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İSTİKLÂL MARŞI

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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

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

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

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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

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

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

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

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

   Mehmet Âkif Ersoy



GENÇLİĞE HİTABE

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, 

senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 

etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl 

ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 

içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 

imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 

cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 

kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 

daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 

olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 

iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 

edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

        

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Şimdi onun yazdığı notlara göz 

atalım:

 ■ Kendime geldikten sonra adayı 

baştan sona dolaştım. Hiçbir insa-

na rastlamadım. Galiba uzun bir 

süre bu ıssız adada tek başıma ya-

şamak zorunda kalacağım. 

 ■ Geminin karaya vuran enkazın-

dan kurtarabildiğim eşyaları topla-

yarak küçük bir mağarayı barına-

bileceğim şekilde düzenledim. 

 ■ Adada en büyük sorun vahşi 

hayvanlar. Bu hayvanlardan ko-

runmak için mağaranın girişini 

büyük ağaç dalları ile kapattım. 

 ■ Gemi enkazından kurtarabil-

diğim yiyeceği saklamak için bir 

depo inşa ettim. 

 ■ Adanın içlerine giderek çeşitli 

meyveler topladım. Bu meyveleri 

kışın da yiyebilmek için kuruttum.

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yolculardan birini 
sürükleyerek adaya kadar götürür. 

Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi 
verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. 

Şehrimiz Kırıkkale11
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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?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi 
nasıl öğrenirdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey pay-
laşıp eğlenceli vakit geçiriyorum.

Ya onlar olmasaydı?

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

Pek çok insanın katkısıyla sütüm iç-
meye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl 
dikerdim?
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdür-
mek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Ye-
mek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim 
görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu 
ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır.Tüm 
bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılama-
mız mümkün değildir. Bu nedenle toplu-
luk 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 dü-
şünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz 
yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından 
üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin 
yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar 
birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, 
hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getiril-
mesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi 
gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç 
gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üre-
tebilmek için de çeşitli mesleklerden insan-
lara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin 
hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoför-
ler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş 
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlar-
dan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak 
ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz. 

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 doğ-
ru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaş-
ma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki in-
sanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve 
üzüntülerini paylaşırız.
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“Tarih öncesi dönemlerde 
insanlar yaşamlarını nasıl 

sürdürüyorlardı hiç 
düşündünüz mü?” 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapa-
lım ve bu sorunun cevabıyla bir-
likte insanların yerleşik yaşama 
nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir 
hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl 
öncesine kadar insanlar yaşamla-
rını göçebe olarak sürdürüyorlar-
dı. Yiyecek bulmak için sürekli yer 
değiştiriyor, hayvanları avlayarak 
ve bitkileri toplayarak karınlarını 
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya 
da geçici barınaklarda yaşıyorlar-
dı. Sonra yaşamlarını tamamen 
değiştirecek bir gelişme yaşandı. 
İnsanlar tarım yapmaya başladılar 
ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. 
Çiftçilik yapmaya başlayan insan-
lar ekinlerine ve hayvanlarına bak-

mak için yerleşik yaşama geçtiler.
Yerleşim yeri olarak nehir kenar-
larındaki düz ve verimli arazileri 
seçtiler. Böylece arazilerini kolayca 
sulayabildiler. Kendilerinin ve hay-
vanlarının su ihtiyacını karşılaya-
bildiler.

“Tarım ve hayvancılıkla 
birlikte besin kaynaklarının 

artması nüfusun da artmasını 
sağladı. Nüfus artışıyla birlikte 
bu ilk yerleşim yerleri köylere 

dönüştü.”

Köylerde yaşayan insanlar ihti-
yaçlarından fazla ürün elde ettiler. 
Kendilerini ve ürünlerini saldırılar-
dan korumak için köylerin etrafını 
çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köy-
lerde yaşayanlara sattılar. O köyler-
deki insanlardan da kendi ihtiyaç 
duydukları ürünler aldılar. Böylece 
ticaret hayatını başlattılar.İşte bu 
şekilde ortaya çıkan köylerden baz-
ları aman içinde o kadar büyüdü ki 
köy  olmaktan çıkarak şehir hâlini 
aldı.Şehir olarak nitelendirilebile-
cek ilk büyük yerleşim yerlerinden 
biri de ülkemizde Konya’da yer 

alan Çatalhöyük’tür. Ça-
talhöyük günümüzden 
yaklaşık 9.000 yıl önce 
10.000’e yakın nüfusa sa-
hip büyük bir şehirdi.

  Çatalhöyük

ŞEHRİ TANIYORUZ



ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Şehrimiz Kırıkkale15

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kay-
naklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması ko-
lay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ih-
tiyaçlarının 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 yöneti-
len şehirler doğdu. Şehirler barınma, güven-
lik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en 
uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline 
geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yer
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TRUVA(Temsilî)

yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölge-
lerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, iba-
dethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yer-
leri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları 
büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlı-
ğını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, 
Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir dep-
rem, 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.
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Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntü-
sünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşı-
mın 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 in-
sanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik ola-
rak 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 özellik-
leriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirler-
deki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından 
da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, 
gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleş-
mek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bu-
lunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu 
özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden 
yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, 
sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. 
Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faa-
liyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat 
ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. 
Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. İş bölümü-
nün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, 
hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, 
park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana ge-
tiren 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 şehir-
ler 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.

ANTALYA

KONYA

MUĞLA
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“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açı-
sından birbirine yakın kavram-
lardır. 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 şehir-
lerinden biri olan Medine şehrine 
dayanmaktadır. Medine, peygam-
berimiz Hz. Muhammed döne-
minde zamanının sosyal ve kültü-
rel 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 say-
gı üzerine kurulur. Şehri oluşturan 
tüm insanların bu kurallara uyma-
sı gerekmektedir. Şehirler bu özel-
likleri ile farklılıkları buluşturan, 
insanları bir araya getiren mekân-
lardır. Günümüzde kültür ve tica-
retin, bilim ve tekniğin zirvesini 
oluşturan şehirler farklı özelliklere 
ve farklı kültürel birikimlere sahip 
insanların kendilerini ifade etme-
lerine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en 
çok hissedildiği ve özelliklerinin 
yaşandığı yerdir. Her bir mede-
niyet, kurduğu şehirlerle kendi-
ni ifade eder. Şehir ve medeniyet 
arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem 
medeniyetler şehirleri hem de şe-
hirler medeniyetleri etkiler. Şehir-
ler, şehri meydana getiren anla-
yışın sahibi olan medeniyetin bir 
sonucu olarak kurulur. Bununla 
birlikte şehirlerin doğası ve için-
deki insanı şekillendirme özellik-
leri medeniyetin şekillenmesine de 
etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değil-
dir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma 
şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, 
bir toplumun medeniyet anlayışı-
nın şekillendiği mekânlardır.

ŞEHİR VE MEDENİYET

Şimdi dünyada medeniyetlere 
yön veren ve

 medeniyetleri temsil eden
şehirlere göz atalım...
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Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuş-
tur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi 
Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın 
en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Bu-
rada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanla-
rı yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren 
okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırı-
lan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan 
şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. En-
dülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu 
Camii bu şehirde bulunmaktadır.

“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür 
ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. 
Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Ara-
bistan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında 
Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için 
olduğu kadar Medine şehri içinde dönüm noktası ol-
muştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müs-
lümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle 
beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. 
Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada 
rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. 

Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i 
Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının 
buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merke-
zinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve huku-
ki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik 
yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan 
İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eği-
tim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki 
İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl mil-
yonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

KURTUBA

MEDİNE
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  İSTANBUL

PARİS

MEDİNE             KURTUBA
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MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş 
olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin 
yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. 
Sanayi Devrimi sonrası hızla göç alan şehirde Sor-
bonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris 
şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, 
bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin 
yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtila-
li, 1830  ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı dev-
rimler şehridir.Bilim, kültür, sanat alanlarında dün-
yanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın 
da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok 
ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin 
kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, 
Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmış-
tır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan in-
sanların bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, 
tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yap-
mıştır. 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. 

PARİS

İSTANBUL

Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, 
kilise gibi farklı inançlara mensup ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

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



Çok eski bir tarihe sahip olan İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin 
kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 

başkentlik yapmıştır.
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Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu-
dur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uy-
gun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında 
etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere ak-
tararak insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insanla-
rı tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan 
biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir 
uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve ya-
şam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları 
şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi 
ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etki-
lenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından 
yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevre-
nin hayat standardıyla yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, 
evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki 
kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o iliş-
kiye 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, alışve-
riş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları 

farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etki-
ler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, 
sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şe-
hirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz so-
kak 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 alanla-
rıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim 
sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kuru-
lur. Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta 
karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırları-
nı sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan 
ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selam-
laşmak, hem onu hem de bizi mutlu edecek, hem de 
sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak 
bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
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Sokağı geçip şehrin merkezine 
doğru ilerlediğimizde bizi genel-
likle bir çarşı karşılar. Çarşı, Os-
manlı şehrinde toplumsal hayatın 
merkezidir. Günümüzde şehirler-
de yaygınlaşan alışveriş merkezleri 
çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar 
önemini hâlâ sürdürmektedir. He-
men her türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. Şe-
hirde üretilenler, insanların ihtiyaç 
ve alışkanlıkları buradaki ticarete 
yön verir. Bazı şehirlerde bakırcı-
ların, demircilerin ya da dokuma-
cıların 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.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kur-
duğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirli-
lik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli 
olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret 
değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sos-
yolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde ge-
niş ve mükemmel bir surette medeni yaşa-
yan kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette 
yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini 
yerine getirmekle sağlanabilmektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların 
içinde bulundukları çevreye, şehre ve in-
sanlara karşı sorumlulukları ve görevleri 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en 
önemlisi; atalarından miras olarak al-
dıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri 
gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir ola-
rak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletme-
den ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel 
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. 
Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçe-
vesinde komşuluktan alışverişe, trafikten 
gürültü yapmamaya kadar tüm insani 
ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, daya-
nışmayı sağlamakla mümkün olur.



  KONULAR

 ☐ SOSYAL YAŞAM

 ☐ MEDENI YAŞANTININ GEREKLERI

 ☐ ŞEHRIN FIRATLARI VE RISKLERI

 ☐ ŞEHIRDE KARŞILAŞABILECEK RISKLER

 ☐ ENGELSIZ YAŞAM

 ☐ ŞEHIRDEKI DIĞER CANLILAR
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“Yaşam mekânı olarak 
şehirler sosyal hayatın
 çok hareketli olduğu

 yerlerdir.”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. 
Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını sürdür-
melerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve 
kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lo-
kanta, 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 
kimliğini yansıtır. 

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

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

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günü-
müzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır. Bu 
değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri 
gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nü-
fusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken bel-
de ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayı-
sıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel 
yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etme-
lerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekono-
mik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik 
gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. 
Nüfustaki değişime bağlı olarak  da şehirlerde çok 
hareketli bir yaşam vardır.

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
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Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı yetersiz-
liği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, daya-
nışma 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 üste-
sinden  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 günü-
müzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır.  Bireyler 
dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar can-
landırabilirler. 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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“Sosyal yardımlaşma 
ve 

dayanışma bir milleti,
 toplumu,

şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler 
arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna 
bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretle-
riyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşı-
ya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” 
olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma 
ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek 
mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afet-
lerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir 
göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de 
Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardım-
laşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti 
sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olay-
lar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en 
güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da 
hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca 
mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.
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“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifa-
deleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu 
ifadelerde geçen medeni kelimesinin ne 
anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? 
Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehir-
ler çok sayıda insanın bir arada yaşa-
dığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen 
içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde 
bir yaşam sürdürülmesi gerekmekte-
dir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek 
şehirde yaşamanın gereklerindendir. 
Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kuralları-

na uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler.
Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları 
yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri 
paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. 
Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

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

MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

Sizler de günlük hayatınızda  uyduğunuz  ku-
ralları düşünerek Melike’nin söylediklerine 
neler ekleyebilirsiniz?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan oluşur. Benzer 
insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşa-
maktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dini inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. 
İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. 

İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda 
bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. 
Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan ka-

çınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.
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Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gere-

kiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. 

Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara 

zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. 

Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtım görevlilere karşı 

nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. 

Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.
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Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyur-
ken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri 
caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıka-
nıyor. 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 kalabalık-
laşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidi-
yor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. 
Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere 
ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı 
var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve 
iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken 
insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

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

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su boru-
sunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın kayarak 
kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürü-
yen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrı-
lıyor. 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. Pazarda alışveriş 
sırasında çantasını kaybeden bir kadın çevresindeki-
lerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüz-
gâr, 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 tezgâh-
larını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur 
şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İn-
sanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte 
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçile-
ri açmaya çalışıyor.

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
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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 seyir-

ciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyor-
lar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkat-
li bir şekilde yürüyorlar. Tenha sokaklardan geçerken 
her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uya-
nık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

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



ŞEHİRDE YAŞAM

Şehrimiz Kırıkkale35

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde ya-
şamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fazla-
lığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek 
oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsur-
lardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerin-
den faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağla-
dığı 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, bir-
çok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan 
bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirlili-
ği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli 
suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin 
en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz 
sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu so-
runlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler 
üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı su-
nar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla 
öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgeler-
deki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakültele-
ri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşı-
labilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulun-
maktadır.

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

• 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.

EĞİTİM FIRSATLARI

SAĞLIK FIRSATLARI
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• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir mer-
kezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde 
yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet 
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkez-
lerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüp-
lerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı var-
dır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde 
bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 
şehir merkezlerindedir.

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları olduk-
ça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ula-
şımı kolaydır.

ULAŞIM FIRSATLARI

SANAT, SPOR FIRSATLARI VE SOSYOKÜLTÜREL  FIRSATLARI

İŞ FIRSATLARI

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, çevre kirliliği gibi 
riskler şehirlerde de karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.



ŞEHİRDE YAŞAM

Şehrimiz Kırıkkale37

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önem-
li bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler 
özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları 
mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamu-
sal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şe-
kilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, 
engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle 
tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağla-
mak çok önemlidir. 

Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duy-
madan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, 
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta beledi-
yelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kul-
lanıcıların 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 kul-
lanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler 
için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duy-
maz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılık-
larla 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 on-
ların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanıya-
rak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlaya-
caktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye 
muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir 
çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir 
filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,iba-
detlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun ol-
mamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapa-
bilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

Benim adım Mert. 
Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı 
kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yü-
rüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, 
göremeyen ya da zihinsel engeli olan 
milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? 
Çünkü etrafta çok fazla engelli görmü-
yorsunuz. Peki, neden?

ENGELSİZ YAŞAM

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

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

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde 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 bulunmala-
rı için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli 
düzenlemeler  yapılmalıdır.

ORDU

ANKARA

İSTANBUL

MANİSA

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

Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya 
ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği 
vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesin-
de gerçekleştirdiği yol yapımı sıra sında 270 yaşındaki 
çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini de-
ğiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında 
yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altı-
na alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin 
birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu 
sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık 
hizmetleri karşılanmaktadır. Atalarımız sıcak günler-
de kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, 
dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpekleri-
ne yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için va-
kıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi 

binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerin-
de, insanların ulaşamayacağı yükseklikte  kuş evleri 
yapmışlardır. 

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

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyar-
lılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; 
güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Ata-
larımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati 
biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeli-
yiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili 
birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız 
uygulamaları söyleyiniz.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bi-
zim 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.

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

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan 
gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler 
yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

 
 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, 

onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

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

Biliyor musunuz?



 KONULAR

 ☐ KIRIKKALE’NIN COĞRAFI KONUMU

 ☐ KIRIKKALE’NIN NÜFUS DAĞILIMI

 ☐ DOĞAL AFETLER

 ☐ ŞEHIRLE ILIŞKIMIZ

 ☐ DÜNDEN BUGÜNE KIRIKKALE

 ☐ KIRIKKALE’NIN KURULUŞ VE GELIŞIM SÜRECI

 ☐ KIRIKKALE’NIN KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHIRLERI

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Şehrimiz Kırıkkale41
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Kırıkkale, Ankara’ya 70 
km mesafede, uluslararası 
kara yolu güzergâhında ve 
başkentin doğusundaki 43 

ilin demir yolu ve kara yolu 
kavşağında yer almaktadır.

Şehrimiz topraklarına gü-
neyden Çelebi ilçesinden 
giren Kızılırmak, kuzey 
yönünde akarak kuzey-
de Kırıkkale-Çankırı il 

sınırını oluşturur.

Iç Anadolu Bölgesi’nin Orta 
Kızılırmak Bölümü’nde yer 

alan Kırıkkale; doğuda 
Çorum ve Yozgat, güneyde 
Kırşehir, batıda Ankara,

kuzeyde  Çankırı 
ile komşudur.



ŞEHRİMİ TANIYORUM

Şehrimiz Kırıkkale43

İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer 
alan Kırıkkale; doğuda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir,  
batıda Ankara,  kuzeyde Çankırı ile komşudur. Denizden 
yüksekliği (rakım) 700 metre olan şehrimizin en yüksek 
noktası Dinek Dağı-Namıkkaya Tepesi olup yüksekliği 1744 
metredir.

Kırıkkale’nin verimli toprakları arasında Keskin Maşat 
Ovası, Bahşılı Ovası ile Kızılırmak ve Kılıçözü vadilerindeki 
düzlükler yer almaktadır. Şehrimiz topraklarına güneyden 
Çelebi ilçesinden giren Kızılırmak, kuzey yönünde akarak 
kuzeyde Kırıkkale-Çankırı il sınırını oluşturur. İl merke-
zinin batısından geçen Kızılırmak’ın ilimiz sınırlarındaki 
uzunluğu 94 km’dir. Kırıkkale sınırlarında yüksekliği 1200-
1600 m arasında değişen yaylalar bulunmaktadır. 

Kırıkkale kışları soğuk; yazları ılık, karasal iklime yakın yarı 
kurak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı 12.3 0C, 
yıllık ortalama yağış 384 mm’ dir. Doğal bitki örtüsü bozkır-
dır. Kırıkkale Karaahmetli Tabiat Parkı’nda sadece bu bölge-
ye özgü (endemik) 7 adet bitki türü tespit edilmiştir. Bunlar: 
Ayıpençesi, tavşankulağı, kuduzotu, tavşankatığı, kleome, 
geven ve Ankara çiğdemidir.

İlimizin hesaplanan yüz ölçümü 4.791 km2 dir. İlimiz yüz 
ölçümü itibarıyle Türkiye’de 67. sıradadır. Kırıkkale, Anka-
ra’ya 70 km mesafede, uluslararası kara yolu güzergâhında 
ve başkentin doğusundaki 43 ilin demir yolu ve kara yolu 
kavşağında yer almaktadır. Bu hâliyle ilimiz batı ve doğu il-
leri arasında kapı görevi görmektedir.

