. Abdülhamit döneminde (idadi) lise 
binası olarak eğitim öğretime açılmış, Milli 
Mücadele yıllarında hastane olarak kulla-
nılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Kü-
tahya Lisesi adıyla yıllarca şehrimiz insanına 
hizmet etmiştir.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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Çevrenizde 
yaygın eğitim 

merkezlerine giden 
büyükleriniz var mı? 
Varsa hangi  kurslara 

gidiyorlar?Tabloya isimlerini yazdığınız devam zorunluluğu olan bu 
okulların genel adına örgün eğitim kurumları diyoruz. 
Ancak örgün eğitim kurumları bu okullarla sınırlı de-

ğildir. Üniversiteler de bu gruba girmektedir. İlimizde 2 adet 
üniversite bulunmaktadır: Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi. Bu iki kurumda yurt içi ve yurt dışından 
50 binin üzerinde öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 
Bir de zorunlu eğitim çağının dışına çıkmış, yetişkinler için 
isteğe bağlı ve devam mecburiyeti olmayan yaygın eğitim ku-
rumlarımız vardır. Halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim mer-
kezleri, mesleki eğitim merkezleri bu gruba örnek olarak veri-
lebilir. Bu merkezlerde ya mesleki eğitim verilir ya da kendini 
geliştirmek isteyen her yaştan insana çeşitli alanlarda hobi 
eğitimi verilir. Müzik kursu, el sanatları kursu, ebru kursu gibi. Ayrıca zihinsel ya da bedensel 
engelli öğrencilerimiz için de özel eğitim kurumları vardır: İşitme engelliler okulu, görme en-
gelliler okulu gibi. 
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olduğu için ülkemizde eğitim öğretim faaliyetleri devlet tara-
fından her öğrenciye ücretsiz olarak sunulur. Ancak isteyen bedelini ödemek şartıyla özel okul-
lara da gidebilir.

Çocuk hakları denilin-
ce ilk akla gelenlerden 
birisi de eğlenme ve  

dinlenme hakkıdır.  Bu hak-
kımızı en güzel kullanacağı-
mız mekanlar ise rekreasyon 
alanları, gezi parkurları ve 
oyun alanlarıdır. Bu amaçla 

her mahalleye irili ufaklı ço-
cuk oyun parkları inşa edil-
miştir. 
İlimizde bu parkların en bü-
yüğü ise Kütahya merkezde 
Ezop Masal Adası temalı Şeh-
zadeler Parkı’dır. Bu parkta 
hem Ezop tarafından yazıl-

mış masal kahramanlarını 
hem de Keloğlan, Nasrettin 
Hoca gibi Türk masal kahra-
manlarını görebilirsiniz. Çe-
şitli parkurlarda macera dolu 
eğlencelerle piknik yapabilir-
siniz.

Oyun Parkları

Ezop Masal Adasını 
(Şehzadeler Parkı) ziyaret 
ettiniz mi ?

Hangi parkurlarda eğlen-
diniz ?

Ezop Masal Adası’nda 
hangi masallar canlandı-
rılmaktadır? Bu masallar-
dan birini arkadaşlarını-
za anlatınız.

Sizden bir oyun parkı in-
şaa etmeniz istenilse nasıl 
bir park tasarlardınız?

Ezop Masal Adası’ndaki bazı masal kahramanları
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Çocuk Kütüphaneleri

Şehirlerin çocuklara sağ-
ladığı en güzel hizmet-
lerden birisi de çocuk 

kütüphaneleridir. Bizlerin 
binlerce masal ve hikâye kita-
bı alma imkânı olsa da koya-
cak yer bulamayız. İşte bu ne-
denle çocuk kütüphaneleri en 
büyük hazinelerimizdendir. 
100. Yıl ve Gülten Dayıoğlu 
Çocuk Kütüphaneleri binler-
ce masal, hikâye kitabı, dergi 
vb. yayınlarla siz çocuklara 
ücretsiz hizmet vermektedir.

GELENEKSEL ve GÜNCEL SPORLARIMIZ
Şehirlerin çocuk ve gençlere sağladığı imkânlar anlatı-

lanlarla sınırlandırılamaz. Oyun parklarından kütüp-
hanelere, bilim sanat merkezlerinden sportif kulüplere 

kadar pek çok kurum daha iyi yetişmemiz için bizlere hizmet 
vermektedir.
Spor demişken Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın faaliyetlerini 
de unutmayalım. Her il ve ilçe merkezimizde Gençlik ve Spor 
İl Müdürlükleri bünyesinde spor tesisleri bulunmaktadır. Bu 
tesisler futboldan okçuluğa, tekvandodan güreşe, basketbol-
dan yüzmeye kadar onlarca spor dalında siz çocuk ve gençle-
rimize hizmet vermektedir.

