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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
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,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hak’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 fedâ?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

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

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-ı mücerred 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.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

M E H M E T  A K İ F
E R S O Y





Ey  Türk  genç l iğ i !  
 

Bi r inc i  vaz i fen ,  Türk  i s t i k la l in i ,  Türk  Cumhur i ye t in i ,  i l e lebet ,  muhafaza  ve  müdafaa
etmekt i r .  

 

Mevcud iye t in in  ve  i s t i kba l in in  yegâne  temel i  budur .  

 

Bu  temel ,  sen in ,  en  k ı ymet l i  haz inend i r .  

 

İ s t i kba lde  dah i ,  sen i ,  bu  haz ineden  mahrum  etmek  i s teyecek ,  dâh i l i  ve  har ic i ,
bedhah la r ın  o lacakt ı r .  

 

Bi r  gün ,  i s t i k la l  ve  cumhur i ye t i  müdafaa  mecbur i ye t ine  düşer sen ,  vaz i feye  at ı lmak  i ç in ,

i ç inde  bulunacağ ın  vaz i ye t in  imkân  ve  şe ra i t in i  düşünmeyeceks in !  

 

Bu  imkân  ve  şe ra i t ,  çok  namüsa i t  bi r  mahiyet te  tezahür  edeb i l i r .  

 

İ s t i k la l  ve  cumhur i ye t ine  kas tedecek  düşmanla r ,  bütün  dünyada  emsa l i  görü lmemiş  bi r
ga l ib i ye t in  mümess i l i  o lab i l i r l e r .  

 

Cebren  ve  h i le  i l e  az iz  va tan ın  bütün  ka le le r i  zapt  ed i lmiş ,  bütün  te r sane le r ine
g i r i lmi ş ,  bütün  ordu la r ı  dağ ı t ı lmı ş  ve  memleket in  her  köşes i  bi l f i i l  i şga l  ed i lmiş

o lab i l i r .  

 

Bütün  bu  şe ra i t ten  daha  e l im  ve  daha  vah im  o lmak  üzere ,  memleket in  dâh i l inde
ik t ida ra  sah ip  o lan la r  ga f le t  ve  da la le t  ve  hat ta  h ıyanet  i ç inde  bulunab i l i r l e r .  

 

Hat ta  bu  i k t ida r  sah ip le r i  şahs i  menfaat le r in i ,  müstev l i l e r in  s i yas i  emel le r i y le  tevh i t
edeb i l i r l e r .

 

Mi l le t ,  f ak r -ü  za ru re t  i ç inde  harap  ve  bi tap  düşmüş  o lab i l i r .

 

Ey  Türk  i s t i kba l in in  ev lad ı !
İ ş te ;  bu  ahva l  ve  şe ra i t  i ç inde  dah i ,  vaz i fen ,  Türk  i s t i k la l  ve  cumhur i ye t in i  kur ta rmakt ı r !

 

Muhtaç  o lduğun  kudret ,  damar la r ındak i  as i l  kanda  mevcut tu r .
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ÜNİTE 1
Ş E H İ R L E R İ N  H İ K A Y E S İ

ŞEHRİMİZ
MUĞLA

 



Bir yolcu gemisi aniden kopan fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar

geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu

kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla

kıyıda kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın

birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım.

 

Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana

rastlamadım, galiba uzun bir süre bu adada tek başıma yaşamak zorunda

kalacağım.

Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük

bir mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim. 

 

 

BİRLİKTE YAŞAMANIN
GEREKLİLİĞİ

 

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 kışında

yiyebilmek için kuruttum.
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Adaya sürüklenen yolcu, birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda

kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz?

Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?
 

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız.

Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim
kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek
başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde
yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede
yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve
içecekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin
yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer.
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Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası

iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz,

arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak

üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz.

Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı

ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak

gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya

dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere

yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar.

Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına

duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve

üzüntülerini paylaşırız.

Buğdayın ekilmesi , hasat edilmesi , öğütülerek

un hâline getirilmesi ve unun da hamur

yapılarak pişirilmesi gerekir . Bu işleri yapabilmek

için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur . Bu araç

gereçleri üretebilmek için de çeşitli

mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır . Tek bir

insanın , bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi

oldukça zordur .

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler ,

okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü

içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır .

O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı

kolaylıkla karşılayabiliriz .
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Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl

geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı.

Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını

doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen

değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler.

Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler.

Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca

sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla

birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk

yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler.

Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer

köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar.

Böylece ticaret hayatını başlattılar.

 

 

 

ŞEHRİ TANIYORUZ

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak

şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde

Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın

nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

Tar�h önces� dönemlerde �nsanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı?
H�ç düşündünüz mü?
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Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de

varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir

deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok

olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o

şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik

gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır.

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun

giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde

yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz,

hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak

da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir.

Tarihi geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin

başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu

özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat

eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi

doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir

de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde

sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde,

güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının

karşılanması için şehirde fırıncı, kasap, demirci, marangoz, terzi gibi meslekler ortaya çıktı.

Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan

korunabilmesi gibi ihtiyaçları yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis

tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani

ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır

yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler,

ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Ant
alya

, Ka
leiç

i Bolu, Abant
Nevşehir , Göreme
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F e t h � y e ,  K a y a k ö y

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun;

eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın

olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle

çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet

sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence

için birçok sosyal mekân bulunmaktadır.

Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. İş

bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime

sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar,

ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze,

kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren

fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli

bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı

bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir

yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre

düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü

şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen

yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar

ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz.

Mekâna anlam ve değer katan insanın

kendisidir. Terkedilmiş şehirler bunu bize

en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın

Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada

yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç

etmesiyle terkedilmiş bir yerleşim yeri

hâline gelmiştir.
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ŞEH İR  VE

MEDENİYET

MARMARİS
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“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından

birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir

toplumun maddi ve manevi varlıklarının,

düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin

tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği

ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni

Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam

dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine

şehrine dayanmaktadır. Medine,

peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde

zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri

şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki

artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler

adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı

üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların

bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu

özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir

araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür

ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan

şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel

birikimlere sahip insanların kendilerini ifade

etmelerine imkân vermektedir.
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Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir medeniyet,

kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler

şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren anlayışın sahibi olan

medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme

özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

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

bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

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

 

KURTUBA 

Fenikeliler tarafından bugünkü

İspanya’da kurulmuştur.

Müslümanların İspanya’ya

gelişiyle Endülüs Emevi

Devleti’nin başkenti olmuştur.

Bu dönemde Avrupa’nın en

önemli eğitim, bilim, kültür ve

sanat merkezidir. Burada

açılan medreselerde dünyanın

farklı bölgelerinden, farklı

inançlara mensup dünyaca

ünlü bilim insanları yetişmiştir.

Kurtuba, döneminin en iyi

eğitim veren okullarına ev

sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk

ışıklandırılan şehir olan

Kurtuba, Avrupa’da ilk

üniversitesi olan şehirdir.

Burada yapılan bilimsel

çalışmalar Avrupa’da

Rönesans’ın ortaya çıkmasına

katkıda bulunmuştur. Endülüs

Emevi Devleti Dönemi’nde

yapılan Kurtuba Ulu Camii bu

şehirde bulunmaktadır.

 

KURTUBA
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Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması,

yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal,

askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti

olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine

model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca

Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir.

Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz

Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için

olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli

Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya

başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine

örnek olmuştur. 

 

M E D İ N E

MEDİNE
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P A R İ S

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris,

Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın

merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası hızla göç alan

şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini

bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta

dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler

şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen

merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,

turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İ S T A N B U L

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve

Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar

boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı

kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber

İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali

Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı

medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara mensup

ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

S I R A  S İ Z D E
Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin
kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı Devletlerine başkentlik yapmıştır.
 

PARİS

İSTANBUL

KURTUBA
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uygun

şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak

insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri

“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam

biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik,

sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak

hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki kurmaya

başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir.

Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları

farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık,

çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını

oluşturmaktadır.
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Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sahiptir.

Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve

iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar

mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk

kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını

sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selamlaşmak,

hem onu hem de bizi mutlu edecek, hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim

için güvenli bir alan hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı

şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara

ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara

herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı

şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

 

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç evler,

cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa ya da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere

açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.
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İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini

belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve

ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan kimsedir.

Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle

sağlanabilmektedir.

 
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı

sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak

aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir.

Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte

yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm

insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

 

İSTANBUL,

KAPALIÇARŞI
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ÜNİTE 2
Ş E H İ R D E  Y A Ş A M

ŞEHRİMİZ
MUĞLA
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ŞEHİR
VE
SOSYAL
YAŞAM 

“Yaşam mekânı  o larak  şeh � r ler
sosya l  hayat ın  çok  hareket l �
o lduğu yer lerd � r . ”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.

Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını

sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları

ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro,

lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane,

ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal

yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda

insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi

ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve

kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel

yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki

ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve

çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka

şehirden ayırt etmemizi sağlar.

.
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Ş E H R İ N  S O S Y A L  Y A Ş A M I N I N  Ö Z E L L İ K L E R İ  Ş U N L A R D I R :

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

 

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür.

Günümüzde şehirler, önemli değişimler

yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden

kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de

2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve

ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde

yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler,

nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim

yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin

çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik,

toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik

gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç

edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak

da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı yetersizliği,

kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma

ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da bir başka önemli bir sorun olarak ortaya

çıkmıştır.

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine

bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız başına

üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal

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

 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı

insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları,

dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve

yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya

ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu

açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini

vurgulamaktadır.
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“Sosya l  yard ımlaşma ve  dayanışma b � r  m� l le t � ,  top lumu,  şehr �
ayakta  tutan  öneml �  unsur lardandı r . ”
 

 

Bir  toplumun  huzuru ,  mutluluğu ,  geleceği  bireyler  arasındaki  sosyal  dayanışma  ve

yardımlaşma  ruhuna  bağlıdır .  Bazen  insanlar  sosyal  hayatta  kendi  gayretleriyle

üstesinden  gelemeyecekleri  sorunlarla  karşı  karşıya  kalabil ir ler .  Böyle  durumlarda

toplumsal  dayanışma  ve  yardımlaşma  içeris inde  hareket  edebilmek ,  “millet ”  olmanın  bir

gereğidir .  Bu  dayanışma ,  yardımlaşma  ve  birl iktel ik  duygusunu  birçok  örnek  olayda

görmek  mümkündür .  Örneğin  deprem  ve  sel  gibi  doğal  afetlerde  insanların  birbir lerine

yardım  etmesi  bunun  bir  göstergesidir .  Türk  milleti  1999 ’da  Marmara ’da ,  2011 ’de  Van ’da

meydana  gelen  depremlerde  büyük  bir  yardımlaşma  ve  dayanışma  örneği  göstermiştir .

Türk  milleti  sadece  doğal  afetler  karşısında  değil  toplumsal  olaylar  karşısında  da  bu

dayanışma  ve  yardımlaşmanın  en  güzel  örneğini  vermiştir .  Örneğin  15  Temmuz  2016 ’da

hain  darbe  giriş imine  karşı  milletimizin  kahramanca  mücadele  etmesi  bunun  bir

kanıtıdır .
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen medeni

kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar”

anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen

içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı

sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen

görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her

ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları

insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak

gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk

görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl

uyguluyor.

 

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

Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı

önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde

açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya

özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle

konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

 

İlk Çağ düşünürlerinden

Aristoteles (Aristo) “Bir şehir,

farklı insanların yaşadığı

mekânlardan oluşur. Benzer

insanlar bir şehir meydana

getiremezler.” demiştir. Yani

şehirlerde farklı özelliklere sahip

birçok insan yaşamaktadır. Bu

farklılıklara saygı göstermeli, bu

farklılığın şehrimizi

zenginleştirdiğini

unutmamalıyız. Şimdi şehir

yaşamında uymamız gereken

kuralları inceleyelim.

 
ARİSTO
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İbadethane le r ,  i n san la r ın  din i  i nanç la r ın ın  gerekt i rd iğ i  şek i lde  ibadet  et t i k le r i
ye r le rd i r .  İbadethane le re  g iderken  temiz  ve  uygun  k ı ya fe t le r  g iymel i y i z .

İbadethane le rde  yüksek  ses le  konuşmamal ı ,  ibadet  eden le r in  dikkat in i  dağ ı tacak
dav ran ı ş la rda  bulunmamal ı y ı z .

Pikn ik  a lan la r ı  ve  park la rda  ağaç la ra  ve  diğer  bi tk i l e re  za ra r  ve rmemel i y i z .

Diğer  i n san la r ın  rahats ı z  o lacağ ı  şek i lde  müzik  din lemek ,  gürü l tü  yapmak  g ib i
dav ran ı ş la rdan  kaç ınmal ı y ı z .  Çöple r imiz i  çöp  kutu la r ına  atmal ı y ı z .

Kat ı l acağ ımız  tö ren le r in  tü rüne  uygun  şek i lde  g iy inmel i ,  sess i zce  tö ren i
i z lemel i ,  gerek i yo r sa  beğen imiz i  a lk ı ş  g ib i  davran ı ş la r l a  i f ade  etmel i y i z .

Törene  vakt inde  g i tmel i y i z .  Tören  ak ı ş ın ı  bozacak  söz  ve  davran ı ş la rdan
kaç ınmal ı y ı z .

  

S inema  ve  t i ya t ro  g ib i  kü l tü r - sanat  f aa l i ye t le r in in  gerçek leş t iğ i  mekân la ra
zamanında  g i tmel i ,  cep  te le fonumuzu  kapatmal ı y ı z .  Göste r i  s ı ra s ında  diğer
insan la r ı  rahats ı z  ed ic i  her  tü r  davran ı ş la rdan  kaç ınmal ı y ı z .

Al ı ş ve r i ş te ,  a lacağ ımız  ürünü  seçerken  ra f l a r ı  ve  tezgâh ı  dağ ı t ım  görev l i l e re
ka r ş ı  naz ik  o lmal ı y ı z .  Al ı ş ve r i ş imiz  bi t t i k ten  sonra  kasada  s ı raya  g i rmel i y i z .

Yaş l ı ,  enge l l i ,  hami le  ya  da  çocuk lu  k imse le re  önce l i k  ve rmel i y i z .
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ŞEHRİN
FIRSATLARI
VE
RİSKLERİ
ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN

Sabahın erken saatleri… Şehir

sakinlerinin çoğu uyurken bazıları

çalışmaya başlamış bile . Temizlik

işçileri caddeleri süpürüyor , ardından

araçla caddeler yıkanıyor . Fırıncılar

çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar .

Bazıları ise daha evlerine gitmemiş

bile . Hastanedeki nöbetinden dönen

doktor , güvenlik görevlileri ve daha

birkaç kişi hâlâ dışarıda .

Sabahın ilerleyen saatlerinde

caddeler iyice kalabalıklaşıyor . Herkes

bir yerlere koşuşturuyor .

Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış ,

çocuklar ise okullarına gidiyor .

Şehirde pek çok okul var , tabii pek

çok da öğrenci . Caddeler otobüs ve

arabalarla doldu . Neyse ki bir yere

ulaşmak için kullanabileceğimiz pek

çok ulaşım aracı var ; otobüs , metro ,

tren . . . İki araba köşede çarpışmış ve

iki caddeyi de tıkamış . Araç kuyruğu

uzayıp giderken insanlar işlerine

vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı .
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Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer

açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne çok

dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan

fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı

bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da

eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor.

Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir

grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için

bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su

borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın

kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor.

Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir

ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok

hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın

hastaneye götürüyor.

 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor.

Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor.

Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını

doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava bozuyor.

İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini

açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir

kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor.

Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis

çağrılıyor.

 

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli

rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile

ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders

bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç

yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak

evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını

toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur

şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı.

İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya

geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan

mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.

 

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler

akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir

mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla

kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle

olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre

karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor,

çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için

duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden

seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun

başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki

resim kursu başlamış bile.
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Okuduğunuz metinde şehrin
hangi fırsat ve risklerinden söz
edilmiştir? Bunlara başka neler
ekleyebilirsiniz?

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 imkânlarının

fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin

yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya

yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun

yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme,

devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere

erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim

sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu

şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün

bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli

hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok sayıda

insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan

bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli

suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz

sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler

üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.
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Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime

kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine

göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme

imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar

lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar,

üniversiteler).

Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane,

atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal

bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha

fazladır.

Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs,

sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı

vardır.

Eğitimle alakalı konferans, seminer,

sempozyum gibi etkinlikler de şehir

merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

ŞEHRİN
FIRSATLARI
EĞİTİM  FIRSATLARI

SAĞLIK  FIRSATLARI

Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp

fakülteleri şehir merkezlerindedir.

Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık

personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.

Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde

daha kolay ulaşılabilir.

Şehir  merkezlerindeki  hastaneler,  kırsal

bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir

merkezlerine daha yakındır.

Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle

şehir merkezlerindedir.

Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde

yürütülmektedir.

Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet

göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha

kolay iş bulabilmektedir.

İŞ  FIRSATLARI
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SANAT ,  SPOR  FIRSATLARI
VE  SOSYOKÜLTÜREL
FIRSATLAR

Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir

merkezlerindedir.

Şehir merkezlerinde her branştan spor

kulüplerine katılabilme imkânı vardır.

Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı

vardır.

Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde

bulunmaktadır.

Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok

şehir merkezlerindedir.

 

ULAŞIM  FIRSATLARI

Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın

kullanılmaktadır.

Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça

gelişmiştir.

Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı

kolaydır.
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ŞEHİRDE

KARŞILAŞILABİLECEK

RİSKLER

Şeh i r ,  f ı r sa t la r  sunduğu  kadar
baz ı  r i sk le r  de  i çe r i r .  Doğa l
a fe t le r ,  ş iddet ,  madde
bağ ıml ı l ığ ı ,  t ra f i k  kaza la r ı ,
c inse l  i s t i smar  bunla rdan
baz ı l a r ıd ı r .