KIRIKKALE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Kırıkkale Genel Görünüm
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Yandaki 
haritaya göre 
Kırıkkale’nin
komşu illerini

 yazınız.

.....................................................................
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ETKİNLİK
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Yaşanılan yerin coğrafi özellikleri ve iklim yapısı insan-
ların giyinme, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını 
doğrudan etkilemekte ve şekillendirmektedir. 

Şehrimiz ılıman iklim kuşağında yer almaktadır. Ancak 
bulunduğu alanın denizden uzak olması, günlük sıcak-
lık farkının fazla olması gibi nedenlerle iklim karasal-
laşmaktadır. Bu karasallaşma nedeniyle şehrimiz insan-
ları kışın kalın ve koyu renkli giysileri tercih ederken 
yazın ince ve açık renkli giysileri tercih etmektedirler. 

İklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerinden biri de 
üretimdir. Şehrimizde karasal iklim yaşandığı için ye-
tiştirilen tarım ürünleri sınırlıdır. Yörede en çok yetişti-
rilen tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, mercimek ve 
ayçiçeğidir. Ayrıca sulama imkânına sahip alanlarda şe-
ker pancarı, fasulye ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. 

Şehrimizde yetiştirilen tahıl ürünlerine bağlı olarak 
buğday ürünü un (çeşitli hamur işleri) ve bulgur çok 
tüketilir. Şehrimizde görülen bozkır bitki örtüsü, hay-
vancılığı da etkilemektedir. Otların kısa olması ve çabuk 
sararması sebebiyle şehrimizde daha çok küçükbaş hay-
vancılık yapılmaktadır.

Coğrafi özellikler ve iklim, barınma üzerinde de etkili-
dir. Şehrimizin kırsal kesimlerinde kerpiç yapılar, şehir 
merkezlerinde ise betonarme yapılar tercih edilmektedir.

Kızılırmak, şehrimiz için oldukça önemlidir. Kızılırmak 
üzerine kurulmuş olan barajlar üzerindeki HES (Hid-
roelektrik Santral) şehrin enerji ihtiyacının bir kısmına 
cevap verir. Kızılırmak kıyısında bulunan mesire alan-
ları ve parklar şehrimiz insanının dinlenme ve eğlenme 
ihtiyacını karşılamaktadır.

İNSAN VE YAŞAM 
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ETKİNLİK

Karışık olarak verilen tarhana çorbasının yapılış aşamalarını doğru şekilde sıralayınız.

 ▶ Yaş tarhana, bir bez parçasına serilerek güneşte kurutulur.

 ▶ Toz hâline getirilen tarhana güneşte biraz daha bekletilir. 

 ▶ Tarhanaya katılacak nane, soğan, domates, kırmızı veya yeşilbiber ince parçalar hâlinde doğranır.

 ▶ Tarhana kurutulduktan sonra ufalanır, öğütülür ve toz hâline getirilir.

 ▶ Hazırlanan tarhana uygun kaplara alınarak kış için saklanır.

 ▶ Malzemelere tuz, baharat ve biraz su eklenerek pişirilir. Buna harç adı verilir.

 ▶ Pişirilen harç soğumaya bırakılır.

 ▶ Yaş tarhana, bir bez parçasına serilerek güneşte kurutulur.

 ▶ Maya katılan harç, bir süre mayalandıktan sonra yaş tarhanaya dönüşür.

Tarhana geleneksel bir çorbamızdır. Yazın 
hazırlanan tarhana genellikle kışın tüketilir. 
Tarhananın yaz mevsiminde hazırlanması-
nın nedenlerini yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK

 Tarhananın anlamı ile ilgili bazı rivayetler var. En önemlisi, “dar hane” kelimesinden türediğidir. 
Bir gün Sultan, seferde bir köylünün evine misafir edilir ve evin hanımı sunacak fazla bir şeyi olmadığı 
için alelacele bir çorba ikram eder. Çorbayı sunduktan sonra da Sultan’a karşı sıkılarak, “Sultanım dar 
hane çorbasıdır size en fazla sunacağım; afiyet ola!” der. İşte dar hane olarak adlandırılan çorbaya da 
zamanla tarhana denmeye başlanmıştır.

Biliyor musunuz?
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KIRIKKALE’DE NÜFUS DAĞILIMI

Şehrimizin toplam nüfusu 2019 yılına göre 286.602 
kişidir. Yüz ölçümü 4.791 km2 olan şehrimizde kilo-
metrekareye 63 kişi düşmektedir. Nüfusun 143.305’i 
erkek, 143.297’si kadındır. Nüfusun yaklaşık %50’si 
erkek, %50’si kadındır.

Şehrimizdeki nüfusun dağılışına etki eden faktörlerin 
başında tarım, hayvancılık, sanayi ve hizmet sektörleri 
gelmektedir. 

Kırıkkale’de 2018 yılı itibariyle çalışan nüfusun %78’i 
şehirde, %22’si kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Kı-
rıkkale kamu kurum ve kuruluşlarından -özellikle 
MKE(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) ve Tüp-
raş’tan- emekli olanlar, bu şehirde yaşamaya devam 
etmektedirler. Emekli şehri olarak bilinen Kırıkkale’de 
yaklaşık 50.000 emekli yaşamaktadır. Şehir merkezinde 
yer alan Hüseyin Kahya Parkı “Emekliler Parkı” olarak 
bilinir.

İlçelere Göre Nüfus Dağılımı (2018)

Mesleklere Göre Nüfus Dağılımı (2018)
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ETKİNLİK

Şehrimizdeki meslek gruplarının nüfusa göre dağılımını göz önüne alarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

(Memur-işçi, esnaf, çiftçi, özel sektör, emekli)
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Yandaki grafiğe göre 
aşağıdaki soruları
 cevaplandırınız.

 ▶ Nüfusu 15000’in üzerinde olan ilçe  sayısı:............................................................

 ▶ Nüfus sayısı en çok olan ilçemiz:............................................................................

 ▶ Nüfus sayısına göre 2. en büyük ilçemiz:...............................................................

 ▶ Nüfusu 10000’in altında olan ilçe sayısı:................................................................

İlçelere Göre Nüfus Dağılımı (2018)
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DOĞAL AFETLER

Kırıkkale şehrinin coğrafi özellikleri düşünüldüğün-
de, şehrin deprem ve sel gibi doğal afetlerden etkilen-
me ihtimali  yüksektir. Afetlerden hemen sonra ihti-
yaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet 
ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir 
yerde olması önemlidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin 
edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yara-
lanmalarınız varsa bunları kendiniz tedavi edebilirsiniz.

Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması ge-
rekenleri doğru belirleyip çantanızı kolay ulaşacağınız 
bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve acil du-
rum çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulu-
nuzda, sınıfınızda da olmalıdır. Bunun için ihtiyacınız 
olabilecek malzemeleri öğretmeninizle belirleyip çan-
tanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolaylıkla ulaşabile-
ceği bir yerde saklamalısınız. Çantanızın içine engelli 
bireylerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek malze-
meler eklemeyi de unutmamalısınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sınıfta arkadaşlarınızla tartışarak bir afet ve acil durum çantasının içinde neler bulunması 
gerektiğini belirleyiniz. Belirlediğiniz malzemeleri aşağıdaki kutucuğa yazınız.

ETKİNLİK

Doğal Afet; Can ve mal kaybına yol açan doğa olayıdır. 

Başlıca doğal afetler şunlardır:

• Deprem
• Kuraklık ve kıtlık
• Sel
• Toprak kayması 
• Çığ
• Fırtına ve hortumdur
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Kırıkkale ili, Orta Anadolu Ova Bölgesi olarak tanımlanan tektonik bölgede yer almaktadır. Bu nedenle dep-
rem ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Depreme Karşı Alınacak Önlemler:

 ▶ Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir.
 ▶ Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
 ▶ Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
 ▶ Afet ve acil durum çantası  hazırlanmalı ve deprem anında ulaşılabilecek bir yerde saklanmalıdır.
 ▶ Bu önlemlerin yanı sıra  eşya kaynaklı hasarlardan korunmak için ağır veya tehlike oluşturabilecek eşya-

lar sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
 ▶ Sağlam bir  masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, 

kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya 
yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş, iki 
el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) 
malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu po-
zisyonda beklenmelidir.

 ▶ Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
 ▶ Balkona çıkılmamalıdır.
 ▶ Asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.
 ▶ Kibrit veya  çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine do-

kunulmamalıdır.
 ▶ Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve 

boyun korumaya alınmalıdır.
 ▶ Okulda, sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altların-

da veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni 
oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş 
ve boyun korunmalıdır.

Güvenli bir yer bulup, 
diz üstü ÇÖK!

Başını ve enseni koruya-
cak şekilde KAPAN!

Düşmemek için sabit bir 
yere TUTUN!

DEPREM ANINDA !

DEPREM

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
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Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zamanla seyrekleşir ve depremle-
rin büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen 
bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler 
yapılmalıdır.

ARAŞTIRINIZ

Evinize en yakın acil toplanma alanının 
nerede olduğunu araştırınız.

Sellere Karşı Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Bulunduğunuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel 
konusundaki uyarıları radyo ve TV’den mutlaka takip edin. 
Sel sigortası yaptırın. Afet ve acil durum çantası hazırlayıp 
kolayca ulaşılabilecek bir yerde saklayın. Sel uyarısı yapıl-
dığında ya da sel esnasında sakin olun. Sel bölgesini hemen 
terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Elektrik kay-
naklarından uzak durun. 

Sel sırasında araç içindeyseniz suyun şiddetli aktığı yollar-
dan geçmeye çalışmayın. Sel sularının bulunduğu bölgeler-
de araç kullanmayın. Aracınızda herhangi bir arıza oluş-
tuysa hemen aracınızı terk ederek yüksek bir yere çıkın. 
Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğin-
den daha dikkatli olun.
Kopmuş elektrik telleriyle temas hâlinde olabilecek su biri-
kintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olabileceğin-
den herhangi bir türde elektrikli alet, kibrit veya çakmak 
gibi malzemeler kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda 
pilli fener kullanın. 

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer bina-
lardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık ara-
zide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı 
olunmalıdır. 

Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görü-
len ikincil afetlerdir. Bu nedenle gaz kokusu alırsanız 
gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Binayı 
hemen binayı terk edin.

SEL

Biliyor musunuz?

Şehrimizde olası afet durumlarında 
toplanmak için şehir merkezinde 29, il-
çelerde 17 olmak üzere 46 adet acil top-
lanma alanı belirlenmiştir.

Sel, sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren su taşkınına verilen genel 
isimdir. Şehrimizde yağış miktarının fazla olduğu dönemlerde sel meydana gelebilmektedir.

        

Biliyor musunuz?

Teknolojik afet,  insan faaliyetleri ya da 
doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda olu-
şan afet ya da acil durumlara denir. Maden 
kazaları, ulaşım sektöründeki kazalar, pat-
lamalar, biyolojik ve kimyasal silahların 
kullanılması, büyük endüstriyel yangınlar 
teknolojik afetlerden bazılarıdır.

MKE’de meydana gelen 3 patlama tekno-
lojik afet olarak değerlendirilebilir:
1. 03/07/1997 Mühimmatsan AŞ’de mey-
dana gelen patlama 
2. 29/08/2008 barut fabrikasında meyda-
na gelen patlama 
3. 20/08/2013 Hasandede mühimmat de-
polarında meydana gelen patlama

Deprem
sonrası için
ilk 72 saatte, yardım 
ekipleri ulaşana 
kadar acil 
ihtiyaçlarınızı ve 
değerli evraklarınızı 
saklayacağınız 
bir afet çantası 
hazırlayın.
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OLASI BİR AFETE HAZIR MISINIZ?

ETKİNLİK

1. Siz ve yaşadığınız çevre afete karşı hazırlıklı mı? 

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

2.  Aile fertleriniz afete hazırlıklı mı?

3.  Aile fertleriyle konuştunuz mu? (Bir afet sırasında nerede buluşacaksınız? Ne yapacaksınız?)

4. Afet çantanız var mı? (İçinde; el feneri, ilkyardım çantası, radyo, yedek pil vs.)

5. Siz ve aileniz son üç yılda ilkyardım eğitimi aldınız mı?

6.  Evinizde yangın söndürme tüpü var mı?  Her fert bu tüpü kullanmayı biliyor mu? 

7.   Siz ve ailenizin tüm üyeleri su-elektrik-gaz vanalarının yerini ve nasıl kapatılacağını biliyor musunuz? 

8.   Yangın çıktığında yapılacak işleri ailenizle konuşup tespit ederek tatbikat yaptınız mı? 

9. Aileniz; ev ve  arabanıza sigorta yaptırdı mı?

Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar sizin afete ne kadar hazırlıklı olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Önce-
den yapacağınız hazırlıklar, alacağınız tedbirler herhangi bir afet anında güvende olmanızı sağlayacaktır.



ŞEHRİMİ TANIYORUM

Şehrimiz Kırıkkale53

DÜNDEN BUGÜNE KIRIKKALE

1929 yılında belediye, 1944 yılında ilçe olan Kırıkkale küçük bir kasaba görünümü alır. 1960’lı yıllarda Kı-
rıkköy’ü ve Yuva köyünü de mahalleleri içine katan Kırıkkale’nin 1970’li yıllardan itibaren nüfusu ve mahalle 
sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. 1925’lerde 12 haneli bir köyken, 2018 yılında 31 mahalleli 286.602 nüfuslu bir 
şehir olmuştur. Kırıkkale 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemin başbakanı Turgut Özal 
tarafından il yapılmıştır.

Kırıkkale, temelleri 1925’te atılmış bir Cumhuriyet şehridir.  1925 yılında top ve mühimmat fabrikasının te-
mellerinin atılması şehirleşmenin ilk adımıdır. MKE’ye ait fabrika sayısının artması, öncelikle işçi ve personel 
sayısının artmasını sağlamıştır. Bu artışa bağlı olarak mahalleler kurulmaya başlanmıştır. İlk kurulan mahalle-
ler; fabrikada çalışan personel için kurulan, lojman ve sosyal tesislerin olduğu İstasyon Mahallesi ve Fabrikalar 
Mahallesi’dir. Özellikle 1931-1941 yılları arası rastgele yapılan konutlar, şehrin düzensiz bir şekilde büyümesine 
neden olmuştur.  Ovacık, Yeni Doğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı,  Gürler, Kurtuluş gibi mahalleler ve devlet 
daireleri ile okullar da bu dönemde kurulmaya başlanmıştır.

Eski Millî Eğitim Müdürlüğü

Eski Kırıkkale Sokaklarından Bir Görüntü



ŞEHRİMİ TANIYORUM

Şehrimiz Kırıkkale 54

İlçe Adı Belediye Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı
Merkez 2 9 31
Bahşılı 1 5 5
Balışeyh 1 28 4
Çelebi 1 13 4
Delice 2 40 13
Karakeçili 1 2 8
Keskin 1 55 6
Sulakyurt 1 26 7
Yahşihan 1 7 10
T O P L A M 11 185 88

Kırıkkale İli İdari Durumu

ŞEHRİMİZİN İLÇELERİ

Merkeze en yakın ilçe olan Bahşılı’nın 
ilk yerleşim yeri Bahşılı köyü, bugün-
kü Bahçeli Mahallesi’dir.  Köy olarak 
Bala’ya bağlı bir nahiye iken daha son-
ra Kalecik ve Keskin ilçelerine bağ-
lanmış, 1989 yılında Kırıkkale’nin il 
olmasıyla Kırıkkale’ye bağlanmıştır.

İlçe, adını Şeyh Edebali’nin diğer adı olan 
Balı-Şeyh’ten almıştır. İlk yerleşim, 1230-
1258 yılları arasındadır. İlçede 13. yüzyıl Sel-
çuklu Dönemi’ne ait caminin bulunması bu 
tarihi doğrulamaktadır.

İlçeden geçen devlet kara yolunun Ankara’yı 
Karadeniz ve doğu illerine bağlayan önemli 
yollardan biri olması ve TCDD’nin (Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) bu ilçe-
den geçmesi ilçenin önemini artırmaktadır.

BAHŞILI

BALIŞEYH
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Çelebi, Anadolu’nun Türkleşme ve İslam-
laşma döneminin başlangıcı olarak bilinen 
Anadolu’nun fethinin ilk zamanlarında do-
ğuyu batıya bağlayan yolların en önemlisi 
olan Kırşehir-Ankara yolunun birkaç km 
ötesine yerleşen köylüler tarafından kurul-
muştur.

İlçede Çömelek Kaya adıyla bilinen bölge-
den çıkan tarihi kalıntılara göre ilçeye ilk 
yerleşenlerin Hititler olduğu düşünülmek-
tedir. Delice, 1760-1780 yıllarında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Türkmen ve Yörük boy-
larını zorunlu yerleşime tabi tutması sonucu 
Çorum Ayanı Mahmut Bey tarafından gö-
revlendirilen Demirci Karabekir tarafından 
kurulmuştur.

Cumhuriyet’ten sonra başlayan yeni yapılanmada, Çelebi artık köy değil, 18 köyün bağlı olduğu bir nahiyedir. 
Çelebi’nin ilk nahiye müdürüne kavuşması, 1928 yılındadır. Çelebi, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Kanun ile  
ilçe olmuştur.

Delice 16. yüzyıldan itibaren Türklerin önemli yerleşim bölgelerinden biridir. Köy olarak uzun zaman varlığını 
sürdürmüştür. Cumhuriyet’in kurulmasından kısa bir süre sonra 1928 yılında bucak yapılayarak Keskin’e bağlı 
kalmaya devam etmiştir. 1935 yılı nüfus sayımında Delice’ye bağlı 38 köy olduğu görülmektedir. 1960 yılında 
ilçe olan Delice, 1989 yılında Kırıkkale’ye bağlanmıştır.

ÇELEBİ

DELİCE
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Karakeçililer, Anadolu’nun kapıları Türkle-
re açıldıktan sonra Azerbaycan üzerinden 
Anadolu’ya büyük göç dalgaları hâlinde 
girmeye başlarlar. Ankara’ya gelip Karaca-
dağ yöresini kendilerine yurt tutmuşlardır. 
İlhanlıların 1258 yılında Anadolu’ya girme-
leri ve bu yöreyi ele geçirmeleri üzerine Er-
tuğrul Gazi, Kayı boyu ile birlikte Söğüt ve 
Domaniç yöresine göç ederek oraya yerleşir. 
Ancak Söğüt ve Domaniç’e gitmeyen Kara-
keçililer bugünkü Karakeçili’yi kurarlar.

Osmanlı Dönemi’nde Ankara sancağına bağlıdır. 1957 yılında Bala ilçesine bağlı iken belediye teşkilatına ka-
vuşmuş olan Karakeçili, 25.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur.

KARAKEÇİLİ

KESKİN

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Sivas eyaletine bağlı sancaklardan söz ederken Çorum sancağından sonra 
Keskin sancağından da bahsetmektedir. Buna göre Keskin’in yakınında bir şehir olduğu, Keskin adının muh-
temelen buradan geldiği sanılmaktadır. Ancak ilçeye 8 km uzaklıktaki Ceritkale köyünde kayalara oyulmuş 
kabartma boğa ve aslan resimlerinden ilçe tarihinin daha eskiye dayandığı anlaşılmaktadır.

