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İSTİKLAL 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.

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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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

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

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

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek
dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Şehirlerin Hikâyesi

Birlikte
Yaşamanın
Gerekliliği
Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu,
kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki
yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın
birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı
notlara göz atalım:

“Kendime geldikten sonra adayı baştan sona
dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba
uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak
zorunda kalacağım.
Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı
barınabileceğim şekilde düzenledim.
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Görsel 1-1: Robinson Crusoe

Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini büyük
ağaç dalları ile kapattım.
Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum.”

Birlikte Yaşamanın Gerekliliği

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek

?

başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere
ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza
mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek
için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle
iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği
gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler
tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar
birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat
edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun
da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur.
Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın,
bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça
zordur.

Görsel 1-2

Görsel 1-3

akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler,
okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O
hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.

ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim
oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş,

mizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak

insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim
kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya
dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

ŞEHRİMİZ IĞDIR

11

Ünite

1

Şehirlerin Hikâyesi

Şehri
Tanıyoruz

Görsel 1-4: Günümüzden yaklaşık

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz
mü?”
Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama

larındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece
arazilerini kolayca sulayabildiler.

nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine

kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağ-

kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdü-

ladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri

rüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiş-

köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihti-

tiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak

yaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve

karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da ge-

ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etra-

çici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını

fını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşa-

tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsan-

yanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi

lar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları

ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret

evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar

hayatını başlattılar. sahip büyük bir şehirdi. İşte

ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik

bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman

yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenar-

içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak
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Şehri Tanıyoruz

şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek
ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde
Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın
nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde
kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik,
marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı.

Görsel 1-5: Çatal

höyük arkeoloji ala

nı

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

ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş

mesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulma-

nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde

sını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından

bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik

yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güven-

çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne

lik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun

çıkmasını sağlamaktadır.

şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki gö-

şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan

rüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve

şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dük-

ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin ku-

kânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlı-

rulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi

ca unsurlardır.Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin

Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması

bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de

şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuş-

varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes,

tur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde

Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel

yaşamaktadır.Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş

Surlarla çevrelenmiş Hitit ülkesinin başkenti Hattuşa
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şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz,
hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön
plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu
şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi
itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan
ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu
özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm
açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu,
Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde
sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun;
eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu

Görsel 1-8: Konya Mevlana Türbesi

yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır.
Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir.
Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân
bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir
yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar,
ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade
etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri
düzenler ve şekillendirir.
İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler insan
eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde
anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer
alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri
hâline gelmiştir.

Görsel 1-7: Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kayaköy
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Şehri Tanıyoruz

Görsel

Side Antik Kent
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Ünite

1

Şehirlerin Hikâyesi

Şehir ve
Medeniyet

Görsel 1-10: Iğdır Kent Merkezi

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbiri-

ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-

ne yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun

liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların

maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat,

kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet keli-

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hisse-

mesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve

dildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir

kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan

medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder.

Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygam-

Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır.

berimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının

Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler mede-

sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden

niyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren an-

biri kabul ediliyordu.

layışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak
kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve için-

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki
artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler ada-

deki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin
şekillenmesine de etki etmektedir.

let ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine
kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kuralla-

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeni-

ra uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile

yetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü

farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren

şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekil-

mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim

lendiği mekânlardır.
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Şehir ve Medeniyet

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

Kurtuba

Görsel 1-11

Medine

Görsel 1-12

“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirlili-

Fenikeliler tarafından bugünkü İspan-

ğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamla-

ya’da kurulmuştur. Müslümanların İspan-

rına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Me-

ya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin

dine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli

başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın

şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Mu-

en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat mer-

hammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-

kezidir. Burada açılan medreselerde dün-

da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam

yanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara

tarihi için olduğu kadar Medine şehri içinde

mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetiş-

dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen

miştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim ve-

“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan olu-

ren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca

şan “ensaralar” ve Yahudiler hicretle beraber

ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avru-

Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır.

pa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada

Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir

yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rö-

arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine

nesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulun-

örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şe-

muştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde

hir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin

yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bu-

merkezine yapılması, yollarının buraya kolay

lunmaktadır.

ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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Ünite 1
Şehirlerin Hikâyesi

caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi
ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî
ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve
Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam
şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her
yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret
edilmektedir.

Paris
bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi
fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789
Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen
merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti
olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret
ettiği şehirlerdendir.
Res. 3

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır
Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın
merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi
sonrası hızla göç alan şehirde Sorbonne
(Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris,

18

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Şehir ve Medeniyet

İstanbul

Res. 3

Görsel 1-18

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul;
Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının
kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu
çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca
Görsel 1-16

farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında
gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir
ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler
vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada
yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı
inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da

Res. 3

yan yana bulunmaktadır.

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

Görsel 1-17

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı
devletlerine başkentlik yapmıştır.”

ŞEHRİMİZ IĞDIR

19

Ünite 1
Şehirlerin Hikayeleri

Görsel 1-19: Iğdır Merkezi Cami ve çevresi

Şehirle İlişkimiz
Şehirle insan arasında karşılıklı bir
ilişki söz konusudur. Önce insanlar
kendi duygu ve düşüncelerine uygun
şehirler kurarlar.
Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer,
evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki
kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur.
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin

ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insan-

mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki

ları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak

içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydan-

istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri

lar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve

“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir

ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde

uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve

yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleş-

yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşa-

me, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok

dıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri

farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin

gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de

önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o
çevrenin hayat standardıyla yetişir.
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Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere

Şehirle İlişkimiz

sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da

müzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri

denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını şehrin

çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ

yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı

sürdürmektedir. Hemenher türlü ürünün satıldığı bu

da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin

çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler,

yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanları-

insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete

dır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim so-

yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin

kak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce

ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.
Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı
Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta

mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç

karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırları-

evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı

nı sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan

evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek duvar-

ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da selam-

larla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal ko-

laşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de

şulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.

sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak
bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediği-

belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde

mizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, Os-

yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü

manlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günü-

ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde
geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak
ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle
sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak

Res. 3

aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek
nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî
ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır.
Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde
komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1-20: Iğdır Sobacılar Çarşısı esnafı
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Şehirde Yaşam
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Yaşam
Medeni Yaşantının
Gereklilikleri
Şehrin Fırsatları ve
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Ermeniler tarafından katledilen Türklerin anısına yapılan Şehit Türkler Anıt
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Fotoğraf: Hüseyin YILDIZ
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Şehirde Yaşam

Ünite

2

Şehir ve
Sosyal Yaşam
“Yaşam mekânı olarak
şehirler sosyal hayatın çok
hareketli olduğu yerlerdir.”
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu
yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını
sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları
ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro,
lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın
canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar
yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını
yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir
şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve
kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethane-
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Görsel 2-1: Iğdır Belediye Meydanı
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Şehir ve Sosyal Yaşam

lerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür
mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt
etmemizi sağlar.
Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır.
Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre
nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken
belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür.
Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların
göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde
ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği,
trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı
yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna

Görsel 2-3: Iğdır şehir merkezi

yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği,
dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal
ilişkilerin zayıflaması da bir başka bir önemli sorun
olarak ortaya çıkmıştır.
“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin
duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine
bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız başına
üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında
başkalarındanaldığı destek ve katkıdır.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti,
toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır
İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır.
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve
yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır

Görsel 2-2: Iğdır şehir merkezi

kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır.
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Ünite 2
Şehirde Yaşam

Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek

birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin

dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir

deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların

yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini

birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir.

yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin

Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da

gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz

meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma

Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden

ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece

değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve

doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar

yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en

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

güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da
hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca
mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler
arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma
ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta
kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri
sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda
toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde
hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu
dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu
Görsel 2-4-1: Iğdır’da 15 Temmuz

Görsel 2-4: Iğdır’da 15 Temmuz
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Görsel 2-5: Kızılay yardımı alan çocuk
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Görsel 2-6

Medeni
Yaşantının
Gerekleri
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi
ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu
ifadelerde geçen medeni kelimesinin ne
anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?
Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş,
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler
çok sayıda insanın bir arada yaşadığı
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde,
karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar,
şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket
kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar,
insanların bir arada bulundukları her ortamda
davranışlarını düzenler. Apartman, park,
alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma
araçları insanların toplu olarak bulundukları

4 katlı
Ben Melike, ailemle birlikte
mize
bir apartmanda yaşıyoruz. Evi
ı önünde
girerken ayakkabılarımı kap
. Televizyonun
bırakmamaya dikkat ederim
edecek
sesini komşularımızı rahatsız
imizi kapı
şekilde açmam. Ayrıca çöpler
etimince
önüne koyarken apartman yön
n
belirlenen saatlere uymaya öze
çlarını
gösteririm. Toplu taşıma ara
atsız
kullanırken diğer yolcuları rah
uşmam.
etmemek için yüksek sesle kon
mile veya
Bu araçlarda engelli, yaşlı, ha
.
çocuklu yolculara yer veririm

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

Medeni Yaşantının Gerekleri

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

Görsel 2-8

Görsel 2-7

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

2

1

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

Görsel 2-9

Görsel 2-10

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

3

4

Katılacağımız törenlerin türüne
uygun şekilde giyinmeli, sessizce
töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi
alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz.
Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören
akışını bozacak söz ve davranışlardan
kaçınmalıyız.

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

5

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken
rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere
karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten
sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı,
engelli, hamile ya da çocuklu kimselere
öncelik vermeliyiz.

Görsel 2-11
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Şehrin Fırsatları
ve Riskleri
Şehirde Sıradan Bir Gün
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik
işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye
başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik
görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek
çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz
pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış.
Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne
çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye
başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince
bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı.
Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri
girmek için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su
borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın
kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor.
Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen
bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek
çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en
yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için
hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul
bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları
caddedeki lokantalarda karınlarını
doyuracakları bir yer arayışında.
Ancak hava bozuyor. İlk yağmur
damlaları düşerken insanlar
şemsiyelerin açıyor ya da kapalı
alanlara kaçıyor. Aniden bir
kapkaççı pazarda gezen birinin
çantasını çalıyor. Etraftakiler
onu
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kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile
ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak
için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı.
Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde
karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’
diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar
toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

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

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde
yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı,
kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları
şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun
yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin
ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu,
çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle
insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir.
Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle
getirmektedir.
Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da
şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın
bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu
da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal
afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu,
şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır.
Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken
karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı
zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl
çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.
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Şehrin Fırsatları
Eğitim Fırsatları
Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar
insanların isteklerine ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim
kurumuna erişme imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar
lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar
gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha
fazladır.
Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif
faaliyetlere katılma imkânı vardır.
Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler
de şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
Görsel 2-13

Sağlık Fırsatları

Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir
merkezlerindedir.
Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli sayısı
kırsala göre çok daha fazladır.
Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay
ulaşılabilir.
Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha
donanımlıdır.
Görsel 2-14

İş Fırsatları

Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha
yakındır.
Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir
merkezlerindedir.
Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve
insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş bulabilmektedir.
Görsel 2-15
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Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar

Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme
imkânı vardır.
Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.
Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir
merkezlerindedir.
Görsel 2-16

Ulaşım Fırsatları

Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın
kullanılmaktadır.
Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.
Görsel 2-17
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r:
Şehirde Karşılaşılabilecek Riskle
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı,
trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların
kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler
alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar.
Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha fazla zarara neden
olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal
afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir.
Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can
ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Görsel 2-19

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

ve SonraDeprem Öncesinde, Sırasında
sında Yapılması Gerekenler:
ın kontrol
• Binanızın depreme dayanıklılığın
edilip edilmediğini öğreniniz.
nasıl dav• Aile bireyleri ile deprem sırasında
ranacağınızı konuşunuz.
y devrile• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kola
ra veya döbilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarla

34

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Görsel 2-20: Deprem

diğini kontrol
şemeye sıkıca sabitlenip sabitlenme
yecek şekilediniz Eşyalarınızı üzerinize düşme
de yerleştiriniz.
hazırlayı• Deprem çantasını ailenizle birlikte
nız.

sında sakin
• Bina içinde iseniz deprem sıra
uşmayınız.
olup cesaretinizi toplayınız ve koş
yanına çö• Sağlam bir masa, sıra, mobilya

Şehrin Fırsatları ve Riskleri

melerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalaba-

lık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yı-

kıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden
uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını
bekleyiniz.

• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil
hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler
mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı
hazırlıklı olunuz.

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

• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli

Görsel 2-21: Sel

lerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel
tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz
çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini
öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları
hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip
tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

Trafik

eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme
suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

Sel
Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir.
Bazı sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep
olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta

Görsel 2-22: Trafik

hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşan-

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu

maktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yatakla-

her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmek-

rının doldurulup imara açılması, nehir yataklarının

te, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve

değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel felaket-

dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük
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kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya,
yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu
yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak
hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine
karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
lTrafikte yaya olarak uymamız gereken kura
lar:

• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
n• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solu
dan yürümeliyiz.
a
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonr
sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
t• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işare
lerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle kar-

şıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
a• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durm
sını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola
çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

Görsel 2-24: Şiddet

Şiddet
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak
yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile
mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm
yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarakbir
şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları
ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya
rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan
yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık
bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene
dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde
tanımlamak şiddete gerek kalmadan çatışmanın
olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

Görsel 2-23: Trafik
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Görsel 2-25: Gölcük Depremi sonrası (1999)
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Ünite 2
Şehirde Yaşam

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

Mert’in sorusuna ne cevap
verirsiniz?