100. Yıl Çocuk Kütüphanesi

Kapalı Spor Salonu

Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi

İlimizdeki Başlıca Spor Kulüpleri

T.K.İ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü
1938 yılında Beden Terbiyesi Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte, 1943 yılın-
da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi’nde ça-
lışan işçilerin ve çocuklarının sportif faaliyetlerde bulunması amacı ile 
TKİ Tavşanlı Linyitspor kulübü kurulmuş ve 1945 yılında kulüp futbol 
faaliyetlerine başlamıştır. TKİ Tavşanlı Linyitspor, zaman içinde kendini 
geliştirmiş ve Türkiye liglerinde birçok başarıya imza atarak hem Tavşan-
lı’nın ismini Türkiye’ye duyurmuş hem de Tavşanlı ilçesine birçok katkı-
da bulunmuştur.

Belediye Kütahya Spor Kulübü
Dumlupınar, Alayunt ve Kütahya Gençlik futbol takımlarının birleşmesiy-
le 1966 yılında kurulmuştur.  Zaman içinde gelişen kulüp, ilimizin ismini 
oynadığı maçlarla birçok ligde temsil ederek duyurmuştur.
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Geleneksel Türk Oyunları Festivali
2015 yılından itibaren okçuluk, yağlı güreş, at yarışla-
rı gibi geleneksel sporlarımız, Kütahya Belediyesinin 
öncülüğünde gerçekleştirilen festival ile yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Her yıl ağustos ayında yapılan festivale 
yurt içinden ve Türk dünyasından yüzlerce sporcu ka-
tılmaktadır. Sporcular müsabakalarda hünerlerini ser-
gileyerek kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan 
bu sporları gelecek kuşaklara aktarmanın sevincini ya-
şamaktadır.

Geleneksel Sporlarımız
Domaniç Yağlı Güreş Festivali 
Ata sporumuz deyince akla ilk gelen spor, yağlı güreş-
tir. Zeytin yağı ile yağlanan pehlivanlar manda derisin-
den kıspet denilen bir giysi giyerler. Müsabaka çayırda 
gerçekleştirilir. Domaniç ilçemizde 2019 yılı itibarıyla 
659. su düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına yurdun 
dört bir yanından yüzlerce güreşçi, binlerce seyircinin 
önünde güreşerek  her yıl bu geleneği devam ettirmek-
tedirler.

Hacıkebir Rahvan 
At Yarışları
Rahvan at yarışı, atın yürüme 
ile koşma arasında yani hızlı 
hızlı yürütülmesi şartına da-
yanan geleneksel Türk spo-
rudur. Hacıkebir beldemizde 
2019 yılında 20.’si düzenlenen 
yarışlara Türk atları katılmak-
tadır. Dereceye giren at ve sa-
hibine ödüller verilir.

Yaşadığınız 
yerde Geleneksel Türk 

Sporları’ndan hangileri 
oynanmaktadır?
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• MÖ (1800-1200) Hitit Dönemi,

• MÖ (1200-676) Frigler Dönemi,

• MÖ (607-546) Lidya Dönemi,

• MÖ (546-334) Persler Dönemi,

• MÖ (334-281) İskender Dönemi,

• MÖ (281-133) Bergama Dönemi,

• MÖ (133)-M.S. (395) Roma Dönemi,

• MS 395 Bizans Dönemi’nin başlaması,

• MS 8.yy Kütahya Kalesi’nin inşası,

• 1078 Kütahya’nın Selçuklularca alınması,

• 1097 Haçlıların Kütahya’yı alıp Bizanslılara bırakması,

• 1182 Kütahya’nın yeniden Selçuklulara geçmesi,

• 1197 Kütahya’nın Bizanslılarca geri alınması,

• 1233 Kentin kesin olarak Selçukluların eline geçmesi ve 
Kütahya Kalesi’ne ilaveler yapılması,

• 1260 Germiyanoğlu aşiretinin Kütahya’ya yerleşmesi,

• 1277 Kütahya’nın Germiyanoğulları’na ikta olarak verilmesi,

• 1300 Germiyanoğlu Devleti’nin kuruluşu,

• 1314 Umur-Bin Savcı Medresesi’nin yapılması,

• 1381 Germiyanlı Devlet Hatun’un Yıldırım Bayezid ile evlenmesi,

• 1381-1389 Yıldırım Bayezid’ın Kütahya Valiliği,

• 1390 Yıldırım Bayezid’ın Germiyanoğlu Devleti’ne son vermesi,

• 1402 Timur’un Kütahya’yı işgali

• 1402 Timur’un Germiyanoğlu Devleti’ni tekrar canlandırması,

• 1410 Yıldırım Bayezid’ın yapımını başlattığı Ulu Camii’nin 
tamamlanması,

• 1411 II. Yakup İmaret Külliyesi’nin yapılması,

• 1429 Germiyanoğlu II. Yakup’un ölümü ve vasiyetiyle toprakla-
rının Osmanlılara geçmesi,