Keskin 1859 yılında belediye, 1891 yılında Kırşehir sancağına bağlı ilçe olmuştur. 20. yüzyılın başında An-
kara’ya bağlanan Keskin, 17.08.1989 tarih ve 3587 sayılı  Kanun ile Ankara ilinden ayrılarak Kırıkkale iline 
bağlanmıştır.

Keskin’in ne zaman kurulduğu kesin olarak 
belli değildir. Belge ve seyahatnamelerden 
edinilen bilgilere göre Keskin’in tarihi ol-
dukça eskidir. Keskin, Dinek Dağı yakınla-
rında kurulmuş olmasından dolayı önceleri 
Dinek Madeni adını almış, daha sonra Kes-
kin Madeni denilmiştir. Daha sonra kısal-
tılarak Keskin adını almıştır. Keskin adının 
nereden geldiği de kesin olarak bilinme-
mektedir.
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YAHŞİHAN

Çok eski tarihlerde İboğlu ve Bükoğlu is-
minde iki kabile, Yahşihan'ın bulunduğu 
Kızılırmak kenarında güneyi açık bir vadiye 
yerleşmişlerdir. Ayrıca Öksüzce mevkisinde 
de Öksüz oğulları veya Öksüz Ali namı ile 
anılan bir kabile de 1 km öteyi yurt tutmuş-
tur. Bu yurt sahipleri, 30 haneyi bulunca köy 
hâlini almış ve göçebelikten ayrılarak yerle-
şik hayata geçmişlerdir.  

Osmanlı Dönemi’nde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle Osmanlı Devleti bu yeri teşkilatlandırıla-
rak bir karargâh haline getirmiştir. Bu yerin önemi göz önüne alınarak burada demir köprü yapılması karalaş-
tırılmıştır. Hicri 1325 yılında yapılan bu köprü Anadolu’nun ilk demir köprüsü unvanına sahiptir.

Yahşihan, 1956 yılında belediye teşkilatına kavuşmuş, 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanun ile ilçe olması ka-
rarlaştırılmış ve 17 Ağustos 1991 tarihinde ilçe olmuştur.

SULAKYURT

İlçenin 15. yüzyılda Kalecik nahiyesine bağlı 
bir köy olarak Şeyh Şami tarafından kurul-
duğu tahmin edilmektedir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde;
“… Orada ilerde Şeyh Şami köyüne geldik. 
Bu Çankırı toprağı ile Sivas eyaleti arasında 
Keskin içinde; Kalecik nahiyesinde 200 evli 
mamur ve güzel bir köydür. Ama evleri top-
rağın içindedir.”  demiştir.

İlçenin ismi, kuruluşundan 1940 yılına kadar Şeyh Şami olarak devam etmiştir. 1940 yılında Konur ismini ala-
rak bucak merkezi hâline gelmiştir. 1956 yılında belediye kurulmuş, 1960 yılında Sulakyurt adıyla Ankara iline 
bağlı ilçe merkezi olmuştur. 3578 sayılı Kanun ile 1989 yılında Ankara’dan ayrılarak Kırıkkale’ye bağlanmıştır.
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ETKİNLİK

Aşağıdaki bulmacada Kırıkkale’nin ilçeleri karışık olarak verilmiştir.  Bu ilçelerimizi bulunuz.

B A L I Ş E Y H R N Ö Ş

E G Z D G Ö Y L İ Z A U

A K Z V Z R Z K R L T Ö

R A G V Y D S P Z V S Z

P R H L Ğ E B B F U E E

R A A Ş K Z T C L O V C

Y K P Ö I J Ğ A J I G İ

D E J T Z L K Ğ U V P L

L Ç Ö Y R Y I Y P D F E

Y İ Z G U L B V B T O D

Ş L V R G Ç E L E B İ H

L İ T A A Y G Ş L K M K

Bulduğunuz ilçeleri aşağıya yazınız.

         
         
       

1)........................................................................................................

2).........................................................................................................

3).........................................................................................................

4).........................................................................................................

5).........................................................................................................

6).........................................................................................................

7).........................................................................................................

8).........................................................................................................
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KIRIKKALE’NİN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ

Kırıkkale adının, şehrin 3 km kuzeyindeki Kırıkköy’ü 
ile kent merkezindeki Kaletepe’nin kısaltılarak birleş-
tirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk 
tarafından yakıştırıldığı görüşü yaygın olmakla bera-
ber bölgenin ismi, Osmanlı arşiv belgelerinde şimdiki 
hâliyle Kırıkkal’a biçiminde geçmektedir. 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda, doğudan gelen çeşitli Türk 
aşiretlerinin Anadolu’ya -özellikle Orta Anadolu’ya- 
yerleştirildikleri bilinmektedir. Bunlardan “Oğuz, 
Oğuzhan” adı verilen büyük bir oymağın Ankara ya-
kınlarında, o zamanki söyleyişiyle “Kırıkkal’a” ya yer-
leştirildikleri ifade edilmektedir. Bu durumda Kırık-
kale adının en az 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.

Yörenin çok eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Kırık-
kale il sınırları içinde kalan bazı tarihi kalıntılar, ören 
yerleri ve höyüklerin varlığı ile bazı araştırma ve ince-
lemelerde milattan önceye ait arkeolojik buluntulara 
rastlanması, Kırıkkale’nin coğrafi alanının ne kadar 
eski bir yerleşim sahası olduğunu gösterir. Kırıkkale    
yöresinin Eski Çağ tarihini aydınlatacak bir arkeolo-
jik kazı henüz yapılmamıştır. Ancak bölgenin tarihi 
coğrafyasına ışık tutacak bazı bilimsel araştırmalar da 
yok değildir. Kaman (Kırşehir) Kalehöyük’te arkeolo-
jik kazılar yapmakta olan Japon bilim heyetinin ilimiz 
sınırları içerisinde kalan alanda yapmış olduğu yüzey 
araştırmaları dikkate değer bulgular ortaya koymuş-
tur.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun kapıla-
rı Türklere açılmış, Anadolu hızlı bir şekilde Türk-İs-
lam yurdu hâline getirilmiştir. İşte o dönemde Kırıkka-
le il sınırlarında bulunan bazı yerlerin de ilk fethedilen 
İslam beldelerinden olduğu görülmektedir.

Türk-İslam dünyasının önemli isimlerinden Hoca 
Ahmet Yesevi’nin oğlu Haydar Sultan da Anadolu’da-
ki mücadeleye katılmıştır. Bu mücadelenin, Kırıkka-
le’nin en yüksek dağlarından biri olan Behrek Dağı 
eteklerinde, Konur kasabası, Haydardede ve Halildede 
köylerinin bulunduğu civarlarda yapılmış olduğu tah-
min edilmektedir. Kaynaklarda, Haydar Sultan’ın sa-
vaşta esir düşerek bugün aynı isimle anılan bu köydeki 
kuyuya hapsedildiği ve kabrinin de burada bulunduğu 
anlatılır.Haydar Sultan Türbesi

Kırıkkale Genel Görünüm
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Balışeyh ilçesinin Anadolu’da ilk kurulan 
Türk yerleşim alanlarından biri olduğu bi-
linmektedir. Balışeyh’teki eski cami ve türbe 
1121 yılında Selçuklular tarafından yapıl-
mıştır.

Ballı Cami

Aslında Kırıkkale tarihini Ankara tarihiyle birlikte düşünmek, incelemek ve araştırmak daha uygun olur. An-
kara’nın 1073 yılında Türklerin eline geçtiği dikkate alınırsa Kırıkkale bölgesinin de -genel olarak- aynı yıllarda 
Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığı kabul edilebilir. Buralar, bazı Haçlı Seferleri sırasında Bizanslıların eline 
tekrar geçmiş olsa da XII. yüzyıldan itibaren Selçukluların egemenliğine geçmiştir. Daha sonraki asırlarda Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göç eden Oğuz-Türk boylarından pek çok aşiret Kırıkkale bölgesine yerleştirilerek buralar 
bütünüyle Türk-İslam yurdu hâline getirilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde Kırıkkale

1924 yılında Mustafa Kemal’in talimatıyla Türkiye Cumhuri-
yeti’nin savunma sanayisini geliştirmek için çalışmalara baş-
lanmıştı. Bu çalışmalar kapsamında silah sanayisine temel 
oluşturacak bir sanayi bölgesi kurulması planlanmaktaydı. 
Güvenli konumu ve ulaşım imkânları sayesinde sanayi bölge-
sinin Orta Anadolu’da kurulması kararlaştırıldı. Bir kişi vardı 
ki yeni kurulacak sanayi bölgeleri arasına Kırıkkale’yi de dâhil 
etmeyi başaracaktı. Yaptığı fedakârlıklar ve vatanseverliği sa-
yesinde köyünün il olmasında önemli bir rol oynayacaktı.

Asım Paşa başkanlığındaki heyet bölgede keşif gezisi yaptığı 
sırada kendilerini köyün muhtarı Hüseyin Kahya karşılar ve 
“Şu gördüğünüz dağa kadar araziler benimdir, gelin fabrika-
ları buraya kurun, hatta dağın öbür tarafı da benimdir, lâzım 
olursa oraları da alın” der. Asım Paşa ve heyeti Ankara’ya dö-
ner ve durumu Mustafa Kemal’e bildirir. 1 yıl sonra müjdeli 
haber gelir. Fabrikalar o arazilerde kurulacaktır.

Onun şahsına ait arazilerinde yerli ve milli diyerek makine-kimya fabrikalarının ilk temelleri atılıyordu. Ya-
pılan ilk fabrikanın temelleri çökünce müteahhit firma iflâs ediyor, Hüseyin Kahya fabrika inşaatı gecikmesin 
diye kefil olduğu müteahhidin zararını cebinden veriyordu. “Şu arazi de benim, orada devam edelim.” diyordu. 
O günlerde ona Ankara’da “bu adam hiç pes etmeyecek, soyadı HİÇYILMAZ olsun.” denecekti.
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Hüseyin Kahya Parkı

M.Kemal Ankara’da

5 kişilik bir köy Heyeti ile Ankara’ya davet edildiğinde  
“Madem arazilerini bağışlıyorsun o zaman size hisse 
verelim ağa.” denecekti kendisine. Devletin ortaklık 
teklifine ise “Hâşâ, devletle ortaklık olur mu hiç?” 
diyen bir vatansever vardı karşılarında. “O zaman 
bizden bir şey isteyin” sorusuna cevabı hazırdı. Pa-
rasını kendisi karşılamak kaydıyla Ankara’dan Kırık-
kale’ye 1. sınıf dönüş bileti istiyordu. Odada bir kah-
kaha kopar, şaka sananlara ise “Paşam biz köylüyüz, 

kıyafetimiz uygun olmaz bizi almazlar, merak ederiz 
içini.” diyordu Hüseyin Kahya. Hiç yılmayan adamın 
memleketine yıllar sonra Kırıkkaleliler bir heykelini 
yapmak istediler. Ailesi “Dedemiz devlete yük olmak 
değil devletin yükünü almak ister, bizim kendi arazi-
mizde olsun bu park.” diyeceklerdir. Yıllar sonra da 
Cumhuriyet’imizin minnet borçlu olduğu isimlerden 
olmayı başarmıştır.

Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişinde Keskin Halkının Rolü

Keskin, Kurtuluş Mücadele-
si’nde önemli görevler üst-
lenmiştir.Sivas Kongresi'nde, 
Mustafa Kemal'in güvenli bir 
şekilde Ankara'ya ulaştırılma-
sı kararlaştırılmıştı. Mustafa 
Kemal'in yakın silah arkada-
şı Ali Fuat CEBESOY gizlice 
Keskin'e gelmiş ve Mustafa 
Kemal’in Ankara’ya geliş yolu-
nu Keskinlilerle belirlemiştir.
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Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas’tan hareketle Kay-
seri’ye, oradan Hacıbektaş, Mucur ve Kırşehir yolu ile 
25 Aralık’ta Kaman’a gelmişlerdir. Geceyi köy odasın-
da geçiren Mustafa Kemal, Keskin’in ileri gelenlerini 
Kaman’a çağırmış ve o gece Ankara’ya geçiş planlan-
mıştır. 26 Aralık Cuma günü Kaman’dan hareketle 
Keskinlilerin koruma ve gözetiminde İğdebeli-Köp-

rüköy yolu ile Bala’ya gelinmiştir. Vaktin geç olması 
ve bölgenin ormanlık olmasından dolayı Keskinli sü-
varilerle gece Beynam’da (Bala’nın bir köyü) geçirilmiş 
ve 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarından Ankara’ya 
girilmiştir.  Milli Mücadele’ye gönülden katılan Kes-
kin, bu harekete destek vermiş ve bu hareketin içinde 
fiilen yer alarak bu büyük şereften payını almıştır.

İzmir’in İşgalini İlk Protesto Eden Anadolu Kasabalarından Biri: KESKİN

TBMM’nin Kayseri’ye Taşınma Fikrine KESKİN Halkının Tepkisi

KESKİN-1 Uçağı

15 Mayıs 1919 günü İzmir işgal edilince Keskin halkı 
tepkisini göstermek üzere İstanbul Hükümeti’ne aşa-
ğıdaki telgrafı çekmiştir:
“İzmir ve çevresinin, Yunanistan tarafından toprak-
larına katılmak amacıyla işgal edilmeye başlandığına 
ilişkin haberler burada herkes üzerinde büyük bir etki 
yaratmıştır. Bu etki ile hemen toplanan halk işgal ha-

reketini hukuklarına ve mülki hislerine karşı yapılmış 
bir hakaret olarak anlamış ve tüm hisleriyle tepki ver-
meye hazırdır. İşgale karşı ulusal onura yakışan bir şe-
kilde karşı çıkmasını devletten talep ve temenni eder, 
bu konuda her türlü maddi ve manevi fedakârlığa ha-
zır olduğunu bildiririz. 16 Mayıs 1919”

TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasının tartışıldığı 1921 
yılı Temmuz ayı sonlarında 7 milletvekilinin Anka-
ra’yı terk ettiğini duyan Keskin halk temsilcilerinin 
Başkomutan Mustafa Kemal’e gönderdikleri telgrafta 
“Bazı milletvekilleri heyecan ve telaş içinde buradan 
geçerek geriye kaçtılar. Bizler canca ve malca her fe-

dakârlığı yapmaya hazır bulunuyoruz. Bu milletvekil-
lerinin telaşını haklı gösterecek bir tehlike varsa yedi-
den yetmişe cepheye gitmemize izin veriniz.” Telgrafı 
okuyan Başkomutan Mustafa Kemal; İşte güvendiğim 
halk konuşmaya başladı.” demiştir. (Alıntı: Şu Çılgın 
Türkler)

Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yeni devletin iktisadi duru-
mu çok zayıf, millet fakir idi.  
Ama buna rağmen yeni Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni her yön-
den güçlendirmek için her-
kes gücü yettiği kadar maddi 
manevi destekte bulunmalıy-
dı. Bu sebeple “Ordu-Millet 
El Ele Kampanyası” düzen-
lendi. Bu kampanyaya yardı-
ma hazır her Keskinli katıl-
mıştır, denilebilir. 

Devlete desteğin en güzel örneği, 1926 yıllında zengin fakir herkesin bu yardımlara katılmasından açıkça gö-
rülmüştür. Öyle ki fakir, kimsesiz dul bir kadının elindeki iki keçiden birini yardım olarak verdiği ifade edilir. 
Paralarla bir uçak satın alınmış üzerinde “Keskin-1” yazılarak Türk Tayyare Cemiyetine hediye edilmiştir.

Keskin-1 Uçağı
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     Şehrimize etkileri?

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

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

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

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

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

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

      Kurulmasında etkin rol alan isimler?

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

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

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

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

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

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

     Kuruluş sebepleri?

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

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

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

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

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

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

Millî Mücadele yıllarında, Anadolu atölyelerinde 
üretilen silahların ve dış memleketlerden alacağımız 
silah ve mühimmatın güvenli bir şekilde ve en kısa 
sürede cepheye ulaştırılması gerekiyordu. Bu amaçla 
İstanbul’dan kaçırılan ve İnebolu’ya gelen silah ve mü-
himmat; İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Kalecik hattın-

dan kağnılarla Yahşihan’a ulaştırılıyordu. Yine Sam-
sun-Çorum ve Kayseri-Kırşehir-Keskin hatlarından 
gelen silah ve mühimmat Yahşihan tren istasyonuna, 
oradan da cepheye ulaştırılıyordu. Bu açıdan Yahşi-
han, Millî Mücadele’nin en önemli silah merkezlerin-
den biriydi.

Yahşihan Menzil Hat Komutanlığı

 ▶ Millî Mücadele’nin kazanılmasında Kırıkkale halkının ne gibi katkıları olmuştur?    
 ▶ Kırıkkale isminin nereden geldiğini araştırınız.
 ▶ Millî Mücadele’de Yahşihan Tren İstasyonu neden önemlidir?

ARAŞTIRINIZ

ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları MKE’ye göre cevaplandırınız.
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KIRIKKALE’NİN KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLER

Şehrimizdeki MKE fabrikaları ve Orta Anado-
lu Petrol Rafinerisi gibi sanayi kuruluşlarında, 
komşu şehirlerden çalışmaya gelenlerle Kırık-
kale halkının giyim kuşam, müzik ve yemek 
kültürleri birbirinden etkilenmiştir. Yozgat ye-
meği olan arabaşı çorbası Kırıkkale’de de çok 
sevilen ve tüketilen bir çorbadır. Kırşehir’in 
bozlak müzik kültürü ile Kırıkkale müzik kül-
türü birbirinden çok etkilenmiştir. Kırıkkale, 
halk oyunları yönünden Ankara, Kırşehir ve 
Çorum illeri ile benzerlik gösterir. Halay ve ka-
şık oyunları yaygındır.

Kırıkkale’nin iklimi ile Kırşehir, Yozgat ve Ankara’nın 
iklimleri birbirine benzer özellikler gösterir. Bu ben-
zerlikten dolayı yetiştirilen tarım ürünleri (buğday, 
arpa, nohut, vb.) hemen hemen aynıdır. Kırıkkale 
komşu şehirlerden en çok başkent Ankara’ya yakındır. 
Bu yakınlıktan dolayı Ankara ile Kırıkkale arasında 
giyim kuşam, yemek, müzik vb. kültür ögeleri arasın-
da benzerlikler görülür.  Kırıkkale,  kuzey komşusu 
Çankırı ve doğu komşusu Çorum ile iklim, bitki ör-

tüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri bakımından farklı-
lık gösterir. Çankırı ve Çorum’da Karadeniz iklimine 
yakın bir iklim görülürken Kırıkkale’de karasal iklim 
yaşanır. İklime bağlı olarak Çankırı ve Çorum’da or-
manlık alanlara rastlanırken Kırıkkale’de bozkır alan-
lar geniş yer tutar. Aynı şekilde Çankırı ve Çorum’da 
pirinç yetiştirilirken ilimizin iklim yapısından dolayı 
pirinç yetiştirilemez.