Görsel 2-26

Ülkemizde

engelli

yurttaşlarımız

toplumun

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli birey-

alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere
kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için

ler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları

öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapı-

doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları

larının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en

mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/ka-

başta belediyelerin görevidir.

musal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat
bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı,
kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı var-

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihti-

dır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda kulla-

yaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu

nıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı

nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşma-

ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi

sını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir

dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel ye-

başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula,

terlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına
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Engelsiz Yaşam

yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak
Görsel 2-27

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.

2

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde
kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır.

onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda
kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişi-

3

ni yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek,
yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi
sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli ara.
cıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir

ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce
yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak

Görsel 2-28

üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.
Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

1

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası
gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kal-

ı
dırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışların
kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır.
Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelli-

ler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan
kılavuz izler olmalıdır.

4
5

Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sine
ma, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
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Ünite 2
Şehirde Yaşam

Şehirdeki
Diğer Canlılar

Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların
bulunduğu 50 ağacı korumaaltına alarak bu
ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok
şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu
sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve
sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi,

Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan

kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan

ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları

kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek

ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar

temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar

kadar diğer canlıların da yaşama hakkı vardır. Bu

kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray

yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli;

gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan

onlara karşı merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer

cephelerinde, insanların ulaşamayacağı

canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin

yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla
mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da

için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini

köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının

vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan

dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın

diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların
doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının

Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen
Köşk’’ olarak anılmaktadır.

birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi,
Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat

270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek

ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir.

için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir

Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın

Görsel 2-29
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Şehir ve Sosyal Yaşam

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç
kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz?
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı
salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin
ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su
Res. 3

bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir
hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz.

Görsel 2-30

Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi
etmektedir.

sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği
duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer
canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek
uygulama okuyacaksınız.
Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız
uygulamaları söyleyiniz.
Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı
yollar bizim için sadece bir hava değişikliği
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir
sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve
hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Görsel 2-31

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.

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?
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Şehrimi Tanıyorum

Neler
Öğreneceğiz
1
2
3
4
5
6
7

Şehrimi Tanıyorum
İnsan Şehirlerin
Yansımasıdır
Iğdır’da Kaç Kişiyiz?
Deprem Çantan
Hazır mı?
Nahiye ve İlçe
Olarak Iğdır
Iğdır Tarihi
Komşu ve Kardeş
Şehirlerimiz

Ağrı Dağı’nın Iğdır’a bakan kuzey yamacı. Türkiye’de güneşin ilk doğduğu an.
Yükseklik 4400 metre.
Fotoğraf: Bilgihan OVA
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Şehrimi Tanıyorum

Ünite

3

Neler Öğreneceğiz
Iğdır’ın coğrafi konumunu
ve coğrafi özelliklerini
öğreneceğiz.

Şehrimi
Tanıyorum

Hazırlık Çalışması
Bir şehrin bulunduğu
yer onun hangi coğrafi
özelliklerini etkiler?

AĞRI
Kızılcaziyaret Dağı

Kağızman

Durak Dağı

Taşlıçay

Digor

Zor Dağı

Pamuk Dağı

Tuzluca

Doğubayazıt
Büyük Ağrı
Dağı

IĞDIR

Küçük Ağrı
Dağı
Aras Nehri

Karakoyunlu
İRAN

Aralık

ERMENİSTAN

Alican
Sınır Kapısı

Dilucu
Sınır Kapısı

NAHCİVA
N

Görsel 3-1: Iğdır’ın 3 boyutlu haritası

Iğdır, ülkemizin doğusunda Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde
yer almaktadır. Matematik konum olarak 39 - 41° derece kuzey enlemleri ile 43°- 45°
doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin yüz ölçümü 3.664 km²’dir. Iğdır ili bu yüz
ölçümü büyüklüğü itibariyle Türkiye’deki iller arasında 76. sırada yer almaktadır.Iğdır’ın
güneyinde ve batısında Ağrı , kuzey ve kuzeybatısında Kars, doğusunda Nahçıvan
, kuzey ve kuzeydoğusunda Ermenistan, güneydoğusunda ise İran yer almaktadır.
Önemli bir konumda bulunan Iğdır; Ermenistan, Azerbaycan ve İran devletleri ile sınır
komşusu olup bu özelliğiyle Türkiye’nin üç ülkeyle sınırı olan tek ilidir.
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Şehrimi Tanıyorum

IĞDIR’IN İKLİMİ
Iğdır’da genel olarak karasal iklim koşullarıhüküm sürmektedir.
Yüksek sıcaklık değerleri ve düşük yağış miktarı iklimin yarı kurak özellik
göstermesine neden olmaktadır.
Iğdır Ovası ve çevresinde Akdeniz iklimine yakın karasal iklim hüküm
sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Iğdır Doğu Anadolu
Bölgesi’nin diğer kesimlerinde görülen şiddetli karasal iklimden fazla etkilenmez.
Bunun en önemli nedeni de çevresinde bulunan Ağrı Dağı gibi yüksek alanlara
göre alçakta olmasıdır. Bu konumuyla mikroklima alanı oluşturan Iğdır Ovası’nda
yer alan Iğdır kentinde yıllık ortalama sıcaklık 12,6°C’dir. Oysa yalnızca 140 km
uzaklıktaki Kars’ta bu ortalama 4,2°C’dir.
Iğdır Rasat İstasyonu’nun son 30 yıllık ölçümlerine göre, bu merkezde yıllık
sıcaklık ortalaması 12.6 , yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 29.2 decedir. En yüksek
sıcaklık değerlerine ağustos ayında 41.8°C, en düşük sıcaklık değerlerine de aralık
ayında -30.2°C rastlanmıştır. Tuzluca ilçesinde ise yükseltinin fazla olmasından
dolayı il merkezine ve diğer ilçelere göre sıcaklıklar biraz daha düşüktür.

Mikroklima:
Çevresine göre farklı
iklim özellikleri
gösteren dar alanlara
denir. Bu alanlar bir
vadi veya çukur sahada
iklim şartlarının yerel
olarak değişmesiyle
oluşur.

Türkiye’deki
mikroklima iklim
alanlarına; Iğdır,
Artvin’in Yusufeli ilçesi,
Erzurum’un İspir ilçesi
Mersin’in Anamur ilçesi
ve Rize örnek olarak
verilebilir.
Görsel 3-1-1: Iğdır’da yetiştirilen pamuk
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Ünite 3
Şehirimi Tanıyorum

Aylık ortalama sıcaklık değerlerine bakıldığında; 26.4 sıcaklık
ortalamasıyla temmuz ayı yılın en sıcak ayı, -3.2 sıcaklık ortalaması ile ocak
ayı yılın soğuk ayıdır.
Iğdır, çevresindeki yüksek dağlardan dolayı ülkemizin en az yağış alan
yerlerinden birisidir.Iğdır’da yıl boyunca yağış miktarı düşüktür. Türkiye’nin
ortalama yağış miktarı 650 mm ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ortalama yağış
miktarı 579 milimetre iken Iğdır ilinin yağış ortalaması 269.3 mm ‘dir.Görüldüğü
gibi Iğdır, Türkiye’nin en az yağış alan ilidir. Iğdır’da en fazla yağış alan mevsim
ilkbahardır. En yağışlı aylar ise, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Bu durum aynı
zamanda tipik bir karasal iklim özelliğidir.

13.7

Yıllık Toplam: 269.3

14.4

21.5

39.9

50.7

31.4

14.2

11

12

26.9

19.6

14

Yağışın aylara göre dağılışına bakıldığında 11mm toplam yağış miktarıyla
ağustos yılın en kurak ayı,50.7 toplam yağış miktarıyla mayıs yılın en yağışlı
ayıdır.

Iğdır’da bulutlı gün sayısıda azdır. Hava genelde açık ve az bulutludur.
Bulutluluğun az olması güneşlenme şiddeti ve süresini arttırmaktadır. Bu durumda
güneş enerjisinin Iğdır’da önemli bir potansiyel olmasını sağlamıştır.
Güneşlenme Süresi Saat

Iğdır, Türkiye`deki havası
en kirli illerinin başında
gelmektedir. Özellikle
Kış mevsiminde görülen
hava kirliliğinin en
büyük sebebi rüzgârın az
olmasıdır.

Iğdır’ın hâkim rüzgâr yönü batı- kuzeybatı’dır. Bu rüzgâr, soğuk ve kurak
karakterli karayeldir.
Iğdır’ın ortalama rüzgâr hızı 2 km/s değerindedir. İlkbahar ve yaz aylarında
rüzgârlar daha kuvvetlidir. Sonbahar ayları en düşük değerlerdedir.
Iğdır ilinin rüzgâr enerjisi potansiyeli düşüktür. Bunun başlıca sebebi
coğrafi konumdur. Iğdır, dağlık bir bölgede, çukurda kalan bir ovadır.Bu
nedenle rüzgârı enerji olarak kullanmak ekonomik olmayacaktır.
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Okuma Parçası

OKUMA PARÇASI
Merhaba gezi günlüğüm,
Bugün çok sevinçliyim. Çünkü babam, 21 Mart Nevruz Bayramı’nda Kars’a ağabeyimin yanına gideceğimizi
söyledi. Ağabeyim Kars’ta üniversitede okuyor. Bu sayede hem ağabeyimi ziyaret edeceğiz hem de Kars’ı
gezme fırsatı bulacağım. Ben gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok severim ve bu yerlerle ilgi bilgileri yanımdan
hiç ayırmadığım gezi defterime not ederim. Annem yolculuk için gerekli olan son hazırlıkları da tamamlamak
üzereydi. Babam, anneme montlarımızı da çantaya bırakmayı unutmamasını söyledi. Buna çok şaşırmıştım çünkü
Iğdır’da hava çok güzeldi ve gideceğimiz yer ise Iğdır’a çok uzak değildi. Babama niye bu kadar kalın giyinmemiz
gerektiğini sorduğumda bana Kars’ta havanın çok soğuk olabileceğini söyledi. Babamla yolculuk yapmayı çok
seviyorum çünkü babam işi gereği birçok yeri gezmiş ve beraber gezdiğimiz yerlerle ilgili çok ilginç bilgiler veriyor.
Nihayet yolculuğumuz başlamıştı. Iğdır şehir merkezinden köylere doğru gittikçe yol kenarında sağlı sollu birçok
meyve bahçesi belirmeye başladı. Bu bahçelerdeki ağaçların yeşillenip tomurcuklandıklarını gördüm. Baharı çok
seviyorum sanki yeniden doğmak gibi. Baharda ağaçların yeşilliği ile çiçeklerinin mis kokuları doğaya karışınca
ayrı bir güzellik oluyor. Tuzluca ilçesini geçtikten sonra yol, sanki sonu yokmuş gibi dağa tırmanmaya başladı.
Babam, Kars’ın Iğdır’a göre yüksekte olduğunu söyledi. Kars’a doğru gittikçe Iğdır’ın çukurda kaldığını gördüm.
Ancak biraz sonra gördüklerim beni daha çok şaşırtmaya başladı. Kars’a yaklaştığımızda Iğdır’da ağaçlar yeşillenip
tomurcuklanmışken buradaki ağaçlar hala kış uykusundaymış gibi kupkuruydu. Yol kenarlarında hala kar yığınları
vardı. Sanki bahar buraya daha gelmemiş gibiydi. Nihayet 2 saatlik yolculuktan sonra Kars’a geldik. Babam
haklıymış gerçekten hava çok soğuktu içimden iyi ki de kalın giyinmişim, dedim. Benim şaşırmış halimi gören
babam ben daha sormadan neden buranın bu kadar soğuk olduğunu bana anlattı. Babam, Iğdır’ın yüksekliğinin
Kars’a göre az olmasından dolayı Iğdır’ın Kars’tan sıcak olduğunu söyledi. Ders kitaplarında yüksekliğin sıcaklık
üzerinde etkisinin olduğunu okumuştum ama birbirine yakın olan iki yerin iklimi üzerinde bu kadar etkili olabileceğini
hayal bile edemezdim. Hava soğuk da olsa çok güzel bir gün geçirdik.
Komisyon tarafından yazılmıştır.

Görsel 3-2
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Ünite 3
Şehirimi Tanıyorum

Yukarıdaki grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1.

Iğdır ilinde en yağışlı mevsim hangisidir?

…………………………………………………
2.

Iğdır ilinde en kurak mevsim hangisidir?

…………………………………………………
3. Yağış farkının en fazla olduğu mevsim
hangisidir?

4. Sıcaklık hangi ayda sıfır derecenin
altına inmiştir?
…………………………………………………
5.

Iğdır ilinin iklimi hakkında bilgi veriniz?