• 1433 İshak Fakih Camii’nin açılması

• 1451 Anadolu Beylerbeyliği Merkezi’nin Kütahya’ya taşınması,

• 1511 Şahkulu Ayaklanması ve Karagöz  Ahmet Paşa’nın şeha-
deti

• 1542-1558 Şehzade Bayezid’ın Kütahya Valiliği,

• 1558-1566 Sultan II. Selim’in Kütahya Valiliği,

• 1766 Fincancılar Esnafı Anlaşması,

• 1833 Mısır ordusunun Kütahya’yı işgali,

• 1850-1851 Lajoss Kossuth’un Kütahya’da misafir edilmesi,

• 12.01.1890 Kütahya Lisesi (Taş Bina) nin açılması

• 10.09.1885 İlk telgrafın çekilmesi,

• 1892 Demiryolunun gelmesi,

• 1905 Kütahya eski Hükümet Konağı’nın yapılışı (Şimdiki Adalet 
Sarayı)

• 20.09.1919 Kütahya Kuva-i Milliye Teşkilatı’nın kurulması,

• 21.07.1920 Kütahya Milli Alayı’nın Kuruluşu,

• 06.08.1920 Atatürk’ün Kütahya’ya İlk Gelişi,

• 03.09.1920 Simav’ın işgali,

• 05.09.1920 Gediz’in işgali,

• 05.01.1921 Gediz’in Çerkez Ethem’den alınması,

• 13.07.1921 Altıntaş’ın işgali,

• 14.07.1921 Tavşanlı’nın işgali,

• 17.07.1921 Kütahya’nın işgali,

• 28.07.1921 Yunan Kralı Konstantin’in Kütahya’ya gelmesi,

• 30.08.1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Kütahya’nın 
Kurtuluşu 

• 01.09.1922 Gediz’in kurtuluşu,

• 03.09.1922 Emet ve Tavşanlı’nın kurtuluşu,

• 24.03.1923 Atatürk ve Latife Hanım’ın Kütahya’yı ziyaretleri,

• 08.10.1923 Kütahya’nın il olması,

• 30.08.1922 Atatürk’ün Dumlupınar’a gelişleri,

• 30.08.1924 Atatürk’ün Dumlupınar 2. gelişi ve Dumlupınar 
Anıtının temelini atması

• 1926 Kütahya’ya ilk elektrik verilmesi,

• 1926 Sümerbank Kiremit Fabrikası’nın Açılması,

• 23-24.01.1933 Atatürk’ün Kütahya’yı ziyaretleri,

• 21.06.1934 Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi’nin Alayunt 
İstasyonu’nda dinlenmeleri,

• 24.11.1954 Kütahya Şeker Fabrikası’nın açılması,

• 1956 Tunçbilek Termik Santralı’nın üretime başlaması,

• 1958 SLİ Termik Santralı’nın üretime başlaması 

• 1958 Emet Etibor İşletmeleri’nin açılması,

• 27.10.1961 TÜGSAŞ  (Azot) Fabrikası’nın açılması,

• 1966 Kütahyaspor’un kurulması,

• 1976 Kütahya Manyezit Fabrikası’nın açılması,

• 1981 Gümüş Fabrikası’nın açılması,

• 1992 Dumlupınar Üniversitesi’nin kurulması.

• 2012 Bölgesel Zafer Havalimanı’nın açılması

• 2018 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulması.

Şehrimizin Kronolojik Tarihi
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Görsel Kaynağı Sayfa No ve Açıklama

tr.123rf.com’dan telif hakkı öde-
nerek satın alınan görseller

(Görsellerin ID numarası parantez 
içinde verilmiştir.)