Kardeş şehir; coğrafi olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları 
birlikteliktir. Kırıkkale Belediyesinin de kardeş belediyeleri ve şehirleri bulunmaktadır.

1 Ukrayna-Simferapol Şehri
03.02.2003 tarihli Meclis kararı ve İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28.04.2003 
tarihli yazıları ile kardeş şehir olundu.

2 KKTC-Esentepe Belediyesi 03.02.2003 tarihli Meclis kararı ile 21.01.2003 tarihli 
ön protokol imzalandı ve kardeş belediye olundu.

3 Bosna-Hersek-Travnik Şehri
07.12.2009 tarihli Meclis kararı ile İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.04.2010 
tarihli yazıları ile kardeş şehir olundu.

4 Çin Halk Cumhuriyeti Gansu 
Eyaleti’nin Lanzhou Şehri

04.02.2014 tarihli Meclis kararı ile İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16.05.2014 
tarihli yazıları ile kardeş şehir olundu. 

5 Bingöl ili Adaklı Belediyesi 05.04.2016 tarihli Meclis kararı ile kardeş belediye 
olundu.

Arabaşı Çorbası
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Komşu şehirlerimizle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

ARAŞTIRINIZ

Şehrimizin kardeş şehirlerinden bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz kardeş şehir ile 
şehrimizin benzer ve farklı yönlerini araştırınız.

1)...........................................................................................................................
2)...........................................................................................................................
3)...........................................................................................................................
4)...........................................................................................................................
5)...........................................................................................................................

Şehrimize komşu iller

Komşu şehirlerle benzer yönlerimiz:

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

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

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

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

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

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

Komşu şehirlerle farklı yönlerimiz:

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK



  KONULAR
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KIRIKKALE’NİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK UNSURLAR

Şehrimiz toplam nüfusunun %78’i il ve ilçe merkezlerinde, %22’si kırsal kesimlerde (belde, kasaba, köy) yaşar. 
Nüfusun il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşmasını etkileyen faktörlerin başında merkezdeki sanayi kuruluşları 
ile kamu kurum ve kuruluşları gelir. Kırsal kesimin nüfus dağılımında ise tarım, hayvancılık ve su kaynakları 
etkili olmuştur.

SANAYİ

Kırıkkale il merkezi kamu ağırlıklı sanayi şehri olup di-
ğer ilçe merkezleri ve kırsal kesimin ekonomik yapısı 
tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Kırıkkale’de imalat sa-
nayi, kamuya ait büyük işletmelerin yanında özel sektö-
re ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 
MKE fabrikaları ve TÜPRAŞ ilin ekonomik yapısında 
önemli yer tutmaktadır. Ülkemiz savunma sanayisinin 
bel kemiğini oluşturan ve stratejik önemi olan Makine 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)  şehrimizde bu-
lunmaktadır. Başta Ankara olmak üzere İç Anadolu 
Bölgesi’ndeki birçok ilin petrol ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Hacılar beldesine kurulan TÜPRAŞ Orta 
Anadolu Rafinerisi, 2005 yılında özelleştirilmiştir. BO-
TAŞ boru hattı ile ilimize ulaşan ham petrol, TÜPRAŞ 
Orta Anadolu Rafinerisinde işlenmektedir. Bu tesiste 
yaklaşık 980 kişi çalışmaktadır.

Özel sektör kuruluşlarının faaliyette bulunduğu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi, MKE’den sonra istihdama 
katkı sağlayan en önemli 2. kuruluştur. İlimizde ayrıca Keskin Organize Sanayi Bölgesi ve Silah Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Şehrimizde küçük ölçekli sanayi esnafının ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenli ve modern bir alan oluşturmak amacıyla Yahşihan ve Keskin ilçelerine sanayi siteleri kurulmuştur.
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TARIM

Şehrimiz, iklimi ve toprak karakterleri itibarıyla çeşitli 
bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine uygundur. Sulanabilme 
imkânına sahip arazi miktarı oldukça yüksek olan ilimiz 
hububat ekimi ile İç Anadolu Bölgesi’nin hububat ambar-
larından biridir. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday, 
arpa, mercimek, ayçiçeği ve nohuttur.

İlimizde tahılların yanı sıra baklagiller ve endüstriyel bitki üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Yörede şeker 
pancarı, kuru fasulye ve mısır üretimi önemli miktardadır. 

Kızılırmak Nehri ve Delice Çayı havzalarındaki tarım arazilerinin önemli bir bölümünde sebzecilik yapılır. 
Domates, patlıcan, fasulye, salatalık, biber, kabak, patates ve soğan ilimizde yetiştirilen sebzelerdendir. Elma, 
ayva, armut, kayısı, erik, badem ve ceviz ilimizin birçok yerinde yetiştirilen meyve çeşitlerindendir.

 Delice ilçesinde Türkiye’nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tuz üretilmektedir. Delice doğal 
kaynak tuzu dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal, Rusya’daki bazı futbol kulüpleri ve Avustralya’daki rugby 
(ragbi) takımları tarafından talep edilmektedir. Ayrıca ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Da-
nimarka, Rusya, İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir.

Biliyor musunuz?

Kırıkkale yöresel ürünlerinin doğrudan tüketiciye su-
nulmasını amaçlayan “Dinek Yöresel” ürünlerinin satış 
noktası Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde açılmıştır. 
Kırıkkaleli çiftçilerin desteklendiği bir yer olmakla bera-
ber kadın istihdamına da katkı sunmayı hedeflemektedir.

Biliyor musunuz?

Delice ve Hasandede yöresi üzümüyle, Sulakyurt ilçesi kavunuyla, Kılıçlar köyü soğanıyla meşhurdur.
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ULAŞIM

Kırıkkale, kara yolu ve demir yolu ulaşımında önemli bir merkez konumundadır. Yolcu ve yük taşımacılığında 
kara yolu ve demir yolunun kullanıldığı ilimizde havaalanı bulunmamaktadır. Kırıkkale-Ankara arası, kara yolu 
ile yaklaşık 70 km’dir. Ankara, bölünmüş kara yolu ile Kırıkkale üzerinden doğusundaki 43 şehre açılmaktadır.

İlimiz Sınırlarındaki Devlet ve İl Yollarının Dağılımı 
(Karayolları 4. Bölge + Karayolları 6. Bölge)

YOL YOL UZUNLUĞU (KM)

Devlet Yolu 228

İl Yolu 138

TOPLAM 366

YOZGAT

ÇORUM

SAMSUN

ANKARA

KIRŞEHİR

KAYSERİ

ÇANKIRI

Yozgat’a 144 km
Çorum’a 169 km
Samsun’a 341 km

Kırşehir’e 109 km
Kayseri’ye 242 km

Çankırı’ya 105 km

Ankara’ya 74 km

KIRIKKALE
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SU KAYNAKLARI

İlimizin en önemli yerüstü su kaynağı Kızılırmak 
Nehri ve Delice Çayı’dır. Kızılırmak Nehri üzeri-
ne kurulu Kapulukaya Barajı,  şehrimizin önemli 
enerji kaynaklarındandır.  
İlimizde tarımsal sulama amacıyla inşa edilen gölet-
lerimiz:

1. Çipi Göleti (Ahılı)
2. Danacı Göleti (Sulakyurt) 
3. Cinali Göleti (Keskin) 
4. Hasandede Göleti (Merkez köy)

HAYVANCILIK

İlimizde hayvancılık önemli gelir kaynaklarından-
dır. Büyükbaş hayvancılık,  küçükbaş hayvancılık 
ve kümes hayvancılığı yaygındır. Büyükbaş hayvan 
olarak sığır, küçükbaş hayvan olarak koyun, kıl ke-
çisi, tiftik keçisi; kümes hayvanı olarak da tavuk ve 
hindi yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır.

Demir yolu ulaşımında önemli bir merkez olan 
Kırıkkale’ye ilk tren seferi, 20 Kasım 1925 tarihin-
de, Yahşihan-Yerköy demir yolu hattının işletmeye 
açılması ile yapılmıştır. İlimizde iki ana hat güzer-
gâhı (Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kars; Anka-
ra, Kırıkkale, Çankırı, Zonguldak) bulunmaktadır. 
Kırıkkale’de demir yolu ana hat uzunluğu yaklaşık 
97 km’dir. 

Doğu Ekspresi her gün, Güney Kurtalan Ekspresi haftada 5 gün, Van Gölü Ekspresi haftada iki gün ilimizden 
geçmektedir.  

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, genel olarak Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas güzergâhını takip eden 
yaklaşık 406 km’lik bir hattı kapsamaktadır. Projenin yaklaşık 85 km’si ilimiz sınırlarındaki dört ilçeden (Yah-
şihan, Merkez, Balışeyh ve Delice) geçmektedir.
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           Kavun            Nohut             Ayçiçeği              Kivi

           Mercimek            Kayısı             Avokado              Fıstık

           Çay            Karpuz             Arpa              Üzüm

           Fındık            Buğday             Portakal              Muz

1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangileri Kırıkkale’de yetişir? Tablo üzerinde işaretleyiniz.

2. Yukarıdaki tablodan şehrimizde yetişmeyen bir ürün belirleyiniz. Belirlediğiniz ürünün şehrimizde neden 
yetişmediğini açıklayınız.

Belirlediğiniz Tarım Ürünü:.....................................................................................................................................

Şehrimizde Yetişmeme Nedeni/Nedenleri:...........................................................................................................

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

ORMANCILIK

Kırıkkale, orman varlığı yönünden pek 
zengin değildir. İlimizde koru ve balta-
lık olmak üzere toplam 46.710 hektar 
orman alanı mevcuttur. Bu hâli ile ilimiz 
ormanları, ilimiz toplam yüz ölçümü-
nün % 10’una denk gelmektedir. İlimiz 
meşe ormanlarının bir kısmından odun 
ve mangal kömürü üretilir. Bunlar dı-
şında ilimizde orman ürünleri üretil-
memektedir. Ağaçlandırma çalışmaları 
sonucu oluşturulan Kent Ormanı ve Ba-
lışeyh ilçesindeki ormanlık alanlar halkın 
kullanımına açıktır.

Bahşılı ilçesi Karaahmetli beldesi sınırlarında bulunan Kapulukaya Baraj Gölü kenarındaki yaklaşık 850 dekar 
alan Bakanlar Kurulu kararıyla “Karaahmetli Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiştir.

ETKİNLİK
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KIRIKKALE’DE GELENEKSEL ZANAATLAR

Kırıkkale’de eskiden halı ve kilim dokumacılığı çok yaygındı. Günümüzde sosyal ve ekonomik gelişmeler neti-
cesinde bu gelenek unutulmaya yüz tutmuştur. Kırıkkale dokumacılığında çuval, heybe, kilim ve yaygı örnekle-
rine sıkça rastlanır. Çuvallar, buğday ve un gibi yiyeceklerin saklanması için kullanılırken; yaygılar, yastık yüzü 
veya duvarda süs olarak kullanılmaktadır. Genellikle çuvallarda sicim, yaygılarda ise kilim tekniğinin izleri 
görülür. 

Yöredeki koyun yünü ve keçi kıllarından yararlanılarak yapılan iplerle çırpı adı verilen kilimler dokunur. Kara-
keçili köylerinde dokunan çırpılar, genellikle iki parçadan oluşur ve bu parçalara şak denilir. Şehrimizde kalın 
örgü olarak yün veya pamuktan örülmüş çorap ve patikler; ince örgü olarak oya dikkat çekmektedir.

BAKIRCILIK, KALAYCILIK

DOKUMACILIK

Türk kültürünün bir parçası olan ve Osmanlı’dan 
günümüze kadar gelen bakırcılık mesleği Kırık-
kale’de yaşatılmaya çalışılmaktadır. Her geçen 
gün bakır eşyaya olan talebin azalması nedeniyle 
son yıllarda bitme noktasına gelen bakırcılık mes-
leğini ilimizde birkaç usta dışında devam ettiren 
kalmamıştır. Bakırcılık ve kalaycılık birbirlerini 
tamamlayan mesleklerdir. Bakır eşyalara talebin 
azalması kalaycılık mesleğini olumsuz etkilemiş 
ve kalaycılık yapan usta sayısını da azaltmıştır.
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ÇANAK ÇÖMLEKÇİLİK

Birçok zanaat gibi çanak 
çömlekçilik de sosyal ve eko-
nomik gelişmelerden olum-
suz etkilenmiştir. Çelik ve 
plastikten yapılan eşyalara 
talebin artması, topraktan 
yapılan eşyalara talebin azal-
masına neden olmuştur. Şeh-
rimizde çanak çömlekçiliğin 
en önemli merkezi Ahılı kö-
yüydü. Ancak son yıllarda 
Ahılı köyündeki atölyelerin 
tamamı kapanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen “Çamurlu Eller KOPSOGEP 
ile Düşler Kuruyor”  projesi kapsamında Keskin ilçesinde seramik atölyesi açılmıştır. Atölyede; kadın kursiyer-
lere seramik, çömlek ve toprak kapların yapımı hakkında eğitim verilmektedir.

YEMENİCİLİK (KÖŞGERCİLİK)

Yemenicilik; üstü deri, altı kösele olan hafif 
ve topuksuz bir ayakkabı türünün usta el-
lerde üretimidir. Yemenicilik de şehrimizde 
unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardandır. 
Bu zanaat Keskin ilçemizde son bir usta ta-
rafından yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Kaybolan Bazı Geleneksel Zanaatlarımız

Semercilik, eğercilik, sepetçilik, urgancılık ve nalbantlık şehrimizde zamanla kaybolan zanaatlarımızdan bazılarıdır.
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ETKİNLİK

Aşağıda verilenlere göre şehrimizde devam eden ve kaybolan zanaatları tespit ediniz. Tespitlerinizi 
uygun bölümlere yerleştiriniz.

Şehrimizde Devam Eden Zanaatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehrimizde Kaybolan Zanaatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

Geleneksel zanaatların kaybolma sebepleri nelerdir?

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

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

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

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

Nalbantlık

Yemenicilik 

Kuyumculuk

Dokumacılık

Çanak Çömlekçilik 

Eğercilik

Bakırcılık

Semercilik 

Kalaycılık 

Yorgancılık

Urgancılık

Bıçakçılık
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İlimizdeki tarihî ve turistik mekânlardan bazıları şunlardır:

KIRIKKALE: Silah Müzesi 
(Merkez), Hasandede Türbesi 
(Hasandede köyü) 

KESKİN: Sulu Mağara, Rahmi 
Pehlivanlı Konağı, Hacı Taşan 
Kültür Merkezi (Taş Mektep), 
Fişekhane, Kibrithane, Haydar 
Sultan Cami ve Türbesi (Haydar-
dede köyü), Çeşnigir Köprüsü 
(Köprüköy), Ceritkale Kaya 
Mezarları (Ceritkale köyü)

DELİCE: Çömelek Kaya, 
Elmalı / Taşyazı Mozaikleri
  
YAHŞİHAN: Tarihî Demir 
Köprü

SULAKYURT: Şeyh Şami Cami 
ve Türbesi, Tokuşbaba Türbesi, 
Kozlu Yöresi Antik Kenti

ÇELEBİ: Halildede Türbesi 

KARAKEÇİLİ: Büklükale Ören 
Yeri

BALIŞEYH: Ballıbaba Cami 
ve Türbesi, Koçubaba Cami ve 
Türbesi

İlimizdeki dinlenme ve mesire yerleri: Kızılırmak Nehri ve Vadisi, Delice Çayı ve Vadisi; Pehlivanlı, Azgın, 
Gümüşpınar, Suludere, Yeşilkaya, Hodar ve Koçu yaylaları; Celal Bayar Parkı, Karaahmetli Tabiat Parkı ve Yeni 
Büyük Şehir Parkı’dır.

Şeyh Şami, Ballı Baba, Koçubaba, Hasandede ve Haydar Sultan Cami ve Türbeleri inanç turizmine hizmet eden 
önemli mekânlardır. Kırıkkale’de turistik işletme belgeli toplam 151 oda ve 301 yatak kapasiteli üç yıldızlı 2 otel,  
dört yıldızlı 1 otel bulunmaktadır.

KIRIKKALE’DE TURİZM

1925 yılında kurulan Kırıkkale, cumhuriyet şehri olarak bilinir. Ancak şehir sınırları içerisinde yer alan tarihî 
yapılar, höyükler, yüzey araştırmalarından elde edilen bulgular kapsamlı bir şekilde incelendiğinde Kırıkkale 
tarihinin MÖ 3000’li yıllara dayandığı görülmektedir. Bu nedenle Kırıkkale, tarihî ve kültürel açıdan oldukça 
zengin bir mirasa sahiptir. Şehrimiz sınırları içinde konut, cami, höyük, tümülüs, ören yeri ve yapı olarak 159 
adet koruma altına alınmış alan bulunmaktadır.



ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Şehrimiz Kırıkkale 76

A) Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak bulmacayı doldurunuz.  

1. Yahşihan ilçemizdeki tarihî eser.

2. Balışeyh ilçemizdeki tarihî türbe.

3. Keskin, Köprüköy’deki tarihî eser.

4. Karakeçili ilçemizdeki ören yeri.

5. Delice ilçemizdeki tarihî kalıntı-

ların bulunduğu bölge.

6. Keskin, Ceritkale köyümüzdeki 

tarihî mekân.

7. Merkeze bağlı köyümüzdeki 

tarihî türbe.

8. Keskin ilçemizdeki tarihî ve doğal 

mekân.

1

2 3

4

5

6

7

8

ETKİNLİK

Kırıkkale’nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer 
alan Dinek Dağı’nın turistlerin ve fotoğraf tutkunla-
rının uğrak yeri hâline gelmesi için çalışmalar devam 
etmektedir. Dağın zirvesine atlı safari ve padok tur ala-
nı, otantik çadır, 7 metre yüksekliğinde salıncak, kapalı 
oturma yerleri ve yürüyüş alanları yapılmıştır.

Tarihî Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale ören yerinin tu-
rizme kazandırılması amacıyla “Çeşnigir Kanyonu” 
projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında ulaşım, yürü-

yüş ve bisiklet yolu ile seyir terası ve kamp alanının ya-
pımı hızla devam etmektedir. 

Yahşihan ilçesi Irmak köyünde engelli bireyler başta 
olmak üzere öğrencilere ve gençlere yönelik sosyal da-
yanışmayı sağlayan ortak kullanım alanlarından oluşan 
macera adasının yapımı devam etmektedir. Macera 
adasında spor alanları, buz pisti, yürüyüş parkurları, ta-
rım eğitim alanları, çömlekçilik, ahşap boyama, el sanat-
ları ve hediyelik eşya üretim atölyeleri bulunmaktadır.
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Kırıkkale, kara yolu ve demir yolu ulaşımında önemli bir merkez konumundadır. Yolcu ve yük taşımacılığında 
kara yolu ve demir yolunun kullanıldığı ilimiz, başkent Ankara’ya yaklaşık 70 km mesafededir.