…………………………………………………

…………………………………………………

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Iğdır’ın yarı kurak iklime sahip
olması doğal bitki örtüsünün,
karasal iklimin doğal bitki örtüsü
olan bozkır olmasına yol açmıştır.
Orman açısından ülkemizin en
yoksul bölgelerinden biridir.
Iğdır’ın Orman bakımından fakir
olmasının nedeni, yağış miktarının
düşük olması ile yaz kuraklığının
belirgin olması ve toprakta tuz ve
kireç oranının yüksek olmasıdır.
Görsel 3-3: Bozkır
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DAĞLAR
Doğu Anadolu gibi dağlık kesimlerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan Iğdır,yeryüzü şekilleri
bakımından sade bir özellik gösterir.
İlimizin güneyinde doğu batı doğrultusunda uzanan ve doğu torosların doğudaki uzantısı olan Karasu
Aras sıradağları bulunmaktadır. Bu dağlar batıdan doğuya doğru sırasıyla “Kızılcaziyaret Dağı” (2887 m.),
“Durak Dağı” (2811 m.), “Zor Dağı” (3196 m) ve “Pamuk Dağı’dır.” (2639 m.) en doğu uçta ise Büyük Ağrı
(5165 m.) ve “Küçük Ağrı” (3896 m.) volkanik dağları bulunmaktadır. Büyük Ağrı Volkanik Dağı ülkemizin en
yüksek dünyanın ise 43. en yüksek dağıdır. Dağın çevresinin 128 km’yi, yüz ölçümünün 1.188 km²’yi bulduğu
tahmin edilmektedir. Dağın 5.000 metre yükseklikteki kesimi devamlı kar ve buzullarla kaplıdır. Dağın doruk
kesiminde ‘’Buzul Takkesi’’ bulunmaktadır. Ayrıca Büyük ve Küçük Ağrı Volkanik Dağları arasında 2687 m
yüksekliğinde “Serdarbulak Geçidi” adı verilen bir geçit de yer almaktadır.
Buzul Takkesi; Dağların bütün yamaçlarını kuşatan buzul türüdür.

Görsel 3-4: Ağrı Dağı’nın Iğdır’dan görünümü

Görsel 3-5: Zor Dağı

İnternet Haberi
“Dağcıların yeni gözdesi”
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan 2552 metre yükseklikteki Tekaltı Dağı ülkemizin
en önemli kayalık dağlarından birisidir. Bu özelliğinden dolayı dağcılar ve doğa
sporcularının da ilgisini çekmektedir. Türkiye’deki ender kayalardan birisi olan Tekaltı
Dağı dik kaya tırmanışı için ideal bir dağdır. Birçok dağcı Tekaltı dağına tırmanış
düzenlemektedir.
Tuzluca ilçesine bağlı Akoluk köyünde yer alan, görünüşü ve tırmanış zorluğu
nedeniyle dünyanın en büyük ikinci dağı olan Pakistan-Çin sınırındaki K2 Dağı’na
benzetilen Tekaltı (Tekelti) Dağı, yetkililerin ve bölgedeki dağcıların tanıtım
çalışmalarıyla birçok sporcuyu ağırlıyor.
Sunduğu zorlu şartlar nedeniyle genellikle en zorlu zirveyi hedefleyen dağcıların
tercih ettiği Tekaltı Dağı, son zamanlarda dağcıların gözdesi durumunda.
www.aa.com.tr
Görsel 3-6: Tuzluca Tekaltı (Tekelti) Dağı
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Bölgemiz ve ülkemizin tuz
ihtiyacını önemli bir bölümünü
karşılayan Tuzluca ilçesinde yer
alan 110 metre yükseklikteki Tuz
Dağı ilimizin önemli dağlarından
birisidir. Türkiye’ye yaklaşık 200 yıl
yetecek tuz rezervi olduğu tahmin
edilen dağda üretilen sofra ve sanayi
tuzu, yurt içindeki çeşitli kentlere
ve Gürcistan, Azerbaycan, İran gibi
komşu ülkeler de gönderiliyor.
Görsel 3-6: Tuzluca Tuz Mağarası

Görsel 3-7: Karasu

AKARSULAR
Aras Nehri : Ülkemizde Bingöl Dağları’ndan doğup Azerbaycan topraklarından geçerek Hazar Denizi’ne
dökülmektedir. Uzunluğu 1072 km olan nehrin 548 km’lik kısmı ülkemiz sınırları içerisinde yer almaktadır.
Iğdır’ın en önemli akarsuyu olan Aras Nehri aynı zamanda Iğdır’ın Ermenistan’la olan sınır çizgisini de
belirlemektedir. Aras Nehri’nin su seviyesi, yağış miktarı ve kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar döneminde
artar; yazın ise kuraklığa bağlı olarak azalır.
Karasu: Iğdır’ın bir diğer önemli su kaynağı Karasu’dur. Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyünden başlayan
ve Iğdır’ın Aralık ilçesinde Aras Nehri’ne katılan Karasu, Ağrı Dağı’nın buzul sularından beslenmektedir.
Aktığı yol boyunca irili ufaklı birçok su göletleri oluşturmakta bu yapısından dolay bir çok yaban hayvanına
50
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Su maymunu: Ana vatanı
Güney Amerika olan bu
kemirgen hayvanın erkekleri
7-8 kilo, dişileri 5-6 kilo
ağırlığında olup nesilleri
tükenmek üzeredir. Ülkemizde
sadece Edirne ve Iğdır Karasu’
da yaşamaktadır.
Görsel 3-8: Su Maymunu ( Iğdır Karasu)

yaşama alanı oluşturmaktadır. Karasu’da yaban ördeği yaban tavuğu ve birçok balık türü ve balıkçıl kuş türü
yaşamaktadır.
Iğdır’ın diğer su kaynakları: Yakup Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi ve Gaziler Çayı’dır.

Görsel 3-9: Üçkaya Göleti

GÖLLER
Küp Göl: Ağrı Dağı’nda 3500 metre yükseklikte bulunan bir krater gölüdür. Ağrı Dağı’nın buzul sularının
volkanik bir krater çukurunda birikmesi sonucu oluşmuştur. Su seviyesi karların erimesine bağlı olduğu için yılın
belli mevsimlerinde kuruyan küçük bir göldür.
Balık Göl: Durak Dağları üzerinde bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 2241 metre dir. Bu bakımdan dolayı
Türkiye’nin en yüksek gölüdür. Balık Göl, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi,Taşlıçay, Doğubayazıt ve Ağrı il sınırlarının
kesiştiği noktada Ağrı ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Göl, her ne kadar Ağrı ili sınırları içerisinde de kalsa
özellikle Tuzluca’da yer alan köyler bu gölden oldukça fazla yararlanmaktadırlar.
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Mesire Alanı:
Bir yerleşim birimi
içinde veya yakınında,
insanların boş
zamanlarında
dinlenmeleri,
eğlenmeleri, piknik
yapabilmeleri için
ayrılmış doğal orman
alanı veya ağaçlık,
yeşillik yer.
Görsel 3-10: Balık Gölü

Gölde en çok sazan ve kırmızı pullu alabalık türü bulunmaktadır. Ayrıca göl çevresi mesire alanı ve yayla
turizminede uygundur.
Abbas Gölü: Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yar alan göl, adını bulunduğu köyden almıştır. Yapay bir göldür
yaklaşık 2000 m. yükseklikte yer alan gölün su seviyesi kar erimelerine ve yağış miktarına bağlı olarak nisan
mayıs haziran aylarında yükselir. Kış mevsiminde ise su seviyesi en düşük düzeye iner.

OVALAR
Aras Nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır Ovası; Batı Iğdır Ovası, Doğu Iğdır Ovası ve
Dil Ovası’ndan oluşmaktadır. Batı ve Doğu Iğdır Ovası 832 km² lik, Dil Ovası ise 90 km² ′lik bir alanı kaplar.
Böylece ovanın toplam yüz ölçümü 922 km²’yi bulur. Ovanın deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 850 metre
civarındadır. Iğdır Ovası’nın yükseklikleri 60 metreyi geçmeyen Kireçtepe ve Ateştepe gibi yükseltiler dışında
tamamen engebesiz ve düz olduğu söylenebilir.

Iğdır Ovası’nın
oluşumunda, Aras’ın ve
diğer küçük akarsuların
taşıdığı alüvyonlarla Büyük
ve Küçük Ağrı Dağları’ndan
gelen volkan tüflerinin
etkisi vardır. Bu nedenle
toprağı çok verimlidir.

Görsel 3-11: Iğdır Ovası ( Kayısı Bahçeleri)
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ENDEMİK TÜRLER
FLORA: Zengin bitki örtüsüne sahip olan Iğdır’da yaklaşık 1000-1100 tür bitki
bulunduğu tahmin edilmektedir. Iğdır ilinde dağlık ve mera alanların fazla olması
flora açısından bir zenginlik ortaya koymaktadır.
Ağrı Dağı endemik bitkilerin olduğu zengin bir yerdir. Büyük ve Küçük Ağrı
Dağ’ında kısa süre önce 4 yeni bitki türü tespit edilmiştir. Bunlara Ağrı Dağı Kazan
Kulpu, Ağrı Dağı Geveni, Ağrı Dağı Katır Tırnağı, Nevruz Otu ismi verilmiştir.
Iğdır il sınırlarında görülebilecek bitki türlerini ardıç, gürgen, huş, kafkas
üçgülü, kırmızı üçgül, aküçgül, yonca, koyun yumağı, canavar otu, it üzerliği,
geven, gümüş düğme, gelincik, körülgen, korunga, engerek otu, kuşburnu, it gülü,
yünlü gelin, gelin döndüren, zeyzek, gıcık otu, uyuz otu, kurtsoğanı, tavşan topu,
sormuk, aslandişi, papak otu vb. olarak sıralayabiliriz.

Endemik Bitki:
Bulunduğu bölgenin
ekolojik şartlarından
dolayı yalnızca belirli
bölgede yetişebilen,
dünyanın başka
yerinde yetişme
ihtimali olmayan,
yöreye özgü bitki
türüdür.
Flora: Bir ülkede ya
da bir bölgede yetişen
bitkilerin tür olarak
tümü.
Fauna: Belirli bir
bölgeye adapte olmuş
ve o bölgede yaşamını
sürdüren hayvan
topluluğudur.

Görsel 3-12: Gıcık Otu

FAUNA: Iğdır il sınırları içerisinde rastlanan fauna örneklerini ise bozkır şahini,
arı şahini, kınalı keklik, çil keklik, puhu kuşu, baykuş, kaya kartalı, tilki, kurt,
atmaca, macar ördeği, karabatak, bahri ördeği, tavşan, vaşak, ayı, akbaba, delice
küçük kerkenez vb. olarak sıralayabiliriz.
Iğdır ve Aras Vadisi kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Kuşlar; Rusya,
Litvanya, Estonya, Finlandiya, Polonya, Avusturya gibi ülkelerden, gruplar halinde
yavrularıyla birlikte bu vadide konaklamakta, buradan Afrika’ya gitmektedir.
Türkiye’de bulunan 486 kuş türünden, 305 türün Iğdır ilinde yaşadığı ve göç

Ağrı Dağı’nda birçok
bitki türü incelenmiş
Bunlardan 52 tanesi
Iğdır endemiktir.

güzergâhı olarak bölgeyi kullandığı tespit edilmiştir.
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Kafkas Çıvgını, Yeşil
Arı Kuşu ve Saz Horozu
Türkiye’de ender
görülen türlerden
olup Doğu Anadolu
Bölgesi’nde de sadece
Iğdır’da bulunmaktadır.
Görsel 3-13: Arı Kuşu (Aras Vadisi)

Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından bir tanesi Aras Vadisi üzerinde Iğdır
ili Tuzluca ilçesi Yukarı Cıyrıklı köyünden geçer. Burada kurulan kuş halkalama
merkezinde çok sayıda kuş kayıt altına alınmıştır.
Bu merkezde halkalanan 193 kuş türünden 139 türün alana üremek ve beslen
-mek amacıyla geldiği, 11 türün ülkemizde ender görülen tür olduğu tespit edilmiştir.

İnternet Haberi
“Şikra Türkiye kuş
envanterine kazandırıldı”
Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı köyünde
2006’da kurulan ve Doğu Anadolu’daki
ilk kuş halkalama merkezi olan Aras Kuş
Araştırma ve Eğitim Merkezi, bugüne kadar
bilimsel çalışmalar kapsamında 184 türden
90 binin üzerinde kuşa halkalama işlemi
gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda
alanda 281 kuş türü kaydedilirken bu rakam;
Türkiye’nin tarihi boyunca kaydedilen 483

Kuş halkalama;
kuşlara zarar
vermeyen çok ince
ağlarla kuşları
yakalayıp, her birinde
özgün bir numara
olan ve kimlik
niteliği taşıyan,
hafif, paslanmaz,
alüminyum halkaları
kuşların bacağına
takarak kuş göçlerini
ve kuş sayılarındaki
değişiklikleri takip
etmektir.

kuş türünün yarısından fazlasına yani yüzde
58’ini karşılıyor. Yine ülkemizdeki varlığı daha
önceden bilinmeyen Şikra türündeki kuş ise
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
Türkiye kuş envanterine kazandırıldı.
Türkiye’de daha önce görülmeyen bir kuş türü
olan Basra Kamışçını da Iğdır’daki gözlem
çalışmaları sonucunda kayıt altına alındı.
www.hurriyet.com.tr
Görsel 3-14: Şikra
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İnternet Haberi
Türkiye’nin en doğusunda ve kuşların göç
yolunda bulunan Iğdır, ilkbahar mevsiminde
bölgeye gelen kuşlarla şenlendi.
Coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle “Doğu’nun
Çukurovası” olarak nitelendirilen Iğdır, yaban hayvanı çeşitliliği
açısından dikkat çekiyor.
330 kuş türünü barındırıyor.
Bölgede kuş bilimi alanında çalışma yapan Koç ve UTAH
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır’ın
kuş bilimi için Türkiye’nin ve dünyanın en önemli yerlerinden biri
olduğunu söyledi.
Özellikle Aras Kuş Cenneti olarak tanınan Aras Kuş Halkalama
ve İzleme İstasyonu’nun birçok başarıya imza attığını anlatan
Şekercioğlu, “Şimdiye kadar Iğdır’da yaklaşık 330 kuş türü tespit
ettik. Bu da Türkiye’deki kuş türlerinin 3’te 2’sinden bile fazla. Bu
kuş türlerinin çoğunluğu Aras Kuş Cenneti’nde tespit edildi” dedi.
www.trthaber.com.tr
Görsel 3-15: Aras Vadisi

Iğdır’ın dağ, göl ve akarsularının isimlerini aşağıda ki boşluklara yazınız.
Dağ

Göl

Akarsu
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Neler Öğreneceğiz
Yaşanılan şehrin coğrafi
özelliklerinin insan
yaşamı üzerindeki (yemeiçme,giyim-kuşam,barınma
gibi) etkisini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
eba.gov.tr adresinden
“Doğa ve İnsan”
adlı videoyu izleyiniz.
İzlediğiniz bu videodan
hareketle şehrimizdeki
yerleşmeyi ve doğayla
mücadele için
gerçekleştirilen çalışmaları
gözlemlerinizle anlatınız.
Yaşadığımız çevrede
insanın doğa üzerinde ne
gibi etkileri vardır?