 

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler

insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler

gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal

kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla

olduğundan daha fazla zarara neden olan

afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir.

Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde

olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal

afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal

kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece

deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük

şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri

üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan

fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir.

Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın

en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa

etmek ve toplum olarak depreme karşı alınacak

önlemler konusunda bilinçlenmektir.

DEPREM
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Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.

Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.

Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya

döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize

düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.

Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.

Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.

Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı

duruncaya kadar değiştirmeyiniz.

Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere,

asansörlere panikle koşmayınız.

Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden

uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.

Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil

hatlarından uzakta kalınız.

Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı

hazırlıklı olunuz.

Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile

bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.

Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.

Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli

eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.

Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

"DEPREM  ÖNCESİNDE ,  SIRASINDA  VE
SONRASINDA  YAPILMASI  GEREKENLER "
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SEL

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı

sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani

sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız

çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel

felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu

felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır.

Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının

doldurulup imara açılması, nehir yataklarının

değiştirilmesi ve alt yapı yetersizlikleri sel

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir.

Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak

bulunduğumuz çevrede selin ortalama

yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye

çalışmalıyız. Acil durum eylem planları hakkında

önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye

yollarını sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye

için hazırlıklı olmalıyız.

 

TRAFİK

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu

her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte,

on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve

dünyada meydana gelen trafik kazalarında en

büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü,

yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir.

Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak

hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine

karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

T ra f i k te  yaya  o la rak  uymamız
gereken  kura l l a r

Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.

Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan

yürümeliyiz.

Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa,

daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.

Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.

Duran bir taşıtın önünden ve arkasından

geçmemeliyiz.

Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
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Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.

Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.

Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.

Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.

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

ŞİDDET

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak

yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal

hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. Aldığımız

bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle

durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimiz veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı,

onlardan yardım istemeliyiz. Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın

ihtiyacına saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete

gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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ENGELSİZ
YAŞAM

"EN  BÜYÜK  ENGEL  SEVG İS İZL İKT İR "

“Ben im  ad ım  Mert .

Yürüme  enge l l i y im .

Sadece  bacak la r ımı
ku l l anamıyorum ,  o
kadar .  Bu  yüzden  bi r
teker lek l i  sanda lyem
var .  Ülkemizde
yürüyemeyen ,

konuşamayan ,

i ş i temeyen ,

göremeyen  ya  da
z ih inse l  enge l i  o lan
mi l yon la rca  i n san ın
o lduğunu  bi l i yo r
musunuz ?  S iz  de
şaş ı rd ın ı z  değ i l
mi ?  Çünkü  et ra f ta
çok  f az la  enge l l i
gö rmüyorsunuz .

Pek i ,  neden ? ”
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Mert ’ �n  sorusuna  ne  cevap  ver � rs �n �z?

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler özel

mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları

mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat

bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu

nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir

başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere

kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının

düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 
Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır.

Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı profili

çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi

dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam

alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla

yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin,

çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara

örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân

tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda

kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek,

yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir

zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle

ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 
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Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli

sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı

boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların

iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde

olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme

engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını

sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler

olmalıdır.

 

 
Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği

görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır. 

 
Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde

bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına

rahatça binilebilmelidir.

 
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için

asansörler bulunmalıdır.

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde

bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi

yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ş � m d �  e n g e l s � z  y a ş a m  a l a n l a r ı n ı

d o ğ r u  u y g u l a y a n  ş e h � r l e r d e n  b � r k a ç

ö r n e k  � n c e l e y e l � m
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ŞEHİRDEKİ
DİĞER
CANLILAR

Şehir sadece insanlardan, binalardan,

yollardan ve araçlardan oluşmaz.

Ağaçları, çiçekleri, insanları ve

hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde

insanlar kadar diğer canlıların da

yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan,

diğer canlıların da haklarını gözetmeli;

onlara karşı merhametli ve duyarlı

olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı

olmak, yaşadığımız çevrenin doğal

koşullarının ve çeşitliliğinin

korunmasıyla mümkündür. Bilim

insanları, insan hayatının devamı için

doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi

gerektiğini vurgulamaktadır. Bu

nedenle, şehrimizde yaşayan diğer

canlıları da düşünerek hareket

etmeliyiz.

 

 

 
 

Hem tarihte hem de günümüzde

insanların doğaya ve diğer canlılara

karşı duyarlılıklarının birçok örneği

vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi,

Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol

yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar

ağacına zarar vermemek için yol

projesini değiştirmiştir. İzmir

Büyükşehir Belediyesi de aralarında

yüz yıllık çınarların bulunduğu 50

ağacı koruma altına alarak bu

ağaçların bakımını yapmıştır.

Ülkemizin birçok şehrinde hayvan

barınakları kurulmuştur. Bu sayede

sokak hayvanlarının bakım, barınma ve

sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 
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Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı

kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan kurtlara et

verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı

atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca

cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr

vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı

yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

 
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün

çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının

kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının

kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde

biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı

günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak

anılmaktadır.

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve

duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir;

güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür.

Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati

biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz.

Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili

birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

S�z  de  çevren �zde  gördüğünüz  veya
yapt ığ ın ız  uygulamalar ı  söy ley �n �z .

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim

için sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez,

bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta.

Buradaki bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar

vermemeliyiz.

 
Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su

bırakabiliriz.Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o yere

tekrar gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve

köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz

olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak

olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine

yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak

bir yuva yapabiliriz.
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Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler

yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut

sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve

köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını

kurtarabiliriz.

 

Ü l k em i zd e  ha y v an l a r a  i y i  v e  u ygun  muame l e  ed i lme s i n i ;  ha y v an l a r ı n

r a h a t  y a ş ama l a r ı n ı ,  on l a r ı n  en  i y i  ş e k i l d e  k o r unma l a r ı n ı ;  he r  t ü r l ü

mağdu r i y e t l e r i n i n  ön l e nme s i n i  s a ğ l amak  amac ı y l a  5 1 9 9  s a y ı l ı

H a y v an l a r ı  Ko r uma  Kanunu  ç ı k a r ı lm ı ş t ı r .

Bu  kanuna  ayk ı r ı  davranmanın  suç  o lduğunu  ve  bu  suçu
i ş leyen le r in  ceza land ı r ı ld ığ ın ı  bi l i yo r  muydunuz ?

Ş E H R İ M İ Z  M U Ğ L A   |  4 3



ÜNİTE 3
Ş E H R İ M İ  T A N I Y O R U M

ŞEHRİMİZ
MUĞLA
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Muğla Türkiye’nin güneybatı uç tarafında yer alan, Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya illerine

sınırı olan ilimizdir. On üç ( Bodrum, Dalaman, Datça, Köyceğiz, Kavaklıdere, Fethiye,

Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan) ilçeden oluşan olan Muğla,

Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahiptir. Muğla ilinde Bafa gölü (Milas ilçesi) ve Köyceğiz

Gölü (Köyceğiz) olmak üzere iki göl; Çine Çayı, Esen Çayı ve Dalaman Çayı olmak üzere üç

akarsu bulunmaktadır. Muğla ili sahip olduğu zengin linyit yatakları nedeniyle üç termik

santrale ev sahipliği yapmaktadır. Bu termik santraller Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy de

bulunmaktadır. Muğla'nın en önemli ekonomik kaynakları tarım ve turizmdir. Türkiye’nin en

önemli bal üretim merkezlerinden olan Muğla'da hem çiçek hem de çam balı üretimi

yapılmakta ve Türkiye’nin bal ihtiyacının büyük bölümü karşılanmaktadır. Sığla ağacı

dünyada sadece Marmaris – Köyceğiz hattında yetişmekte olan endemik bir türdür ve

ağaçtan çıkan sığla yağı eczacılık açısından önem arz etmektedir.

ŞEHRİMİ  TANIYORUM
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Muğla’nın zengin bitki örtüsü ve iklimsel

özellikleri yemek kültüründe sebzelerin ve

çeşitli otların fazlaca kullanılmasına sebep

olmuştur. Kabak dolması, turp otu, tilkişen,

börülce gibi ot ağırlıklı yemekler Muğla

mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Ayrıca

ilkbahar döneminde dağlarda yetişen

Kuzugöbeği mantarı önemli ve ekonomik

değeri yüksek lezzetlerdendir. Muğla'da evler

genellikle taştan yapılmış bacalarında Muğla'ya

özgü bir mimari kullanılmıştır. Muğla'ya özgü

geleneksel baca yapısı Rum ustalar tarafından

inşa edilmiş, zaman içinde Türk ustalar bu

evlerden yapmaya başlamıştır. Bu baca

yapısının ortaya çıkmasında halk arasında “Deli

Mehmet” olarak adlandırılan poyrazın yağmurla

karışıp her yönden yağması etkili olmuştur.

Baca yapısında 28 alaturka kiremit taş işçiliğiyle

birleştirilmiştir.

Muğla ilindeki nüfus dağılımı ekonomik

faaliyetlere, ulaşım olanaklarına göre farklılık

göstermektedir. Turizm faaliyetlerinin yoğun

olduğu kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluk

göstermekle birlikte, mermer sanayisinin olduğu

kesimlerde de nüfus yoğunluğu vardır. Muğla

ilinde nüfus dağınık yerleşme eğilimindedir.

Cam ve seramik sanayinin ham maddesi

sodyum feldspat, krom, mermer ve linyit

bölgede yoğun olarak bulunur. 2 ulusal ve

uluslararası havalimanı, 9 deniz hudut kapısı, 24

yat limanı ile duble ve gelişmiş kara yolu ağı ile

Muğla’ya 4 mevsim ulaşılabilir. Muğla deniz,

kum, güneş ekseninde yoğunlaşmış turizm

potansiyeli yanında, son yıllarda kültür turizmi,

doğa turizmi, agro turizm ve termal turizm gibi

alternatif turizm olanaklarına da sahiptir.

S iz  de  Muğla  i l e
i lg i l i  a i le

büyük le r i  i l e
konuşup

öğrend iğ in i z  yen i
b i lg i l e r i  s ın ı f

a rkadaş la r ın ı z la
pay laşab i l i r s in i z .

KUZUGÖBEĞİ

MANTARI
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M U Ğ L A ' D A  N Ü F U S  

Tab lo 1 . 1  Muğla  İ l i  Nüfus  Yoğun luğu  ve  Nüfus  Art ı ş  Hız ı  (TÜİK  ve r i l e r ine  göre
düzen lenmiş t i r . )

Tab lo  1 .  2 .  Muğla  Nüfusunun  Cins i ye te  Göre  Dağ ı l ımı   (  TÜİK  ve r i l e r ine  göre
düzen lenmiş t i r . )
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Tab lo  1 .3  Ayd ın  –  Deniz l i  –  Muğla  İ l l e r i  İ k t i sad i  Ver i l e re  Göre  Nüfus  Dağ ı l ımı      

(  TÜİK  ve r i l e r ine  göre  düzen lenmiş t i r . )

Grafikler incelendiğinde Muğla'daki nüfus yoğunlunun son yıllarda artış gösterdiği gözlenmektedir.

Toplam kadın - erkek nüfus oranı yıllar boyunca aynı oranda gitmekte, sektörel dağılımda ise

turizmin gelişmesiyle iş gücü oranı artmaktadır.

Muğla aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ilimizdir. Deprem haritaları incelendiğinde Muğla’nın

birinci derece deprem bölgesi olduğu görülmektedir. Bu nedenle binalar yapılırken depreme

dayanıklı yapılmalı ve halk deprem konusunda bilgilendirilmelidir. Muğla ili Türkiye ormanlarının

büyük bölümünü kapsaması nedeniyle orman yangınlarının yaşandığı bir yöredir. Özellikle yaz

aylarında hava sıcaklıklarının artması, havadaki nem oranının düşmesi ve insanların ihmalkâr

davranışları sonucunda orman yangını riski artmakta, ormanlarımız yok olma tehlikesiyle karşı

karşıya kalmaktadır. Ormanların korunması için çevreye atık atılmaması, orman alanlarında veya

ormana yakın yerlerde ateş yakılmaması gerekmektedir. Yangın çıkması muhtemel durumlarda

veya yangın görüldüğünde Alo Yangın İhbar Hattı 177 aranmalıdır.
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Antik Karya Bölgesi'nin en eski yerleşim

alanlarından olan Muğla, sırasıyla Karya, Mısır,

İskit, Asur, Dor, Met, Pers, Makedon, Roma,

Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1284 tarihinde

Türk egemenliğine girmiş olan Muğla ilinin antik

adı çeşitli bulgu ve kaynaklara göre “Mobella,

Mobolia, Moğola" olarak geçmektedir. Evliya

Çelebi, Seyahatnamesinde Muğla adının geldiği

yerden şöyle bahsetmektedir:“ Tarihte büyük bir

savaş olmuş ve Rum keferesinin elinden

Menteşe Oğlu Darahikey Veziri Muğlı Bey

fethetmiştir. Muğlı Bey Mahan memleketinde

Hz. Muhammed (SAV)’i rüyasında görüp daha

sonra ulemanın huzurunda İslamiyeti kabul

etmiştir. Muğla Kalesi’ni fethettikten sonra ise bu

şehrin ismi Muğla diye anılmaya başlanmıştır.

Farsça'da Muğ kâfir anlamına gelmektedir. Muğlı

Bey Müslüman olduktan sonra birçok hizmetler

yapmış ve birçok gazaya katılmıştır. ” Evliya

Çelebinin bahsettiği bu hikâye günümüzde

doğrulanmamış da olsa hâlâ dilden dile

anlatılmaktadır.  M.Ö. 3400 tarihinde bölgeye

gelen kavmin başında “Kar” adında bir önder

bulunmakta idi. Bu nedenle bölge Karya olarak

anılmaya başlanmıştır. Karya kuzeyden Lidya,

batıdan Frigya ve güneyden Likya ile çevrilidir.

Bu sınırlar kuzeyde Söke, Aydın ve Nazilli’nin

üstünden başlamakta, güneyde Dalaman

Çayı’nın döküldüğü yerde bitmektedir. Bu

sınırlar bölgenin bugünkü sınırlarına çok

yakındır. Karya’nın toplu yerleşim merkezleri

Muğla ve Milas’tır. Bu çağda Karya Bölgesi, Ege

Denizi’nden gelen Yunan sömürge dalgalarına

sahne olmuştur. Muğla’da tarihi kalıntılar olarak

103 ören yeri vardır.  

MUĞLA 'NIN  TARİHSEL

GELİŞİMİ

LABRANDA ANTİK

KENTİ

MUĞLA,

MERKEZ

ULA SOKAKLARI
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260 yıllarından itibaren Menteşe’nin eski sahibi

Bizanslılar, Karya ülkesine yeni gelmeye başlayan

İslam-Türk unsurlarla tanışmaya başladılar.

Özellikle Denizli-Fethiye arasında uzayan geniş

yaylak ve otlaklar, Menteşe Bey’den önce gelip

yöreyi yurt edinen gezgin Türkmen obaları ile

doldu taştı. Menteşe Bey 1284 yılında Aydın Güzel

Hisar’da Taralleis Savaşı olarak bilinen gaza olayı ile

Karya topraklarına girdi. Menteşe Bey, Karya’nın

içlerine kadar uzandıkça, Bizans nüfusunun önemli

bölümünün kıyılara ya da adalara kaçtığını gördü.

Batı Anadolu'nun en büyük oymak reisi Germiyan

Bey’e mektup yazdı. Yeni fethedilen ve nüfustan

büyük ölçüde eksilen Karya topraklarına Germiyan

boylarından cemaat istedi. Bu isteği uygun bulan

Germiyan Bey yeni fethedilen Karya topraklarına

çok sayıda tirler ve cemaatler göndermeye başladı.

Böylece yörenin ilk nüfusu Germiyan Türklerinden

oluştu. Karya adı bırakıldı, yöreye “Menteşe” adı

verildi. Menteşe Beyliği Osmanlılar tarafından ilk

zapt tarihi olan 1290’lara kadar sakin ve müreffeh

yaşadı. Kuzey limanı Balat’tan ve güney limanı

Gökova’dan Menteşe dışına buğday, safran, susam,

bal, balmumu, palamut, şap, maroken, deri, halı

ihraç edildi.

Buna karşılık aynı limanlardan Menteşe’ye devrin

en önemli ithalat ürünlerinden  sabun, kalay,

kurşun ve bunun gibi mallar getirilerek hem

Menteşe’nin ihtiyaçları karşılandı hem de daha iç

bölgelere giden deve kervanları ile ticaretin alanı

Anadolu’nun diğer illerine taştı. Menteşe diğer Türk

beylikleri içerisinde birden gelişen Osmanlı Beyliği

karşısında fazla dayanamazdı. Bütün Türk

beyliklerini tek çatı altında toplama politikası

güden ve giderek cihan imparatorluğuna yönelen

Osmanlı Devleti, Yıldırım Beyazıt zamanında,

Menteşe Beyliğini Osmanlı topraklarına kattı.

1424’te, Menteşe’nin Osmanlı Sancağı oluşunu

izleyen yıllarda, Muğla’yı Osmanlı Sultanı Kanuni

Sultan Süleyman ziyaret etti. Rodos Adasını almak

üzere 16 Haziran 1522 tarihinde İstanbul’dan

100.000 kişilik ordu ile Menteşe iline hareket eden

Kanuni, 23 Temmuz 1522 günü Muğla’ya geldi.