İlimiz içerisinde ulaşım özel mahalle dolmuş-
larıyla yapılmaktadır. İlçelerin il merkezine 
çok yakın olması sebebiyle vatandaşlar, çok 
kısa sürelerde ve cüzi ücretler karşılığında şe-
hir merkezlerine ulaşabilmektedirler. Şehir-
deki ulaşım kolaylığı, kırsalda tarım ve hay-
vancılıkla uğraşan vatandaşların ürettikleri 
sebze, meyve; süt, yoğurt vb. yöresel ürünle-
rin pazara ulaştırılmasını kolaylaştırmakta ve 
halka ekonomik katkı sunmaktadır.

Şehrin yüz ölçümünün küçük olması ve arazi yapısının ulaşımı kolaylaştırması devlet hizmetlerinin (ambulans, 
itfaiye,  polis vs.) halka daha rahat ulaşmasına imkân tanımaktadır.

B)Aşağıdaki tabloda şehrimizle ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların ait olduğu turizm 
alanını “X” işareti kullanarak doldurunuz.

Dinî Sosyal (Mesire yerleri) Kültürel

Hasandede

Çeşnigir

Pehlivanlı Konağı

Sulu Mağara

Kaya Mezarları

Celal Bayar Parkı

Karaahmetli Tabiat Parkı

Koçubaba

Büklükale

Silah Müzesi

Ballıbaba

ETKİNLİK

KIRIKKALE’DE ULAŞIM VE İLETİŞİM İMKÂNLARI
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Kırıkkale’de yayımlanan yerel bir gazetede “Acil Çağrı Merkezi” ile ilgili şu habere yer verilmiştir.

Bu habere göre bütün acil çağrı merkezlerine tek numarayla (112) ulaşılmasının ne 
gibi faydaları olacaktır? Düşüncelerinizi yazınız.

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

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

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

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

Acil Çağrı Merkezleri Tek Çatı Altında Toplandı

155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 122 AFAD, 
177 Orman Yangın numaralarına artık “112 Acil Çağrı Merkezi”  ile 
ulaşılacaktır. Kırıkkale genelinde 20.04.2017 tarihinden itibaren bütün 
acil çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılacaktır. Bundan sonra bü-
tün acil yardım çağrıları için sadece 112’yi aramanız yeterli olacaktır.

KIRIKKALE’NİN SESİ

Ülkemizde tüm acil çağrı numaraları  “112 Acil Çağrı Merkezi” adı altında birleştirilmiştir.  
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Şehrimizin Türkiye’nin ortasında bulunduğunu, birçok kara yolu ve demir yolu için kavşak niteliğinde oldu-
ğunu hatırlayınız. Aşağıda özellikleri verilen şehirlere gitmek için seçtiğiniz kara yolu ya da demir yolunun 
numarasını ilgili boşluğa yazınız.

  ■■ Dondurmasıyla ünlü şehrimize gitmek için ………numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Temel yapım malzemesi olarak kolay işlenebilen sarı kalker taşının kullanıldığı, çeşitli motiflerle   

 bezenmiş geleneksel taş evleriyle ünlü şehrimize gitmek için ………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Türkiye’nin en büyük gölünü görmek için ………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Zengin bitki örtüsü ve doğal güzelliğinin yanı sıra kaplıcası ile de bölgenin en çok tercih edilen tatil   

 yerlerinden biri olan Ayder Yaylası’na gitmek için ………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Anıtkabir’i ve Etnografya Müzesi’ni görmek için ………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Tarihî Safranbolu evlerini görmek için………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajları ile tanınan şehrimizi görmek için………..numaralı kara   

 yolunu seçerim.

  ■■ Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye’nin en   

 kalabalık şehrini görmek için………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı denize döktüğümüz, Konak Meydanı ve Kordon Boyu’yla ünlü şehrimizi  

 görmek için ………..numaralı kara yolunu seçerim.

  ■■ Kırıkkale’den geçip Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan sonra  Kars’ta son bulan turistik bir tren  

 yolculuğu yapmak için……..numaralı demir yolunu seçerim.

  ■■ Ürgüp, Göreme ve peribacalarını görmek için.......................................numaralı kara yolunu kullanırım.

1
2

3

45

67
8

9

10

11
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KIRIKKALE’NİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde herkesin rahatlıkla ya-
rarlanabildiği bir halk kütüphanesi 
mevcuttur. Kırıkkale İl Halk Kü-
tüphanesi 1963 yılında 1211 adet 
kitapla okuyucuların hizmetine 
açılmıştır. Kütüphanemiz, çağın 
ihtiyaçlarına uygun, okuyucuların 
ilgisini çeken, mekânsal estetiğe 
sahip, bilgi teknolojileri ile donatıl-
mış çağdaş bir yapıya sahiptir. 

Kütüphanemiz,  Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin Yeniden Yapı-
landırılması Projesi" kapsamında tadilat ve güçlendirme yapılarak okuma salonu olarak da hizmet vermeye 
başlamıştır.

Şehrimizde ilk kitap fuarı 2019 yılında düzenlendi. Kırıkkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür Turizm Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen Kırıkkale 1. Kitap Fuarı, 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kırıkkaleli yazar, şair ve kültür insanlarının da katılımı sağlanan fuarda yazarlar tarafından imza günleri de 
düzenlendi.

Kırıkkale İl Kültür Turizm Müdür-
lüğü Kültür Merkezinde bulunan 
tiyatro salonunda hem devlet ti-
yatroları hem özel tiyatro grupları, 
çeşitli oyunlar sahnelemektedir.

Şehrimizde bir alışveriş merkezi bünyesinde bir adet sinema bulunmaktadır. Bu sinema, 8 adet salonuyla sine-
maseverlere hizmet vermektedir.

El sanatları, şehrimizde çok yaygın olup özellikle halk eğitim merkezlerinin yaptığı çalışmalarla yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Açılan kurs ve sergilerde iğne, mekik, tığ ve firkete gibi aletlerle yapılan el sanatları sergilene-
rek her tekniğin kendine has örnekleri tanıtılmaktadır. İğne oyalarını; ulamalar, hotoz oyaları, taç oyaları, dal 
oyaları, saksı ve kır çiçekleri gibi bölümlere ayırmak mümkündür. Oyalarda genelde geometrik şekiller tercih 
edilmekte ve doğadaki tüm renkler kullanılmaya özen gösterilmektedir. Boncuk oyalarında ise ip ve renkli bon-
cuklar kullanılmaktadır. Bu oyalar özellikle bayanların giydiği yemenilerde, bazı folklorik giysi başlıklarında; 
yatak, masa ve sehpa takımlarında örtü veya evin bir köşesinde aksesuar olarak kullanılmaktadır.
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Buğra okuldan çıktıktan sonra kütüphaneye gidecektir. Buğra’nın kütüphaneye giderken izle-
mesi gereken yolu labirent üzerinde çizerek gösteriniz.

Halı ve kilim dokumacılığı şehri-
mizde çok yaygındı. Ancak sosyal 
ve ekonomik gelişmeler neticesinde 
bu gelenek unutulmaya yüz tutmuş-
tur. Karakeçili, Keskin, Balışeyh ve 
Sulakyurt ilçelerimizde hâlâ eski do-
kuma tezgâhları olmakla birlikte pek 
kullanılmamaktadır. Yörede yapılan 
araştırmalarda eski halı ve kilimlerin 
döşeme, sedir ve divan gibi yerlere 
serilerek kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yöre halı ve kilimlerinde öne çıkan belirli bir renk ve desen yoktur. Genellikle desenlerde 4 ana renk kullanıl-
mıştır. Karakeçili halı ve kilimleriyle, yastık, heybe ve seccade ilgi gören ürünlerdir.

İlimizdeki tarihî ve turistik mekânlardan bazıları; Hasandede Türbesi, Şeyh Şami Cami ve Türbesi, Ballı Cami 
ve Türbesi, Koçubaba Cami ve Türbesi, Haydar Sultan Cami ve Türbesi, Tarihî Çeşnigir Köprüsü, Kozlu Yöresi 
Antik Kenti, Ceritkale Kaya Mezarları, Sulu Mağara, Fişekhane, Elmalı/Taşyazı Mozaikleri, Taş Mektep, Kibrit-
hane ve MKE Silah Müzesi’dir.
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Karakeçili ile Köprüköy arasında Kızılırmak üzerine 
yapılmış tarihî bir köprüdür. Yapılış tarihi kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte 13. yüzyıla ait bir eser ol-
duğu tahmin edilmektedir. Çeşnigir Köprüsü, Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır Seferi esnasında Mimar Sinan 
tarafından yeniden yapılmıştır. Köprünün ayak kı-
sımları, önceden yol güzergâhı üzerindeyken Kapu-
lukaya Barajı’nın faaliyete geçmesiyle baraj suyu için-
de kalmıştır. 110 m uzunluğunda 66 m genişliğindeki 
köprü, kayalık ve sağlam bir temel üzerindedir. Köp-
rünün orta bölümünde belirgin bir eğim vardır.

KIRIKKALE’NİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

ÇEŞNİGİR KÖPRÜSÜ

FİŞEKHANE

KİBRİTHANE

Milli Mücadele yıllarında -1921’den 1925 yılına kadar- fişek imalathanesi olarak kullanılmıştır. Kurtuluş Sa-
vaşı’nda günde 50.000 silah mermisi üretilen Fişekhane’de silah tamiri de yapılmıştır. Bu bina, fişek imalatha-
nesinin Ankara’ya taşınmasıyla okul olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde okul olarak kullanılmaya 
devam etmektedir.

Keskin merkezde yer alan bina tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kemerli giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeden, 
yapının 1903 yılında kibrit üretimi için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bina, 1990 yılında restore edilerek 2 katlı hâle 
getirilmiştir. Günümüzde Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Fişekhane

Kibrithane
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Mozaikler, Delice ilçesi Elmalı-Karalı köyleri 
arasında yer almaktadır. Kazı yapılan alanda 
48.19 m2 mozaikli alan tespit edilmiştir. Kaçak 
kazılar sonucu mozaiklerin bir kısmı tahrip ol-
muştur. Bölgede incelemeler devam etmektedir.

ELMALI / TAŞYAZI MOZAİKLERİ  

HASANDEDE CAMİ VE TÜRBESİ 

HAYDAR SULTAN CAMİ VE TÜRBESİ

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Hasandede kö-
yündedir. Hasandede Cami 1605’te yapılmış-
tır. Kare planlı, kesme taşlı ve kalın duvarlı-
dır. Doğu ve batı yönleri ile giriş kapısının iki 
yanında ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey 
cephesinin ortasında taş söveli ve basık ke-
merli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Gövdesi 
tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar 
kesme taştan yapılmıştır. Cami ve türbe yan 
yanadır. Caminin minare tarafında yer alan ilk 
türbe Hasandede’nin (Doğanbeğ) türbesidir. 
İkinci türbe; Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Musta-
fa ve Ümmühan Ana’nın türbeleridir.

Keskin ilçesine bağlı Haydardede köyünde 
Böyrek Dağları’nın eteklerinde yer almaktadır. 
Haydar Sultan Külliyesi; cami, türbe, hazire, 
çeşme ve kuyudan oluşmaktadır. Yapılan ona-
rımlarla asıl kimliğini kaybeden külliyeden 
günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile 
iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, ca-
minin yanında etrafı duvarla çevrili avlu için-
dedir. 50 cm çapında bir kuyu bileziği, onun 
altında ise 60x60 cm’lik kare kuyu bulunmak-
tadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltil-
miş olup zeminden derinliği 1,5 m kadardır. 
Kuyunun suyu soğuktur ancak suyun kükürtlü 
olması nedeniyle kuyudan buhar çıkmaktadır.
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Sulakyurt ilçe merkezinde bulunan cami, 15. 
yüzyılda Şeyh Şami tarafından yaptırılmıştır. 
Değişik zamanlarda tahribata uğramış, yapılan 
onarımlar sonucu mimari özelliklerini kısmen 
kaybetmiştir. İlçenin kurucusu Şeyh Şami’ye 
ait türbe, bu caminin yanında yüksekçe bir 
yerde bulunmaktadır. Türbe, yerli ve yabancı 
turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

KOÇUBABA CAMİ VE TÜRBESİ

Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyündedir. 
Cami ve türbe 15. yüzyıl yapısıdır. Türbe ya-
pılan onarımlarla özgünlüğünü büyük ölçüde 
yitirmiştir. Cami ise yeniden yapılmıştır.  Sekiz-
gen planlı ve sivri bir külahla örtülü olan türbe-
de Koçubaba’nın sandukası bulunmaktadır.

Balışeyh ilçe merkezinde bulunmaktadır. 1121 
yılında inşa edildiği tahmin edilen yapının kim 
tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ca-
minin tavan örtüsündeki ahşap işçiliği dikkat 
çekicidir.

BALLI CAMİ VE TÜRBESİ

ŞEYH ŞAMİ CAMİ VE TÜRBESİ
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1500’lü yıllardan beri Kırıkkale’de tarihî Türk 
evleri ve konakları mevcut olup bunlar tescilli 
kültür varlığı niteliğindedir. Genellikle 2 kat-
lı olup alt kat kâgir, üst kat ahşaptır. Çatılar 
genellikle üçgen alınlıklıdır. Ara dolgular ise 
kerpiçtir. Mimari bakımdan, Ankara’nın sivil 
mimarisine benzemektedir. Bu evlerde iklim 
ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulun-
durularak kerpiç ve ağaç malzemeler kullanıl-
mıştır. Aslan Bey Konağı, Tayyar Bey Konağı, 
Karabekir Konağı ve ünlü ressamımız Rahmi 
Pehlivanlı’nın babası Zühtü Pehlivanlı’ya ait 
ev bu yapılara örnektir. 

Tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının girişi 
doğu cephesindedir. Bu cepheden taş bir mer-
divenle sundurmaya çıkılmaktadır. Sundur-
madan ana yapıya geçişte yer alan kapı, taş bir 
silme ile çerçeve içine alınmıştır. Dikdörtgen 
planlı yapının iki kısa tarafında üçer pencere, 
iki uzun tarafında altışar pencere bulunmak-
tadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk ve 
Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktayken 
Keskin Kaymakamlığına tahsis edilmiş ve 
Hacı Taşan Kültür Merkezi olarak kullanılma-
ya başlanmıştır.

SİLAH MÜZESİ

MKE Silahsan Hafif Sanayi ve Ticaret AŞ Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir 
müzedir. 15 Temmuz 1990 tarihinde faaliye-
te geçen müze, 2 Kasım 1993 tarihinde daha 
geniş bir mekânda yeniden hizmete açılmıştır. 
Müzedeki eserlerin çoğu 2. Dünya Savaşı yıl-
larında Karadeniz Bölgesi halkından toplan-
mıştır. Eserlerin bir kısmı ise müzede koruma 
altına alınmak üzere İstanbul Tophane’de bu-
lunan silah fabrikasından gönderilmiştir. Mü-
zede hâlen 299 adet eser sergilenmekte olup 
bu eserler 14’üncü yüzyıldan günümüze kadar 
kronolojik sırayla sergilenmektedir.

TARİHÎ EVLER

TAŞ MEKTEP (HACI TAŞAN KÜLTÜR MERKEZİ)
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Keskin ilçesi, Arzu Bayırı mevkisinde yer al-
maktadır. Yatay olarak gelişmiş yarı doğal, 
yarı yapay bir mağaradır. Toplam uzunluğu 
285 metre olan mağara 3 kattan oluşmakta-
dır. Sulu Mağara’da ilk araştırma 1996 yılında 
yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonrasında 
mağaranın Bizans Dönemi’nden kaldığı ve 
Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığı 
düşünülmektedir. Yapay galerilerde kurşun 
işletmesi yapılmıştır. Gerek doğal gerekse ya-
pay bölümleri birbirine bağlayan dar geçitler, 
Erken Hristiyanlık Dönemi’nde yapılmış taş 
duvarlarla örülüdür. 

SULU MAĞARA

CERİTKALE KAYA MEZARLARI

BÜKLÜKALE

Sulu Mağara yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında bütünüyle kurudur. Bu suları toplamak için 
eski dönemlerde derinliği iki metreyi bulan havuzlar yapılmıştır. Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ışık tutan Sulu 
Mağara’nın devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 80 metrekare alana sahip yeni bir galeri tespit edil-
miştir. 

Karakeçili ilçesi, Köprüköy yakınlarındadır. 
Bölgede; Hitit Dönemi’ne ait sur duvarları, 
Friglere ait yapı kalıntıları, Roma Dönemi’ne 
ait mezar ve antik yol yer almaktadır. Japon bi-
lim heyeti tarafından Kırıkkale ili ve çevresinde 
1990-1991 yıllarında yüzey araştırması başla-
tılmış ve birçok höyük ve yerleşim alanı tespit 
edilmiştir. 2009 yılında Büklükale olarak adlan-
dırdıkları alanda kazı çalışmalarına başlatılmış 
ve Kırıkkale tarihini aydınlatacak birçok veriye 
rastlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucu tabletler, 
cam eserler, damga mühürler, iğneler ve ok uç-
ları gibi çeşitli eserler çıkarılmıştır.

Keskin ilçesinin güneybatı tarafında, ilçe mer-
kezine yaklaşık 9-10 km uzaklıkta olan Ce-
ritkale köyü yakınlarındadır. Tarihi, Demir 
Çağı’na uzanan bu kaya mezarları;  Ceritkale 
köyüne 3 km mesafede, bir vadi içinde ve va-
dinin doğuya bakan yamaçlarında yer almak-
tadır.
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ETKİNLİK

Buğra ve arkadaşları, Kırıkkale’nin bazı tarihî ve kültürel mekânlarını gezeceklerdir.  Kişiler ve gezecekleri 
yerler aşağıda sıralanmıştır.

Buğra: Çeşnigir Köprüsü
Özlem:  Koçubaba Cami ve Türbesi
Murat: Haydar Sultan Cami ve Türbesi
Zeynep: Sulu Mağara
Çınar: Ceritkale Kaya Mezarları
İpek: Büklükale

Yukarıda verilen kişilerle, bu kişilerin gezecekleri mekânları aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Buğra Murat Özlem Çınar Zeynep İpek
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KIRIKKALE’NİN TANINMIŞ KİŞİLERİ

1882 yılında Kırıkköy’ünde doğdu. Bu köyde uzun süre muh-
tarlık yaptı. MKE fabrikalarının kurulması için kendisine ait 
arazileri devlete bağışlayarak “Param ve topraklarım vatanıma 
feda olsun! diyen ve Kırıkkale’nin kuruluşunda büyük rol oy-
nayan bir vatanseverdir. Şehrimizde Hüseyin Kahya’nın adını 
taşıyan bir park, bir mahalle ve bir yatılı bölge ortaokulu bu-
lunmaktadır.  1936 yılında Kırıkköy’ünde vefat etmiştir.