İnsan, Şehirlerin
Yansımasıdır

Görsel 3-16: Iğdır’da çocuk olmak

Doğal çevre, insan ve diğer canlıların yaşam alanını oluşturur. İnsan tüm faaliyetlerini bu doğal çevre
içerisinde gerçekleştirmektedir. İnsanlar giyinme, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını doğal çevreyle
kurduğu etkileşimle karşılar Bu etkileşim insanlık tarihinin ilk aşamalarında doğanın egemenliği şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu süreçte doğanın insan üzerindeki etkisi ise belirleyici düzeyde olmuştur. Bu nedenle
insanlar, iklim koşullarının elverişli olduğu, bitki toplayıp avlanabildikleri yerlerde yaşamışlardır. Ancak
doğayla mücadele etmeyi öğrendikçe doğayı bazen olumlu bazen olumsuz olarak kendi yaşamına
göre şekillendirmiştir. Zorlu coğrafi alanlarda tünel ve köprülerle ulaşımı kolaylaştırmış, barajlar yaparak
su kaynaklarını kontrol altına almıştır. Şehrimizde yapılmakta olan Ünlendi Barajı doğayla yaşamı
kolaylaştıracak ve özellikle kurak yaz mevsiminde geniş verimli tarım arazilerinin su ihtiyacını büyük
ölçüde karşılayacaktır.
“Doğa ve İnsan” adlı
video için lütfen kare
kodu cep telefonunuzla
okutunuz.
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DOĞAL UNSURLARIN
İNSAN YAŞAMINA BAŞLICA
ETKİLERİ
Doğal yaşam, insanların yeryüzüne dağılışlarını,
konut tipini ve malzemesini, beslenme , giyim-kuşamı
ile ulaşım ve ekonomik gibi faaliyetlerini etkiler.
1. İnsanların Yeryüzüne Dağılışlarına Etkisi.
Dağlık, yüksek ve engebeli alanlar yerleşmelerin
kurulmasını güçleştirir. Bu alanlarda iklim sert ve soğuk
olduğundan tarım, ulaşım ve ekonomik faaliyetlerde
güçlükler yaşanır. İklimin olumsuz etkilerinden
korunabilmek ve daha rahat yaşayabilmek için

Görsel 3-17: Iğdır’da Yaşam

insanlar en elverişli yerleri seçerler. Iğdır ilimizde de
yerleşim genel olarak kışın soğuğundan korunmak,
su kaynaklarına ulaşabilmek daha kolay şehirleşme
ve tarımsal faaliyetleri geçekleştirebilmek için düzlük
alanlarda yoğunlaşmıştır. Ancak hayvancılıkla uğraşan
bölge halkı mera ve çayırlıkların olduğu biraz daha
yüksek kesimlerde yaylacılık için geçici yerleşim
birimleri oluşturmuşlardır.
2. Konut Tipi ve Malzemesine Etkisi.
Kırsal kesimde ev yapımında kullanılan yapı
malzemeleri iklim koşullarına göre farklılık gösterir.
Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde ahşap; karasal iklim
bölgelerinde kerpiç ve taş evler tercih edilir. Iğdır

Görsel 3-18: Iğdır’da Taş Ev

ilimizde karasal iklim özellikleri görüldüğünden yaz
mevsimi çok sıcak, kış mevsimi ise soğuk geçmektedir.
Bu yüzden yöre halkı bu zorlu iklim şartlarından
korunmak için taş ve kerpiç evleri tercih etmişlerdir.
Kerpiç ve taş evler kışın sıcak, yazın ise serin bir
barınma imkanı sağlar.
3. Giyim tipine ve beslenmeye etkisi
İnsanların kullandıkları giysilerin seçiminde daha
çok iklim koşulları etkili olmaktadır. İlimizde karasal
iklim görüldüğünden karasal iklim şartlarına uyumlu
kışın sıcak yazın ise serin tutabilecek kıyafetler
tercih edilmiştir. Bölgemizde genellikle koyun ve

Görsel 3-19: Iğdır’da Toprak Ev
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keçi yününden örülen çorap, patik, kazak, yelek, kofi, kalpak
ve eldivenler kışın soğuğundan korunmada kullanılır. Artık
günümüzde yöresel kıyafet olarak nitelendirilen kışın özellikle
erkeklerin taktığı oğlak ve kuzu derisinden yapılan kalpak veya
papağ diye adlandırılan başlıklar kullanılırdı.
İklim ve yeryüzü şekilleri, giyime etkisi kadar beslenme
üzerinde de belirleyici olmuştur. İnsanların en çok tükettikleri
besin maddeleri büyük ölçüde yakın çevresinde yetiştirdikleridir.
Bunun yanı sıra tüketilen besinler iklim koşullarına uyumu da
kolaylaştırır. Zorlu iklim koşullarına uyum sağlamak için protein
ağırlıklı besinler tercih edilir ve buna bağlı olarak Iğdır mutfağında
et, özellikle kırmızı et önemli yer tutmaktadır. İlimizde verimli
tarım arazilerinin geniş yer tutması ve yükseltisinin çevresine
Görsel 3-20: Kofi yapan yaşlı kadın

göre az olması tarım ürünlerinin çeşitliliğini de arttırmıştır. Bu
yüzden yalnız etli yemekler değil,; çorbalar, sebze yemekleri,
tahıllar ,erişteler, tatlılar, kuru baklagiller, reçeller Iğdır
mutfağında yer almakta ve tüketilmektedir. Buna bağlı olarak
yaz aylarında sebze;kış aylarında ise kırmızı et ağırlıklı yemekler

Kofi(Fes): Evli köy kadınlarının
başlarına giydikleri üstü sargılı ve
altınlı fes, bir çeşit başlık
Kalpak: Kesik koni biçiminde deri,
kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

tüketilmektedir.
4. Ulaşım, turizm ve ekonomik faaliyetlere etkisi
İlimiz, çevre illere göre yükseltisi düşük ve oldukça geniş
düzlüklere sahiptir. Bundan dolayı ikliminin daha yumuşak olması
ve ovalık alanların geniş yer tutması ulaşımı kolaylaştırmıştır.
Kışın ilimizin yüksek kesimlerinde özellikle Tuzluca ve Aralık
ilçelerimizin yüksek kesimlerindeki köylerine ulaşımda yoğun
kar yağışı sebebiyle güçlükler yaşanmaktadır. Ancak bu dağlık
alanların zorlu ulaşım ve sert iklim özellilerini dağ sporları ve
kış turizmi açısından değerlendirebiliriz. Özellikle Türkiye’nin en
yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nda kurulacak kayak tesisleri, dağ
sporları ilimize sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacaktır.
İlimiz geniş düzlük alanlara sahiptir.Bunun yanında uygun iklim
şartlarının da görülmesi nedeniyle birçok meyve ve sebzenin
yetişme alanı haline gelmiştir. Yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerin bir
kısmı ülkemiz içinde tüketilirken bir kısmı da ihraç edilmektedir.
İlimiz topraklarının büyük bir bölümü dağlık alan ve meralardan
oluşmaktadır. Bu alanda özellikle küçükbaş hayvancılık

Görsel 3-21: Ağrı Dağı - Dağcı
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yapılmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

İnsan, Şehirlerin Yansımasıdır

1. İlimizde yerleşimin daha çok ovalık alanda olmasının sebepleri nelerdir?

2. Aşağıdaki konut tiplerinden ilimizin coğrafi koşullarına uygun olanları işaretleyiniz.

3. Yanda verilen coğrafi alan özelliklerine göre bir
yerleşim planı oluşturunuz.
1. Hayvancılık
2. Yerleşme
3. Tarım

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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3

Neler Öğreneceğiz
İlimizin nüfusunun
özelliklerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Nüfusumuz neden
ilimizin her yerine eşit bir
şekilde dağılmamıştır?
Araştırınız.

Iğdır’da
Kaç Kişiyiz?

Görsel 3-22: Iğdır Tabelası

Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer alır. Yaklaşık
3664 km² lik bir yüzölçüme sahiptir. İlimizde 2018 yılı sonu itibariyle 197.456 kişi
yaşamaktadır. Iğdır nüfus sayısı bakımından ülkemizde 75. sırada yer alırken,
nüfus yoğunluğu bakımından ise km² başına düşen 54 kişi ile Doğu Anadolu
Bölgesi’nde 3. ülkemizde ise 48. sırada yer almaktadır.

NÜFUSUMUZUN DAĞILIŞI
Nüfusumuz ülkemizin her yerine eşit bir şekilde dağılmamıştır. Nüfusun
dağılışına etki eden faktörler, doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörlerdir.
Doğal faktörler insanın etkisi dışında olan; yeryüzü şekilleri, iklim, toprak, su
kaynakları ve bitki örtüsüdür. Beşeri ve ekonomik faktörler ise insan etkisiyle
meydana gelen tarım, sanayi, ulaşım, turizm, ticaret, madencilik gibi faktörlerdir.
Nüfus yoğunluğu:Bir
ülke veya bölgedeki
toplam nüfusun, o
ülke veya bölgenin
yüzölçümüne
bölünmesiyle elde edilen
sayıdır.

İlimizde de nüfus her yere eşit bir şekilde dağılmamıştır. Yeryüzü şekillerinin
uygun olduğu, iklim ve ulaşım şartlarının elverişli olduğu tarım, ticaret, sanayi
gibi birçok ekonomik faaliyetin bir arada yapılabildiği ova kesimi yoğun olarak
nüfuslanmıştır. Bu alan ilimiz yüz ölçümünün ancak %26’sını oluşturmaktadır.
Yüksek ve engebeli arazilerin olduğu, iklim ve ulaşım şartlarının elverişsiz
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olduğu, hayvancılık dışında herhangi bir ekonomik faaliyetin yapılamadığı dağlık kesim seyrek nüfusludur. Bu
alan ise ilimiz yüz ölçümünün yaklaşık %74’lük bir bölümünü oluşturmasına karşın doğal şartların yerleşime
uygun olmaması nedeniyle seyrek nüfusludur.
İlimizde Merkez , Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca olmak üzere 4 ilçe, 7 belediye ve 162 köy bulunmaktadır.
Nüfusumuzun yarıdan fazlası şehir merkezlerinde yaşamaktadır. Bunun en önemli nedeni ise yaşadığımız
yüzyılda insanların genellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştiği, fabrikaların olduğu, ticaretin, turizm
etkinliklerinin daha çok yoğunlaştığı şehir merkezlerine toplanmasından kaynaklanmaktadır.

IĞDIR NÜFUS GRAFİĞİ

Görsel 3-23: Iğdırlı Çocuk
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OKUMA PARÇASI
Merhaba arkadaşlar,
Benim adım Aras, Iğdır’da yaşıyorum. 12 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Iğdır, Türkiye’nin en doğu ucunda
yer alıp, üç ülkeye komşu olan tek ildir. Çok küçük ama aynı zamanda çok şirin bir ilimizdir. İlimiz topraklarının
büyük bir bölümü dağlık, dörtte biri ise düzlük alanlardan oluşmaktadır. Bir tarafımızda Aras Nehri şarıl şarıl
akarken bir diğer tarafımızda ise ülkemizin en büyük dağı olan Ağrı Dağı yükselir.
Ben Iğdır’da İnönü Ortaokulunda okumaktayım. Bir gün öğretmenimiz, “Çocuklar bizim bir tane kardeş
okulumuz var, yarın kardeş okulumuzu ziyaret edeceğiz” dedi. Beni bir anda inanılmaz bir heyecan sardı. Yarın
hangi okula gideceğimizi ve nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyordum. Sabah okulda toplandık, bir minibüs geldi,
minibüse bindik ve yolculuk başladı. Ağrı Dağı’nın eteklerinde bulunan bir köy okuluna geldik. Bir anda okuldaki
çocuklar etrafımızı sardı. Meraklı gözlerle bizi izliyorlardı. İçlerinden biri yanıma yaklaştı ve kısık bir sesle,
“Benimle arkadaş olur musun?” dedi. Ben de kabul ettim. Sohbet etmeye başladık. Ben kendimi tanıttım. Adım
Aras, dedim. O da benim adım Ahmet, dedi ve köylerini tanıtmaya başladı:
Bizim köyümüz Ağrı Dağı’nın eteklerinde kurulmuş bir yerleşim yeri. Köyümüz küçük bir köy, zaten bizim
buralarda köyler çok büyük olmaz. Çünkü bulunduğumuz yer oldukça yüksek ve engebeli bir yer. Yüksek ve
engebeli olduğu için de tarım yapma imkânımız yok, Burada yaşayan herkes geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
Yollar kışın hep kapalı oluyor, çünkü hem çok kar yağıyor hem de kışlar çok sert geçiyor. Yazlar çok kısa, ulaşım
imkânları çok kısıtlı. Bu sebeplerden dolayı da burada nüfus oldukça seyrektir, dedi.
Sıra bana gelmişti. Ben Iğdır il merkezinde yaşadığımı belirttim, İlimiz Iğdır Ovası’nda kurulmuş bir yerleşim
yeri. İlimizin üzerinde kurulduğu ova, kayısısı ve pamuğuyla meşhur olan Iğdır Ovası. Bu ovada iklim şartları
ve yeryüzü şekilleri oldukça elverişli. Topraklar tarım yapmaya uygun, her türlü meyve ve sebze yetiştirilebiliyor.
Sürmeli Çukuru da denilen bu ovada pamuktan kayısıya elmadan şeftaliye birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.
Yaşadığım alanda hem doğal faktörler hem de beşeri ve ekonomik faktörler insan yaşamı için oldukça
uygundur bu sebeplerden dolayı da nüfus oldukça yoğundur.
Ahmet’le sohbet çok güzeldi ama arkadaşlarımızın oyun davetini de geri çeviremezdik. Hemen
arkadaşlarımızın yanına gittik ve oynadıkları oyuna katıldık. Gün boyunca kardeş okuldaki arkadaşlarımızla
şarkılar söyleyip, oyunlar oynadık. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Öğretmenimizin ‘’haydi çocuklar gitme vakti!’’
sözüyle güzel bir günün sona erdiğini anladık. Yeni arkadaşlarımızla önümüzdeki ay bizim okulumuzda buluşmak
üzere sözleştikten sonra, arabamıza bindik ve mutlu birşekilde evimizin yolunu tuttuk.
Komisyon tarafından yazılmıştır.