15 (41106810-117078574) 16 (83763078), 17 (32782663-77484037) 18 (24270815- 90046679- 32013551), 19 
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81 (33270592-Fayans işçisi görseli)

Kütahya Valiliği Arşivi 43 (Kış görseli), 77 (Kaplıca havuz görseli), 91 (Aizanoi görseli), 103 (Kırık Kağnı Anıtı görseli)

İl Millî Eğitm Müdürlüğü Arşivi

10 (Rölyef görseli), 14 (Kütahya görseli), 27 (Tören görseli), 30 (DPÜ Görseli- Hastane görseli), 44 (Ehrami 
Karaçam görseli), 45 (Yemek görselleri), 46-47 (Yemek görselleri), 50 (Macar Evi görselleri), 51 (Germi-
yan Sokağı ve Geleneksel Kütahya evleri görseli), 53 (Kütahya cadde görseli), 55 (Okul bahçesi görseli), 
57 (Deprem Anıtı görseli), 61 (Tunçbilek beldesi ve termik santral görseli), 62 (Kütahya Adliyesi görseli), 
63 (Germiyan Sokağı görseli), 65 (Seramikçi görseli), 69 (Çini vazo görseli), 72 (Linyit kömürü ve Bor 
kristali görseli), 74 (Kütahya ASB ve Azot fabrikası görselleri), 78 (Sayfadaki tüm görseller), 79 (Çiniciler 
görseli) 81 (Seramik tabak ustası görseli), 82 (Porselen fincan görseli), 83 (Sayfadaki tüm görseller), 84 
(Sayfadaki tüm görseller)
86 (Karayolu ulaşım görseli), 87 (Tren garı ve Zafer Havalimanı görselleri), 90 (Kütüphane görseli), 91 
(Hezar Dinari Kültür Merkezi görseli), 94 (Sayfadaki tüm görseller), 100 (Hisarlı Ahmet görseli), 104 (Bey-
lerbeyi MTAL binası görseli), 105 (Sayfadaki tüm görseller), 106 (Sayfadaki tüm görseller),

Kütahya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Arşivi

42 (Muratdağı görseli- Simav Gölcük görseli), 67 (Zafer Anıtı görseli),
76 (Orman ve Amazonlar Lahti görselleri), 79 (Çini Müzesi görseli)

Kütahya Belediyesi Arşivi 38 (Hayvan barınağı görseli), 102 (Mahalli Kurtuluş günü görseli)

Kütahya Olgunlaşma Estitüsü 
Arşivi

49 (Yöresel kıyafetli biblo görselleri- Ayşe Kaçan kolleksiyonu)

Kütahya AFAD Arşivi 57 (Simav depremi görseli)

Hacıkebir Muhtarlığı Arşivi 107 (Rahvan At Yarışı görselleri)

Simav Kent Müzesi 82 (Kilim dokuyan kadın görseli)

112 Kurumsal Kimlik Kataloğu 88 (122 Maskot görseli)

Kütahya Müze Müdürlüğü 65 (Sikke görseli)
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Sel baskını görseli
Sayfa 24 (https://www.afad.gov.tr/tr/34517/Manisada-Asiri-Kar-Yagisi-Su-Baskini-ve-Kayip-
Olaylarina-Mudahale) (Erişim Tarihi: 04/09/2019, Erişim Saati: 15.51),

15 Temmuz görseli
Sayfa 24 (15 Temmuz Görseli https://kurumsal.15temmuz.gov.tr/)
(Erişim Tarihi: 29/08/2019, Erişim Saati: 16.45), 

Ağaç görseli
Sayfa 38 (https://www.arifiye.bel.tr/ab2/images/stories/osbyol4s.jpg)
(Erişim Tarihi: 02/09/2019 Erişim Saati: 14.37),

Akkaş Mehmet Tunçbilek 
görseli

Sayfa 61 (http://www.tuncbilek.bel.tr/userfilestunc/images/07.jpg)
(Erişim Tarihi:13/09/2019 Erişim Saati:11.01),

Seyyid Ömer Hazretleri’nin 
türbesi görseli

Sayfa 61 (http://www.seyitomer.bel.tr/wp-content/uploads/2018/02/8.jpg)
(Erişim Tarihi:17/09/2019 Erişim Saati:16.21),

SLİ Kömür sahası görseli
Sayfa 72 (http://www.eli.gov.tr/depo/elii.jpg)
(Erişim Tarihi:18/09/2019 Erişim Saati:14.41),

Zeybek görseli
Sayfa 96 (http://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/5696/halk-oyunlari-yarismasi#)
(Erişim Tarihi:28/10/2019 Erişim Saati:10.10),

Yağlı Güreş görseli
Sayfa 107 (https://domanic.bel.tr/wp-content/uploads/2017/08/657.G%C3%9CRE%C5%9ELER.jpg)
(Erişim Tarihi:21/10/2019 Erişim Saati:15.58),

Okçu görseli
Sayfa 107 (http://www.kutahya.bel.tr/HaberResimleri/3290_6.jpg)
(Erişim Tarihi:24/10/2019 Erişim Saati:15.20).
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