Karabağ’da otağını kurdu. 28 Temmuz 1522’de

Rodos’a ulaşan Kanuni, aynı yılın ekim ayında

Rodos’u aldı. Dönüş yolunda da aynı güzergâhı

takip etti ve 8 Kasım 1522 günü Muğla’ya geldi, o

gün mola verip otağını kurdu. O güne kadar

alınamayan Bodrum Kalesi’nin fethi için Palas

Mustafa Paşa’yı görevlendirdi. Tamamlanan bu

fetih ile ilin bugünkü sınırları çizilmiş oldu.
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Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşın'ndan

yenik çıkınca toprakları itilaf devletleri tarafından

paylaşılmış ve Muğla 11 Mayıs 1919'da İtalya

tarafından işgal edilmiştir. Anadolu’nun işgali

sırasında Muğla'da Kocahan Mitingi düzenlenmiş

ve tüm Anadolu şehirleri gibi Muğla’nın da bu

işgallere direneceği ilan edilmiştir. Kentte Vatan

Müdafaa Cemiyeti, Serdengeçtiler Müfrezesi,

Muğla Kuva-yi Milliyesi gibi direniş komiteleri

kurulmuştur. 1920’de Ankara’da açılan 1. Dönem

Meclisine 6 milletvekili gönderen kent,

İtalyanların kentte fazla etkin olmamasından

yararlanarak, Menderes boyunca başlayan Yunan

işgaline karşı kurulan direniş faaliyetlerine

katılmıştır. Ege’de 57. tümenden kalanlarla

birleşen gönüllüler, Aydın çarpışmalarında

düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Ege illeri

arasında Muğla, işgal sırasında en fazla şehit

veren ildir. İç durumun karışıklığı, Yunanlılar ve

işgal ettiği yörelerde ekonomik egemenlik kurma

düşüncesine dayanan İtalyan politikasını Muğla

halkı, işgal süresince iyi değerlendirmiş, iki ateş

arasında kalmaktan kurtulmuştur. Anadolu'daki

durumun kötüye gittiğini anlayan İtalya,  II. İnönü

Zaferinden sonra, ülkesindeki iç siyasal

dalgalanmalarını öne sürerek 5 Temmuz 1921’de

Muğla'dan ayrılmıştır. Ticari yönü ile bakılırsa,

1936-1939 yılları arasında Muğla Valiliği yapan

Recai Güreli döneminde yeni yollar yapılana

kadar, şehri dış dünyaya bağlayan tek unsur,

İzmir-Aydın-Çine, Tavas-Denizli güzergahı iken,

bu güzergahı kullanan kervan yolu Muğla’dan

geçiyordu. Deve kervanları bugünkü

Sekibaşı'ndan kente girer ve bu yolu takip ederek

merkeze varıp, Yağcılar Hanı ve Kocahan’da

konaklarlardı. Kervanlar Saburhane semtinden

şehri terk ederek, “Yılanlı Dağı Yolu” üzerinden

Tavas’a ulaşır ve Denizli’ye geçerlerdi. Yağcılar

Hanı, Balcıoğlu Hanı, Konakaltı Hanı ve şu anda

ayakta olmayan Kocahan en hareketli

mekânlardı. KUVA-İ MİLLİYE
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Arasta’da çeşitli mesleklerin loncaları vardı. “Demirciler Arastası”, “Bakırcılar Arastası”. Arastanın kuzeyinde

yer alan Tabakhane kentte önemli ticaret merkeziydi. Burada işlenen deriler, kervancıların ilgisini çekerdi.

Kervancılar için el tezgâhlarında dokunan bezler, kereste ve kireç önemliydi. Bunlar karşılığında, Muğla’da

yeterli oranda ekilmeyen buğday, tarım ürünleri ve kumaş alınırdı. Bu bölge 1980’lerden itibaren toplum

yaşayışının çeşitli nedenlerle değişmesi, kent merkezinin güneye doğru kayması, eski ustaların yerini

alacak yeni ustaların yetişmeyişi gibi nedenlerle eski önemini kaybetmişti. Fakat son yıllardaki Restorasyon

Projesi ile Arasta eski günlerine dönmektedir. 

" 1522  y ı l ında  Rodos  Se fe r i  sebeb iy le  Muğla 'ya  ge len  Kanun i  Sakar
Geç id i 'nden  i nd ik ten  sonra  Gökova  Marmar i s  yo lunda  bulunan
Çet ibe l i 'nden  geçerken  S ığ la  ağaç la r ın ın  ve rd iğ i  kokudan  mest
o lu r  ve  kokuy la  çarp ı lmışa  döner .  Pad i şah  kokunun  kaynağ ın ı
so rduğunda ,  kokunun  s ığ la  ağaç la r ından  ge ld iğ inden  bahsed i l i r .

Pad i şah  kokuya  misk - i  amber  ad ın ı  ve r i r .  "

B İ T M E D E N  

ARASTA
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MUĞLA'NIN
İLÇELERİ

ASAR DAĞI,
MUĞLA
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Homeros'un 'Ebedi mavilikler ülkesi' dediği ve bir

diğer Bodrumlu Cevat Şakir'in de 'başka yerde olup

nur içinde yatılacağına burada nur içinde yaşanır'

demesi boşuna değildir. Tarih boyunca, önceki

adıyla Halikarnassos, sonra da Bodrum,

paylaşılamayan ve uğrunda hep mücadele edilen

bir yer olmuştur. Bodrum, doğu ve batı limanlarının

birleşmesinden meydana gelen yarımada üzerinde

yükselen kalesi ve iki limanın kıyılarına dizilmiş

bembeyaz evleri, gümbetleri ve denize inen

daracık sokakları şöhreti dünyaya yayılmış yatları,

tersaneleri ile ünlü bir yöredir. Bugün Bodrum, bir

tatil yöresinden beklenen tüm unsurları

bünyesinde toplamış, yaz-kış yaşanabilecek önemli

bir turizm merkezidir. Dünyanın dört bir yanından

gelen zengin yatçılardan kısıtlı bütçesiyle bir

pansiyonda uzun yaz tatili geçirebilen gelir

gruplarına kadar tüm kesimlerin beklentisini

karşılayacak donanıma sahiptir.

B O D R U M

Bodrum geçmişte bir çok uygarlığa beşiklik etmiştir.

Çağlar boyunca Ege adalarından gelenlerin sayısız

istilasına uğrayan Bodrum, Akdeniz'de hakimiyet

kurmak isteyenler için önemli bir merkez olmuştur.

Ionia ile Likia arasında kalan bölgede diğerlerine

göre daha küçük olan Karya (Karia) yer alır.

Halikarnassos, (Bodrum) Karya'nın önemli

şehirlerinden birisi oldu. Bölge tarihçi Heredot'u,

tarihin ilk kadın amirali olan I. Artemisia ve onun

kadar başarılı amiral olan II. Artemisia'yı, Leachares,

Shepas gibi sanatçıları yetiştirmiştir.

BODRUM KALESİ

BODRUM MARİNA

BODRUM
SOKAKLARI
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Karyalılar zamanında Halikarnas olarak bilinen

Bodrum adını, Halikarnasın yıkık dökük kalıntılarının

üstüne inşa edildiği sıradaki görünümünden

almıştır. Daha sonra Bodrum isminin kullanımı halk

arasında yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiştir.

Muğla’nın en kalabalık ilçesi olan Bodrum’un nüfusu

171 bin 850'dir. Ülkemizin her yerinden Bodrum’a

ulaşım otobüs veya uçak aracılığıyla

yapılabilmektedir. Datça, Didim ve Dalyan’a deniz

bağlantısı bulunan ilçemizden, Yunan Adaları Kos ve

Rodos’a düzenli seferler bulunmaktadır. 



Ülkemizin en gözde tatil

mekânlarından olan Bodrum

yalnızca yerli turistler değil yabancı

turistler de büyük ilgi görmektedir.

Denizi, kumu, güneşi bir tarafa

koyarsak Bodrum tarihi eser

varlığıyla da göz doldurmaktadır.

Dünyanın yedi harikası arasında

kabul edilen Halikarnas Mozolesi

Bodrum'da bulunan en eski tarihi

eserdir. Geçmişte Rodos Şövalyeleri

tarafından inşa edilmiş olan

Bodrum Kalesi ve kaledeki Sualtı

Arkeoloji Müzesi Bodrum'da

bulunmaktadır.  Zeki Müren’in

eşyalarıyla oluşturulmuş olan Zeki

Müren Müzesi de Bodrum'da

görülmesi gereken yerlerdendir.

Bodruma özgü lezzetlerden olan

kabak çiçeği dolması, Bodrum

mandalinası, mandalina gazozu ve

deniz ürünlerinin mutlaka tadılması

gerekir. Bunun dışında el sanatları

çok gelişmiş olan Bodrum’da

üretilen deri giysiler, dokumalar,

boncuk, gümüş takılar, iğne oyaları,

dekoratif malzemeler ve dünyaca

ünlü bodrum sandaletleri de hediye

olarak alıp sevdiklerinize götürebilir,

Bodrum pazarlarında dilediğiniz

gibi alış – veriş yapabilirsiniz.

HALİKARNAS
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Şehrin en güneyinde yer alan Dalaman adını

Dalaman Çayı'ndan almaktadır. Dalaman,

Akdeniz ile Ege arasında bir geçiş güzergâhı

konumundadır. Yeşil doğası ve enfes manzarası

ile ziyaretçilerini büyüleyen Dalaman, Fethiye

Körfezi’ne de paralel konumda bulunmaktadır.

İlçe bünyesinde Dalaman Havaalanı’nı (1982),

Seka Kâğıt Fabrikasını (1971)  ve Açık Cezaevini

bulundurmasından dolayı hızla gelişmiştir. Yıllar

boyu pamuk üretimi yapılan Dalaman'da artık

daha çok sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır.  

Dalaman, Cumhuriyet Dönemi'nde açılan

Devlet Üretme Çiftliği ile çevre köylere modern

tarım alanında rehber olan ilçemizdir. Turizm

alanında da büyük bir gelişim gösteren

ilçemizde Dalaman Çayı kıyısı kamp kurmaya

ve rafting yapmaya çok elverişlidir. Yamaç

paraşütü de turistlerin ilgisini çeken önemli

aktivitelerden biri olup, Sarsala Koyu görülmesi

gereken yerler arasında yer almaktadır.

Dalaman'a ülkenin her yerinden karayolu ile

ulaşmak mümkün olup ilçede bir de havaalanı

bulunmaktadır.

D A L A M A N

SARSALA KOYU
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Dalaman'da, Devlet Üretme Çiftliğinde bulunan Tarım İşletmesinin öyküsü hayli ilginçtir. 1905 yılında

Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Dalamanda binlerce dönümlük arazilerinde çalıştırmak üzere Mısır ve

Sudanlı vatandaşları getirir.

Dalaman 'daki çiftliğine bir "av köşkü" yapılması talimatını verip Fransa'ya döner. Köşk yapılır yapılmasına

ama Abbas Paşa tekrar Dalaman'a gelip köşkü gördüğünde şok geçirir. Bugün Dalaman Tarım İşletmesi

İdari Binası olarak kullanılan bu ilginç yapının şöyle bir hikayesi bulunmaktadır.

1908 yılında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından Fransızlara yaptırılan binanın malzemelerinin

Fransa'dan gemiyle Sarsala iskelesine, oradan da at, deve ve insan sırtında Dalaman'a getirildiği rivayet

edilmektedir. Duvarları yontulmuş özel taşlardan yapılmış, yüksek kapıları, çatı kiremitleri eşkenar üçgen

biçiminde özel olarak üretilmiş, çatı katı ve sütunsuz merdivenleri ile kışın ılık yazın serin havadar olacak

şekilde dizayn edilmiştir. Esasında bir gar binasıdır.  Gar planında yapılan bugünkü bina, o günden bu

yana işletmenin idari binası olark kullanılmaktadır.

SUMMER  ESCAPADES

Binanın öyküsüne gelince; Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa ava meraklı olduğu ve bu çevrede de av hayvanı

çok bulunduğu için Dalaman'a bir av köşkü yaptırmak istemiştir. İnşaat işini Fransızlara vermiştir. Aynı

zamanlarda Fransız şirketine Mısır'da yapılacak bir istasyon binası siparişi de verilmiştir. Fransızlar

hazırladıkları projeleri karıştırarak istasyon binasını Dalaman'a,  av köşkünü de Mısır'a göndermişler.

Kimsenin farkına varamadığı bu karışıklıkla Dalamanın tren geçmeyen bir gar istasyonu olmuştur.

TREN  GEÇMEYEN  GAR  H İKAYES İ

TİGEM, DALAMAN
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Datça yarımadasında bilinen ilk yerleşim Karia'lılar ile

yaklaşık 4000 yıl öncesinde başlar. Datça üzerinde irili

ufaklı şehirler kurulmuştur.  Bunların en ünlüsü Knidos

şehridir. Knidos konumu itibariyle tarih boyunca

denizcilerin en önemli uğrak ve sığınma limanlarından

biri olmuştur.  Knidos ve çevresinin önemli deniz

yollarından biri olması,  tarihte fırtınalar sonucu batmış

olan pek çok batığa da ev sahipliği yapmasına sebep

olmuştur. Datça yarımadasındaki Knidos Feneri teorik

olarak Ege ve Akdeniz’in birleştiği nokta olarak kabul

edilmektedir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca

Mikenler, Dorlar, Persler, Büyük İskender, Rodoslular,

Romalılar, Bizanslılar ve son olarak da Osmanlılar

tarafından yaşam alanı olarak kullanılmıştır. 

Bugünkü Datça 1909 yılında Osmanlılar

tarafından Reşadiye olarak adlandırılmıştır.

Reşadiye bugün Datça ilçesinin bir mahallesine

dönüşmüş durumdadır. Tarihçi Strabon’un 

“Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını

isterse, onu Datça Yarımadası’na bırakır.”  dediği

söylenir. Yüzlerce bitki türü yanında çok sayıda

endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.

Yöresel adıyla “Bük”olarak bilinen, diğer adıyla

koylar Datça’yı ve yarımadayı dantel gibi

süslemektedir. Bir kısmına sadece denizden

ulaşılabilen, ancak çoğunluğuna karayolu ile

rahatlıkla ulaşılan 50’den fazla koy

bulunmaktadır.

D A T Ç A

DATÇA SAHİL
KNİDOS ANTİK

KENTİ

BADEM
ÇİÇEKLERİ
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Akvaryum, Hayıtbükü, Ovabükü, Kızılbük,

Domuzçukuru, Kargı,  Sarı Liman, Kurucabük,

Günnücek, Lindos, Murdala, Mersincik, Alavara,

Gökçeler, Küçüt Çatı, Çakal ve sayılabilecek daha pek

çoklarında mavi ve yeşil birbirleriyle yarışır güzellikler

sunmaktadır. Şair Can Yücel yarımada için 

 “Anadolu’nun uzak zürafası”  tanımını kullanmıştır. 70

km uzunluğundaki bu yarımada Balıkaşıran mevkiinde

yaklaşık 800 metre genişliğine kadar daralır. Yarımada

neredeyse koptu kopacak dedirtecek bir boğum gibi

durur. Yöre halkının bu kadar daralan bir noktada

balıkların bir denizden diğer denize atlayabileceklerini

esprili bir şekilde dile getirmek için bölgeye 

 “Balıkaşıran”  dedikleri söylenmektedir. Kocadağ ve

Emecik Dağı'nın güney tarafındaki sahilin yaklaşık 6

km uzunluğundaki bir bölümü “Gebekum” olarak

adlandırılmaktadır. Gebekum, 5’i endemik olmak

üzere 100’den fazla bitki ve 20 civarında kuş türüne,

bukalemunlara, kertenkele ve renkli böceklere ev

sahipliği yapmaktadır.

 
Datça’da badem yetiştiriciliği çok gelişmiştir.

Bademcilik halkın büyük çoğunluğunun turizmden

sonraki en önemli gelir kaynaklarından birisidir.

Balıkçılıktan da geçimlerini sağlayan aileler vardır.

Datça geleneksel hale gelmiş pek çok festival, şenlik ve

sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan

bazıları Kış Yüzme Maratonu,  Badem Çiçeği Festivali

‘dir. Ayrıca; her yıl 23 Nisan’da düzenlenen Uçurtma

Şenliği çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgi

gösterdiği bir başka geleneksel etkinliktir. 1999’dan

beri sürekli tekrarlanan ve her yılın mayıs ayında

yapılan “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk Yürüyüşü” de

önemli bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akdeniz kıyısındaki Kumluk Plajı'ndan toprak testilere

doldurulan sular iki saatlik bir yürüyüş ile Ege Denizi

kıyısındaki Gereme Koyu'na dökülmektedir.

 

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında yapılan “Usta’ya Saygı” Datça Sinema Günlerinde ise Datça hem usta

sanatçılarını halkla buluşturmakta hem de yazlık sinema keyfini yeniden sinemaseverlere yaşatmaktadır.

Her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Datça ile komşumuz Yunanistan’ın Simi Adası arasında düzenlenen

"Dostluk Yüzüşü" bir başka önemli etkinliktir.

 

DATÇA
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F E T H İ Y E
Fethiye çok eski çağlardan beri önemli bir

yerleşim merkezidir. Antik Dönemde” Işık

Yurdunun İnsanları” anlamına gelen Likyalılar

bu liman kentine sahip olmuş ve Telmessos

adıyla anılmıştır. Antik Çağ’daki adı Telmessos

olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en

eskilerinden biri olan Likya Uygarlığının

batıdaki en önemli kentidir. Kuruluşuna ilişkin

kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen eldeki

belgelerden, kentin geçmişinin MÖ 5. yy'a

kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Telmessos

(Fethiye) M.Ö.545 (6. YY.) tarihinde Perslerin

egemenliğine girmiş, M.Ö.333 (4.YY.) tarihinde

kent Büyük İskender’e teslim olmuştur. Büyük

İskender’in ölümünden sonra Telmessos bir

süre Mısır Kralı Ptalomus’un egemenliğinde

kaldıysa da daha sonra Roma

İmparatorluğu’nun işgaline uğramış ve kentin

adı bu dönemde “uzak diyar” anlamına gelen

Meğri (Mekri) ismiyle anılmıştır. Roma

İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra

Fethiye (Mekri) Doğu Roma/ Bizans

İmparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır.

1282 yılında Menteşe Beyliğinin kurucularından

Menteşe Bey, Mekri’yi Bizanslıların elinden

almıştır. 1424 yılında ise Osmanlı topraklarına

katılmıştır. Osmanlı döneminde halk arasında

Beşkaza diye anılan Mekri; 1874 yılında Menteşe

Livasına bağlı bir kaza haline

dönüştürülmüştür. Cumhuriyetin kurulmasıyla

ilçe Muğla iline bağlanmıştır ve 1934'te ismi

Fethiye olarak değiştirilmiştir. Bu isim ilçeye

1913 yılında Şam'dan havalandıktan bir süre

sonra Tebriye yakınlarında  uçağı düşüp şehit

olan ilk pilotlarımızdan Fethi Bey'in anısına

verilmiştir.