Görsel 3-24

62

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Iğdır’da Kaç Kişiyiz

IĞDIR İLİ NÜFUS ARTIŞ HIZI GRAFİĞİ

IĞDIR’DA NÜFUSUN
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Yaş gruplarına göre nüfus dağılımına baktığımız zaman
genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğumuzu
görüyoruz. Nüfusumuzun yaklaşık %58’lik bir bölümünü 30
yaş altındaki genç nüfus oluşturmaktadır.

Görsel 3-25: Yaylada Çocuk

IĞDIR İLİ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
ERKEK NÜFUSU: 102.171 %51.74
Toplam Nüfus

KADIN NÜFUSU: 95.285 %48.26
Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Nüfus Yüzdesi (%)

137.613

70.666

66.947

%69.69

Aralık

21.311

11.329

9.982

%10.79

Karakoyunlu

13.972

7.276

6.696

%7.08

Tuzluca

24.560

12.900

11.660

%12.44
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IĞDIR İLİ NÜFUS YOĞUNLUĞU
Iğdır ilinde nüfus yoğunluklarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda; il genelinde 53.1 olan aritmetik
nüfus yoğunluğu, yüz ölçümü değerlerinin de etkisiyle, ovalık alanda yer alan sahalarda daha yüksektir.
Yoğunluk değerlerinin en yüksek olduğu merkez ilçede km² başına 107 kişi düşerken, yine ovalık alanda yer
alan ilçemiz Karakoyunlu 52 kişi ile merkez ilçeyi takip etmektedir. İl sınırlarının doğusunda ve aynı zamanda
sınır bölgesinde yer alan Aralık ilçemiz km² başına 25 kişi ile 3. sırada yer alırken, geniş yüzölçüme sahip olan
ve ilimizin batısında bulunan, büyük çoğunluğu dağlık araziden oluşan Tuzluca ilçemiz km² başına düşen 18
kişi ile son sırada bulunmaktadır.
İlimizde uygun iklim koşularının olması, verimli tarım arazilerinin geniş yer tutması nedeniyle Iğdır halkının
büyük çoğunluğu tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. İlimizde yaşayan insanların %54’ü tarım ve hayvancılık
sektöründe, %31’i hizmet sektöründe % 15’i ise sanayi sektöründe çalışmaktadır.
Toplam Nüfus
137.613

1273

107

Aralık

21.311

852

25

Karakoyunlu

13.972

269

52

Tuzluca

24.560

1270

19

Kaynak: TÜİK nüfus istatistiklerinden alınmıştır.

Günümüzde insanların sürekli şehirlere doğru göç etmesinin nedenleri nelerdir?
Arkadaşlarınızla tartışınız.

Görsel 3-26: Kent Merkezi
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1. Merkez ilçede nüfus yoğunluğu fazla iken Tuzluca ilçemizde nüfus yoğunluğunun az
olmasının sebepleri nelerdir?

2. İlimizde yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri nüfusun dağılışını nasıl etkilemektedir?

3. Nüfusumuzun dağılımını yorumlayalım?

Doğru

Yanlış

Karakoyunlu ilçesi en az nüfusa sahip ilçedir.
İlimizde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır.
Tuzluca ilçemizin nüfusu merkez ilçemizden daha fazladır.
Aralık ve Karakoyunlu ilçelerimizin toplam nüfusu,
Tuzluca’dan daha fazladır.
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Neler Öğreneceğiz

Deprem Çantan
Hazır mı?

Doğal afetlerden korunma
yollarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
İlimizde ne tür doğal
afetler olabilir?
Araştırınız.
İlimizde heyelan ve
sel baskınlarının
en fazla Tuzluca
ilçemizde görülmesinin
nedenlerini araştırarak
arkadaşlarınızla tartışınız.

Görsel 3-27: Deprem

DOĞAL AFETLER
Doğal afet, insan etkisi olmadan, doğada kendiliğinden meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep
olan felaketlerdir. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Doğal afetler başladıktan sonra bizim
kontrolümüz dışında gelişir, müdahale şansımız yoktur. Ancak yapmamız gereken bu doğa olaylarının
sonucunun afete, büyük yıkımlara sebep olmasına engel olmak, kendini koruyabilmeyi öğrenmektir.
Ülkemizde en fazla görülen doğal afetler; deprem, heyelan, sel, çığ, orman yangınlarıdır. Iğdır’da ise en
ölümcül olabilecek doğal afet depremdir.

İlimizde Karşılaşabileceğimiz Muhtemel Doğal Afetler Ve Önlemler:
İlimizde karşılaşabileceğimiz doğal afetler deprem, sel, heyelan ve çığdır. Şimdi bu doğal afetler ve doğal
afetlerin zararlarından korunma yöntemlerine göz atalım.
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DEPREM
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan
titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer
yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.
İlimiz 2. Dereceden deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır.
Onun için depreme karşı her zaman hazırlıklı olmak durumundayız.
İlimizde şimdiye kadar merkez üssü Iğdır ili ve çevresinde tespit
edilen en önemli depremler 1962; 1998, 2004, 2009 depremleridir.
Bu depremlerde can kaybı olmamış ancak bu depremler maddi
hasarlara yol açmıştır. Depremlerden korunabilmek için yapılacak
çalışmalar 3 aşamadan oluşmaktadır.

Sismoloji:
Depremin nasıl oluştuğunu,
deprem dalgalarının yeryuvarı
içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü
aletleri ve yöntemlerini, kayıtların
değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili
diğer konuları inceleyen bilim dalına
“Sismoloji” denir.
Merkez Üssü:
Yeryüzünde, odak noktasına en yakın
olan ve depremin en güçlü olarak
hissedildiği yer.

1. Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler
Deprem, dayanıklı yapılmış konutlara daha az zarar verir.
Oturduğumuz binaların depreme dayanıklı olup olmadığını
kontrol ettirmeliyiz. Gerekirse dayanıklı duruma getirmeliyiz.
Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda güvenli yerleri ve
deprem sonrası binadan çıkış yollarını belirlemeliyiz.
Sarsıntı anında devrilebilecek kitaplık, vitrin gibi eşyaları sabit
duruma getirmeliyiz.
Evimizdeki gaz, su vanasının ve elektrik şalterinin yerini
öğrenmeliyiz. Deprem çantası hazırlamalıyız. Deprem çantasına
radyo, pilli fener, pil, düdük ve ilkyardım çantasını koymalıyız.
Giyecek, içecek, yiyecek maddelerini deprem çantasına

Görsel 3-28: Arama Kurtarma Ekipleri

yerleştirmeliyiz. Deprem çantasını evimizde ulaşabileceğimiz bir
yerde bulundurmalıyız.

2. Deprem Anında Yapılması Gerekenler
Deprem sırasında okulda isek:
Deprem anında sakin olmalı, paniğe kapılmamalıyız.
Sabitlenmemiş dolap,raf,pencere vb.. eşyalardan uzak
durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya
dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma

Görsel 3-29: Deprem Çantası
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sağlayabilecek eşya yanına çömelmeliyiz. Sarsıntı duruncaya
kadar hayat üçgeni oluşturmalıyız.

3. Depremden Sonra Yapılması Gerekenler
Su, gaz ve elektrik tesisatını kontrol etmeliyiz. Vanaları
ve sigortaları kapatmalıyız. Kibrit ve çakmakla asla binalara
yaklaşmamalıyız.
Sarsıntı durduğunda kendimize güvenli bir çıkış yolu
bulmalı, binayı terk etmeliyiz.
Resmi kurumlarca belirlenmiş acil toplanma yerlerine gidip
yetkililerin uyarılarına uymalıyız.
Görsel 3-30

Yetkililer izin vermedikçe binalara girmemeliyiz
Hasar görmüş binalardan uzak durmalıyız. Kırık cam,
döküntü, çivi vb. tehlikelerden korunmalıyız.Yerlere devrilmiş
elektrik tellerinden ve kopan kablolardan uzak durmalıyız.

Görsel 3-31: Sel

SEL VE SU TAŞKINLARI
İlimizde görülen doğal afetlerden birisi de seldir. Sel, sağanak yağışlar ya da
ani kar ve buz erimelerinin oluşturduğu suların, yamaçlardan aşağı hızla inerek
ve birleşerek çoğalmasıyla meydana gelir. Son 60 yılda ilimizde 51 adet sel ve su
taşkını meydana gelmiştir.
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Sel ve su taşkınlarının
meydana geldiği
Yerleşim yeri

Meydana gelen sel sayısı

Merkez
Aralık
Karakoyunlu
Tuzluca
Toplam

8
15
3
25
51

Taşkın:
Toprağın geçici olarak
bir akarsu ya da çok
miktarda yağmur veya diğer
nedenlerle oluşan büyük
su kütlelerinin baskınına
uğramasına taşkın denir.

Sel ve Su Baskınlarından Korunma Yolları
Sel ve su baskınlarından korunmak için ormanlık alanların korunması
gerekir. Bununla beraber dağların , yamaçların ve eğimli bölgelerin
ağaçlandırılması gerekir. Çünkü ağaçlar ve doğal bitki örtüsü yağmurun
hızını keser ve su toprağa sızar. Bu sayede su, toprak yüzeyinde hızla
birikmez ve tehlike oluşturmaz. Yine de ormanlık alanda olmamız sel ve
su baskınları olmaz anlamına gelmez. Çünkü çok şiddetli yağmurlarda
ormanlık alanlar da yetersiz kalabilir. Bu nedenle bunlara ilaveten başka
önlemler de almak gerekir. Bu önlemler:
Akarsular; bent ve barajlarla kontrol altına alınmalıdır.
Evler; akarsu yataklarından, yamaçlardan ve dere kenarlarından uzak
yerlerde yapılmalıdır
Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.
Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.
Kaynak: Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

HEYELAN
İİlimizde görülen bir diğer doğal afet ise heyelandır. Heyelan, büyük ölçüde
toprak ve kaya kaymasıdır. Yer göçmeleri, yer kaymaları kütle hareketleri

Heyelanın meydana geldiği
Yerleşim yeri

Meydana gelen heyelan sayısı

Merkez

0

Aralık

0

Karakoyunlu

0

Tuzluca

18

Toplam

18

Görsel 3-32: Heyelan
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olarak tanımlanır. Genellikle bir yamacın eteklerindeki kesimin fazlaca
aşınması, üzerindeki ağırlığın zamanla taşınamaz hale gelmesi ile oluşur.
Son 50 yılda tamamı Tuzluca ilçemizde 18 adet heyelan 4 adet kaya
düşmesi olayı yaşanmış, bu afetlerde ölen veya yaralanan olmamış, sadece
maddi hasar meydana gelmiştir.
Heyelandan korunmak için:
Yerleșim yerleri heyelan ihtimali olan bölgelere kurulmamalıdır. Özellikle
İstinat Duvarı:
Toprak veya yapının kaymasını
önlemek için yapılan, direnç
sağlayan duvar.

eğimli arazilerde doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Ağaçlandırma yapılmalıdır.
Suyun kolayca akıp gitmesi ve heyelana sebep olmaması için yamaç
boyunca su kanalları açılmalıdır. Heyelan ihtimali olan yamaçlarda yol ve kazı
çalıșmaları dikkatli yapılmalıdır. İstinat duvarı yapılmalıdır.

Görsel 3-33: Erozyon sahası

Görsel 3-34: Rüzgar erozyonu

EROZYON
Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle
aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon denir. En önemli
erozyon sebepleri su ve rüzgardır.
Erozyon; doğal dengenin bozulmasına, arazinin verim değerinin
İlimiz Aralık ilçesinde yer alan
rüzgâr erozyon sahası 13.554
hektardır ve Konya ili Karapınar
ilçesinden sonra ikinci büyük
rüzgar erozyon bölgesidir
(Özdoğan, 1976 )
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düşmesine, barajların dolmasına ve tarım alanlarının kum ve çakıllarla
kaplanmasına sebep olmaktadır.
Tarım ve hayvancılığın çok yaygın olduğu Iğdır ili için erozyon çok
büyük bir tehlike oluşturmaktadır. İlimizde, Aralık ilçesi ve Iğdır havalimanı

Deprem Çantan Hazır mı?