HÜSEYİN KAHYA HİÇYILMAZ

RAHMİ PEHLİVANLI

Küçük Bir Kasabadan Dünya Saraylarına

Kırıkkale ve Keskin yöresini Türkiye ve dünya-
ya tanıtan ressamımız 24 Mart 1926 tarihinde, o 
zamanlar Ankara’ ya bağlı olan Keskin ilçesinde 
dünyaya geldi. İlkokulu Keskin’de bitiren sanatçı, 
ortaokula devam etse de öğrenimini tamamlaya-
mamıştır. Kendi hayatını kaleme aldığı “Abdul-
lah’ın Gaderi” adlı kitabında Pehlivanlı, resim 
dünyasına girişini ve tanınmasını anlatmıştır.

Sarayların, kralların, cumhurbaşkanlarının ressamı olarak tanınmasının yanı sıra çok sayıda ülkede sergile-
rinin açılmış olması, Avrupa’daki önemli müzelerde ve koleksiyonlarda 4000’in üzerinde eserinin yer alması, 
onun uluslararası sanatçı kişiliğini de ön plana çıkarmaktadır.

Sanatçı, resim yapma amacını:  “Bütün gayem her yöreyi, orada yaşayan kendi insanına; o yöreyi Türkiye’ye, 
Türkiye’yi de dünyaya tanıtmak.” şeklinde ifade etmiştir.

Sanatçının doğduğu ev Rahmi Pehlivanlı Müzesi olarak düzenlenmiş ve hizmete açılmıştır. 24 Ağustos 1992 
tarihinde vefat eden sanatçının mezarı Keskin’dedir.
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HACI TAŞAN

ERDOĞAN ASLIYÜCE

7 Mart 1927 tarihinde Keskin’in Hacıaliobası 
köyünde doğdu. Çocukluğunda Muharrem Er-
taş’tan saz dersleri aldı. Zamanla yörenin en ta-
nınmış halk ozanlarından biri oldu.  

Hacı Taşan, 1949 yılında Keskin yöresine ait tür-
küleri derlemeye gelen Muzaffer Sarısözen ile ta-
nıştı. Muzaffer Sarısözen’in yardımıyla radyoda 
bozlak türküleri söylemeye başladı. Bu sayede 
Hacı Taşan, sadece Kırıkkale yöresinde değil yur-
dun birçok yöresinde tanındı. Hacı Taşan, kendi 
tarzıyla söylediği bozlaklarla Türk halk müziği-
ne pek çok eser kazandırdı. Hacı Taşan, 11 Mart 
1983 tarihinde Keskin’de vefat etti.

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı kuru-
cusu, araştırmacı yazar Erdoğan 
Aslıyüce 1946 yılında Kırıkka-
le’nin Delice ilçesi, Büyükyağlı 
kasabasında dünyaya geldi. 

50 yılda; Türkiye, Japonya, Çekoslovakya, İngiltere, Kanada, ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Yu-
nanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Tuva, Hakasya, Tataristan vb. 45 ülkeyi gezerek 40 kitap yazdı. 
Türk dünyasına ait gezi yazılarıyla tanınmıştır. Cumhuriyetin 50. yılı kutlamaları dolayısıyla “Her Yönüyle Kı-
rıkkale” adlı kitabı yayımlanmıştır. Diğer eserleri arasında Türk’e Gözaltı, Turan’dan Kırım’a, 4 Kıta 8 Ülke, 
Adım Adım Türk Yurtları sayılabilir.
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1952 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 
Kırıkkale’de tamamlayan Yeşilyurt, Gazi Eğitim Ens-
titüsü Fransızca Bölümünü bitirdi. Keskin ve Kırık-
kale’de yabancı dil öğretmenliği yaptı. Birçok dergide 
şiirleri ve denemeleri yayımlandı.

Daha önce “Can Dökerim İzlerine”  ismiyle yayımla-
dığı şiirlerini, 1997 yılında yeni şiirlerini de ekleyerek  
“Yağmur Kitabı” adıyla yeniden yayımladı.En son 
“Yıkıldı Bak Güneşin İskelesi” adlı şiir kitabı yayım-
lanmıştır.  Şiirlerinde genelde manevi temalara yer ve-
ren şairimiz 2004 yılında aramızdan ayrılmıştır. 

1960 yılında Kırıkkale’de doğan yazar, ilk ve orta öğreni-
mini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İlk öyküsü  “Yan-
gın” 1983 yılında yayımlandı. Öykü, eleştiri ve sinema  
yazıları kaleme aldı. Bu eserlere örnek olarak “Küller ve 
Uçurumlar” (1998),  “Hayat ve Öykü” (1999), “Film 
Defteri” (2005), “Günümüz Öyküsü” (2015) ve “Ema-
net Hikâyeler” (2017)  sayılabilir. 
Yazarımız:

 ■2005 yılında “Otuz Üçüncü Peron” adlı öykü kitabıy-
la Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü’nü,

 ■2011 yılında “Modern Öykü Kuramı” kitabıyla Edebî 
Eleştiri Ödülü’nü,

 ■2014 yılında “Ansızın Hayat” kitabıyla Ömer Seyfet-
tin Öykü Ödülü’nü,

 ■2016 yılında “Öykümüzün Sınır Taşları” kitabıyla 
ESKADER İnceleme Ödülü’nü,

 ■2017 yılında Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’nü 
aldı.

CAHİT YEŞİLYURT

NECİP TOSUN
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SADETTİN SARAN

Kırıkkaleli bir baba ile Amerikalı bir annenin çocuğu 
olarak 1964 yılında dünyaya gelmiştir. 1984-1985 yılla-
rı arasında Türkiye millî yüzme takımının kaptanlığını 
yapmıştır. Elli metre serbest yüzme dalında Türkiye re-
koru kırmıştır. Eğitimini yurt dışında tamamladıktan 
sonra Türkiye’ye dönmeyi tercih eden Sadettin Saran, 
beyin göçünün engellenmesine katkı sağlamıştır. 

Senarist, yönetmen, şair ve yapımcı olan Mesut Uça-
kan,  1953 yılında Keskin’in Cankurtaran köyünde 
doğdu.

1978 yılında senaryosunu da yazdığı “Lanet” filmiyle 
sinemaya adım attı. “Rahmet ve Gazap” filmi ile Tür-
kiye Yazarlar Birliği Yılın Yönetmeni Ödülü’nü aldı. 
1987 yılında Türkiye’de ilk bilim kurgu denemesi olan 
“Kavanozdaki Adam” isimli televizyon dizisiyle dik-
katleri üzerine çekti.

Film çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazeteler-
de sinema yazıları da yazdı. “Türk Sinemasında İdeo-
loji” ve “Sıkı Tut Ellerimi” isimli iki kitap yayımladı.

MESUT UÇAKAN

1989 yılında kendi şirketini kurarak iş hayatına atılmıştır. Kırıkkale’de Sadettin Saran’ın annesi ve babası adına 
yaptırdığı ilkokul ve ortaokul, babaannesi adına yaptırdığı bir lise ve kızı adına yaptırdığı bir anaokulu vardır. 
Yakın zamanda Sulakyurt’ta spor salonu yaptıran hayırsever iş adamı, doğu ve güneydoğu illerimizde de çocuk-
ların faydalanabildiği spor salonları inşa ettirmiştir.



ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Kırıkkale93

MESUT BAKKAL

19 Mart 1964 tarihinde Kırıkka-
le’de dünyaya geldi. Futbola 1978 
yılında Kırıkkalespor altyapısında 
başlayan Bakkal, ilk profesyonel 
sözleşmesini 1981 yılında Kırık-
kalespor ile imzaladı. 1993-1994 
sezonunda İzmirspor’a transfer 
olan Bakkal, İzmirspor’dan sonra 
futbolculuk kariyerini noktaladı. 

2005 yılında teknik direktörlük yapmaya başlayan Bakkal, Türkiye liglerinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, 
Kayserispor, Konyaspor gibi takımları çalıştırdı.

ÜZEYİR KARAKOÇ

Genç sporcu 23 Şubat 1998 tarihin-
de Kırıkkale’de doğdu. Doğuştan sa-
hip olduğu ortopedik engelin ken-
disine engel olmasına hiçbir zaman 
izin vermedi. Kilo vermek için gitti-
ği spor salonunda halter-powerlif-
ting (pavırlifting) sporuyla tanıştı.

2013 yılında Kırıkkale’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. 2015 yılında farkındalık 
oluşturmak adına Gürcistan’da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katıldı. Burada engelsiz sporcularla yarışa-
rak kendi kilosunda rekor kırdı ve Avrupa şampiyonu oldu. 2017 yılında millî takımla katıldığı Meksika’daki 
şampiyonada dünya üçüncüsü, 2018’de Fransa’da düzenlenen şampiyonada Avrupa şampiyonu oldu. Başarılı 
sporcu, spor hayatını Kırıkkale’de sürdürmektedir.
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Millî güreşçi, 29 Mayıs 1974 tarihinde Kırıkkale’de 
dünyaya geldi. Güreşe Kırıkkale Belediye Spor Kulü-
bünde başladı. Millî sporcumuzun uluslararası başa-
rıları şunlardır:

 ■1996 yılında grekoromende Avrupa ikinciliği
 ■1997 yılında grekoromende Akdeniz Oyunları  

     üçüncülüğü
 ■1997 yılında grekoromende dünya şampiyonluğu

Güreşi bıraktıktan sonra Türkiye Güreş Federasyo-
nunda asbaşkanlık yaptı. Şu an, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı Spor Genel Müdürlüğünde çalışmaktadır.

ERCAN YILDIZ

PROF. DR. SADIK TURAL

Türkiye’nin önemli dil bilimcilerinden biri olan Prof. 
Dr. Sadık Kemal Tural 1946 yılında Kırıkkale’de doğ-
du. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. An-
kara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
başladığı yükseköğrenimini, Atatürk Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde bitirdi. 1983 yılında Ha-
cettepe Üniversitesinde doçent, 1988 yılında profesör 
oldu. 
1989 yılında Gazi Üniversitesine geçerek TÖMER’in 
(Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
kurucu başkanlığını yaptı. 1993 yılında Atatürk Kül-
tür Merkezi, 2000 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanlığı yaptı. UNESCO Millî Ko-
misyonu Kültür Komitesi Başkanlığına (2001) seçildi.

Sadık Tural, “Zamanın Elinden Tutmak” adlı eseri ile 1982 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı Ödülü’ne; 2008 
yılında İLESAM Türk Dünyası Bilim ve Edebiyatına Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Dört yüzü aşkın makale, bilimsel bildiri ve değerlendirme yazısı kaleme alan Tural’ın eserleri arasında “Zama-
nın Elinden Tutmak”, “Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler”, “Şahsiyetler ve Eserler”, “Edebiyat Bilimine 
Katkılar” sayılabilir.



ŞEHRİMDE BEN

Şehrimiz Kırıkkale95

ETKİNLİK

Şehrimizin yetiştirdiği tanınmış kişilerden istediğiniz üç tanesini seçerek bu kişiler hakkında araştırma 
yapınız. Araştırma sonuçlarınıza göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

İsmi:

Tanındığı alan:

Hakkında bilgiler:

İsmi:

Tanındığı alan:

Hakkında bilgiler:

İsmi:

Tanındığı alan:

Hakkında bilgiler:

Prof. Tabip Tümgeneral Derviş Şen 1947 yılında Ba-
lışeyh ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi Kırıkkale’de bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinden 1970 yılında tıp doktoru olarak mezun 
oldu. Teğmen rütbesi ile başladığı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinde değişik kademelerde görev aldı. 2002 
yılında tümgeneral rütbesine yükseltilen Şen, Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği görevlerini 
yürütmüştür. Çok sayıda genç doktorun yetişmesine 
katkıda bulunan Prof. Tabip Tümgeneral Derviş Şen’in 
adını taşıyan Balışeyh’te bir lise bulunmaktadır.

PROF. TABİP TÜMGENERAL DERVİŞ ŞEN
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KIRIKKALE HALK KÜLTÜRÜ

Anadolu’nun çok zengin tarihî geçmişine ve bu geçmişin bize bıraktığı kültürel değerlere sahip olan ilimizde 
halk kültürü alanında birçok veri mevcuttur. İlimizde halk oyunları, mani, efsane, türkü, halk mutfağı, gelenek 
ve görenek, geleneksel giyim kuşam ve el sanatları gibi kültürel anlamda zengin bir yapı görülmektedir.

HALK OYUNLARI

Kırıkkale halk oyunları, zengin bir 
yapıya sahiptir. Genellikle oyunlar 
daire, düz çizgi ve karşılıklı geçişler 
şeklinde oynanır. Yöredeki oyunlar 
genel halk oyunlarından halay ve 
kaşık oyunları sınıfına girer.

Kırıkkale yöresinin hâkim oyunu halaydır. Halay; düğün ve şenlik gibi önemli günlerde çekilir. Halay çekilirken 
halay türküsü değişik türlerde olabilir. Bir halayın başından sonuna kadar tamamlanması süreye bağlı değildir. 
Bir saat bile sürdüğü olur. Bu halaylar, kadınlar tarafından söylenen zılgıt ile süslenerek ayrı bir ahenk kazanır. 
Halay, davul zurna eşliğinde ağırlama, ikileme, üçleme şeklinde üç aşamada çekilir. Keskin yöresi halayları 
daha çok ayak ve bel hareketlerine dayanır. Ağır fakat gösterişlidir.

Köprüden Geçti Gelin, Oy Pambığım Pambığım (Bugün Ayın Işığı), Üç Ayak ve Yeldirme en çok çekilen halay 
türleridir. Mor Koyun, Menekşe, Hüdayda, Misket, Kerpiç Kerpiç Üstüne ve Ağır Bar düğünlerde oynanan 
oyunlardandır. Kaşıkla oynan oyunlar ise Konyalı, Gel Gel, Ay Doğar Bedir Allah, Süpürgesi Goruhdan’dır. 
Yörede çalgı olarak davul, zurna ve bağlama kullanılır. Kadın oyunlarında bakır tava, kazan, kaşık ve zilli maşa 
dikkat çeker. Hasandede, Koçubaba, Büyükafşar, Haydardede ve Hamzalı gibi kasaba ve köylerimizde semah 
yaygındır. Bağlama ve keman eşliğinde nefesler, deyişler söylenir, semah dönülür.

GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

Kırıkkale’nin geleneksel kıyafetleri, İç Anadolu Bölgesi’nin geleneksel 
kıyafetleri ile benzer özellikler taşır. Kırıkkale’de eskiye bağlı giyim 
kuşam şekli şöyleydi:

Kadınlarda: Ayakta pabuç, işlemeli yün örgülü çorap, üç etek çembe-
re, başta yemeni, yemeni üstünde fes veya başlık dikkat çeker. Sırtta 
bürümcük işlik, üstüne setarı yelek giyilirdi. Bele şal kuşak sarılırdı. 

Erkeklerde: Kinot pantolon, sivri burunlu ayakkabı, yelek, yakasız 
işlik ve ceket giyilirdi. Ancak teknolojik gelişmeler Kırıkkale’de giyim 
kuşam şeklinin değişmesine neden oldu. Kırsal kesimlerde her ne ka-
dar eskiye bağlı giyim kuşam şekillerine rastlansa da Kırıkkale mer-
kezde giyim kuşam şeklinin değiştiği görülmektedir.
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YEMEKLER

Kırıkkale mutfağı, klasik Orta Anadolu mutfağıdır. Şeh-
re gelenler geldikleri yerlerin yemeklerini buraya taşı-
mışlardır. Buna karşın zamanla yöreye özgü yemekler 
de oluşmuştur. Bölge tarım, sebzecilik ve hayvancılıkla 
uğraştığı için yemek çeşitleri de bu yönde gelişmiştir. 
Kırsal kesimin tamamında ekmek olarak "yufka" yapılır. 
Ayrıca, hamur işlerinde; bazlama, gözleme, alazlama, 
dönderme, omaç,  kömbe,  katmer gibi türler yaygın-
dır. Yemekler içinde, sebze yemeklerinin her çeşidine 
rastlanır. Fasulye, patlıcan, patates, kabak, ıspanak, 
madımak, lahana gibi sebzelerin kızartma, haşlama, 
sulu yemeği ve kavurmaları yapılmaktadır. Et her ye-
meğe katkı olarak kullanılabildiği gibi kendi başına ye-
mek türleri de oluşturur. Külleme, haşlama, kızartma, 
Keskin tava, sızgıt, kavurma en yaygın et yemekleridir. 
Hayvansal ürünlerden tereyağı, süt,  yoğurt ve peynir 
çok tüketilir. Ayrıca süt ve süt ürünleri; çılbır, yumurta 
tatlısı, sütlaç (sütlü) gibi tatlı ve yemeklerde de kulla-
nılır. Yöremizin diğer yörelerden ayrı özellik gösteren 
lezzetleri  çalma, ekşi, ayranlı pekmez, yumurta tatlısı, 
helva ve höşmerim; arabaşı, batallaş, çürütme (çılbır), 
su böreği ve mantıdır.

OMAÇ

DÖNDERME

                   Kırıkkale Valiliğinin çalışmaları sonucunda Kırıkkale’nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı Dinek 
Yöresel Yemekler ve Gastronomi Merkezi, Keskin ilçesinde açılmıştır.
Restore edilen tarihî bir konakta hizmet veren gastronomi merkezinde yöresel kahvaltının yanı sıra Keskin 
tava, Keskin ev mantısı, Keskin besmeci, kunduru bulgur pilavı gibi yöresel yemekler, yöresel türküler eşliğin-
de sunulmaktadır.

Biliyor musunuz?

YÖRESEL YEMEKLERİMİZİN TARİFLERİ

KESKİN TAVA

Yağlanmış fırın tepsisine önceden doğranmış biber, 
domates ve birkaç parçaya bölünmüş sarımsak ekle-
nir. Bunların üzerlerine et dizilir. Ufak parçalar hâline 
getirilmiş tereyağı ilave edilir. Üzerlerine tuz ve pul 
biber serpiştirilir. Yaklaşık 200 derecelik fırında 1 saat 
kadar pişirilir.
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MADIMAK

MANTI

PEKMEZ

Madımaklar; bulgur, salça ve et katılarak pişirilir. Üzerine 
eritilmiş tereyağı ve sarımsaklı yoğurt dökülür.

Yufka hâlinde açılan hamur, küçük kareler şeklinde kesi-
lir. Hamurlar; İçine soğan, kıyma ve maydanoz karışımı 
konularak kapatılır. Daha sonra salçalı suda pişirilir.

Üzümler bağbozumu zamanında toplanır. Şırahane adı 
verilen odanın içindeki beton havuza dökülür. Üzümler 
ayakla çiğnenerek şıra haline getirilir. Bu şıra, havuzun 
altındaki bir delikten başka bir havuza aktarılır. Buradan 
alınan şıra, kazana doldurularak ocağa konulur.

Üzüm çiğnenirken içine beyaz toprak konulur. Bu şırayı kestirmek içindir. Ayrıca şıra kestirildikten sonra tek-
rar kaynatılmak için ocağa alınan şıraya yoğurt da ilave edilir. Uygun kıvama gelene kadar kaynatılır.
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SIZGIT

Et, küçük parçalara bölünerek kendi yağı ile kavrulur ve kurutulur.