Ö L Ü D E N İ Z

F E T H İ Y E
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Muğla’nın ikinci kalabalık ilçesi Fethiye’nin nüfusu 157 bin 745’tir.  Fethiye, Akdeniz Bölgesi'nin

batısında, Muğla ilinin doğusunda yer almaktadır. Doğusunda Seydikemer ilçesi, güneyinde

Akdeniz, kuzeybatısında Dalaman ilçesi, kuzeyinde Denizli ile çevrilidir.  Yurt içi ve yurt dışı turlar ile

en çok ziyaret edilen yerlerden olan Fethiye’ye karayolu ve havayolu ile ulaşmak mümkündür. 

 Türkiye’ de yapılan ilk mavi tur yolculuğunun Fethiye de bulunan 12 Adalar da yapıldığı

söylenmektedir. 12 adalar günümüzde de mavi yolculuğun oldukça ünlü rotalarından olup, yurtiçi

ve yurtdışından oldukça turist çekmektedir. Dünyanın en güzel kumsalları arasında gösterilen

Ölüdeniz, Rumlar tarından terk edilen ve UNESCO tarafından Dünya Dostluk ve Barış Köyü olarak

kabul edilen  Kayaköy,  80 den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Kelebekler Vadisi gezilip

görülecek yerler arasındadır. Fethiye de Babadağ'dan atlayarak Ayanikola Adası, Ölüdeniz, Gemile

Koyu ve Kumburnu’nun doyumsuz manzarası eşliğinde yamaç paraşütü deneyimi yaşayabilirsiniz.
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Kavaklıdere ilçesinin tarihi yazılı kaynak bulunmamasından dolayı büyük ölçüde sözlü kaynaklara

dayanmaktadır.  Rivayete göre Kavaklıdere adını içinden geçen dereden ve dereyi çevreleyen,

aslında türü çınar olmasına rağmen yöre halkının "kavak" olarak adlandırdığı ağaçlardan almıştır.

Yöreye ilk yerleşenlerin 17. yüzyılın başlarında Karakeçili Yörüklerinden gelen Türkmenler olduğu

iddia edilmektedir.  Bölgeye daha sonra Denizli, Denizli-Tavas, Uşak-Eşme, Uşak-Karahallı, Kaz

Dağlarından Türkmen ailelerin gelerek yerleşmesiyle köy yapısı oluşmuştur. Yüzölçümü 363

kilometrekaredir. İlçenin Menteşe, Çayboyu ve Çamlıbel isimli üç mahallesi bulunmaktadır.

Kavaklıdere ilçe merkezi coğrafi yapı olarak tepelere ve yamaçlara kurulu tipik bir şehir durumunda

olup  ilçenin en yüksek yeri güneyinde bulunan Göktepe’dir. İlçenin önemli tarihi yerleri Bakırcılar

Çarşısı'dır. Yöre halkı tarafından yapılan bakır eşyaların satıldığı bakırcılar çarşısında bakırdan

yapılmış çeşitli eşyalar satılmaktadır. Yerleşimcilerin günlük hayattaki süt kaynatma,  yoğurt yapma

gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yörede bakırcılık ve kalaycılık zanaatları görülmektedir.

Hyllarima Antik Kenti, Kavaklıdere ilçe merkezine 15 km. uzaklıkta Derebağ köyü yakınlarında yer

almaktadır. Karyalılar Dönemi'nde kurulan antik kentin kalıntıları geniş bir alana yayılmıştır.

Hyllarima Antik Kenti’nde yer alan Roma Dönemi'ne ait 1200 seyirci kapasiteli antik tiyatro, şehrin

çevresinde bulunan surlar, kapılar ve kaya mezarları günümüze kadar ulaşmıştır.

K A V A K L I D E R E
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Menteşe Mahallesi, Kavaklıdere ilçe merkezine 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Kocaçay’ın aktığı vadinin

eteklerinde kurulan Menteşe Mahallesi bir Yörük yerleşimidir. Yeşil ormanlar ile çevrili Menteşe Mahallesi

serin havasından dolayı yaz aylarında en çok tercih edilen yerlerdendir.

Yerküpe Yaylası ve Mağarası'nın da içinde bulunduğu,

Kavaklıdere ilçe merkezine 15 km uzaklıkta yer alan

bölge asırlık çınar ağaçları, kaynak suları, geniş

çayırlıkları, çağlayanı ve mağarası ile dikkat çeken ve

görülmesi gereken yerlerdendir. Yerküpe yaylasında her

yıl yaz aylarında çeşitli festivaller, şenlikler ve konserler

düzenlenmektedir. Ayrıca Yerküpe Yaylasının hemen

girişinde 100 metre uzunluğunda, tek galerili bir

mağara bulunmaktadır. Ziyarete açık olan mağara

sarkıtları, dikitleri, damla taşları ve küçük su havuzları

ile dikkat çekmektedir. Yerküpe mağarasının üst kısmı

piknik ve dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır.

Kavaklıdere ayrıca mermer ocakları ve işleme tesisleri

ile de ünlü bir ilçedir. Kavaklıdere ilçesine ülkenin her

yerinden karayolu ile ulaşım mümkün olup, Bodrum

havaalanına 77 km mesafede bulunmaktadır.
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K Ö Y C E Ğ İ Z

Akdeniz ile Ege’nin kavuştuğu noktada yer

alan Köyceğiz'de ilk yerleşimin 5 bin sene

evvel başladığı tahmin edilmektedir.

Köyceğiz’de İyonyalılar’dan Romalılara kadar

birçok farklı medeniyetin izlerine rastlamak

mümkündür. 

Köyceğiz adının nereden geldiği ile ilgili bazı

efsaneler bulunmaktadır. Efsanelere göre

Köyceğiz, gölün alanı üzerinde bulunan bir

ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda

ovayı sular basmış. Felaketin seyrine gelenler

gölün doğu kısmında kalan birkaç evi ve

insanı görünce: "Bütün şehir batmış, sadece

kıyıda bir Köyceğiz kalmış." demişler. Bugün

hâlâ gölün altında bir batık şehir olduğuna

inanılır.

Köyceğiz'in tarihi ile ilgili ilk bilgileri tarihçi

Herodot, Coğrafyacı Strabon ve İngiliz

Arkeolog Hoskin vermektedir. M.Ö. 2000

yıllarında Yunanlar ve Akaların deniz yolu ile

Ege kıyılarına çıkmaları ile sahilde yeni

koloniler kurulmuş, iç kısımlarda ise

Karyalıların kolonileri ile gelişim sağlanmıştır.

Böylece Köyceğiz M.Ö. 1000 yıllarında oldukça

iyi bir konuma gelmiş, Köyceğiz Gölü'nün

Akdeniz'le birleştiği yerde bulunan Kaunos

şehri Karya'nın önemli limanlarından ve

ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Akropol,

ünlü mabetler ile Harab ve Susan Kaleleri

önemli tarihi eserlerdir. Osmanlılar

Döneminde ilçe Hurşit Paşa'nın Muğla

Mutasarrıflığına getirildiği dönemde bugün

bulunduğu yer olan Yüksekkum'a taşınmıştır. 

 

TERSANE
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Köyceğiz’in en önemli özelliklerinden birisi de pek nadir yetişen günlük (sığla) ağaçlarına sahip

olmasıdır.  İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Meyvecilik ve sebzeciliğin yanında seracılık da

yaygınlaşmıştır. Susam, turunçgiller ve tahılların da üretimİ yapılmaktadır. Yörenin turist çeken

önemli yerleri, Kaunos yıkıntıları, Köyceğiz Gölü ve Dalyan’dır. Dalyan’daki Balık Üretme Çiftliğinde

üretilen balık yumurtası, ilçenin yüksek gelir getiren ürünlerindendir.  Köyceğiz’de Dalyan, Sultaniye

Ilıca ve içmesi, Ağla Yaylası Kulak mesire ve dinlenme yerleri vardır. Ayrıca bölgede bulunan

Sultaniye Kaplıcaları milattan önceki yüzyıllardan beri şifa kaynağı olarak işletilmiştir.  Sakin bir tatil

isteyenler için ideal noktalardan biri olan Köyceğiz’de narenciye kokuları eşliğinde hem bedeninizi

hem de ruhunuzu dinlendirmek mümkündür. Köyceğize Türkiye’nin her yerinden karayolu ile

ulaşmak mümkün olup ilçe Dalaman Havaalanına 35 km uzaklıkta bulunmaktadır.

AĞLA YAYLASI
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AĞLA YAYLASI

Köyceğiz’in en önemli özelliklerinden birisi de pek nadir yetişen günlük (sığla) ağaçlarına sahip

olmasıdır.  İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Meyvecilik ve sebzeciliğin yanında seracılık da

yaygınlaşmıştır. Susam, turunçgiller ve tahılların da üretimi yapılmaktadır. Yörenin turist çeken önemli

yerleri, Kaunos yıkıntıları, Köyceğiz Gölü ve Dalyan’dır. Dalyan’daki Balık Üretme Çiftliğinde üretilen

balık yumurtası, ilçenin yüksek gelir getiren ürünlerindendir.  Köyceğiz’de Dalyan, Sultaniye Ilıca ve

içmesi, Ağla Yaylası Kulak mesire ve dinlenme yerleri vardır. Ayrıca bölgede bulunan Sultaniye

Kaplıcaları milattan önceki yüzyıllardan beri şifa kaynağı olarak işletilmiştir.  Sakin bir tatil isteyenler

için ideal noktalardan biri olan Köyceğiz’de narenciye kokuları eşliğinde hem bedeninizi hem de

ruhunuzu dinlendirmek mümkündür. Köyceğize Türkiye’nin her yerinden karayolu ile ulaşmak

mümkün olup ilçe Dalaman Havaalanına 35 km uzaklıkta bulunmaktadır.
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M A R M A R İ S

Tarihi M.Ö. 3400'lere kadar giden Marmaris'teki ilk yerleşimin, bölgeye başkanlarının adı Kar olan bir

kavimin gelmesiyle başladığı iddia edilir. Bölgeye Karia ismi Kar'ın ülkesi anlamında sonradan

verilmiştir. Ege ve Akdeniz kıyılarının bereketi, bölgeyi devamlı çekici kılmıştır.

Böylece, Marmaris zaman içinde pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü bir yer haline gelmiştir.

Bölgede yapılacak gezilerde Karia, Rodos ve Ada uygarlıkları, Mısır, Asdur, İon, Dor, Pers, Makedon,

Suriye, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini görmek mümkündür. Pyhskos

kentin ilk adıdır. Geçmişi oldukça eskilere giden bu ilçede Kedrai, Physkos, Phoenix gibi birçok antik

kent vardır. 

1671 yılında ünlü Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi Marmaris’i ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde

Marmaris Kalesi’nin Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığını belirtmiştir. Ayrıca Rodos Seferi

için Marmaris’e gelen Kanuni’nin Fysko Kalesinin adını Mimaras olarak değiştirmiş olduğu ve fetih

dönüşünde yörüklerin ısrarını kırmayıp deve güreşlerini izlediği bilinmektedir.  Marmaris adının

mimarından gelme olduğu görüşü vardır.
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Ülkemizde üretilen çam balının % 90’ıının

temin edildiği Muğla ilinde,  Marmaris ilçesi

çam balı üretimi bakımından önem arz

etmektedir. Marmaris'e Türkiye’nin hemen her

yerinden karayolu ile ulaşmak mümkün olup,

ilçe Dalaman havaalanına 100 km uzaklıktadır.

Marmaris’e gelen turistler ilçede bulunan çeşit

çeşit reçellerin tadına bakıp, sevdiklerine hediye

olarak götürebilirler.

Dünyada en uzun doğal limana sahip olmasıyla

ayrı bir öneme sahip olan Marmaris il merkezine

yaklaşık 70 km uzaklığındadır. Geçmişte

balıkçılığı, süngerciliği ve ıtırlı bitkileri ile tanınan

Marmaris bugün büyük bir turizm merkezi haline

gelmiştir. Marmaris’ten rüya gibi bir mavi tura

çıkabilir, yeşille mavinin buluştuğu sahillerde

denize girebilir, tarihi kentlerde tura çıkabilir,

Günnücekte doğaya doyabilirsiniz.

Marmaris turistler tarafından oldukça rağbet gören

bir yerdir.  Özellikle Sedir Adası ile Kızkumu yaz

aylarında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

görmektedir. Asırlardır Akdeniz’deki en önemli

liman kentlerinden olan Marmaris, mavi ve yeşilin

eşsiz uyumuna sahiptir.           
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Menteşe ilçesi güneyden kuzeye ve doğuya doğru yükselen sık çam ormanları ile kaplı dağlık ve

ormanlık arazi yapısına sahiptir.  İlçenin geçim kaynağının büyük bölümü tarım, hayvancılık ve

orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçede bulunan  Saburhane Meydanı farklı ve güzel mimarisiyle,

Türk-Rum halklarının yaşadığı ve güzelleştirdiği bir yerleşim yeridir. Saburhane Evleri yamaçta yer

almakta ve hiçbir ev diğer evin manzarasını kapatmamaktadır. Bembeyaz duvarlı ve kiremit çatılı

evler, sokaklar hatta kapılar bile koruma altındadır. Açık ya da kapalı ön sofaları, ahşap

süslemeleri, verandaları, duvara gömülmüş dolap şeklindeki banyoları Menteşe evlerinin belirgin

özelliklerindendir. Ulu Camii ilk yapısı bozulmadan, mimarisi muhafaza edilerek günümüze kadar

gelmiş  Selçuklu dönemine ait tarihi bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurşunlu Camii ise

Menteşe Balıbey Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Dönemine ait bir camiidir. 510 yıllık Kurşunlu

Camisi'ni diğer camilerden ayıran en önemli özellik kubbesinin kurşunla kaplanmış olmasıdır.

Bereketli toprakları ve geçiş yolları üzerinde

bulunmasıyla tarih boyunca birçok milletin

mücadelesine sahne olan ve birçok kavme ev

sahipliği yapan Muğla,  Anadolu’nun

fethedilmesiyle Türklerin eline geçmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla, bir

uç beyliği olarak 12. Yüzyılın ikinci yarısında

Menteşe Gazi önderliğinde başlayan Türk

göçleriyle şehir haline getirilmiş tipik bir Türk –

İslam şehridir. Bu göçten sonra bölge "Menteşe"

adıyla anılmaya başlanmıştır.

M E N T E Ş E
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M İ L A S
En az 5 bin yıllık geçmişi ile bir tarih ve kültür kenti olan Milas, ilkçağlarda Anadolu’nun

güneybatısında hüküm süren Karia Uygarlığının en önemli kentiydi. Tarihte iki kez, Karia ve Menteşe

Beyliği dönemlerinde, başkentlik yapmış Milas’ta Karia, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe ve Osmanlı

uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bugün Milas ve çevresinde bu uygarlıklardan kalma çok sayıda tarihi

eser bulunmaktadır.

 Adını rüzgarlar tanrısı Ailos'un soyundan gelen Mylasos'dan alan Mylasa’nın, arkeolojik araştırmalara

göre kuruluşu M.Ö 1000 e kadar uzanmaktadır.  Kent, Karia Döneminde önemli bir şehir ve satraplık

merkezi olmuştur. M.Ö. 280 yıllarından sonra ise Pergamon Krallığı, Karya’ya hâkim olmuştur.

Milas’ın tarihinde 27 antik kent kurulmuştur. İasos, Labranda, Euromos ve Herakleia antik kentlerinin

kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca günümüze kadar tüm elemanlarıyla ayakta kalabilen tek

mezar anıt olan Gümüşkesen Mezar Anıtı, Bodrum’da bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri

sayılan Moseleum’dan esinlenerek yapılmış olup onun bir minyatürüdür. Roma dönemine ait su

kemerleri, Menteşe Beyliği kenti olan Beçin’de o döneme ait eserleriyle ayakta durmaktadır. Milas

Muğla ilinin üç bin yıldır aralıksız iskân edilen önemli ilçelerinin başında gelmektedir. 
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Milas'ın günün her saati hareketli olan bir çarşısı

bulunmaktadır. Çarşıda en çok rağbet gören

ürünlerden birisi dünyaca ünlü el dokuması

halılardır. Zengin madenleri de olan Milas’ta

boksit,   zımpara taşı,   linyit, manganez ve

mermer ocakları vardır. Bunun yanı sıra kömür

enerjisinden elektrik üretimi yapan Yeniköy

Termik Santrali ve Ören Termik Santrali ilçemizde

bulunmaktadır. Güllük ve Ören beldelerinde

güzel sahillere sahip olan ilçemizde ayrıca

zeytincilik, balıkçılık ve sebze yetiştiriciliği de

gelişmiştir. 

İlçe nüfusu 139 bin 446 olan Milas ilçesi Muğla il

merkezine yaklaşık bir saatlik mesafededir. Milasın

kültürel kimliğine ait olan tarihi Milas evlerinin

büyük bir kısmı 19. Yüzyıla aittir. İki katlı evlere

giriş avludandır. Evlerin ahşap destekli çıkmaları

sokağa taşar. Evlerin çoğu önlük adı verilen açık

sofa ile avluya bakmaktadır.  Zemin katlar

genellikle depo ve kiler olarak kullanılır. Mutfak,

tuvalet, ahır avlunun bir köşesindedir. Avludan üst

kata ahşap ya da mermer merdivenle çıkılır. Plan

bakımından Milas’ın tarihi evleri önlüklü ve sofalı

olmak üzere ikiye ayrılır. Bu evlerin belirgin özelliği

ağırlıklı olarak taş işçiliğiyle yapılmış olmalarıdır.

Milas bacaları Muğla bacalarının devamı

niteliğindedir. Milas bacasının dört tarafının açık

olarak yapılması baca tıkanmalarını ve soba

tütmesini engellemektedir. Üzeri kapalı, geniş

ağızlı bacalar, yörenin geleneksel çatı örtüsü

malzemesi olan 28 adet yağlı kiremitle çok çabuk

yapılabilmekte olup bacaların onarımı da kolaydır.

Milas'ın mermerleriyle ünlü olması, çok sayıda

mabetle donatılmasını sağlamıştır. Daha sonra

Milas Roma egemenliği altına girmiş ve Bizans

çağında sınırları en geniş halini almıştır. 13.