çevresi rüzgar erozyonunun en çok görüldüğü yerlerdir. Yarı kurak
bir iklim özelliğine sahip Iğdır’ın diğer kesimlerinde rüzgâr erozyonu
etkileri görülmektedir. Rüzgar erozyonuyla taşınan verimsiz topraklar
ve kumlar verimli tarım arazilerinin üzerini kaplayarak çoraklaşmayı
hızlandırmaktadır. Özellikle Aralık ilçesinde şiddetli rüzgarın
başlamasıyla havada meydana gelen toz bulutu, insanların dışarıya
çıkmalarını zorlaştırmaktadır. Bölgede bulunan Iğdır-Nahçıvan
karayolunda kum fırtınası yüzünden trafiği aksatabilmektedir.
İlimizde toprağın tuzlu oluşu, aşırı otlatma yüzünden bitki örtüsünün
yok edilmesi, şiddetli yağan yağmurlar nedeniyle verimli toprak tabakası
su ve rüzgar erozyonu ile Aras Nehri’ne taşınmaktadır. Tuzluca ilçemiz
yüksek ve engebeli arazi yapısı nedeniyle su erozyonunun en çok

Sahanın doğal bitki örtüsünü;
Ephedra distachya (Ebucehil
Çalısı) diye adlandırılan
derin köklü, kurağa dayanıklı,
çalı formundaki bitki
oluşturmaktadır.
Ebucehil çalısı tahrip edilmediği
taktirde, taç kısmı 3-4 m
genişleyerek toprak yüzeyini
örtmekte, rüzgara karşı kum
hareketini önlemektedir.

görüldüğü alandır.
Erozyondan korunmak için:
Erozyonun etkili olduğu alanlarda o alana özgü doğal bitki örtüsü
oluşturulmalı.
Su erozyonunun olduğu bölgelerde setler kurulmalı ve bu setlerde
biriken topraklarda ağaçlandırma yapılmalı.
Tarlalar eğime yatay sürülmelidir.

Görsel 3-35 Ebucehil Çalısı

Ağaçlandırma yapılmalı ve ormanlar korunmalıdır.
Baraj ve bentler yapılmalıdır.
Tarlalardaki anız örtüsü yakılmamalıdır.
Rüzgar panelleri yapılmalıdır.

Görsel 3-36: Erozyonu önleme çalışmalarından sonra Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı çevresi
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ÇIĞ
İlimizde görülen bir diğer doğal afet ise çığdır. Çığ, genellikle bitki örtüsü
olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar
halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile
başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla
kayması olarak tanımlanır. Şimdiye kadar ilimizde tespit edilen tek çığ olayı
1982 yılında Iğdır merkez ilçeye bağlı Suveren köyünde meydana gelmiştir.
Çığı Önlemek İçin Alınacak Önlemler
Yerleşim yerleri çığ tehlikesi olan bölgelerde yapılmamalı. Çığ tehlikesi
olan alanlara kurulmuş olan yerleşim yerleri başka yerlere taşınmalıdır.
Haneler dağ yamaçlarına yapılmamalı. Ev yaparken özellikle eğimin az
olduğu bölgeler tercih edilmelidir.
Bitki örtüsü tahrip edilmemeli. Bitki örtüsü karın kaymasını engelleyen en
önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Orman haline getirme çalışması yapılmalı ve ormansız alanlar insanların
el birliği yapması ile orman haline getirilmelidir.

Görsel 3-37: Ağrı Dağı zirve tırmanışı.
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Deprem Çantan Hazır mı?

1. Doğal afetlerden herhangi birini yaşamış bir büyüğünüzle görüşme yapınız, Görüşme
yaptığınız kişinin yaşadıklarını aşağıdaki boşluklara yazınız.

2. Depreme Ne Kadar Hazırız?
Aşağıdaki “Depreme Ne Kadar Hazırız?” adlı öz değerlendirme formunu kendi evinizde depreme
karşı aldığınız önlemleri göz önüne alarak doldurunuz.

Evet

Hayır

Dolapları duvara sabitledik.
Deprem planımızı yaptık.
Saklanacağımız yerleri belirledik.
Deprem çantamızı hazırladık.
Evimizde yangın tüpü var.
DASK zorunlu deprem sigortamız var.
Evimizdeki gaz, su vanasının ve elektrik şalterinin yerini
biliyorum.
Deprem sonrası bulunduğumuz binayı nasıl terk
edeceğimizi biliyorum.
Çevremizdeki toplanma noktalarını biliyorum.

ŞEHRİMİZ IĞDIR

73

Şehrimi Tanıyorum

Ünite

3

Neler Öğreneceğiz
Iğdır ve ilçelerinin dünden
bugüne idari yapısındaki
değişim sürecini
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
İl, İlçe, belde ve köy
terimlerini araştırarak
elde ettiğiniz bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

Nahiye ve İlçe
Olarak Iğdır

Görsel 3-38: Iğdır Ana Cadde 1938

ŞEHRİMİZİN İDARİ YAPISI
Şehrimiz Iğdır’ın biri merkez ilçe olmak üzere dört ilçesi ve üç beldesi
bulunmaktadır. İlçeler Tuzluca, Aralık ve Karakoyunlu; beldeleri ise
Halfeli, Hoşhaber ve Melekli’dir. Ayrıca Iğdır merkeze bağlı 24 mahalle
ve 41 köy bulunmaktadır.
Iğdır, 1934 yılına kadar Beyazıt iline bağlı nahiye iken 1934 yılında
Kars iline ilçe olarak bağlanmıştır. Daha sonra 27 Mayıs 1992 tarihinde il
olarak ilan edilmiştir.
Iğdır il olarak ilan edilince Karakoyunlu Beldesi de ilçe yapılarak Iğdır’a
bağlanmış yine Tuzluca ve Aralık ilçeleri de Iğdır’ın ilçeleri olmuştur.

Nahiye:
Kasaba ve köylerden
meydana gelen, ilçeden
küçük mülki idari bölüme
nahiye denirdi. Günümüzde
nahiyelerin işlevselliği
yoktur.
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TARİH BOYUNCA ŞEHRİMİZİN İDARİ SÜRECİ
1064: Türk İdaresine Girişi: Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan’ın
Doğu Anadolu’ya seferleri sırasında oğlu Melik Şah tarafından Şatık
Kalesi fethedilmiş ve buraya Iğdır Korganı veya Iğdır Kalesi denilmiştir.

Ünite 3
Nahiye ve İlçe Olarak Iğdır

1514: Osmanlı Devleti İdaresine İlk Girişi: Yavuz Sultan Selim
zamanında Safevi Devleti ile yaşanan Çaldıran Savaşı sonrası Iğdır ve
çevresi Osmanlı Devleti toprağı oldu.
1736: İran’da hâkim olan Avşar Hanedanı ile yapılan İstanbul
Antlaşması sonrası Revan Eyaleti Osmanlı Devleti’nden ayrılınca Iğdır
da Osmanlı Devleti’nden ayrıldı.
1827: Çarlık Rusya bölgeyi işgal ederek Iğdır ve çevresine hâkim
oldu.
1918: Iğdır Milli Hükümeti kuruldu. Melekli merkez yapıldı ve
başkanlığına Rıza Bey (Nahçivanlı) seçildi.

Iğdır, ilk kez 1420
yılında Karakoyunlu
Devleti zamanında
yerleşim birimi
olmuştur. Bugün
ilimizin ilçelerinden olan
Karakoyunlu İlçesi de
ismini aynı devletten
almaktadır.

1918: 18 Kasım tarihinde Aras Türk Hükümeti kuruldu ve Iğdır
merkez yapıldı, başkanlığa Emir Bey (Zamanbeyzade) seçildi.
1920: 3 Aralık tarihinde Ermeniler ile yapılan Gümrü Antlaşması ile
Iğdır Türkiye sınırları içine alındı.
1934: Iğdır Beyazıt’tan ayrılarak Kars’ın ilçesi oldu.
1992: Kars ilinden ayrılarak Iğdır il olarak ilan edildi.

Gazete Haberi
“Iğdır’ımızın Vilayetliği Açıklandı
Baba’ya Teşekkürler
Uzun yıllar bekledik ve nihayet Baba’nın
sayesinde bekleyişimiz boşa çıkmadı ve Baba
verdiği sözü tutarak Iğdır’ımızı il yaptı.
Iğdır-Aralık-Tuzluca ve yöre halkı hasret
köprüsünün açılış sevincini yaşarken, Iğdır’ımızın
il oluşunun açıklanması da sevincimize ayrı bir
sevinç kattı.
Bakanlar Kurulunda çıkan ve Meclis’e
getirilmesi beklenilen vilayetliğimiz geçtiğimiz
hafta 27 Mayıs günü Meclis’ten çıkarılarak
Görsel 3-39: Gazete Haberi

Iğdır’ın yerel gazeteleri 27 Mayıs 1992’de Iğdır’ın il
oluş haberini Iğdırlılara bu başlıkla duyurdu.

ilan edildi. Ardahan ile Iğdır’ımzın il oluşunda
emeği geçen tüm vatanseverlere candan
teşekkürlerimizi sunarız.”
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RÖPORTAJ
mezarlığa gidilirdi. Cuma günleri herkes dükkânı
kapatıp Cuma namazına giderdi.
Ahmet: Iğdır’ın il olduğunu öğrendiğinizde
neler hissettiniz?
Recep Parim: Daha gelişmiş bir Iğdır olacağı,
sorunların giderilip önemli ticari atılımların
yapılacağı beklentisiyle heyecanlanmıştım.
Besna: Iğdır’ın il olmasının sizin
mesleğinize etkisi oldu mu?
Görsel 3-40: Recep Parim’in Evi

Arkadaşlarımız Ahmet ile Besna
öğretmenlerinin vermiş olduğu ödevi yapmak
için şehrimizin eski esnaflarından Recep Parim
ile bir röportaj yaptılar.
Ahmet: Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Recep Parim: İsmim Recep Parim, 57
yaşındayım, üç çocuk babasıyım. Ticaretle
uğraştım, şu anda emekliyim.
Besna: Mesleğiniz nedir?
Recep Parim: Mutfak eşyaları yani züccaciye
üzerine ticaret yaptım.
Ahmet: Kaç yıldır Iğdır’da yaşıyorsunuz?
Recep Parim: 57 yıldır Iğdır’da yaşıyorum.
Besna: İl olmadan önce Iğdır’da yaşam
nasıldı?
Recep Parim: Sakin bir memleketti, insani
ilişkiler çok güzeldi, herkes birbirini tanırdı. Şöyle
ifade edebiliriz: Güzel bir huzurevi gibiydi. Köylüler
sabah erken saatlerde ilçeye gelip ürününü satar
ve ihtiyacı oranında alışverişini yapıp köyüne
dönerdi. Böylece öğlen olmadan ticari hayat
biterdi. Öğlenden sonra büyükler bir araya gelir
sohbetler ederdi. Bazen şehrin önde gelenleri
(imam, kaymakam ve doktorlar) gelip esnaf ile
sohbet ederdi. Perşembe günleri hep beraber
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Recep Parim: Elbette. Bütün kesimlerde
olduğu gibi bizim de mesleğimize etkisi oldu.
Her şeyden önce ticari iş hacmimiz arttı. Iğdır
dışarıdan göç almaya başlayınca değişik kültürler
ile tanışma fırsatımız oldu. Biz de mesleğimizde
kendimizi geliştirmeye başladık. Devlet
kurumlarıyla içli dışlı olmaya başlayınca devletin
güzelliklerini daha da hissetmeye başladık.
Ahmet: İl olduktan sonra Iğdır’da (Eğitim,
ticaret, ulaşım, sağlık) neler değişti?
Recep Parim: Her alanda değişimin olması
beklenen bir şeydi. Iğdır il olmadan önce Iğdır’da
iki lise varken il olmasıyla birlikte okul sayısı
arttı ve eğitim seviyesi yükseldi, üniversitemiz
oldu. Şehir içi ulaşımda bir metro gibi değişimler
olmadı ancak şehirler arası yollar daha çok
gelişti ve havaalanına kavuştuk. Sağlık alanında
önemli gelişmeler yaşandı. Bizim otuz yataklı bir
hastanemiz vardı. İl olduktan sonra hastanemiz
büyütüldü doktorlarımızın sayısı arttı.
Ahmet ve Besna: Bize verdiğiniz bilgilerden
dolayı teşekkür ederiz.

Siz de yukarıdaki gibi bir röportaj
çalışması yaparak elde ettiğiniz
bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınız ile
paylaşınız.

Nahiye ve İlçe Olarak Iğdır

İLÇE VE BELDELERİMİZ
TUZLUCA
İl merkezine 39km uzaklıkta olan ilçe, şehrimizin yüz ölçümü
bakımından en büyük ilçesidir. Önceki adı Kulp olan Tuzluca 1934
yılında ilçede bulunan Tuz mağarasından esinlenerek Tuzluca olarak
adlandırılmıştır.
Tuzluca’nın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı
bilinmektedir. Şehrimiz gibi Tuzluca ilçesi de Rus işgaline uğramıştır.
İşgal 7 Ekim 1920 yılında son bulmuştur. Tuzluca 1923 yılında
ilçe olarak ilan edilmiştir. Tuzlucaya bağlı 5 mahalle ve 81 köy
Görsel 3-41: Tuzluca

bulunmaktadır.