EKMEK AŞI (GUYMAK)

SARIĞI BURMA

SÜTLÜ

ÇALMA

Ufalanan yufka ekmeği tereyağında kavrulur. İçine sızgıt, biber ve salçalı su ilave edilerek pişirilir.

Yağda kavrulmuş un, önceden hazırlanmış yufkalar üzerine serpiştirilir. Yufkalar rulo şeklinde dürülür ve tep-
siye dizilir. İki sac arasında kızartılır. Küçük parçalar hâlinde kesilip üzerine şerbet dökülür.

Sütün içine pirinç ve şeker katılarak kaynatılır.

Çöğen denen bir bitkinin kökü kaynatılarak çöğen suyu elde edilir. Bu su pekmeze katılarak karıştırılır.

MANİ

Mani anonim halk edebiyatımızın en yaygın türlerinden biridir. Düğün, nişan ve çeşitli şenliklerde söylenir. 
Kırıkkale’de karşılıklı söylenen maniler daha yaygındır. Karakeçili, Balışeyh, Keskin, Delice, Büyükyağlı, Ahılı 
ve Sulakyurt manilerinde genel olarak aşk, sitem ve hasret gibi duygular ön plana çıkmaktadır.

Ey dağlar ulu dağlar 
Çeşmeli sulu dağlar
Burda bir yiğit ölmüş
Gök gürler bulut ağlar

Büyükyağlı güzeldir
Kötülükler olmasa
İnsanlar ne hoştur
Ayrılıklar olmasa

Kapıdan geçti yârim
Yaramı eşti yârim
Uydu eller sözüne
Benden vazgeçti yârim

Kırıkkale Merkezden Mani Örneği Delice-Büyükyağlı’dan Mani Örneği

Balışeyh’ten Mani ÖrneğiKeskin’den Mani Örneği

Keskin’in çarşısına 
Gün doğar karşısına 
Adam gönül verir mi? 
Kapı bir komşusuna
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EFSANE

TÜRKÜ

Sözlü edebiyat ürünü olan efsanelerin kaynağı belli değildir. Dilden dile aktarılarak bugüne kadar gelmiştir. 
Efsanelerin en belirgin özelliği, hayal ürünü (kurmaca) olmaları ve olağanüstü (gerçek dışı) konu ve kişileri 
içermeleridir.

Gelin Kayası Efsanesi

Kırıkkale'de, "Yüzüncü Yıl Ağaçlandırma Sahası" denilen yerde, 
kahverengi büyük taşlar bulunmaktadır. Bu taşların oluşumunu 
1402 Ankara Savaşı'na kadar götüren yöre halkı, olayın efsane-
sini şöyle aktarmaktadır:

Çok zengin bir bey oğlu, fakir bir kıza âşık olur. Ne var ki, genç 
kız onu değil, başka bir köyden çobanı sevmektedir. Buna aldır-
mayan bey oğlu, zenginliğine güvenerek kızı ister ve babası da 
seve seve oğlanın isteğini yapar. Babasına karşı gelemeyen kız, 
aşkını içine gömer ve bey oğluyla evlenmeye razı olur. Ne var ki, 
tam düğün günü gelin alayı ile beraber yola çıkılınca genç kız, bu duruma daha fazla dayanamaz ve “Allah’ım, 
beni bu adama eş edeceğine, şuracıkta taş et!” diye dua eder. Duası kabul olur ve gelin alayı da dâhil olmak üzere 
herkes taş kesilir.

Kırıkkale’ye ait türkülerimiz, teknolojik geliş-
meler neticesinde daha geniş kitlelere ulaşmış-
tır. Şehrimizde yetişmiş pek çok ünlü halk ozanı 
mevcuttur. İlk halk ozanımız Osmanlı Dönemi’n-
de yaşamış Hasan Dede’dir.

Keskin, halk türküleri yönünden son derece 
zengin bir ilçemizdir. Özellikle halay ve bozlak 
havaları önemli bir yer tutar. Bozlak ve uzun 
hava türküleriyle tanılan halk ozanlarımız Hacı 
Taşan ve Ekrem Çelebi, ülke genelinde tanınmış 
sanatçılarımızdır.

Allı durnam bizim ele varırsan

Şeker söyle kaymak söyle bal söyle

(Gülüm gülüm, kırıldı kolum,

Dutmuyor elim durnalar ey,

Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm, durnalar ey)

Eğer bizi sual eden olursa

Boynu bükük, benzi soluk yar söyle

(Gülüm gülüm, kırıldı kolum,

Dutmuyor elim durnalar ey,

Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm, durnalar ey)

…

Hacı TAŞAN ve Selman COKER

 KESKİN’DEN TÜRKÜ ÖRNEĞİ

Allı Durnam Bizim Ele Varırsan
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Düğün

YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARI

KIRIKKALE’NİN GELENEK VE GÖRENEKLERİ

Çocuk oyunları, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklerken aynı zamanda arkadaşlarıyla kaynaşmaları-
nı sağlar. Çocuklar oyunlar yoluyla, bir gruba ait olmayı, o grubun bir parçası olmayı, grup içerisinde sorumluluk 
alarak iş yapmayı, grup üyeleri ile birlikte işbirliği yapmayı öğrenir. Ayrıca, başkalarına saygı gösterme, kendi 
hakkını ve başkalarının hakkını koruma, verilen görevleri üstlenme, kendisine ve başkalarına güven duyma, 
herhangi bir konuda karar verip uygulayabilme ve iş birliği sağlayabilme gibi toplumsal kuralları da öğrenir. 

Mendil kapmaca, dokuztaş, çelik çomak, 
körebe, saklambaç, topaç çevirme, ip atla-
ma, birdirbir, yağ satarım bal satarım, yakan 
top, köşe kapmaca ve seksek gibi oyunlar, 
şehrimizde en çok oynanan yöresel çocuk 
oyunlarıdır.

Düğün öncesinde gerekli ha-
zırlıklar yapılır. Ev eşyaları ve 
gelinlik alınır. Bunlar gelinin 
çeyizi ile birlikte kız evinde ser-
gilenir. Damadın en yakın ar-
kadaşı sağdıç, damadın baba-
sının en yakın arkadaşı düğün 
kâhyası olarak seçilir. 

Yöremizde düğünler genellikle cuma namazından sonra başlar. Cuma namazından çıkanlar yanlarında cami 
imamıyla düğün evine gelirler. Bayrak yemeği diye adlandırılan yemek yenir. Yemekten sonra bir sırık ucuna 
takılmış Türk Bayrağı evin çatısına (damına) dikilir. Bayrak, sırığın ucuna asılmadan önce imam tarafından 
dua edilir. Bayrağın asılmasına, bayrak kaldırma denir. 

Davul ve zurnalar çalmaya başlamadan önce köyde ve çevrede cenazesi olan aile varsa davul ve zurna ile birlikte 
düğün sahibi bu aileye yas almaya gider. Yas alma aynı zamanda düğünün başlaması davul zurnanın çalması 
için bu aileden izin alındı anlamına gelir. Aynı günün akşamı okuntular yani davetliler gelir. Davetlilere yemek 
ikram edilir. Okuntular gelirken haber verirler. Davul zurna ekibi davetlileri karşılar. Davetliler, düğüne güçleri 
oranında hediye getirirler. Bu hediyeler ev eşyası, para, düğün için yiyecek veya düğünde kesmek için küçükbaş 
hayvan olabilir.
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Kız Kınası

Gelin Alma

Sinsin Oyunu

Asker Uğurlama

Düğün, cumartesi akşamı kız kınasının yakıl-
ması ile devam eder. Üzerinde mumlar yanan bü-
yükçe bir tepsinin içine çerez, şeker, kına; geline 
hediye olarak elbise ve ayakkabı hazırlanıp kıze-
vine gidilir. Kadınlar, gelin kızın yanına giderler 
ve kına türküleri söyleyerek gelinin kınasını ya-
karlar. Düğün alayı oğlanevine döner, davul zur-
na kızevinde kalır. Kızevi bir müddet sonra davul 
zurna eşliğinde oğlan kınasını getirir. Tepsinin 
içinde yine mumlar, kına, çerez ve damat için 
çeşitli hediyeler vardır. Damat ve sağdıcın eline 
kına yakılır.

Düğünün son günüdür. Gelin, genellikle pazar 
günü sabah alınır. Gelin kız, eğer erkek kardeşi 
varsa kardeşinin koluna girmiş olarak evden dı-
şarı çıkar. Oğlanevinden gelenler o anda sevinç 
gösterileri yaparlar. Kız evi açısından düğünün 
en dramatik anı bu zamandır. Gelin, oğlanevine 
girerken gelinin eline bir parça yağ verilir. Bu yağ 
gelin eve girerken tavana sürülür. Bunun anlamı, 
gelin kız yeni evine yağ gibi yapışsın kalsın de-
mektir. Ayrıca gelin, oğlanevine gelirken berabe-
rinde kaşık, çivi ve bıçak gibi eşyalar da getirir. 
Bu da gelinin bereketiyle gelmesi anlamına gelir.

Sinsin, köy meydanlarında genellikle Nevruz ve Hıdırellez törenlerinde yakılan ateş üzerinden atlama oyunudur.
Köy meydanında bir ateş yakılır, köy halkı ateşin etrafını sarar. Delikanlılar kendi aralarında gruplar oluşturur 
ve bu ateşin üzerinden atlarlar. Her defasında ateşin yüksekliği artırılır. Gruplardan biri pes edene kadar oyun 
devam eder. Gruplardan biri pes edince diğer grup galip ilan edilerek ödüllendirilir. Sinsin oyunu tehlikeli, 
tehlikeli olduğu kadar da cesaret geliştirici bir oyundur.

Kırıkkale’de, askere gidecek gençler için çeşitli etkinlikler yapılır. Askere gidecek genç, akraba ve komşular ta-
rafından yemeğe davet edilir. Dost ve akrabalar askere gidecek gence harçlık verirler. Askere gidecek gençlere 
asker kınası yakılır.  Genç, bu kutsal görevi yapmak için yola çıkarken ailesi, akrabaları, komşuları ve dostları 
genci uğurlamaya gelir.
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ETKİNLİK

A) Şehrimize ait bir yemek belirleyiniz. Belirlediğiniz yemek hakkında araştırma yaparak aşağıdaki 
tabloyu doldurunuz.

B) Büyüklerinizden Kırıkkale’ye ait efsane, ninni veya mani öğreniniz. Öğrendiklerinizi aşağıdaki 
kutucuğa yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yemeğin adı:...................................................................................................................

Yemeğin malzemeleri:....................................................................................................

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

Yapılışı:...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK
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KIRIKKALE’NİN KONUŞMA ÖZELLİKLERİ 

Bir sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini 
sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. Dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları 
vardır. Dil, toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur.

Herhangi bir ülke sınırları içerisinde şehirden şehire, kasabadan kasabaya hatta köyden köye değişebilen küçük 
farklılıklara ağız denir. Erzurum ağzı, Kastamonu ağzı, Konya ağzı, Kırıkkale ağzı, Tokat ağzı gibi. Ağız, sadece 
söyleyişte farklıdır, yazıya geçildiğinde ağızdaki söyleyiş özelliği tümden kaybolur. 

Şehrimizde zaman içinde bazı kelimelerin kullanımında yöresel bir ağız oluşmuştur. Örneğin Kırıkkale’de ey-
lemlerin sonuna -ek takısı getirilir. Gelelim-gelek, gidelim-gidek, yürüyelim-yürüyek olur. Kırıkkale insanı 
şimdiki zaman ekini yorucu bulur, bu yüzden de bu eki pek kullanmaz. Geliyorum-geliyom, gidiyorum-gidi-
yom, yürüyorum-yürüyom olur.

Aşağıdaki metin şehrimizde yöresel ağzın nasıl kullanıldığına güzel bir örnek oluşturmaktadır.

İzmirlilere İzmirli denir ülkemizde.

Sinoplulara Sinoplu.

Eskişehirli Eskişehirlidir.

Tokatlı Tokatlı.

Hepsine ve hiçbirine sözümüz yok.

Ama arkadaş Kırıkkale’de Gırıggaleli yaşar.

Memleketi neresi olursa olsun Gırıggaleliyim diyen herkes en hasından Gırıggalelidir.

Bizim şehrimizin de anayasası bu.

Konuyu biraz daha açacak olursak; Kırıkkale bir şehrin adıdır arkadaş, Gırıggaleli ise bir kültürün adıdır.

Bak sana şöyle anlatayım:

Sen geçen yıl gittiğin tatili anlatırsın, biz bıldır gittiğimizi.

Sen elektrik kesilince üzülürsün, biz ceryan gelince seviniriz.

Sen sofrana hindi koyarsın, biz culuk.

Sahil çocuğuysan denizde yüzmeyi bilirsin, biz ırmakta çimeriz.

Çar denince senin aklına Rus çarı gelir, bizim aklımıza ebemizin başörtüsü.

Sen bir işe başlarken kollarını sıvarsın, biz çemreriz.

Sen film izlerken çekirdek yemeyi seversin, biz çitlek çitlemeyi.

Bak bu çitlek konusu çok önemlidir. Deprem çantanda bile çitlek olacak. Bunu bilesin.

...

Sen çocuğun yanağını okşarsın, biz duluğunu.

Sen de sevmezsin yalanı biz de. Şaşırdın değil mi? Bu da ortak noktamız.

-Gerçekten mi diyorsun?

-Essah diyom essah.

Sen “ellaam”ı cümle içinde kullanabilir misin?

Kullanamazsın “herhalde.”

Siz sözleşirsiniz, biz “gavilleşiriz.”
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Sizin de bizim de renk skalamız aynı ama sizde mavi olan bizde “göv” dür.

Biz yolcu ederken güle güle demeyiz gülaule deriz. Giden yine güle güle gider.

Sizde makbul olan biz de hora geçer.

Senin banyonda kova ve leğen vardır. Bizimkinde helke ve ilağan.

Siz düğün salonunda evlenirsiniz biz mafelde.

Sen çocuklarının sözünü dinlemesini, dediğini yapmasını istersin biz yumuş tutmalarını.

Bir yöneticimiz bir devlet büyüğümüze “duldada sorudalım” demişti de devlet büyüğümüz anlamamıştı. 

Hikâyeyi merak edersen uğra bir gün Kırıkkale’ye anlatsınlar sana.

Sen kahvaltıda krem peynir yedirir, portakal suyu içirirsin çocuklarına belki, biz biliriz ki omaçlı dürüm 

yiyip okula giden çocuğun zihni güneş gibi ışıldar. Fosfordan değil omaçtan.

Omaç ne mi?

Bilmiyorsan sen daha hakiki bir kahvaltı yapmamışsın arkadaş.

Hangi yörenin hangi ülkenin yemekleri senin favorindir bilmem.

Fakat sen şunu bil: Fransız mutfağının bütün ustalarını getirsen Keskin Tava tadında bir yemek yapamazlar. 

Yanında şöyle orta oluğun da suyu olursa…

Ağzın sulanmasın yöremizin tatlarının hepsini yazmıyorum. Bilen çok iyi bilir.

Bak bizi eleştirenler de olur; yolun ortasından yürüyorlar diye. Nasıl lafı tam ortasından konuşuyorsak 

yolunda ortasını severiz.

İnsanlar arasında ayrım yapmayız yapmasına ama insanın garakterlisini severiz biz. Bir insanda garakterin 

“g”si yoksa bizimle işi olmaz.

Şehrimizin adı Kırıkkale ama biz Gırıggaleliyiz arkadaş. Sen memleketlini hemşehri, biz ailemiz biliriz.

                                                                                                                                         Mehmet YILMAZER

ATASÖZÜ

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlerdir. Kırık-
kale ve çevresi atasözleri bakımından zengin bir yapıya sahiptir. 

Şehrimizde sık kullanılan atasözlerinden bazıları şunlardır:

Abanın kadri yağmurla bilinir.

Bağda izin olsun yemeye yüzün olsun.

Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.

Emanetin bağrı yufka olur.

Bitli bakkalın kör alıcısı olur.

Terbiyesiz insan kalaysız kap gibidir.

Allah dağına göre kar verir.

Abdalın karnı doyunca gözü yolda olurmuş.

Bir koyundan iki post çıkmaz.

Akılsız başın çilesini ayaklar çeker.

Ne verirsen elinle o gelir seninle.

Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş.
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ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kutucuğa Kırıkkale ağzını kullanarak bir anınızı yazınız.

B) Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimeleri Kırıkkale ağzında kullanılan kelimeler ile de-
ğiştirerek tekrar yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK

Standart Türkçeyle yazılan cümleler Kırıkkale ağzıyla yazılan cümleler

Herhalde biraz sonra yağmur yağacak.

Hafta sonu yüzmeye gideceğiz.

Ben ders çalışıyorum, siz ne yapıyorsunuz?

Minibüste ayakta durmaktan yoruldum.

Çekirdek çitlemeyi severim.

Sen beni önemsemiyorsun.
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KIRIKKALE’DE YEREL BASIN

İLİMİZDE İLK GAZETE

Kırıkkale’de ilk gazete Keskin ilçesinde 1924-
1925 yılları arasında Hüseyin Mazhar tarafın-
dan “Keskin” adıyla yayımlanır. Haftada bir 
gün pazartesi günleri yayımlanan Keskin gaze-
tesi, 4 Ağustos 1924 tarihinden itibaren pazar-
tesi ve perşembe günleri yayımlanmaya başlar. 
9 Mart 1925 tarihine kadar yayına devam eden 
gazete 41. sayısından sonra kapanır.

Kırıkkale’de 1925-1950 yılları arasında gazete 
yayınına rastlanmaz. Kırıkkale’de ciddi anlamda 
yayımlanan ilk gazete 1952 yılında Selim Pehli-
vanlı’nın sahibi olduğu Kırıkkale Gazetesi’dir. 
Bu gazete aynı zamanda ilimizde yayın süresi 
en uzun olan -1952-1983- gazetedir. Kırıkkale 
Gazetesi, Selim Pehlivanlı’nın vefatından kısa 
süre sonra yayın hayatına son vermiştir. Bu dö-
nemde Kale gazetesi, Göktürk Kırıkkale Pos-
tası, Hürkale gibi yerel gazeteler yayımlanmış 
olsa da kısa sürede kapanmışlardır.

Kırıkkale’de 1924 yılında bir yıl yayın yapan ilimizin 
ilk gazetesi “Keskin” gazetesinin ilk sayısı

1970-1980 yılları arasında Kırıkkale’de daha çok işçi sorunlarını gündeme getiren Ankara baskılı gazeteler 
dikkat çeker. Erdoğan Aslıyüce’nin sahibi olduğu Dur Yolcu gazetesi o dönemde yayımlanan gazetelerdendir. 
1980-1990 yılları arasında birçok yerel gazete yayımlanır ancak bu gazetelerin çoğu kalıcı olmayı başaramaz.