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin

hâkimiyetine giren Milas 1923 yılında

Cumhuriyetin ilanıyla Muğla iline bağlı bir ilçe

olmuştur.
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O R T A C A

Ortaca’da görülecek yerlerden birisi olan Dalyan turizm ve doğa güzellikleri açısından muhteşem

bir yerdir.  Dalyan’daki İztuzu Plajı 5 km uzunluğundaki sahil şeridi, masmavi denizi, etrafı yemyeşil

ağaçlarla kaplı olan dağlarıyla ve henüz betonlaşmamış ender yerlerdendir. Caretta Caretta

kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı Dalyan’daki İztuzu Plajı Avrupa’nın En İyi Açık Alanı

seçilmiştir. Ortaca’nın en popüler plajlarından biri de Sarıgerme Plajı’dır.  Ayrıca Türkiye’nin en

uzun doğa yürüyüşü (trekking)   yolu olan Karya Yolu 820 km’den oluşmaktadır.  En çok turist

çeken ve sağlık turizmi açısından birçok kaplıcalardan biri de çamur banyosu alanıdır.  Ortaca

ilçesine ülkenin her yerinden karayolu ile ulaşım mümkün olup ilçe Dalaman Havaalanına 17 km

mesafede bulunmaktadır.

Ortaca ticaretin, sanayinin, turizmin, tarım ve hayvancılığın,  doğal ve tarihi güzelliğin tümünü

bünyesinde kapsayan bir konuma sahiptir. Ortaca gerek iklim gerek toprak yapısı nedeniyle son

derece bereketli bir ovaya sahiptir.  Tarım alanında narenciye,  sebze ve çeşitli meyve

yetiştirilmektedir.

Ortaca, eskiden Köyceğiz’e bağlı bir belde iken 1987 yılında ilçe olmuştur. Dünyanın en ünlü doğa

harikalarından biri olan Dalyan Ortaca ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Muğla’nın en çok turist

çeken ilçelerinden biri olan Ortaca nüfusu 50 bin civarındadır. 

D A L Y A N
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Teke yarımadası’nın batısında, Strabon’un Pandaros’un Kızı,  "yeşil ormanın bülbülü” olarak andığı

Seydikemer, Roma ve Bizans devrini de içine alan harabeleriyle ünlüdür. Lykia  (Likya) uygarlığının

en önemli yerleşimlerinden Tlos antik kenti Seydikemer’in Yakaköy sınırları içindedir.  Eşen Ovası’na

hâkim bir noktaya kurulu Tlos’un kuzeye bakan yamaçlarında kaya mezarları bulunur.  Çok uzakta

olmasına karşın bütün haşmetiyle Babadağ bu tarihi güzelliği tamamlamaktadır. Likya’nın anlamı

"ışıklar ülkesi"dir.

 

Saklıkent Kanyonu 18 km. uzunluğunda, 200 metre yüksekliğinde olan dik yamaçlar arasında, su

geçişleri ve zorlu parkuruyla macera tutkunlarının tercih ettiği yerlerdendir. Çoban Ekrem Uçar’ın

1988 yılında keçilerini otlatırken tesadüfen bulduğu Antalya ile Muğla’yı ayıran dünyanın en büyük

kanyonlarından biridir.  Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru,  çamur banyosu ve rafting gibi

aktiviteleri bünyesinde barındıran Saklıkent Kanyonu yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri

yerlerdendir.

S E Y D İ K E M E R

12 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Fethiye ilçesinde yer alan Kemer

beldesinin ilçeye dönüşmesi ve isminin Seydikemer olarak değişmesi sonucu oluşmuştur. İlçe adını

önceden Fethiye’ye bağlı olan Seydiler ile Kemer köylerinin adlarının birleşmesinden almıştır.

Seydikemer’i ilçe merkezi de dâhil olmak üzere ortadan ikiye ayıran 120 km. uzunluğunda, bir

zamanlar Ksanthos olarak anılan Eşen Çayı günümüzde Seydikemere hayat vermeye devam ediyor.

Karanlıkdere ve Saklıkent Kanyonu,  Kocaeren Dağları Seydikemer’i turistik açıdan cazip hale

getirmektedir.

S A K L I K E N T  K A N Y O N U
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U L A

Ula’nın etrafı çam ormanlarıyla kaplı dağlarla

çevrili olup düzlem bakıldığında ağaçlar içinde

kaybolan evleriyle yemyeşil bir ovanın ortasında

yer almaktadır. İlçe ile birleşik sulama göletiyle,

bu gölette yapılan amatör balıkçılık ve piknik

alanıyla insanların huzur bulduğu ortamın yanı

sıra orman içindeki yürüyüş ve dağ bisikleti

yollarıyla da doğaseverlere çeşitli olanaklar

sunmaktadır. Ula Kanyonu, Geyik Kanyonu

doğaseverleri ve fotoğrafçıları bekleyen

yerlerdendir.

Ula ilçesi sınırları içinde yer alan Gökova

Körfezi’nin doğusunda bulunan Akyaka kano,

uçurtma sörfü (kitesurfing) gibi su sporlarıyla

meraklıları için bulunmaz bir cennettir.

Ula’nın MÖ.’ye uzanan tarihinde Ula şehir

merkezi içinde 7 Delik ve Kyllandos Antik Kenti

vardır.  7 Delik erken dönem mezar kalıntıları

olup mağarada 14 mezarı kapsayan çok katlı bir

yapı mevcuttur. İlçe Alincin Dağı eteklerindedir.

Kyllandos Antik kenti Ula’nın hemen 3 km

güneybatısında Okkataş mevkiindedir. 

 Karyalıların önemli yerleşim yerlerinden biri olan

bu antik kentte muhteşem Kaya Mezarları,

Tiyatro ve Agora bulunmaktadır.

 

Muğla’dan Marmaris-Fethiye-Antalya yönünde

giderken şehirlerarası yoldan hemen 3 km

içeridedir.    Ula’nın ne zaman kurulduğuna dair

kesin bir bilgi olmamakla beraber MÖ 6. yüzyılda

kurulduğu tahmin edilmektedir. İlçe merkezine 3

km mesafedeki Kyllandos Antik Kentindeki

bulgular bunu göstermektedir. Ayrıca MÖ. 1440

yılında İyonyalılar –Karyalılar arasında yapılan

anlaşmada adı geçen şehirler arasında “Ola”

bulunmaktadır. Ula yerleşik düzene erken geçen

yerlerin başında gelmektedir. 1895 yılında

Belediye teşkilatını kuran Ula 1954 yılında ilçe

statüsüne kavuşmuştur.

U L A  S O K A K L A R I
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Muğla ilindeki sivil mimarlık örneği evlerin en güzelleri Ula’da bulunmaktadır.  Ulalı Nail Çakırhan

yapmış olduğu eserler ile dünyanın en saygın ödüllerinden   “Ağa  Han  Mimarlık  Ödülü"nü  almıştır.

“Ula  Evleri”     sakin   şehir  unvanı  alan  Akyaka beldesinin  bugüne  taşınmasında  belirleyici

olmuştur.  Ula da evleri iki kategoride incelemek gerekir.  İlki varlıklı ailelerin ve yöneticilerin

oturduğu Konak tipi evler, ikincisi halkın oturduğu evlerdir.  Bu evlerin ortak noktası istisnasız

hepsinin bahçeli olması, sokağa sağır, kuzulu kapılardan geçildikten sonra bahçeye açılan konut,  

 hayat (avlu)   ve sebze-meyve bahçesinden oluşmasıdır.

Ula düz bir arazi üzerinde kurulmuş olması nedeniyle Ulalılar 1930 yılların sonundan başlayarak

tanıştığı bisikleti kendisine bir yaşam tarzı olarak belirlemiştir. Ula’da 2 yaşındaki çocuğa alınan ilk

hediye bisiklet olup, 80 hatta 90 yaşındaki amcaların, teyzelerin işlerini görmek için kullandıkları

araçtır. “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” Ula ilçe sınırları içinden geçmektedir. Ayrıca “Gökova 

 Körfezi Bisiklet Turu” , “uluslararası olarak her yıl Mayıs ayının 15 - 20 tarihleri arasında  yapılmakta

olup ilk durak “Bisiklet Şehri  Ula”’dır. İzmir Bisiklet Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

kapsamında “Bisiklet Cumhuriyeti Ula “ adı altında her yıl ilçeyi ziyaret etmekte ve etkinliklere

katılmaktadır. 
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Y A T A Ğ A N

İlk çağlardaki isimleri sırasıyla önce “Karya”  ve daha sonra  “Menteşe” olan ilçenin tarih öncesi ilk

misafirleri Lelekler ve Karlardır.  Yüzölçümü 1.135 kilometrekare olan ilçenin nüfusu 45 bindir.  Yöre

halkının geçim kaynakları arasında mısır ve tütün görülmektedir. İlçenin deniz kıyısında yer almaması

nedeni ile Muğla’nın turistik açıdan en zayıf ilçesidir. Yatağan – Milas Karayolu üzerinde Eskihisar

köyünden solu takip ederek buraya ulaşılabilmektedir.

Ahiköy ya da şimdiki adıyla Yatağan 1848 yılına kadar Bozüyük bucağına bağlı bir köy olarak kalmıştır.

1848-1864’te Ahiköy bucak, Bozüyük de ilçe olmuştur. Daha sonra ilçelik Bozüyük’ten alınıp Çine’ye

nakledilmiş,  Ahiköy bucak olarak kalmıştır. 1944 de Ahiköy ismi Yatağan olarak değiştirilmiş ve ilçe

merkezi olmuştur.  Yatağan ilçesi yeni yerleşim olmasına rağmen hızlı gelişme göstermiş, 

 gelişmesinde en büyük etken ilçenin ana yolların kesiştiği noktada bulunması olmuştur. Yatağan

isminin bir çeşit Osmanlı kılıcı olan yatağan adından aldığı söylenmektedir. Yatağan 50-100 cm.

uzunluğunda kabzasından ucuna doğru hafifçe gövdesi kaliteli çelikten, kabzası boynuzdan yapılı ve

belde kalın kuşak içinde taşınan bir Türk silahıdır.  Yatağan ilçesi önemli turizm merkezlerine ev

sahipliği yapmaktadır.
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Stratonikeia Antik Kenti, Yatağan  ilçe

merkezine 8 km uzaklıkta Yatağan-Milas

Karayolu üzerinde yer almaktadır. Karia

Bölgesinin önemli kentlerinden olan antik

kent adını Seleukos Kralı Antiokhos’un

karısı Stratonike’den almıştır. Bu antik

kentte yer alan kale kalıntıları, ana giriş

kapısı, oda mezarları, küçük bir tiyatro,

küçük bir tapınak ve akropol bölümün bir

kısmı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.

İnce Kemer Köprüsü,  Eski Aydın karayolu

üzerinde bulunan İnce Kemer Köprüsü bir çay

üzerine M.Ö. 1. Yüzyılda inşa edilmiştir.

Üçkemerli olarak inşa edilen İnce Kemer

Köprüsü Antik Çağdan beri kullanılmaktadır.

Su kanalı olarak kullanılan tarihi İnce Kemer

Köprüsü görülmesi gereken yerlerdendir.

Yaylaköy Kilisesi,  Yatağan ilçe merkezine 9

km uzaklıkta Eskihisar Köyünde yer

almaktadır. Rumlar tarafından yapılan

Yaylaköy Kilisesi ne zaman yapıldığı tam

olarak bilinmektedir. Günümüzde bu

kilisenin çatısı çökmüş olsa da kalan yapısı

ile görülmesi gereken tarihi eserlerdendir.

Anıt Ağaç,  Yatağan ilçe merkezine 24 km

uzaklıkta yer alan Bozüyük Beldesinin

Pınarbaşı mevkiinde yer almaktadır. Orman

Bakanlığı tarafından koruma altına alınan anıt

ağaç 6 metre genişliği ve 30 metre yüksekliği

ile görkemli bir görüntü oluşturmaktadır.

Yatağan Termik Santrali ilçenin önemli bir

elektrik üretim merkezidir.  Ama ilçenin en

büyük sorunlarından biri olan hava kirliliğine

neden olmaktadır.

 

S T R A T O N İ K E İ A
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Muğla ili; Ege Bölgesi'nin Kıyı Ege Bölümünde yer almaktadır. Muğla, topraklarının büyük kısmı Ege

Bölgesi’nde, küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde olan, her iki denize de kıyısı bulunan bir Güney

Ege ilidir. Muğla’nın sınır komşusu illere bakıldığında;

Kuzeyinde Aydın,

Kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur,

Doğusunda Antalya,

Güneyinde Akdeniz,

Batısında Ege Denizi bulunmaktadır.

 

M U Ğ L A ' N I N  K O M Ş U  İ L L E R İ
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ÜNİTE 4
Ş E H R İ M  Ç A L I Ş I Y O R

ŞEHRİMİZ
MUĞLA

 

Ş E H R İ M İ Z  M U Ğ L A   |  7 8



M U Ğ L A ' N I N
E K O N O M İ S İ

Tarihin en eski dönemlerinden beri

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

olan Muğla, tarihi ve kültürel değerlerin

izlerini taşıyan bir coğrafyada yer

almaktadır. Osmanlı zamanlarında Muğla

diğer devletlere buğday, safran, susam,

bal, balmumu, palamut, zibebe, şap, deri,

halı ihraç etmekte buna karşılık aynı

limanlardan kumaş, sabun, kalay, kurşun

ve bunun gibi mallar getirilerek hem

Menteşe’nin hem de daha iç bölgelere

giden deve kervanları ile Anadolu’nun

ihtiyacını karşılamaktaydı. Geçmiş

zamanlarda Muğla halkının yerleşim

tipleri yapılan ekonomik faaliyetlere göre

değişim göstermiştir. Cumhuriyet

tarihinde tarım ve ormancılık

faaliyetleriyle köy tipi yerleşimin yoğun

olduğu şehrimizde günümüzde turizm

faaliyetlerinin etkisiyle kıyı tipi yerleşim

görülmektedir. Muğla Türkiye de farklı

ekonomik etkinliklerin bir arada

bulunduğu önemli bir ilimiz olmakla

beraber bölgede turizm faaliyetlerinin

her geçen yıl gelişmekte olduğu

gözlemlenmektedir.
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T U R İ Z M

Kültür ve turizm değerleri açısından dünyanın birçok yerine göre oldukça şanslı olan ilimiz aslında

bir uygarlıklar müzesi gibidir. Muğla sahip olduğu 1479 km kıyı uzunluğu, Muğla çam balı, Milas

halısı, Bodrum Mandarini ve eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Muğla’nın istihdam ve gelir

bakımından en önemli sektörü turizmdir. Türkiye de İstanbul ve Antalya‘nın ardından en yoğun

turist çeken üçüncü il Muğla’dır. Ancak yabancı turistler büyük çoğunlukla Muğla’nın geleneksel

deniz, kum, güneş turizmi için ilimizi ziyaret etmektedirler. Bu yüzden turizm sektörü kış sezonunu

yeterince değerlendirememektedir. Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz, Ağla Yaylası, Yuvarlakçay, Göcek

12 Adalar, Sarıgerme Plajı, Dalyan ve Kaya Mezarları (Kaunos), Akyaka, Marmaris Kalesi, Selimiye,

Bozburun, Datça, Halikarnas, Stronikeia Antik Kenti, Labranda Antik Kenti, Tlos Antik Kenti, Kapıkırı,

Bodrum Kalesi, Kadyanda, Dalyan Cami ve Fethiye Eski Şehir Muğla’da ziyaret edilebilecek turistik

merkezlerden bazılarıdır.
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Muğla biyolojik çeşitlilik bakımdan Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biridir. Çok sayıda

ekolojik öneme sahip hassas alana ev sahipliği yapmaktadır. Kızılçam ve Günlük ormanları ilde

öne çıkan türler arasındadır. Muğla, Türkiye'nin endemik tür çeşitliliği açısından zengin illerinden

biridir. Endemik bir tür olan sığla yağı Marmaris - Köyceğiz hattında yetiştirilen günlük

ağaçlarından elde edilmekte ve bu yağdan parfümeride ve eczacılıkta faydalanılmaktadır.

Gökova kıyılarında özellikle azmaklar da su samuru tespit edilmiştir ve Boncuk Koyu kum

köpekbalığının Akdeniz’deki tek yavrulama alanıdır. Dalyan Kumsalı Caretta Caretta türü deniz

kaplumbağasının Akdeniz’deki en önemli üreme alanlarından biridir. Bunun yanında ilimiz nesli

tehlike altındaki Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası ve Akdeniz’e özgü değerli su ürünlerinden

Mavi Yengeçe de ev sahipliği yapmaktadır.

B İ Y O L O J İ K  Ç E Ş İ T L İ L İ K
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O R M A N C I L I K
Yaklaşık %70 i ormanlarla kaplı olan Muğla'da ormancılık faaliyetleri önem arz etmektedir.

Ormanların büyük çoğunluğu çam ağaçlarından oluşmakta, Köyceğiz ve Marmaris havzalarında

günlük (sığla) ağacı da bulunmaktadır. Sığla ağaçlarının gövdelerine sonbahar aylarında atılan

çentiklerle endüstriyel öneme sahip sığla yağı elde edilir. Bunun yanında Akdeniz bitki örtüsünün

tipik ağaçları olan zeytin, funda ve defne Muğla ilinde sıklıkla rastlayabileceğiniz türlerdir. İlimizde

bulunan ormanların karşılaştığı en büyük tehlike özellikle yaz aylarında meydana gelen orman

yangınlarıdır. Bu konuda yapılabilecek en güzel çalışma sahip olduğumuz doğal güzelliklere sahip

çıkmaktır.
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Ayrıca Milas’ta su ürünleri, Yatağan ve

Kavaklıdere’de madencilik, Bodrum’da

tekne ve yat imalatı, Fethiye ve Milas’ta

bitkisel üretim sektörleri öne

çıkmaktadır. Zengin maden yatakları

arasında Yatağan'daki linyit  ve Fethiye

krom rezervleri sayılabilir. Yatağan

ilçesinde Yatağan Termik Santrali,

Yeniköy'de Yeniköy Termik Santrali,

Kemerköy'de Kemerköy Termik Santrali

vardır. Mermer ocağı ve mermer işleme

tesisi bakımından zengin olan Muğla,

Türkiye genelinde ocak işletmeciliği ve

blok mermer üretiminde ilk sırada;

fabrika tesis işletmeciliğinde ise

Afyonkarahisar’dan sonra ikinci sırada

gelmektedir. 