ARALIK
İl merkezine 46 km uzaklıktadır. İlçe daha önce Başköy adıyla
da anılırdı. 1960 yılında ilçe olarak Kars iline bağlanmıştır. Iğdır’ın
1992 yılında il olması ile Iğdır’a bağlanmıştır. İlçe,Türkiye’nin en
doğu ucunda yer almaktadır. İlimize en uzak ilçemizdir. Aralık; İran,
Azerbaycan ve Ermenistan’a sınır konumundadır. Aralık ilçesine bağlı
5 mahalle 21 köy bulunmaktadır.

Görsel 3-42: Aralık Hükümet Konağı

KARAKOYUNLU
İl merkezine 18km uzaklıktadır. Daha önce köy iken 1972
yılında belediye olmuş ve 1992 yılında da Iğdır’ın ilçesi yapılmıştır.
Karakoyunlu’nun 2 mahallesi 18 köyü vardır.
Görsel 3-43: Karakoyunlu Hükümet Konağı

Gazete Haberi
“Karakoyunlu ilçesi ahalisinden DEMİREL’e şükranlar
Iğdır’a bağlı Karakoyunlu kasabasının Iğdır’ın il olmasıyla
birlikte yaptığı ilçelik müracaatını dikkate alan başta
Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel’e, Meclis Başkanı
Hüsamettin Cindoruk’a ve Bakanlar Kurulunda gündeme
geldiğinde, tamam diyen Bakanlar Kuruluna ve Ankara’da
meseleyi takip eden PTT Genel Müdür Yardımcısı Emekli
Albay Nuri Alagöz’e ve İlçe Belediye Başkanı Ramazan
Hoşhaber’e göstermiş oldukları başarılarından dolayı teşekkür
ettiğimizi belirtir en kısa zamanda meclisten çıkarılmasını da
arzuluyoruz.Karakoyunlu kasabasının ilçe olmasından dolayı
büyük mutluluk duyduklarını dile getiren ilçe halkı, ilçemizin
DYP’ye verdiği 1100 oyun boşa gitmediğini belirttiler.”

Görsel 3-44: Gazete Haberi

Iğdır’ın yerel gazeteleri 1992 yılında
Karakoyunlu kasabasının ilçe oluş haberini
Iğdırlılara bu başlıkla duyurdu.
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Melekli Beldesi
İl merkezine 5km uzaklıktadır. Melekli’de Urartular dönemine ait
bir mezarlık bulunmuştur. Bu durum beldenin eski medeniyetlere
ev sahipliği yaptığının göstergesidir. Melekli; 1923 yılında köy, 1970
yılında ise belde olmuştur.
Görsel 3-45: Melekli Belediyesi

Halfeli Beldesi
İl merkezine 5km uzaklıktadır. Daha önce köy iken 1994 yılında
belde olmuştur.
2013 yılı nüfus sayımına göre 7.683 kişi olup en kalabalık
beldemizdir.
Görsel 3-46: Halfeli Belediyesi

Hoşhaber Beldesi
İl merkezine 7km uzaklıktadır. Hoşhaber, 1998 yılında
belde olmuştur. Beldenin adının İran’da kurulmuş olan Safevi
Devleti’nde yönetici konumunda iken Aras boylarına göçmüş
olan Türk beylerinden Hoşhaber Han’dan esinlenerek verildiği
düşünülmektedir.
Görsel 3-47: Hoşhaber Belediyesi

1. 1514 – Osmanlı Devleti idaresine ilk girişi: Yavuz Sultan Selim zamanında Safevi Devleti ile
yaşanan Çaldıran Savaşı sonrası Iğdır ve çevresi Osmanlı Devleti toprağı oldu.
Aşağıdaki tarihleri yukarıdaki gibi doğru şekilde doldurunuz.
1920 –
1934 –
1992 –
2. Aile büyükleriniz ile görüşerek yaşadığınız köy, belde veya ilçe hakkında araştırma yapınız.
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Neler Öğreneceğiz
İlimizin tarihi, adının
nereden alındığı, tarih
boyunca hangi isimler ile
anıldığı ve ilimizde Milli
Mücadele sürecinde neler
yaşandığını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Büyüklerinize sorarak
Iğdır’da, Milli Mücadele
Döneminde neler
yaşandığını öğrenerek
sınıfınızda anlatınız.

Iğdır Tarihi

Görsel 3-48: Çizim

Günümüzde yaşadığımız Iğdır, eski çağlarda boş bir ova olup insanların
yerleşim yeri daha güneyde Ağrı Dağı eteğindeydi. Bu bölgenin savunması
daha kolaydı ve ovaya da hâkim bir yerdeydi. Geçmişte bölgeye birçok topluluk
yerleşmiş ve bölgeyi yönetmiştir.
MÖ. VII. yy’a kadar bölge Urartuların elindeydi. Daha sonra bölgeye Kimmerler
ve onların ardından İskitler gelmiştir. Daha sonra bölge sırasıyla Asur, Med, Pers
ve İskender İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir. MÖ. 60 yılında bölge Roma
İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. İran’da Sasani İmparatorluğu kurulunca Iğdır
ve çevresi Doğu Roma ile Sasani İmparatorluğu arasında sürekli el değiştirmiştir.

Silahtar Mehmet Ağa’nın
“Tarih” kitabında
anlattığına göre 1664
yılında bölgede büyük
bir deprem olmuş hatta
Ağrı Dağı’nın büyük bir
parçası kopmuş ve bölge
yaşanılmaz hale gelmiştir.
Bu nedenle şehir halkı
tarım arazilerine de
yakın olmak için düzlüğe
yerleşmiştir.

Daha sonra 644-645 yıllarında Iğdır bölgesi Araplar tarafından fethedildi.
Abbasiler döneminden sonra 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı ve Anadolu
Fatihi Alp Arslan zamanında bölge ve kaleler Selçukluların eline geçmiştir. Cengiz
Han tarafından kurulan Moğol Devleti’nin istilasıyla beraber Selçukluların bölge
hâkimiyeti zayıflamıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin
Keykubat 1232 yılında bölgeyi kendi topraklarına katmıştır.
Anadolu Selçuklularından sonra önce Celayiriler sonra da Karakoyunlular
bölgeye hâkim oldu. Kısa sürede çok fazla el değiştiren bölge 1404 yılında Timur
tarafından ele geçirilir. İki yıl sonra Karakoyunlular kaleyi tekrar geri alırlar. 1469
yılına gelindiğinde Akkoyunlular bölgeye hâkim oldular. Bir süre sonra bölgede
büyük güç haline gelen Safeviler (1502) bölgeye hâkim olsa da 1514 yılında
Çaldıran Savaşı ile Osmanlı Devleti bölgeyi ele geçirmiştir.
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1736 İstanbul Antlaşması’yla Revan Eyaleti İran’da kurulan Avşar
Hanedanı’na bırakılınca Iğdır da Osmanlının elinden çıkmış oldu. 1827
yılında Ruslar bölgeyi işgal ettiler. Iğdır 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması ile
Türkiye sınırlarına dâhil olmuştur.

IĞDIRLI OSMAN BEY
Üç kıtaya hükmetmiş ve tek bir ailenin üyeleri tarafından yönetilen en
uzun ömürlü devlet olan Osmanlı Devleti Oğuzların Kayı Boyu tarafından
kurulmuştur. Kayılar, Moğol baskılarından dolayı Doğu Anadolu’ya
gelmişlerdi. Kayılar, liderleri Ertuğrul Gazi zamanında bir süre Iğdır’ın içinde
bulunduğu Sürmeli Çukuru’nda konaklamışlardır. Devletin kurucusu ve aynı
zamanda ismini de devlete veren Osman Gazi Sürmeli Çukuru’nda yani
Iğdır’da dünyaya gelmiştir.

Görsel 3-49: Osman Bey

IĞDIR YÖRESİNDE HÜKÜM SÜREN TÜRK DEVLETLERİ
Büyük Selçuklu Devleti

Akkoyunlu Devleti

Avşar Hanedanı

Anadolu Selçuklu Devleti

Safevi Devleti

Kaçar Hanedanı

Karakoyunlu Devleti

Osmanlı Devleti

Türkiye Cumhuriyeti

Timurlu Devleti

IĞDIR ADI VE KÖKENLERİ
Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Ağrı Dağı
yamacında ovaya hâkim bir yerde kale ve şehir
kurulmuştur. Kurulan şehre Hagia Maria ismi verilmiş
fakat o dönemde bölge halkı bu ismi kendi dillerine
çevirerek Surp Maria demişlerdir.

Karakalesi denildiği bilinmektedir.
Iğdır ismi ise 24 Oğuz boyundan İgdir Beg adına
nispeten bölgeye verilmiştir. Iğdır, Deniz Han’ın oğlu
olup anlamı büyüklük, ululuk, başkan, sahip ve yiğittir.

Bölge Selçuklular zamanında Türklerin eline
geçtikten sonra ise Surmari/ Sürmelü veya Sürmeli
olarak adlandırılmıştır. Bizans kaynaklarında Hagia
Maria olarak bilinen, Dede Korkut Oğuz namelerinde
Şatık Kalesi olarak da isimlendirilen kale eski Iğdır
Kalesi/ Iğdır Korganı’dır.
Bu kale dışında bugünkü Iğdır şehri ile Tuzluca
ilçesi arasında Aras Nehri kıyısında bulunan Sürmeli
Kalesi hakkında geniş bilgiye sahip olmasak da
kaynaklardan 1664 yılında yaşanılan deprem
sonucunda büyük oranda yıkıldığını ve sadece
kaleye ait bir burcun kaldığını bilmekteyiz. Bu kaleye
daha sonraları Karakale veya bölgede bulunan diğer
Karakalelerden ayrı olduğunu belirtmek için Iğdır
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Görsel 3-50: Iğdır Karakalesi

Iğdır Tarihi

SEYYAHLAR ANLATIYOR

Görsel 3-51: 1890-1900 Yılları Ağrı Dağı

Ebu Dülef : (Arap gezgin) Marsis (Ağrı) Dağı’nın suları bol akar ve azalıp
çoğalmaz. Yazın soğuk, kışın sıcak olup içimi çok güzeldir. Bu dağın tepesi yaz
kış karla örtülü olup bu karın içerisinde uzunluğu 20 zıra, büyüklüğü 10 zıra olan
çok büyük kurtlar vardır.
Gonzales de Clavijo:(İspanyol gezgin) Iğdır’dan yola çıkarak Nuh’un
Gemisi’nin durduğu dağa vardık. Bu dağ son derece yüksek ve tepesi kar ile
örtülüdür. Her tarafa kar yağmıştı ve vadiler çıplaktı. Buralarda orman yok.
Bununla beraber yerlerde bol çayır çalı vardır ve bunlar arasında birçok ırmak
akmaktadır. Dağın arkasındaydık ve yolda birtakım harabe ile gayet iri taşlardan
yapılmış temellere rastlıyorduk. Dağın eteğindeki vadilerde bazı böcekler
bulunmaktaydı ki bunlarla ipekler kırmızıya boyanırmış.
Marco Polo: (Venedikli gezgin) Nuh’un Gemisi’nin tufandan sonra takılıp
kaldığı söylenen çok büyük ve yüksek bir dağ vardır. Dağın öte yanına iki
günde geçmek zordur. Dağa tırmanmaksa hiç erimeyen ve yağdıkça çoğalan
kar yüzünden olanaksızdı. Yamaçlarındaki toprak eriyen karlarla beslendiği için
değerlidir. Burada pek çok bitki yetişir. Otlayan hayvanlar en iyi otları bulabilirler.
Mukaddesî: (Arap Gezgin) Haris (Ağrı) Dağı, İslam dünyasına tepeden
bakan bir dağdır. Kimse onun tepesine tırmanamaz. Söylendiğine göre o ve
Huveyis Dağı (Küçük Ağrı) Tâif’in dağlarıdır. Aras nehri sahillerinde bin şehir
varmış ve şu anda o iki dağın altında kalmış.

Gezgin: Ekonomik, siyasi
turistik amaçla farklı
ülkeleri gezip, gördüklerini
not alan insanlara seyyah
ya da gezgin denir.
Zıra: Eskiden insanların
kullandıkları bir ölçü
birimidir. Yetişkin
bir insanın parmak
uçlarından dirseğine
kadar olan uzunluğunu
ifade eder.

Sizler de Iğdır’da bir seyyah olduğunuzu düşünün ve gelecek nesiller için bugünkü Iğdır’ı
anlatan bir gezi yazısı yazınız.
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Görsel 3-52: Şehit Türkler Anıt Müzesi

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA IĞDIR
Sürmeli Sancağı (Iğdır) 1827 yılından itibaren 90
yıl boyunca Çarlık Rusya’nın esareti altında kalmıştır.
Ruslar, 1917 yılına gelindiğinde I. Dünya Savaşı’ndan
çekilmek zorunda kalınca silahlarını bölgede
yaşayan Ermenilere bırakmışlar ve bundan sonra
bölgede Ermeni çetelerinin katliamları başlamıştır.
Ermenilerin bu saldırıları karşısında bölgede
yaşayan Müslümanlar büyük kayıplar vermiştir.
Ermenilerin Müslüman Türkleri bölgeden silmek için
başlatmış oldukları bu katliamlara karşı Türkler, Milli
Mücadele’ye başlamıştır.
Bu olaylar yaşandığı sırada bölgede Osmanlı
Devletine ait askeri birlik bulunmadığından halk
kendisi yerel direniş grupları oluşturarak sivil halkı
savunma yoluna gitmişlerdir. Bu gelişmelerin sonucu
olarak Melekli’de kurulan “Türk- İslam Cemiyeti”
önemli hizmetlerde bulunmuştur. Melekli’de Hacı
Ekber (Tufan)’ın evinde yapılan toplantı (kongre) ile
“Iğdır Milli Hükümeti” kurulmuştur.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra
Osmanlı Ordusu Kafkas cephesinden çekilmeye
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başlayınca Ermeni çetecilerinin saldırı ve katliamları
hız kazanmıştır. Yaşanılan bu saldırılar sırasında
birçok insan canını korumak için Revan bölgesinden
Iğdır tarafına göç ederken Aras Nehri’nde hayatını
kaybetmiştir. Ermenilerin saldırılarının artması
üzerine 18 Kasım 1918’de “Aras Türk Hükümeti”
kurularak başkanlığına Emir Bey Zamanbeyzade
getirilmiştir. Iğdır halkı Ermeni çetecilerine karşı
büyük mücadele vermiş ve çok sayıda insanını da
bu mücadelelerde kaybetmiştir. Ermeni çeteciler
Iğdır’da Yaycı, Küllük, Kiti, Alikamerli, Hakmehmet,
Oba, Gökçeli, Kadıkışlak, Kacerdoğanşalı, Zülfikar
ve Karakoyunlu gibi köylerde büyük katliamlar
gerçekleştirmişlerdir.
1918- 1920 yılları arasında Ermeni çetecilere karşı
savunma yapılsa da Ermeniler Iğdır’ın birçok köyünü
işgal etmiş ve halktan binlerce kişiyi katletmişti.
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir
komutasındaki Türk ordusunun Ermeniler üzerine
saldırıya geçmesi üzerine Ermeniler yenilgilere
uğrayarak geri çekilmeye başladı.