1990 yılından sonra Kırıkkale’deki gazete ve dergi yayınlarında bir artış gözlenir. Günlük yayınını sürdüren; İl 
Gazetesi, Manşet Gazetesi, Bayrak Gazetesi, Kırıkkale’nin Sesi, Hedef Gazetesi, Anadolu’nun Sesi Gazetesi, 
Yeşil Vadi Gazetesi, Yeni Adres ve Öncü gibi gazeteler bu dönemde yayımlanır. 

1990-2000 yılları arasında kurum ve kuruluşlara ait dergi, bülten ve gazete sayılarındaki artış devam eder. Kı-
rıkkale Üniversitesi Bülteni ile KÜ öğrencilerinin çıkardıkları Cemre, Sessiz Gemi, Su, Kırıkkalem dergileri 
bunlara örnektir. Ancak bu dergilerin çoğu kısa bir süre sonra yayın hayatına son vermiştir.

İlimizde 6 adet yerel radyo yayını bulunmaktadır. Bunlar; Öz FM, Radyo K, Radyo Güneş, Radyo 71, Anado-
lu FM ve Keskin FM’dir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de sosyal medya alanında birçok haber sitesi bulunmaktadır. Bun-
lar; Kanal Siyaset, Haberkale.com, Haber71.net, Kalehaber.net, Haberci71, Yenigüngazetesi.com siteleri-
dir. İlimizde yaygın medya kuruluşlarından Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı,Demirören Haber Ajansı ve 
TRT’nin temsilcilikleri bulunmaktadır.
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Şehrimizde yayımlanan yerel gazete ve dergilerden çeşitli haber ve görseller temin ederek 
sınıfa getiriniz. Bu haber ve görselleri kullanarak bir gazete sayfası tasarlayınız. Gazete-
nize isim vermeyi unutmayınız. (Bu çalışmayı gruplar hâlinde de yapabilirsiniz.)

KIRIKKALE’DE MÜZİK

Kırıkkale halk müziği, İç Anadolu Bölgesi halk müziği özelliklerini taşır. Kırıkkale halk müziğinde uzun hava-
lar (bozlaklar), kırık havalar ve oyun havaları önemli bir yer tutar. Şehrimizin halk müziğinde önemli bir yeri 
olan bozlaklar konularını yiğitlik, kahramanlık ve çeşitli toplumsal olaylardan alır. Bozlakların sözleri anonim 
olabileceği gibi saz şairlerine ait de olabilir. Bozlakların birkaç türü vardır. Vurguladıkları konulara göre yiğit-
leme, güzelleme, yanık, ağıtlama ve kerem bozlağı gibi adlar alır. Yöremizde en tanınmış halk ozanları Keskinli 
Hacı Taşan ve Ekrem Çelebi’dir. Yöremizde yetişen diğer halk ozanları arasında Âşık Dede BEKAR, Bilal TOM-
BAK, Nuh AYGÜN, Kamil ABALIOĞLU, Cevdet BABACAN, Vedat CÖKE, Erol TAMBAK, Ekrem AYDOST-
LU, Seyit ÇEVİK, Kudret TAŞAN, Seyfettin TAŞAN ve Erol CÖKE gibi isimler sayılabilir.
 
Yöremizde en çok kullanılan çalgılar davul, zurna ve bağlamadır. Def, zilli maşa ve kaşık ise yöremizde kullanı-
lan vurmalı çalgılara örnektir.

(Ay dost) Dinek dağı yeni geldim gurbetten
Başım halas olmaz kadadan dertten
Adama kemlik mi gelir merdoğlu mertten 
Kötülerin dalı gölgesi olmaz

(Ay dost) Yiğit olan ata biner atlanır
Yiğit olan her cefaya katlanır
Yiğit gölgesinde yiğit saklanır
Kötülerin dalı gölgesi olmaz

(ay dost) Meydanda deşinir yiğidin atı
Her nere gitse de söylenir methi
Altına batırsan ey’olmaz kötü
Aslı kara demir mücevher olmaz

DİNEK DAĞI BOZLAĞI
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Bugün ayını ışığı
Elinde bal kaşığı
Gine nerden geliyon da 
Mehlenin yakışığı 

Vay nerdesin nerdesin 
Kaldır camın perdesin 
Diyeceğim çok amma da
Pek kalaba yerdesin 
Karşıdan geçti gelin 
Elinde desti gelin

Sallan boyun göreyim de 
Gençliğim geçti gelin

Vay ne olur ne olur  
Sevda sırınan olur 
Gözdür alemi gezer de
Gönül birinen olur

BUGÜN AYIN IŞIĞI  

ŞEHRİMDE BEN
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AĞIT

Ağıt;  genellikle büyük bir acı, kayıp ya da üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Çaresizlikler 
karşısında korku, heyecan, üzüntü gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir.
İlimizde ağıt türünde Keskin, Delice ve Balışeyh ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Ağıtların Hacı TAŞAN, Dede 
BEKAR ve Ekrem ÇELEBİ gibi sanatçılar tarafından okunması bu geleneğin sürdürülmesinde etkili olmuştur.

Kızılırmak Türküsünün Hikâyesi

Keskin’in Köprüköy’den Narin Hanım adında genç bir kız, Kızılırmak’ın karşı tarafındaki bir köye gelin gitmek-
tedir. Gelin alayı o köye ulaşmak için Kızılırmak üzerinde kurulu eski ve tahta bir köprüden geçmek zorundadır. 
Gelin alayı çok kalabalık olduğundan köprüden geçerken köprü yıkılır ve çok sayıda can kaybı olur. Bu olay üze-
rine pek çok ağıt yakılmıştır.

Kızılırmak parça parça olaydın
Her parçanı dağ başına salaydın
Sen de benim gibi yarsız kalaydın

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Yazması oyalı pullu gelini

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice koç yiğidin beli büküldü

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı telli gelini
…
Elinin kınası sularda parlar
Ah anam dedikçe yanağı terler
Bana Atçıoğlu gelini derler

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı pullu gelini

Kaynanası durmuş evin düzetir
Kayınbabası da gelin gözetir
Gelinsiz samensiz yığnak bizedir

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı tüllü gelini

Kızılırmak ne belalı başın var
Boranın var püsenin var kışın var
Hakka yaramayan türlü işin var

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı pullu gelini

Kızılırmak der ki benim suçum ne
Akarım giderim dağlar içine
Kuşlar yuva yapmış sarı saçına

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı güllü gelini
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Yöremize ait meşhur  “Yüce Dağ Başına Yağan Kar İdim”  türküsünün ikinci kıtasını aşağıya yazınız.

 
Yüce Dağ Başına Yağan Kar idim

Yüce dağ başına yağan kar idim

Yağdı yağmur güneş vurdu eridim.

Evvel yârin sevdiği de ben idim

Şimdi uzaklardan bakan ben oldum.

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

                                  HACI TAŞAN
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KIRIKKALE’NİN ÖNEMLİ GÜN VE FESTİVALLERİ

Millî, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, yaymak, gelecek kuşaklara tanıtmak ve benimsetmek 
amacıyla her yıl il, ilçe ve belde düzeyinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tür etkinlikler şeh-
rimizde birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlamaktadır. Kırıkkale Valiliği, 
Kırıkkale Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel yönetimler, muhtelif kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum kuruluşlarının katılımı ve iş birliği ile gerçekleştirilen festival, şenlik ve benzeri etkinliklerin başlıcaları 
şunlardır:

Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği

Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü

Gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olan 
kültür şenliği, Karakeçili’de düzenlenmekte-
dir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Er-
tuğrul Gazi liderliğindeki Kayılar, Anadolu’ya 
girdiklerinde bugünkü Karakeçili toprakla-
rına yerleşmişlerdir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun kurucularının yerleştiği bu toprak-
larda her yıl eylül ayında kuruluş şenlikleri 
düzenlenmektedir.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 
Dinek Dağı zirvesine geleneksel “Dinek Dağı 
Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenlenmektedir. 
Kırıkkale Valiliği koordinesinde gerçekleştiri-
len yürüyüşe kamu kurum ve kuruluş temsil-
cileri ile öğrencilerimiz, gençlerimiz, sporcu-
larımız ve vatandaşlarımız katılmaktadır.

 ■Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği 

 ■  Orta Anadolu Hasandede Kültür Festivali

 ■  Koçubaba’yı Anma ve Kültür Şenliği

 ■Kırıkkale’nin İl Oluşunun Yıl Dönümü Kutlamaları

 ■  Ahilik Kültür Haftası

 ■  Kırıkkale Nevruz Kutlamaları

 ■  Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı

 ■  Kırıkkale Kültür ve Sanat Günleri 

 ■Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü

 ■  Hüseyin Kahya’yı Anma Günü
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Hüseyin Kahya’yı Anma Günü

Kırıkkale’nin İl Oluşunun Yıl Dönümü Kutlamaları

Kırıkkale Nevruz Bayramı Kutlamaları

Baharın başlangıcı olan Nevruz; dostluk, kar-
deşlik ve hoşgörü gibi anlamlar ifade eder. 
Sadece ülkemizde değil, çok geniş bir coğraf-
yada kutlanan, baharın uyanışını simgeleyen, 
birliğin, kardeşliğin adı olan, bolluk ve bere-
keti çağrıştıran “Nevruz Bayramı” şehrimiz-
de de coşku ile kutlanmaktadır.

Hüseyin Kahya, MKE’nin kuruluş aşamasında büyük bir özveri gösteren ve arazilerini devlete bağışlayarak 
ülkenin savunma sanayisine büyük katkıda bulunan bir vatanseverdir. 22 Eylül 1936’da vefat eden Hüseyin 
Kahya, adının verildiği park ve anıt mezarda 22 Eylül günü çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Kırıkkale, 21 Haziran 1989 tarihinde il olmuştur. Şehrimizin ilk valisi 17 Ağustos 1989 tarihinde göreve başla-
mıştır. Şehrimizde her yıl 17 Ağustos günü Kırıkkale’nin il oluşu çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen takvimden “Hüseyin Kahya’yı Anma Günü” tarihini işaretleyiniz.

EYLÜL

2020

P S Ç P C C P
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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 B) Hüseyin Kahya hakkında öğrendiğiniz bilgileri aşağıdaki kutucuğa yazınız.

                                                          HÜSEYİN KAHYA

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

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

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

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

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

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

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

KIRIKKALE’NİN ÇOCUKLARA VE GENÇLERE SAĞLADIĞI HİZMETLER

İlimizde 1992 yılında ku-
rulmuş olan bir tane de üni-
versite mevcuttur. 2019 ve-
rilerine göre öğrenci sayısı 
34139’dur.

İlimiz özel eğitim hizmetleri biriminde çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Burada eği-
tim-öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, ders kitapları, öğre-
tim materyalleri ve eğitim araç gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, bunların etkin kullanımlarını sağlamak, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,  eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, eğitim moral 
ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, eğitime ilişkin projeler geliştirmek, 
uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları 
teşvik etmek doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

2019 verilerine göre; ilimiz ilk ve ortaöğretimde örgün ve yaygın eğitim veren 260 okul, 2581 derslik, 3431 öğret-
men, 49077 öğrenci bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilkokulda ve ortaokulda 20, lisede 21’dir.
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İlimizde gençlere ve çocuklara yönelik gençlik ve spor il müdürlüğü bünyesinde iki adet gençlik merkezi bu-
lunmaktadır. 

 ¤ Kırıkkale Gençlik Merkezi

 ¤ Kırıkkale Yahşihan Gençlik Merkezi

Gençlik merkezlerinin bazı amaçları:

 ■Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yetenek-

lerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.

 ■Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.

 ■Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve 

beraberlik duygularını güçlendirmek.

 ■Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve den-

geli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak.

 ■ İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.

 ■Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, onlara rehberlik ve danışmanlık yapmak.

İlimizde bulunan halk kütüphanesi de 
gençlerin hoşça vakit geçirdikleri, eğ-
lenirken bilgi edindikleri önemli bir 
merkez konumundadır. Kütüphanede; 
çok amaçlı salon, çocuk bölümü, süreli 
yayınlar, görme engellilerin faydalana-
bildiği bölüm, okuyuculara ödünç kitap 
verme birimi, sessiz çalışma salonu ve 
toplantı salonu mevcuttur.

Trafik eğitiminin yanında afet ve acil 
durum, sağlık ve yangın konularında da 
eğitim veren Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 
Bahşılı ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğ-
rencilerine hizmet vermektedir. Öğren-
ciler eğitmenleriyle parka gelerek burada 
bulunan trafik polisleri, AFAD görevlile-
ri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden hem te-
orik hem uygulamalı eğitim almaktadır. 
Öğrenciler ilk olarak eğitim vagonunda 
trafik polisi tarafından trafik kuralları 
öğretilip ardından araçlarla uygulamalı 
eğitim yaptırılmaktadır. 

AFAD görevlisi tarafından deprem simülasyon merkezinde eğitim verilen öğrencilere daha sonra sağlık gö-
revlilerince çeşitli bilgiler verilmektedir. Daha sonra Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın anında ya-
pılması gerekenler hakkında bilgi alan öğrenciler, yangın söndürme tatbikatı yapmaktadır. Eğitimin ardından 
öğrencilere sertifika verilmektedir.
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İlimizde, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 
ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen çalışmalar sonucunda 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında “Gelecek Sizsiniz KOP 
Öğrenme Merkezi” kurulmuştur.

Merkez, birçok akademik ve yetenek alanına hitap eden ve alanlara özgü tasarlanmış sınıflarıyla klasik okul 
düzeninden farklı bir öğrenme ortamıdır. Türkiye’ye rol model olan öğrenme merkezinde yenilikçi 12 atölye, 1 
kütüphane ve 3 standart sınıf bulunmaktadır. Akıl oyunlarından yabancı dile; akademik derslerden kültürel ve 
sanatsal etkinliklere pek çok alanda öğrenciler kendilerini geliştirebilmektedir.

ETKİNLİK

Yaşadığınız yerde eğitim, spor, kütüphane, sinema ve tiyatro ile ilgili problemleriniz varsa bu prob-
lemlerinizi aşağıdaki tablonun birinci sütununa yazınız. Bu problemlere yönelik çözüm önerilerinizi 
tablonun ikinci sütununa yazınız.

PROBLEMLERİNİZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZ
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KIRIKKALE’DE GELENEKSEL SPORLAR

OKÇULUK

GÜREŞ

Okçuluk, Türklerin Orta As-
ya’dan Anadolu’ya getirdik-
leri geleneksel bir spordur. 
Her ne kadar bir savaş sana-
tı olarak ortaya çıkmışsa da 
zamanla ahlaki ilkelere ve 
idmana dayalı bir spor dalı 
olmuştur.

Günümüzde bu sporu yaşatmaya çalışan çok sayıda yerel sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluş-
lar, gençlere yönelik yay yapımı ve atış eğitimi kursları; başta müzeler ve okullar olmak üzere çeşitli kamusal 
mekânlarda tanıtım faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası müsabakalar, gösteriler, paneller ve festivaller düzen-
lemektedirler.

İnsanlar arasında silahsız olarak en basit ve doğal bir mücadele şekli olan güreş; insanlık tarihi kadar eskidir. 
İnsanların doğasında var olan hayata dört elle sarılma ve yaşama arzusu onları birbirlerine karşı mücadeleye 
zorlamıştır. Tarihteki tüm göçebe toplumlarda olduğu gibi eski Türklerde de güreşe rastlanmaktadır. 

Güreş; cesaret, güç,  mertlik,  
dürüstlük ve çeviklik gibi 
özellikleri nedeniyle halkımız 
tarafından sevilmiş ve önem-
senmiştir. Güreş sayesinde 
gençlerimizin, var olan güç 
ve cesaretlerini sergilemiş; 
buna bağlı olarak güçlü, sağ-
lıklı, dinamik ve atılgan bir 
gençlik yetişmiştir.
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CİRİT

ŞEHRİMİZDEKİ GELENEKSEL SPORLARIN DURUMU

ŞEHRİMİZDEKİ GÜNCEL SPORLAR

Geleneksel Türk oyunu ve sporudur. 
Bölgemizde bahar, yaz mevsimlerinde 
ve düğünlerde oynanırdı. Oyuncular 
ellerine bir metre uzunluğunda onar 
adet cirit alıp atlara binerler. Atlılar, 
kendi aralarında gruplara ayrılarak 
karşılıklı dizilirler. Gruplar arasındaki 
mesafe yaklaşık 50 m’dir.

Oyunculardan biri, rakibi üzerine at koşturup uygun bir mesafeden ciridini atar. Rakip oyuncu, kendisine 
atılan bu ciritten korunmak için atın sağına veya soluna eğilir. Cirit rakibe değerse oyuncu oyundan çıkar,  değ-
mezse ciridi atıp kaçan oyuncuyu takip ederek ciridini ona fırlatır. Fırlattığı cirit rakibine değerse oyuncu oyun-
dan çıkar, değmezse yerlerine geçerler ve oyun sırası diğer oyunculara geçer. Oyunda tek kişi kalıncaya veya 
gruplardan biri tüm oyuncularını kaybedinceye kadar oyun devam eder. Oyunu kazanan grup ödüllendirilir.

Şehrimizde geleneksel okçuluk sporu, üniversitede açılan kulüpler vasıtasıyla devam ettirilmektedir. Güreş 
sporu,  gençlik ve spor il müdürlüğü bünyesindeki özel spor kulüpleri ve okullarımızda açılan kulüpler aracılı-
ğıyla devam ettirilmektedir.  Yine şehrimizde düzenlenen festivallerde güreş ve okçuluk yarışmaları düzenlen-
mektedir.  Festivaller kapsamında düzenlenen cirit gösterileri, izleyicilerin ilgisini çekmektedir.

Şehrimizdeki güncel sporların en 
yaygınları futbol, basketbol ve voley-
boldur. Son yıllarda softbol, beyzbol, 
oryantirik ve masa tenisi gibi spor-
lar da ilgi görmektedir.  Şehrimizde 
olimpik yüzme havuzunun olması, 
yüzme sporuna olan ilgiyi her geçen 
gün artırmaktadır. Gençlik ve spor il 
müdürlüğümüz, güncel sporların des-
teklenmesi konusunda bu sporlarla 
ilgilenen gençlerimize çeşitli imkânlar 
sunmaktadır.
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ETKİNLİK

Aşağıdaki numaralandırılmış kutucukları, verilen geleneksel spor isimlerini kullanarak doldurunuz. 

OKÇULUK CİRİT GÜREŞ

Dünyanın en eski mücadele 
sporu olarak bilinir. Amaç, 
rakibi sırt üstü iki omzunu 
aynı anda yere değdirmektir. 
Açık alanda ve salonda da 
yapılan dalları vardır.

At üzerinde oynanan çok 
eski bir Türk oyunudur. Oy-
nayana çeviklik, sağlamlık, 
iyi bir binicilik kazandırır. 
100 cm uzunluğunda bir so-
payla oynanır.

Kökeni, insanoğlunun avcı-
lık dönemine dayanır. Ucu 
sivriltilmiş bir çubuğu yay ile 
hedefe göndermeyi amaçla-
yan spor dalıdır.

3

2 2

1 1

3
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