E N D Ü S T R İ
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T A R I M

2014 verilerine göre Muğla’nın tarımsal alan büyüklüğü bakımından önemli ilçeleri sırasıyla

Milas, Seydikemer, Menteşe,  Yatağan ve Fethiye olarak görülmektedir. Sadece Milas ve

Seydikemer ilçeleri, Muğla’nın toplam tarımsal alanının %55’ini oluşturmaktadır. Muğla da son

yıllardaki sera üretimde yaşanan artışa bağlı olarak turfanda sebzecilik faaliyetleri gelişme

göstermekte ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizde kuşkonmaz bitkisinin

yetiştirildiği tek yer Muğla’dır. Yetiştirilen lahana, pırasa, ıspanak, patlıcan, salatalık, domates,

fasulye, biber, soğan, bakla ve karnabahar gibi sebzeler büyükşehirlere gönderilmektedir.

Turunçgiller üretimi bakımından da zengin olan ilimizde özellikle Köyceğiz civarında portakal,

mandalina ve limon üretimi yapılmaktadır. Çok sayıda Antep fıstığı ağacı bulunan Muğla'da

elma, armut, şeftali, incir, üzüm badem gibi ekonomik açıdan önemli ürünler de

yetiştirilmektedir. Bunun yanında Muğla ili zeytin ve zeytinyağı üretimi bakımından ülkemizde

ilk sıralarda gelmektedir. 
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Muğla ilinde, Yörük kültürü ve el sanatları gelişmiş olup özellikle yaz aylarında turistler üretilen el

işlerine ilgi göstermektedir. Bunun yanı sıra Kavaklıdere ilçesinde bakırcılık Cumhuriyetin ilk yıllarından

beri önemli bir zanaat türüdür. Menteşe ilçesinde çarşıya çıktığınızda eskiden evlerin vazgeçilmezi

olan az sayıda yorgancıya da rastlamak mümkündür. Bodrum ilçemizde turistlerin ilgi gösterdiği bir

diğer zaanat ise süs kabağı oymacılığıdır.

Muğla hava, kara ve deniz yolu ulaşım olanakları ile gerek

yurt içi gerekse yurt dışından kolaylıkla ulaşılabilecek

konumdadır. İki havalimanına sahip ilimizde, dokuz tane

liman bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin her

yerinden günlük otobüs seferleriyle Muğla’ya ulaşmak

mümkündür. Son yıllarda Marmaris ve Bodrum limanları

kruvaziyerlerle (büyük, yataklı otel benzeri yolcu gemileri)

yolcu sayısı bakımından önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Ulaşımın bu kadar gelişmiş olması özellikle yaz aylarında

Muğla’ya gelen turist sayısını arttırmış, ekonomik olarak

Muğla’nın daha fazla gelişmesini sağlamıştır. Muğla’da

demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır.

Z A N A A T

U L A Ş I M

S I RA  S İ ZDE

Çevrenizde bulunan büyüklerle iletişime geçip onlarla

Muğla'da ne gibi ekonomik faaliyetler olduğuyla ilgili bir

röportaj yapıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.
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AC İ L  YARD IM                                   1 1 2  

İ T FA İ YE                                           1 1 0

POL İ S                                          1 5 5

ORMAN  YANG IN I  İ HBAR  HATT I       1 7 7

JANDARMA                                     1 5 6

ZEH İR  DAN I ŞMA  HATT I                   1 1 4 

AC İ L  DURUMLARDA  ULAŞ I LMAS I

GEREKEN  NUMARALAR
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ÜNİTE 5
Ş E H R İ M D E  B E N

ŞEHRİMİZ
MUĞLA
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MUĞLA  DA  KÜLTÜR  VE

SANAT

Muğla ilinde bir tanesi Menteşe'de ilçesinde

bir tanesi Marmaris'te olmak üzere iki tane

Bilim merkezi bulunmaktadır. Bilim

merkezleri ortaokul öğrencilerine yönelik olup,

okullardan bu merkezlere geziler

düzenlenmekte ve öğrencilerin yerinde deney

yapması ve eğlenerek öğrenmesi

amaçlanmaktadır.  Sanat merkezleri Bodrum

ilçesinde sıklık göstermekte olup ( Zeki Müren

Sanat Merkezi, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat

Merkezi, Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi,

Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi, Enver

Çamdal Kültür ve Sanat Merkezi) Fethiye 

(Fethiye Müzik Köyü) ve Menteşe (Muğla Kültür

Evi) ilçelerinde de birer tane sanat merkezi

bulunmaktadır.

Turistik ve tarihi mekânlar bakımından

oldukça zengin olan Muğla bünyesinde

toplamda 103 ören yeri bulunmaktadır. Unesco

dünya miras listesinde bulunan Fethiye, Letoon

Antik Kenti; Unesco Dünya Geçici Miras

Listesinde bulunan Bodrum Kalesi,

Stratonikeia Antik Kenti, Kaunos Antik Kenti,

Hekatammos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, 

 Beçin Ortaçağ Antik Kenti, Likya Uygarlığı

Antik Kentleri Muğla'da bulunan önemli tarihi

kültürel ve turistik mekânlardır.

Bilginin saklanması, nesilden nesile bilginin

doğru aktarılması bakımından önemli olan

kütüphaneler bir şehrin gelişmişliğini gösteren

en önemli öğelerden biridir. Hemen hemen

her ilçesinde bir adet halk kütüphanesini

bulunan Muğla’da toplam 16 kütüphane

bulunmaktadır. Kütüphaneler tüm Muğla

halkının kullanımına açıktır.  

BODRUM AMFİ

TİYATRO
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Muğla’nın çeşitli kültürleri bünyesinde barındırması fazla sayıda şenlik ve festivale ev sahipliği

yapmasını sağlamıştır. Özelikle bisiklet turlarından oluşan festivaller tüm ilçeler arasında yaygındır.

Karia’dan Likya’ya Dönsün Pedallar, Fethiye Bisiklet Festivali, Hürpedal Ortaca Bisiklet Festivali,

Dalyan Caretta Yarış Bisiklet Festivali, Gökova Bisiklet Festivali, Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali

düzenlenen festivallerin sadece birkaçıdır. 

Kültür ve sanatsever bir halka sahip olan Muğla ilinde 4 amfi tiyatro, 14 tiyatro merkezi

bulunmaktadır. Yıl içinde neredeyse bütün haftalarda Muğla ilinde tiyatro seyretmek mümkündür.

Siz de tiyatrosever kişilerdenseniz kendinize uygun bir oyun mutlaka bulabilirsiniz. 

BODRUM ANTİK

TİYATRO
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M U Ğ L A  İ L İ N D E K İ  K Ü T Ü P H A N E L E R
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Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Bodrum Uluslararası Peynir Festivali

Uluslararası Dalyan Caretta Caretta Çevre Kültür ve Turizm Festivali  

Uluslararası Zurnazen Festivali 

Uluslararası Yörük Güreşleri ‘dir.

 

İlimizde düzenlenen şenlik ve festivallerin sadece bir kısmıdır. Yerel şenlik

ve festivallerin dışında ilimiz uluslararası festivallere de ev sahipliği

yapmaktadır. Bunlar;

Bodrum Mandalinası Hasat Festivali

Datça Badem Çiçeği Festivali

Bodrum Acı Ot Festivali

Dalyan Kefal Balığı Festivali

Yeşil Üzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali

Köyceğiz Yağlı Güreşleri

Datça Yerel Tohum Şenliği

Karaova Boğa Güreşleri

Geleneksel Seydikemer Yağlı Güreşleri 

MUĞLA 'N IN  ŞENL İK  VE  FEST İVAL LER İ
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Osmanlı döneminde el sanatlarının ve zanaatların genellikle Rum ustalar tarafından icra edildiği

bilinmektedir. Muğla geleneksel ev tipini oluşturan yapı Rum ustalar tarafından inşa edilmiş ve

zaman içerisinde Türk ustalarda bu evlerden yapmaya başlamış ve 1922 yılına kadar en güzel

mimari örnekleri verilmiştir. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden birisidir. Halk arasında

“Deli Memet” olarak adlandırılan  poyrazla karışan yağmurun  her yönden yağması halkın

ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık

olarak yapılması baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. 28 adet yağlı kiremitle

çok çabuk yapılabilen bacaların onarımı kolaydır. Bacanın üzeri yağıştan korunmak amaçlı olarak

haç şeklinde kapatılmıştır. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgârı ve yağmuru kesecek

biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, 28 alaturka kiremidin taş işçiliğinin

inceliğiyle bir bütün oluşturması ve başka bölgelerde kullanılmadığı için Muğla’nın sembolü

olmuş bir baca türüdür. Yapılan çalışmalarda geleneksel Muğla bacasının çoğunlukla Muğla

Merkez olmak üzere Milas, Yatağan, Ula, Köyceğiz, Ortaca ilçeleri ve Bozüyük, Kafaca, Yeşilyurt,

Yerkesik, Gökova ve Akyaka vb. beldelerde de uygulandığı görülmektedir.

MUĞLA 'N IN  K İML İK LER İ

MUĞLA  BACAS I

Muğla ilinin simgelerinden birisi olan Muğla

bacası bir bütünün en son parçası olarak

değerlendirilmelidir. Muğla bacasının alaturka

kiremitlerin üretilmesiyle ortaya çıktığı

düşünülmektedir. Baca bir evin simgesidir.

Toplumumuzda “bacası tütmek” bir ailenin

varlığının birliğinin; “ocağı sönmekte” ailenin

yok oluşunu, yıkılışını, başına bir dert

gelmesinin kısa anlatımıdır. Bu nedenle

Muğla bacaları tek başına değil kendine has

özellikleri bulunan Muğla evleriyle

değerlendirilmelidir.

Muğla evini, bölge evlerinden ayıran önemli bir

özelliği bacasıdır. Bu yüzyılın başına kadar

Muğla evleri tamamen “toprak damlı"ydı. 

 Hatta 1940’lara kadar birçok evin toprak damlı

olduğu görülmüştür. Bu nedenle Muğla

bacasının ortaya çıkışı alaturka kiremitli

çatılara dayanmaktadır. Geçen yüzyılın

sonunda, bu yüzyılın başlarında görülmeye

başlayan alaturka kiremitli çatılar, beraberinde

Muğla bacasını da getirmiştir.
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MUĞLA  EVLER İ

Muğla evleri incelendiğinde iki tip ev yapısı

karşımıza çıkmaktadır. “Türk Evleri” ve  “Rum

Evleri”

Genellikle taş yapıda olan Rum evleri iki katlı,

taş yapılı sade çizgilere sahip yapılardır. Evlerin

ön cephesi cadde ya da sokağa bakmaktadır.

Evlerin genelinde alt katta depo bulunur, üst

kat ise yaşam alanı olarak planlanmıştır. Evlerin

bir duvar yardımıyla etraftan soyutlanmaması

tüccarların toplumdaki statüsünü

belirtmektedir.

Geleneksel Türk evlerinde görülen haremlik ve

selamlık ayrımı Muğla evlerinde

bulunmamaktadır. Türk evleri genellikle iki

katlı olmakla beraber bahçeye açılan alana

“hayat” adı verilmektedir. Evlerin tasarımları ve

ahşap işçilikleri evlere kültürel bir değer

katmıştır. ‘Hayat’  olarak adlandırılan açık ön

sofalar kuzulu kapı olarak adlandırılan avlu

girişleri, ocaklar, bacalar, uzun ve geniş

saçaklar, tavan süslemeleri, ahşap süslemeli

verandalar, duvarlara gömülmüş dolap biçimli

banyolar Muğla evlerinin tipik özellikleri

arasındadır. Büyük çoğunluğu avlulu ve iki

katlıdır. Bazılarında hayat bölümü sonradan

kapatılmıştır. Yakın devirde inşa edilen evlerde

ise, 'hayat' doğrudan kapalı olarak

yapılmaktadır. Genel özellikleri, bütün Türk

evlerinde olduğu gibi, aile mahremiyeti

anlayışının bir ürünü olarak içe dönük

olmalarıdır. Özellikle zemin katlarında sokağa

penceresi olan ev yok denecek kadar azdır.

Türk özgün mimarisinin önemli örneklerinden

olan Muğla evlerine Karabağlar Yaylası'nda ve

Saburhane Mahallesi'nde rastlamak

mümkündür.

Türk  Ev ler � ;  

Rum Ev ler � ;  
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ARASTA

Geçmişte şehri dış dünyaya bağlayan yolların

Muğla’dan geçmesi deve kervanlarının Muğla'da

konaklamasına imkân vermiştir. Kervancılar,

bugün kentsel sit alanı içinde kalan ve ticari

merkez olan arasta bölgesindeki Yağcılar Hanı ve

Kocahan’da konaklarlardı. Kervanlar, Saburhane

semtinden şehri terk ederek, bugün de mevcut

olan “Yılanlı Dağı Yolu” üzerinden Tavas’a ulaşırlar

ve oradan da Denizli’ye geçerlerdi.

Geleneksel bir ticaret merkezi olan Arasta,

günümüzde de tarihi dokusu ve sivil mimari

özellikleri yansıtan ticari bir bölgedir.

Arasta'da çeşitli mesleklerin loncalarının olması,

mesleklerin toplu olarak bulundukları yerlere

“Demirciler Arastası”, “Bakırcılar Arastası” gibi adlar

verilmesine sebep olmuştur. Arasta'nın kuzeyinde

yer alan Tabakhane'de, kent yapısı için önemli bir

ticaret merkezidir. Burada işlenen deriler

kervancılardan çok talep görmüştür. Bunun

yanında el tezgâhlarında dokunan bezler, orman

ürünleri(kereste) ve Hamursuz Dağından çıkarılan

yüksek kaliteli kireçler de kervancıların ilgi

gösterdiği ürünler arasındaydı. Muğlalı esnaf da

bu ürünler karşılığında buğday, bazı tarım

ürünleri ve kumaşlar alırlardı.

ZAH İRE  PAZAR I

Zahire Pazarı, eskiden depolanmış tahıl satılan bir

pazar alanıydı. Günümüzde yapılan yenileme

çalışmalarıyla pazarda kolonya, el işleri ve ebru

eserlerinin satıldığı dükkânlar açılmıştır. Aynı

zamanda pazarın içinde insanların

dinlenebilecekleri, kahve ve çay içerek hoş

sohbetler edebilecekleri mekânlar

bulunmaktadır.

A R A S T A

Z A H İ R E  P A Z A R I
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SAAT L İ  KULE

YAĞC I LAR  HAN I

ÖZBEKLER  EV İ

1895 te Muğla’nın ilk belediye başkanlarından

Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe

Hatun, Hicaz’a giderken Şam Şehrinde

gördükleri kulenin bir benzerini Muğla'da

yaptırmak istemişler ve ünlü Rum usta Filvarus’a

bugünkü Saatli Kule'yi yaptırmışlardır.

Geleneksel Muğla evlerinden biri olan, Hacı

Hamzalar ve Ali Rıza Özbek Evi olarak bilinen

yapı yaklaşık 225 senelik bir geçmişe sahiptir. Ev

1987 yılında Muğla Mimarlar Odası tarafından en

iyi korunan ve yaşatılan ev ödülü verilmiştir.

Yapımı 1493 yılına dayanan han, kentin

geçmişinde önemli bir ticaret merkezi olarak

kullanılmıştır. Günümüzde yapılan yenileme

çalışmaları sonucunda ticari merkez ve

dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır.

S I RA  S İ ZDE

Siz de Muğla’nın kimliğini yansıtan öğelerle ilgili

araştırmalar yaparak, buralara fotoğraf çekmeye

gidip bir fotoğraf sergisi oluşturabilirsiniz.

Ö Z B E K L E R  E V İ

Y A Ğ C I L A R  H A N I

SAATLİ  KULE
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Kapı tokmaklarının bulunduğu avlu kapıları hanede yaşayanların sosyal, kültürel, estetik ve ekonomik

yapısı hakkında da bilgi verir.

Kapı tokmaklarının işaret dilinin yanında, bir haberleşme ve mesajlaşma mekanizması da vardır.

Kapılardaki tokmaklara ev sahibi bir yere gittiğinde ip asar ve kendisi yokken ziyarete gelenlere “Evde

Yokum” mesajı verir. Asılan ip eğer kısa ise gidilen mesafe yakın anlamına gelir. Evin sahibi gelmeyecek

veya dönmeyecekse ipin ucuna düğüm atarak bu mesajı verir. Eve ziyarete gelen misafirler eğer

yakından geliyorlarsa üst kısma bir düğüm eğer uzaktan geliyorlarsa alt kısma bir düğüm atarlar. 

Açılan kanada takılan tokmak kadın tokmağı, sabitlenen kanada takılan ise erkek tokmağıdır. Misafir

gelen kişi tokmağı buna göre çalar. Hanımlar ince ses çıkaran tokmağı, erkekler ise tok ses çıkaran

tokmağı çalar. Yani kapı tokmağı bir işaret dili işlevi de görmektedir.  Ev sakinlerinin bile kendi

aralarında kapı çalışları değişik türdedir. Acelesi olanlar ve çocuklar kapı tokmağını seri şekilde,

diğerleri aheste ve yumuşak şekilde vururlar. 

Eski Muğla evleri sadece mimari yapısıyla değil sosyal bir yaşam kültürü olarak da günümüze kadar

taşınmıştır. Geleneksel mimarinin tarihi değerleri arasında olan evlerin kapıları ve kapı tokmakları 

önemli değerler arasında yer almaktadır. Korumaya alınmış Muğla evlerinde rastlanan bu tokmaklar

Rum tüccarlar tarafından yurtdışından getirilen demir ve pirinç döküm tokmaklardır. Kapıların iki

kanadına birer tutamaç kolu, üst kısmına da tokmak takılıdır. Genelde tokmak her iki kapı kanadına

da takılır. Kapılardan birinde daha tiz ses çıkaran diğerinde daha tok ses çıkaran tokmaklar yer alır.

Gelen misafirin kadın veya erkek olduğu tokmaktan gelen sese göre anlaşılır. 

KAP I  TOKMAKLAR I
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Şahidi Hazretleri'nin annesi ve babası bir gün Hac için Mekke’ye doğru yola koyulmuşlar. Suriye

sınırları içinde bir köye yaklaşırken Şahidi Hazretleri'nin annesi doğum yapmış, Şahidi Hazretleri'nin

babası da Köye gidip Şahidi için bir sütannesi bulmuş ve çocuğu ona vermiştir. Kadınla Şahidinin

babası dönüş yolunda çocuğu onlara vereceğine dair sözleşmişlerdir.

Kadın, Şahidi Hazretlerini evine götürür götürmez eve bolluk gelir. O aile, Şahidi Hazretleri sayesinde

zenginleşir. Şahidi Hazretlerinin annesi ve babası dönüşte buraya uğrayıp çocuklarını almak isterler.

Fakat o kadının kocası kendi çocuğunu Şahidi’nin babasına verince Şahidi'nin babası bu çocuğun

kendi çocuğu olmadığını söyler ve olay kadıya kadar gider. Kadı durumu öğrendikten sonra şahidi

(tanığı) olup olmadığını sorar. Babası da şahit olarak çocuğunu gösterir. Kadı buna kızar ve tekrar

şahidinin kim olduğunu sorar. Baba da kadıya “Çocuğa adını ve nereli olduğunu sor.” der. Kadı da

Şahidinin babasına “İki aylık çocuk nasıl konuşur?” der. Şahidinin babası tekrar aynı şeyleri söyleyince

kadı çaresizce çocuğa yönelip çocuğa adını ve nereli olduğunu sorar. Çocuk adının Şahidi olduğunu

ve Muğlalı olduğunu söyler.

 

MUĞLA 'N IN  DEĞERLER İ

Muğla’nın bir kültür coğrafyası haline gelmesinden önemli bir değer olan ve yıllarca Muğla’ya hizmet

etmiş Hazret-i Mevlânâ’nın manevi evladı Muğlalı Şahidi Hazretleri ile ilgili çeşitli efsaneler

bulunmaktadır. Bunlardan birine göre,

Muğla’da Şahidi adına birçok mimari yapı ve kurum bulunmaktadır.

MUĞLALI ŞAHİDİ HAZRETLERİ

ŞAH İD İ  KÜLTÜR  EV İ
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ŞEMSİ ANA

Geçmişte Muğla’da yaşamış Şemsi Ana'yla

ilgili birçok efsane bulunmakla birlikte

bunlardan birisi şöyledir.

 

Şemsi Ana Muğla'da yaşamış evliyalardan

biridir. Muğla’ya suyu getiren ilk kişidir.

Muğla’da yaşayan Şemsiana eski adı Dırlavan,

yeni adı İkizce olan yerde sürülerini

otlatmaktadır. Ve o zamanlar Muğla'da su

sıkıntısı vardır. Günlerden birinde Şemsi Ana

sürülerini otlatırken keçilerinden birinin alt

çenesinin ıslak olduğunu görür. Hemen eline

kırmızı bir bez alarak keçinin boynuna bağlar.

Ertesi gün bu keçiyi takip eder, sıcak yaz günü

öğle saatlerinde keçinin sürüden ayrılarak

suya gittiğini ve su içtiğini görür. Bu suyu

Muğla’ya getirmeyi kafasına koyan Şemsi Ana

hemen çalışmalara başlar. Yanına birkaç işçi

alarak çalışır. Bütün sürülerini bu işi için satar

ve işçilere yevmiyelerini verir. Sürüde keçi

kalmamasına rağmen su ancak Şemsi Ana’nın

evinin yanına gelir. Zaman geçtikten sonra

Şemsi Ana ölür ve evinin yanına defnedilir.

Daha sonra Muğla’da belediye kurulur ve

bayındırlık işlerine başlar. Yol çalışmaları için

Şemsi Ana’nın evinin yanındaki ağacı kesmek

isterler. İşçi ağaca baltayı vurur ağaç yara

almaz; bir daha dener, ağaç yine yara almaz.

Üçüncü kez denediğinde işçinin elleri baltayla

birlikte havada donakalır. Şemsi Ana’nın eren

olduğu anlaşılır ve mezarına türbe yaptırılır.

S I RA  S İ ZDE

Sizde Muğla ile ilgili araştırma yaparak , konu

ile ilgili efsanelerle drama hazırlayıp sınıfta

canlandırma yapabilirsiniz.
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Halkın içinden çıkan, halkı çok iyi tanıyan, yaptığı iyi ve faydalı hizmetlerden dolayı halk tarafından

sevilen ve değer gören bir adam olan Sıtkı Koçman yaptığı hizmetlerde Muğla halkının gönlünde taht

kurmuştur. Muğlalı olmamasına rağmen Muğla için yaptığı yatırımlarla unutulmaz ve önemli bir

değerdir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hamisi olan Koçman “ Muğla dağlarından kazandığımı,

Muğla Ovasına dökeceğim.” diyerek birçok alanda Muğla’ya yatırımlar yapmıştır.

Neyzen Teyfik, Turgut Reis, Şadan Gökovalı, Yüksel Aksu, Mehmet Güçlü, Nail Çakırhan, Yusuf Nadi

Abalıoğlu, Maral Büyüksaraç, Selda Bağcan, Keremcem de Muğlalı ünlülerdendir. 

Bu ünlülerle ilgili bilgileri toplayıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

 

SITKI KOÇMAN

BUNLAR I  B İ L İ YOR  MUYDUNUZ ?
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SITKI KOÇMAN

Halkın içinden çıkan, halkı çok iyi tanıyan, yaptığı iyi ve faydalı hizmetlerden dolayı halk tarafından

sevilen ve değer gören bir adam olan Sıtkı Koçman yaptığı hizmetlerde Muğla halkının gönlünde

taht kurmuştur. Muğlalı olmamasına rağmen Muğla için yaptığı yatırımlarla unutulmaz ve önemli

bir değerdir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hamisi olan Koçman “ Muğla dağlarından

kazandığımı, Muğla ovasına dökeceğim.” Diyerek birçok alanda Muğla’ya yatırımlar yapmıştır.

BUNLAR I  B İ L İ YOR  MUYDUNUZ ?

Neyzen Teyfik, Turgut Reis, Şadan Gökovalı, Yüksel Aksu, Nail Çakırhan, Mehmet Güçlü, Yusuf Nadi

Abalıoğlu, Maral Büyüksaraç, Selda Bağcan, Keremcem de Muğlalı ünlülerdendir. 

Bu ünlülerle ilgili bilgileri toplayıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
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M U Ğ L A ' N I N  K Ü L T Ü R E L
 M İ R A S L A R I

H A L K  O Y U N L A R I

Muğla; oyun, müzik ve türkü folkloru

bakımından çok zengindir. Zeybek havaları,

teke  ve kaşık oyunları yaygındır. Teke oyunları

Fethiye’de; Zeybek oyunları ise Bodrum, Milas,

Köyceğiz ve Muğla’da yaygındır. Kına

gecelerinde “Temel Devren” adıyla söylenen

türküler çok ve meşhurdur. Türkülerde gurbet

havaları, Avşar Beyleri, uzun yol havaları,

semahlar, gemici türküleri, gelin ağlatma

ağıtları ve zortlatmalar ağır basar. Bölgenin

meşhur oyunları Bilalin Zeybeği, Satı Zeybeği,

Ferayi, Bıçak Oyunu, Kalkan Oyunu, Kuruoğlu,

Zapbak, Buhurcular Zeybeği, Çıktım Tepe,

Gidene Bak Gidene, Demirciler, Eydim Kavak

Zeybekleridir. Zeybek oyunları dokuzlu aksak

tartım üzerine kurulmuş yiğitlik, dürüstlük,

mertlik ve kendine güvenin anlatımını

belirten oyunlardır. Oynandığı tüm il ve

yörelerde genelde oyun esnasında yapılan

figür ve hareketler aynı gibi görünse de

dikkatli bir şekilde incelendiğinde tavır

farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Yöremizde

kullanılan halk çalgıları “Cura, Kaval, Kabak

Kemane, Koltuk Davulu, Çift Zurna ve

Davul’dur. 

BUNLAR I  B İ L İ YOR  MUYDUNUZ ?

Köyceğiz ilçesinde yağlı güreşler yapıldığını ve

bu güreşe çevre illerden yoğun katılım

gerçekleştiğini biliyor muydunuz? Bu güreşleri

araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla

paylaşabilirsiniz.
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Muğla’nın hemen hemen her yerinde

genellikle yaz aylarında yapılan geleneksel bir

hal alan etkinliktir. Güreşlerin yaz aylarında

yapılmasının nedeni havaların ısınmasıyla

boğaların güreşmeye daha istekli hale gelmesi

durumudur. Boğa güreşi halk arasında o kadar

çok sevilir ki, köylülerin evlerinin önünde

besledikleri güreşçi boğaları tüm köy halkı

kendininmiş gibi sahiplenir. Güreş vakti

geldiğinde boğa bir merasimle araca bindirilir.

Güreş yapıldıktan sonra galibiyet kazanan

boğalara davul zurna çaldırılır. Boğanın galip

olması için diğer rakibin sahadan kaçması

gerekmektedir. Boğalar genellikle nam yapmış

güreşçi boğaların evlatlarından seçilir.

Muğla’nın önemli geleneklerinden olan boğa

güreşleri kaybedilmemesi gereken önemli

kültürlerdendir.

B O Ğ A  G Ü R E Ş L E R İ

Yörede yaygın olan güreşlerden biridir. Bunda

devenin geçmiş zamanlarda göç ve ulaşımda

kullanılmasının etkili olduğu düşünülmektedir.

Geçmişte deve besleyiciliğinin de yoğun olarak

görüldüğü Muğla bölgesi günümüzde bu

özelliğini kaybetmektedir.  Güreşler de “tülü” adı

verilen erkek develer kullanılmaktadır. Ancak

her tülü erkek güreşçi olamamaktadır.  Güreşçi

soyundan gelmiş bir tülü devenin güreşmesinde

önemli kriterdir. Seçilen bu tülüler eğitimli

bakıcılar tarafından güreşe hazırlanır. Develer

tıpkı yağlı güreşlerde olduğu gibi pehlivan

olarak hazırlanır. Develer “cazgır” adı verilen

kişiler tarafından anons edilir. Bir devenin

güreşten galip ayrılabilmesi için rakibini

kaçırması ya da yere yatırarak bağırtması

gerekmektedir. 

D E V E  G Ü R E Ş L E R İ
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S I RA  S İ ZDE

Muğla’nın geleneklerinden birinin de rahvan atı yarışları olduğunu biliyor muydunuz?

Rahvan atı yarışları hakkında bilgi toplayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

M U Ğ L A N I N  Y Ö R E S E L  K I Y A F E T L E R İ

Kadınlarda;
Başta, kenarları tamamen kesilmiş fesin ortasına genellikle gümüşten yapılmış metal bir tepelik

takılır. Fesin düşmemesi için çene altından bir bant geçirilir ve bu banda 20’lik altınlar dikilir. Ailenin

ekonomik durumu yeterince iyi olmadığında 20’lik altın yerine bakırdan yapılan “mançur” adı verilen

altın benzeri boncuklar kullanılır. Alnı kapatacak şekilde ipek rengi bir bant bağlanır. Başın tamamı

ince delikli tülden yapılan ve üzeri tel işli üsküfle örtülür. Baş bezemede mevsim çiçekleri ve dal

elmaslar kullanılır. Kadınlar bedenlerine, ipek dokumadan krem rengi pembe boncuklu, iğne oyalı ve

uzun bir gömlek giyerler. Gömlek üstünde sırtında işleme kollarında yırtmaç bulunan cepken giyilir.

Cepkenin üzerine kuşak bağlanır.Ayaklarına, krem rengi yün benzeri çoraplar, kırmızı renkte “yemeni”

türü ayakkabılar giyilir.
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Erkeklerde;

 

Başta, narçiçeği veya bordo renkte kısa veya uzun püsküllü bir fes kullanılır. Bedenlerine, ipek dokuma

krem rengi, kolları iğne oyalı, yakasız, önden düğmeli gömlek giyerler. Gömlek üzerine siyah renkli bir

cepken giyilir. Cepken üzerine kalınca kuşak bağlanır. Kuşağın üzerine koyu kahverengi, kat kat cepleri

olan işlemeli silahlık bağlanır. Boyundan köstek geçirilir. Bacaklara tozluk takılarak, tozluk bağı ile

bağlanır. Ayağa yün çorap giyilir. Ayakkabıları siyah ve ökçesizdir. Erkekler aksesuar olarak tabanca

fişeklik, gümüş hançer veya koltuk altı fişeği, kav, çakmak taşı, kehribar ağızlık, gümüş tütün tabakası ve

kehribar tesbih kullanırlardı. 

 

 

S I RA  S İ ZDE

Muğla’nın ilçelerine özgü farklı yerel kıyafetleri araştırarak resmini yapıp, okul panosunda

sergileyebilirsiniz.
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Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Muğla'da, yetişen her türlü bitki bir şekilde değerlendirilmiş

ve zengin bir ot yemeği menüsü oluşmuştur. Ege bölgesinde hâkim olan ot yemekleri kültürü

Muğla bölgesinde de kendini göstermektedir. Sebze ve bitkiler, zeytinyağlı yemekler yöre

beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Muğla’ya özgü olan uzun ve ince patlıcan

yemeklerde en çok kullanılan öğelerdendir. Aynı zamanda Muğla yapımı sucuk da yöre halkının

kahvaltı ve yemeklerde vazgeçemediği öğeler arasındadır. En tanınmış yemekleri arasında

Muğla tarhanası gelmekte ve özellikle soğuk kış günlerinde içenlerin içini ısıtmaktadır. Tarhana

Muğla halkı tarafından yazın yapılmakta yapımında yoğurt ve göce kullanılmaktadır. Ekşitilen

tarhana serilerek damlarda kurutulup kış mevsiminde tüketilir. Zeytin bölgede çok tüketilen

diğer bir besindir. Yazları kurutulan biberler kışın tüm sofraları süsler. Bunların yanında Muğla

yöresine özgü Muğla keşkeği de yöre halkının özellikle düğün yemeklerinde sıklıkla tercih

ettikleri bir yemektir. Bunun dışında Muğla’nın eski çarşısında bulunan Muğla köftecilerinde

yiyeceğiniz köftenin tadına da doyum olmaz.

Bunun dışında mahallî yemekler bakımından da zengin olan Muğla da, kuzu ve oğlak etinden

yapılan Püryan Kebabı, Milas’ın Keşkeşi, Bodrum’un Paşa Makarnası ve Saraylısı, Datça’nın

Mürdümerik Çorbası ve Harnup Pekmezi meşhurdur.

Ayrıca Muğla’da Çıntar kavurması, ot ekşilemesi, galli patlıcan, yoğurtlama, büryan, oğlak

kapama, ebegümeci kavurması, börülce kavurması, teltorlu börülce, ekşili biber, ekşili et, ekşili

köy tavuğu, saç böreği, katmer, zerde, cevizli sucuk, üzüm köftesi, Muğla saraylısı, bestel,

pekmez, vişne şurubu, koruk suyu, ballı kabak sevilen yiyeceklerdir.

M U Ğ L A N I N  Y Ö R E S E L  Y E M E K L E R İ

EKŞ İ L İ  TAVUK

MİLAS  BÖREĞİ
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S I RA  S İ ZDE

Bunlardan bazılarının tariflerini biz size verdik! Diğer tarifleri de büyüklerinizden öğrenerek sınıfınızda

ki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hatta dersinizin birinde çeşit çeşit Muğla yemeklerini getirerek

hep birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.

Çıntarlar temizlenir, yıkanır ve doğranır. Hafif yağda soğan kavrulur. Üzerine doğranmış çıntarlar

eklenir ve kavrulur. Avcılar dağda topladıkları çıntarları temizleyerek yaktıkları ateşte pişirip yerler.

Ayrıca temizlenen çıntarlar unla kızartılıp limonlu sarımsaklı sosla ekşilenip yenilebilir. 

OT  YEMEKLER İ

Ç INTAR

KABAK  Ç İÇEĞ İ  DOLMAS I
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OT  KAVURMAS I

Bahar Dönemlerinde çarşıdan alınan arası kişkişli karışık otlar hafif bulgurla güzelce pişirilir. Bunun

dışında otlar biraz haşlanıp ekşi sosla salata şeklinde tüketilebilir. Yağda kavrulan soğana eklenen

doğranmış otlar içine biraz kuru biber atılarak kavrulup tüketilebilir.

Bunun dışında Turp Otu, Hardal, Sirken gibi otların kavurmaları, salataları yapılabilir. Otların

soslanmasında limon, sirke, sarımsak kullanılabilir. Bu otların tümü genellikle bahar mevsimlerinde

dağlardan toplanılır. Muğla’ya özeldirler.

YAĞL I  BAD I LCAN  (PAT L I CAN )

Uzun taze ve çekirdeksiz patlıcanlar seçilir. Kabukları şerit halinde yarım soyulan patlıcanlar

zeytinyağında kızartılır. Kızartmada zeytinyağı özellikle kullanılmalıdır. Kızartılan patlıcanlar geniş bir

bakır sahana sırt üstü yatırılıp ortadan hafifçe açılır. Başka bir tavada hazırlanmış harç içlerine

doldurulur. Temizlenmiş iri diş sarımsaklarla ve domates dilimleri ile süslenen patlıcan dolu sahan

(aralarında ince uzun kızartılmış biberler) kâfi miktarda su konularak ateşe oturtulur. Taze patlıcanlar

fazla kızartılmamalıdır.

Yağlı badılcanın içine doldurulan harç bir çeşit domates sosudur ama salça değildir. Taze domatesler

kabukları soyularak doğranır, içlerine kararınca soğan doğranır. İsteyen taze biber doğrayıp katar.

Biraz tuz, karabiber ve diş sarımsaklar eklenir. Bol sarımsaklı yağlı badılcanın tadı nefis olur.

OT

KAVURMAS I YAĞL I  BADILCAN
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Eski dönemlerde Fethiye bölgesinde yaşayan Yörükler 20. yy başlarına kadar yarı göçebe ve tam

göçebe olarak yaşamışlardır. Yörükler yaz aylarında sürüleriyle birlikte yüksekliği en az 1000 ila 2000

metre arasında bulunan yaylalara çıkmışlar, kışları sahillere inmişlerdir. Yayla ve sahil arasında

yapılan bu yer değiştirme hareketi göç olarak adlandırılır. Göçmek, göçebilmek yörükler için bir onur

meselesidir. Bu nedenle yörükler göçtükleri dönemlerde tüm hünerlerini sergileyerek yolda

karşılaştıkları diğer yörük gruplarına yeteneklerini ve sosyo-kimliklerini göstermişlerdir. Göç

sırasındaki en önemli öğelerden biri yörük develerine örtülen “Deve Kilimleri” dir. Deve örtüsü

kilimler, göçülürken kervanın gösterişli olmasını sağlamak adına çok önemlidir. Bu yörük

kadınlarının yeteneklerini sergilemesi içinde önemli bir andır. Öyle ki yörükler “ Yedi kilimi bir çuvala

sığdıramayan kadın, kadınım deyip gezmesin.” derler.  Deve kilimleri, kirkitli düz yaygı dokuma

tekniklerinden en zor olan farda tekniğinde dokunurlar. En öndeki deveye kırmızı kilimler örtülür. Bu

kilimler ayrıca duvar süsü olarakta kullanılabilir. Günümüzde yörük kültürünün azalmasıyla kilimler

artık dokunmamaktadır. Ancak örneklerini Devlet Halk Sanatları Müzesi'nde görmek mümkündür. 

F E T H İ Y E  D E V E  K İ L İ M L E R İ

MUĞLA 'DA  EL  SANATLAR I
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Milas halıları Yörük yaşam tarzına uygun

olarak başlangıçta seccade boyu olarak

üretilmiştir. Yörük yaşantısında pratiklik

önemlidir. Çabuk toparlanılması kolay

taşınabilirliği açısından küçük ebatlı

dokumalar yapılmakta iken zamanla

tüccarlardan gelen taleplere göre de

boyutlarda çeşitlilik göstermiştir. 19 yy

İngilizlerin Şark Halıyı açmaları Milas’ta

dokunan halının Avrupa Barok tarzını

yansıtmasına, kültürel geçişe ve motif

çeşitliliğine yol açmıştır. Milas halılarında

bitkisel bezemelerin artması ve göbek

konulması  bu döneme denk

gelmektedir. Milas halısı yüne yün olarak

çift düğüm tekniğiyle dokunmaktadır.

Yüzyıllardır kök boyalarla renklendirilen 

 Milas Halısı “çift düğüm” , “yün” ve “kök

boya” geleneğini koruyarak “ıstar” diye

adlandırılan tezgâhlarda dokunmaya

devam etmektedirler. Milas’ın  ve

Muğla’nın pek çok köyünde tespit

edebildiğimiz dokumacılık günümüzde

Bodrum Karaova, Karacahisar, Ören,

Türkevleri, Çökertme, Bozalan, Kayaönü,

Gürceğiz, Bayır, Mumcular, Çiftlik

köylerinde bir iki üretici tarafından

sürdürülmeye çalışılmaktadır. Yüzyılların

kültürünü yansıtan Milas halısında hâkim

renk kırmızı ve sarının tüm tonlarıdır. Bir

renk ahengi olan Milas Halısında bilinen

26 renk kullanılmaktadır. Bu renkler

doğada var olan bitkilerin çeşitli

aşamalardan geçirilen sularında ipler

renklendirilir ve buna  “kök boyası” denir. 

18. Yüzyıldan beri Milas bölgesinde halı dokumacılığı yapılmaktadır. Tarihte sergilenen ilk örnekler seccade

benzeri halılar olmuştur. 

M İ L A S  H A L I L A R I
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Badem dalı ve hayat ağacından “fıstık yeşili”; palamut yaprağından ve pürenden sarı ve tonları,  enginar yaprağı

ve naneden yeşil, palamut ve cevizden kahve tonları elde edilmektedir. Doğayla iç içe yaşam sürdüren

köylülerimiz hemen her bitkiden yararlanarak çeşitli renkler elde etmesini bilmiştir. Kültürel zenginliğimizin bir

ürünü olan dokumalarımız sözsüz iletişim aracı olarak duygu ve düşünce dünyamıza aracılık etmişlerdir.

Dokuma yapan kadın sevincini, acısını aktarmıştır dokuduğu halıya. Çeşit çeşit yanışlar (motif)  oluşmuştur

böylece. Milas halısının simge motifleri, eşme, cıngıllı Cafer, tütün yaprağı, badılcan  (patlıcan) yaprağı, aynalı

papuç, ala boncuk, eğmeli göllü; akıllı gemici suyu, çıplak delme, suyolu, Lâdik lalesi, uslu Cafer, basalak eğme,

tavukayağı, yamuk testere, yılan muska ve olmazsa olmaz motif   hayat ağacıdır. Milas halısında renk ve motif

çeşitliliği göze çarpmaktadır. En dış çizgisel motiflerden içeriye doğru  sıraladığımızda “küçük su, çentik, inek

sidiği, mihrap, göbek ve eğme olarak adlandırdığımız bölümler yer alır. Milas halıları da Milas, Karaova Ada, Milas

Piçi, Yılanlı Milas, Bozalan Lâdik, Karacahisar Göbeklisi, Şişeli, Kabuksuz, Caferli Halı olarak adlandırılmaktadır.   

S I RA  S İ ZDE

Muğla’nın el sanatlarını araştırarak bu sanatların yaşatılması için atölye çalışmaları yapabilirsiniz.
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K A V A K L I D E R E  B A K I R I

800 yıldan beri Kavaklıdere ilçesinde bakırcılık mesleği

yapılmaktadır. Türkmen boylarının bölgeye göçmesi sonucunda

bakırcılığın bu topraklarda boy gösterdiği düşünülmektedir.

Bölgede bakır rezervi bulunmamasına rağmen geçmiş

dönemlerde Denizli ve Aydın'daki fabrikalardan deve sırtında

bakırlar getirilerek işlenmiştir. Bakırcılığın ilçemizde gelişmiş

olması yanında kalaycılık mesleğinin de gelişmesini sağlamıştır.

Bakırın kullanıldığı dönemlerde yoğun ilgi gören iki meslek

günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. Şu anda bakırcılık

mesleğini sürdüren kişilerin 30 – 35 yaşlarında olduğu ve

meslekte kalfa – çırak yetişmediği gözlemlenmektedir. 

Muğla düğünlerinde davul ve zurna olmazsa olmazdır. Ama bu davul zurna her yerde çalanlara

benzemez. Bütün ezgiler bu iki müzik aletinin kombinasyonundan nakış nakış dökülür. Zaten

Muğla’nın davulculuk ve zurnacılık mesleğiyle ünlü bir beldesi vardır: Dibekdere. Bu belde den çıkmış

insanlar çocukluklarından beri ellerine aldıkları davul ya da zurnayı vücutlarının bir parçası olarak

kullanabilirler. İşte bu nedenle Muğla da davulun sesi yakından da hoş gelir. Türkülerin de çok önemli

bir yer aldığı Muğla müzik kültüründe hemen hemen her türkünün bir hikâyesi bulunur.

M U Ğ L A  D A  M Ü Z İ K  K Ü L T Ü R Ü
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Yıl 1946, aylardan Temmuz. Muğla’nın Geneves (Çaybükü) ve Kozağaç köyleri civarındaki ormanlarda bir

yangın çıkar. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınır ve etrafı çevrilir. 7 Temmuz 1946 günü saat

21.30 sıralarında Mustafa ve Tevfik adlı iki samimi dost ve birbirini seven iki arkadaş Gevenes köyü

(şimdiki adı Çaybükü) Belen kahvesine oturmuş dama oynamaktadırlar. Tevfik Cezayir köyün muhtarıdır.

Aynı zamanda yörede herkesin yardımına koşan ve çok sevilen bir kişidir. Dama arkadaşı Mustafa

Şahbudak ise Gevenes köyünün ileri gelen bir ailesidir.

Yöreden sorumlu Orman Koruma ve Bakım Memuru olan Muğlalı Mehmet İnsarı yangının yeniden

kontrolden çıkmaması için çevre köylerinden bekçi toplamaktadır. Belen kahvesine gelerek dama

oynamakta olan Muhtar Tevfik’ten yardım ister. Muhtar iş zamanı olması nedeniyle bekçi vermek

istemez. Bu konuda Ormancı tuttuğu zaptı Tevfik’e imzalatmak ister. Muhtar Tevfik oyunun kritik bir anı

olduğundan ormancının istediğini yerine getirmez. Olaya ve ilgisizliğe kızan ormancı dama masasındaki

taşları devirir. Diğer oyuncu Mustafa Şahbudak, dökülen taşları yerden toplar ve ormancıya “Sen

sarhoşsun çek git!” der. Alkolün etkisi midir bilinmez Ormancı bu lafa çok sinirlenir, söz anlamaz.

İnatlaşarak dizilen taşları tekrar devirir. Bu kez Mustafa ile Ormancı arasında bir tartışma başlar. Mustafa

sinirlenerek Ormancıya bir tokat atar. Ormancı Sarı Mehmet bir gün öncesinde ödünç aldığı kamayı

çeker ve Mustafa’yı kolundan yaralar. 

Mustafa olayın şokuyla silahını çıkarır ve bu esnada dama arkadaşı Muhtar Tevfik ”yapma” diyerek silahın

üzerine atılır. Bir kaza sonucu Mustafa’nın silahı iki kez patlar ve çıkan kurşunlar Tevfik’e değer. Tevfik

kanlar içinde yere yığılır. Ormancı kaçar ancak kaçarken Mustafa tarafından yaralanır. Köylüler Mustafayı

yatıştırarak daha fazla olay çıkmaması için silahı ellinden alırlar. Muhtar Tevfik ise, Muğla Devlet

Hastanesine kaldırılır. Ancak aldığı yaralar sonucunda kan kaybından ölür. 

D İ L L E R E  P E L E S E N K  B İ R  M U Ğ L A  T Ü R K Ü S Ü :  “ O R M A N C I ”

Bir kaza sonucu meydana gelen bu olayın ardından Pisili Kemal Tahir ERDİNÇ tarafından “Ormancı”

türküsü yakılır. Türkünün müziği de aynı kişiye aittir.
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Çık t ım  Be len  Kahves ine  bakt ım  ovaya ,  bakt ım  ovaya

Bay  Musta fa  çağ ı rd ı  damı  oynamaya

Ormanc ı  da  ge l i r  ge lmez  y ıka r  masaya ,  y ıka r  masaya

Söz  an lamaz  Ormanc ı ,  çekmiş  ka faya

 

Aman  ormanc ı ,  can ım  ormanc ı

Köyümüze  get i rd in  yoktan  bi r  ac ı

 

Güvenes in  su la r ı  hoştu r  i çmeye ,  hoştu r  i çmeye

İç inde  köprüsü  va r  ge l ip  geçmeye ,

Tev f iğ imi  vurdu la r  h iç  mi  h iç ine ,  h iç  mi  h iç ine

Yaz ık  et t in  Ormanc ı  köyün  i k i  genc ine

 

Aman  ormanc ı ,  can ım  ormanc ı

Köyümüze  get i rd in  yoktan  bi r  ac ı

 

Gevenes in  or tas ında  değ i rmen  döner ,  değ i rmen  döner

Değ i rmen in  su la r ı  dağ ından  i ne r

Ormanc ıya  at ı l an  kurşun  Tev f iğe  değer ,  Tev f iğe  değer

Tev f iğ imin  ac ı l a r ı  yürek le r  de le r .

 

 

Aman  ormanc ı ,  can ım  ormanc ı

Köyümüze  get i rd in  yoktan  bi r  ac ı

 

O R M A N C I  T Ü R K Ü S Ü
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Halk kültürümüzün vazgeçilmez öğelerinden olan maniler Muğla ilinde de yaygın olarak kullanılmıştır. Bu

nedenle pek çok mani örneği bulunmaktadır. Mizah yönü kuvvetli olan Muğla manilerinde, mizah daha çok

yakınma şeklinde işlenmiştir. Manilerden şu şekilde örnekler verilebilir:

Maşa maşaya benzer

Maşa şişeye benzer

Gidi gâvurun kızı

Kösnük eşeğe benzer

 

 

S I RA  S İ ZDE

Kerimoğlu, Bodrum Hâkimi, Karaova Düğünü, Sürmeli, Deniz Üstü Köpürür gibi türkülerin öykülerini

araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.  Bir türkü dinletisi günü düzenleyerek "Muğla Türküleri"

dinleyebilirsiniz.

MAN İ LER

Sarı üzüm parmak gibi 

Benim yârim kaymak gibi

Benim yârime göz diken

Kurusun değnek gibi

 

Ulum ulum uluma 

Bal koydum tuluma

Söylersen mani söyle 

Köpek gibi uluma
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Bir öküz varmış. Akşama kadar tarla sürüyormuş. Akşam da ahıra yorgun argın geliyormuş. Eşek goca

öküze sormuş:

- Neden bu kadar yorgunsun, demiş. 

Goca öküz eşeğe:

- Ah eşek gardeş akşama kadar tarla sürüyom, ölüyom yorgunluktan, demiş.

- Eşek, goca öküze:  

- Sen de verdikleri yemi yeme, hasta sansınlar seni çalışmaktan gurtulursun, demiş.

Öküz yemi yememiş, Sabah sahipleri gelmiş. Öküzün yemeğini yemediğini görünce öküz hasta, bari eşeği

çalıştıralım demişler. Eşek çalışmaya başlayınca ahıra yorgun gelmeye başlamış. 

Goca öküz sormuş eşeğe:

- Hayrola neye yorgunsun, demiş

Eşek de:

- Bütün gün tarlada çalıştım, ondan yorgunum, demiş.

- Peki, demiş goca öküz.

- Benim için bişey deyola mı, demiş. 

Eşek:

- Bugün de yemini yemezse, kesiverelim gitsin deyola, demiş. 

 

K I S SADAN  H İ SSE  H İKÂYE LER

S I RA  S İ ZDE

Büyüklerinizden çocukluklarında öğrendikleri hikâyeleri dinleyerek, not alın ve sınıfta

arkadaşlarınızla paylaşın.
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MUĞLA  YÖRESE L  ÇOCUK

OYUNLAR I

AA  BUZ  OĞLAN  OYUNU

Eskiden çocukları eğlendirmek için oynanan bu oyun ismini

içerisinde söylenen şarkıdan almıştır. En az 10 kişilik bir grup ve

bilgili yaşlı bir nine ile oynanmaktadır. Buz oğlan seçilen

çocuğun gözleri bağlanır. Büyük bir halka oluşturan diğer

çocuklardan biri buz oğlana dokunur. Ortada oturmakta olan

nine elindeki maşa ve ısıran adındaki iki demir aleti birbirine

sürterek müzik sesi çıkarır. Bu esnada;

“AA buz oğlan, buz oğlan,

Seni kim dövdü, kim dövdü?

O dövmedi, bu dövmedi,

Ellam şu dövdü, şu dövdü” diye şarkı söyler.

Elindeki maşa ve ısıran ile buz oğlana dokunur. Buz oğlan bu

sırada gözlerini açar. Nine ona kendisine kimin dokunduğunu

sorar. Çocuk kendisine dokunanı bulmaya çalışır. Bilirse cezadan

kurtulur, bilmezse nine ona ceza verir.

 

AY  DEDE  OYUNU

Yedi sekiz kişi arasında hayatta oynanan bir oyundur. Bu oyunu

oynayacak çocuklar birbirlerinin ellerinden tutarak bir ay teşkil

ederler. İki uçtakiler baş olurlar. Bunlardan birine ay dede denir.

Diğeri ona sorar:

- Ay dede keçin nerede gezer?

- Dağda

- Ne yer ne içer?

- Üzüm yer badem sıçar.

- Süt pişti mi?

- Pişti 

- Hanım içti mi?

- İçti

- Kaç kaşık?

- Beş kaşık

- Bugün kimin düğünü var?

- Ayşe’nin

 

Anne – Babalarınızla konuşup çocukluklarında oynadıkları

öğrenerek, bir dersinizi okul bahçesinde bu oyunları

oynamaya ayırabilirsiniz.

S I RA  S İ ZDE
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MUĞLA  AĞZ I

Muğla’nın eşsiz doğa güzelliğinin yanında kültürel anlamdaki zenginliği konuşma dilinde de kendini

göstermiştir. Muğla ağzının bu kadar seviliyor olması dilin güzelliklerinin konuşmaya yansımasıyla

alakalıdır. Muğla ağzından bazı örnekler şöyledir.

 

Abpak: Bembeyaz

Abu: Şaşma ve korkma önlemi

Accıcık: Az, biraz

Dalagan: Isırgan otu

Çelpesük: Karışık

Çayan: Akrep

Buzmak: Donmak, üşümek

Cılık: Sözünün eri olmayan

Eğişmek: Kıskanmak, inatlaşmak

Gaç geç: Şaşırma bildiren ünlem

Hora: Ora, şura

Kapaksız: Görgüsüz, terbiyesiz

Nezik: Davranışları ince saygılı olan

Tanışık: Ahbap

Va: var

Yalaçan: İkiyüzlü

 

MUĞLA 'DA  YAP I LAB İ L ECEK  ETK İN L İ K LER

Muğla ilinde yapılabilecek kültürel ve sanatsal aktivitelerin yanı sıra sportif imkânlar da oldukça fazladır.

Özellikle yaz aylarında deniz sezonun da açılması yapılabilecek spor faaliyetlerini çeşitlendirir. Bu

faaliyetleri bireysel olarak yapabileceğiniz gibi, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı olan

futbol, yelken, motosiklet, voleybol, basketbol, tenis, atlı spor, bisiklet, çim hokeyi, satranç, atıcılık,

balıkçılık, karate, dans gibi farklı kulüplerden birini seçerek profesyonel spor yaşantısına da

katılabilirsiniz.

İlçenizde bulunan sportif etkinlikleri araştırarak, hangi faaliyetlere katılabileceğinizi araştırın. Sınıf olarak bu

faaliyetlere katılım sağlayabilirsiniz.

S I RA  S İ ZDE
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