Iğdır Tarihi

Kazım Karabekir bu konuda şunları
yazmaktadır; “11 Kasım’da karargâhımı Gümrü’ye
naklettim. Gümrü’nün doğu sırtlarında mevzi alan
Ermenilere karşı taarruz hazırlığına başladım. Bu
arada Arpaçay’ın doğusunda bazı mevzileri de işkâl
ettirdim. Ermeniler de 12 Kasım’da Iğdır’ı boşaltarak
Aras’ın kuzeyine çekildiler. 14 Kasım sabahleyin
Ermeni mevzilerine karşı taarruz başlattım. Birkaç
saatte Ermenileri iyice hırpaladık. 7 şehit ve 50 yaralı

verdik. Ermeniler 582 ölü bırakarak doğuya doğru
çekildiler. Sağ yanımızda bulunan Ermeni kıtalarına
17 Kasım’da taarruz ederek onları mağlup edip
güneye doğru püskürttüler. Ermenilerin Şahtahtı
müfrezemize saldırısı, anında geri püskürtüldü. Üçü
subay olmak üzere, 210 esir alındı.”

KÂZIM KARABEKİR

Görsel 3-53: Kazım Karabekir

1882 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Aslen
Karaman civarında olan Kasaba (eski adı: Gafriyat, şimdiki adı Kâzım
Karabekir ilçesi) köyündendir. 1902’de Harp Okulu’ndan, 1905’te
de Harp Akademisi’nden mezun oldu. 27 Nisan 1912’de binbaşılığa
terfi etti ve Balkan Savaşı’na katıldı. I. Dünya Savaşı sırasında
Çanakkale savaşlarına katıldı, Kerevizdere’de Fransızlara karşı
savaştı ve başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Rusların savaştan
çekilmesinden sonra bölgede faaliyetlerini arttıran Ermenilerle
mücadele etmek üzere Üçüncü Ordu’ya bağlı 1. Kafkas Kolordusu
kumandanlığına tayin edildi. Daha sonra İzzet Paşa Kazım Karabekir
Paşayı İstanbul’a davet etti. Erkânı Harbiye Umumiye Reisliği (Genel
Kurmay Başkanlığı) görevine getirildi. İtilaf devletlerinin İstanbul’a

yerleşmesi üzerine Anadolu’ya dönmek için yeni bir görev istedi ve sonunda önce Trabzon’a oradan
da Erzurum’a geçti. Erzurum Kongresi’nin toplanmasını ve kongre başkanlığına Mustafa Kemal
Paşa’nın getirilmesini sağladı. Ağır kış şartlarına rağmen Erzincan’ı, Erzurum’u ve Iğdır’ı geri alarak
bölge halkını Ermenilerin katliamından kurtardı. Kâzım Karabekir doğuda Ermeni mezalimi sonucu
yetim kalan dört bin kadar çocuğa sahip çıktı. Çeşitli okullar açtırarak bu çocukların yetiştirilip vatana
faydalı kişiler olmalarını sağladı. 26 Ocak 1948 yılında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını
kaybetti.

1. 1064 – Iğdır Büyük Selçuklu Devleti hakimiyetine girmiştir.
Aşağıdaki tarihleri yukarıdaki gibi doğru şekilde doldurunuz.
1232 –
1514 –
1736 –
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Neler Öğreneceğiz
Iğdır’a komşu illeri ve
ülkeleri öğreneceğiz.

Komşu Ülkeler
ve Şehirler

Hazırlık Çalışması
Komşu illerden hangisine
seyahat ettiniz sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşın.

Iğdır, Doğu Anadolu Bölgemizin Erzurum-Kars
Bölümü’nde yer almaktadır. Güney ve güneybatısında Ağrı, kuzey ve kuzeybatısında ’da Kars ili ile sınır
komşuluğu bulunmaktadır. İlimiz Anadolu coğrafyasında üç ülkeye olan doğal sınırıyla özel bir
yere sahiptir. Doğusunda Azerbaycan’a bağlı
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Güneydoğusunda
İran, Kuzeydoğusunda Ermenistan yer
almaktadır. İran’la Boralan, Ermenistan’la Alican, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ilede Dilucu sınır kapılarımız
bulunmaktadır. Bu sınır kapılarından
sadece Aras Nehri üzerinde inşa edilen ve umut
köprüsü ile iki kardeş ülkeyi bir birine bağlayan
Dilucu Sınır Kapısı faaliyet göstermektedir.
Yıllık yaklaşık yarım milyon yolcu giriş çıkışının
yapıldığı bu kapı uluslararası ulaşım ve ticarette büyük bir hareketlilik oluşturarak, ilimizin
dolayısıyla ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Nahcivan ile derin ve uzun
süreli kurulan bu gönül köprüsü sadece ekonomik
anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da renkli
ve güçlü bir yapı oluşmasını sağlamıştır.

Görsel 3-54: Iğdır Merkez
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İlimiz 1927 yılına kadar eski bir sancak merkezi
olan Beyazıt’a bağlı iken 1934’te Kars’a bağlı bir ilçe
halini almıştır. 27 Mayıs 1992 yılında vilayet statüsüne kavuşan Iğdır’ın bu tarihi süreçte Ağrı ve Kars
illeri ile sosyal, kültürel ve tarihsel anlamda birçok
benzer özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ilimizin

Komşu Ülkeler ve Şehirler

Görsel 3-55: Ağrı Dağının Doğubayazıt (Ağrı) tarafından görünümü

Görsel 3-56: İshakpaşa Sarayı
(Doğubayazıt-Ağrı)

komşularıyla sıcak ve samimi ilişkiler kurmasını sağlamıştır. Örneğin
dünyanın en büyük dağlarından biri olan “Ağrı Dağı” Ağrı ilimizle ortak
sınırlar içinde yer almaktadır. Her iki ilin doğal güzelliği ve kültürel mirası olan Ağrı Dağı; efsaneleri, şiirleri ve türküleri ile hem Ağrı, hem de
Iğdır ilinde bilinirliğini koruyarak müşterek sözlü kültürümüze malzeme
oluşturmuştur. Yine Kars ilimizle halk oyunları, geleneksel el sanatları,
yeme-içme gibi gündelik yaşamdaki birçok değerin ortaklaşa yaşandığı ve yaşatıldığını söyleyebiliriz. Komşu şehirlerimizle oluşturulan bu
güzelliklerin dışında, ekonomik, çevresel sorunlar, sınır ilişkisi ve turizm
gibi alanlarda da iş birliği yapıldığı görülmektedir. Nitekim Iğdır, Kars ili
sınırlarında bulunan Ani Harabeleri, Sarıkamış kış turizmi tesisleri ile Ağrı
ili sınırları dâhilindeki İshak Paşa Sarayı gibi önemli turizm alanlarının
geçiş güzergâhında yer almaktadır. Bu da ilimizin her konuda komşu
illerle ortak projeler üretmeye müsait olduğunun bir göstergesidir.
Bu benzerliklerin dışında ilimizi bölgede ve komşu iller arasında farklı
ve özel kılan birçok özellik bulunmaktadır. Iğdır, Kars’a 136 km, Ağrı’ya
141 km mesafede bulunmasına rağmen yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından adı geçen illerle farklılık göstermektedir. Doğu Anadolu’nun
Çukur Ovası olarak da bilinen Iğdır; pamuk, kaysı ve üzüm gibi sıcak
iklimlere ait tarım ürünlerini yetiştirirken yanı başında bulunan Ağrı ve
Kars illeri ülkemizin en sert ve karasal iklimine sahiptir.

Görsel 3-57: Ani Harabeleri (Kars)

İlimizde Ağrı Dağı İle ilgili efsaneler, söylenceler, mani
ve şiirleri araştırıp sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
Görsel 3-58: Kars
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OKUMA PARÇASI
PAMUK
Kahramanlık, minnet ve gurur...
Arkadaşlar ben geçen yıl babamla beraber Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katıldım. Her yıl 6 Ocak’ta
düzenlenen törenlerde 1915 yılında Kars’ı Ruslardan geri almak için harekâta katılan 90 bin askerimizin donarak
şehit oluşu anılmaktadır. Bu anma etkinliklerine ülkemizin her yerinden yüzlerce insan katılmaktadır. Babamla sabah saat altı gibi yola çıktık. Tuzluca üzeninden Kars’ın Kağızman ilçesine doğru yol alırken Aras Nehri
kanyonunun kışın bile çok güzel olduğunu ve bu doğal güzelliğin ancak Kağızman -Tuzluca yolunun izlenerek
görülebileceğini fark ettim. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra Kars Merkez’e geldik. Küçük bir mola verdikten sonra Sarıkamış’a gitmek için tekrar yola koyulduk, babam yolda Iğdır’ın eskiden Kars’ın bir ilçesi olmasından dolayı
iki komşu ilin birçok ortak noktası olduğunu söyledi. Mesela bizim ailecek çok sevdiğimiz aynı zamanda yöresel
yemeğimiz olan bozbaş’a Karslıların ‘Piti’ dediğini söyleyince çok şaşırmıştım. Babam küçükken buradaki akrabalarını ziyaret ettiğini en çokta 21 Mart’ta yani Nevruz’da buralara geldiğini söyledi. Buradaki akrabaları ile tıpkı
Iğdır’daki gibi Nevruz ateşininden atladıklarını ve yumurta tokuşturduklarını söyleyince
bendeki heyecan iki katına çıktı. Kendimi bir an Iğdır’daymış gibi hissettim ama en
çok etkilendiğim şey, bugünün anlam ve önemine hitap eden bir diğer güzellikti.
Babam “Sen Şeyh Şamil’i biliyor musun Pamuk” deyince “Evet baba okulda bize
Şeyh Şamil oyununu öğretmişlerdi” dedim ama sanki bilmem gereken başka
şeyler olduğunu hissettim. Babam Kafkasya’da Ruslarla yapılan uzun savaşlarda
burada ki kardeşlerimizin direnişini simgeleyen ünlü savaş kahramanı Şeyh Şamili
anlatı. Ayrıca Şeyh Şamil oyununun folklorik olarak hem ilimizde hem de komşu
ilimiz Kars’ta yoğun olarak yaşatılmaya çalışılmasının ortak duygu ve yaşayışlara örnek olarak gösterilebileceğini söyledi. Nihayet Sarıkamış’a vardık. O
büyük kalabalığın, içinde elimizde bayraklarla büyük bir minnet ve gururla
Sarıkamış Şehitliği’ne doğru yürüdük.
Komisyon tarafından yazılmıştır.

Görsel 3-59
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1. Aşağıda komşu illerle beraber ilimizle ilgili birtakım bilgiler verilmiştir. Doğru olan bilgileri isimleri
verilen illerin altında boş bırakılan kutucuklara işaretleyelim.
Iğdır

Kars

Ağrı

Pamuk yetiştirilir.
Ağrı Dağı ile ortak sınırımız olan il.
İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir.
Kış turizminde önemli bir merkeze sahiptir.
Ani Harabeleri’nin bulunduğu il.
1. Aşağıda 2019 yılı Dilucu Sınır Kapısı yolcu giriş- çıkış sayısını belirten bir grafik verilmiştir. Buna
göre ilimizi ziyaret eden turist sayısının en yoğun olduğu mevsim hangisidir?
Aylar

Giriş

Çıkış

Ocak

23650

26315

Şubat

25302

22190

Mart

27200

27610

Nisan

30018

24892

Mayıs

35327

26562

Haziran

40838

38310

Temmuz

40382

40245

Ağustos

43325

41009

Eylül

30110

23740

Ekim

29050

23031

Kasım

27904

26923

Aralık

25679

26408

Toplam

378.723

347235

KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ
Kardeş şehir; bir ilin ya da yerleşim alanının belirlenen sınırlarının dışındaki başka bir il ya da yerleşim
alanlarıyla ticaret, alışveriş, sosyal ve kültürel anlamada ortak hareket etme düşüncesine dayalı bir protokoldür.
Iğdır, sahip olduğu coğrafi konumdan ve zengin kültürel çeşitlilikten dolayı birçok il ve farklı ülkelerin
şehirleriyle kardeş şehir olma potansiyeline sahiptir. İlimiz Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki birçok ille kardeş
il olmayı hedefleyen ve henüz yazışma aşamasında bulunan birçok projeye imza atmıştır.

Komşu ve kardeş şehir kavramlarını araştırarak ilimizin ülkemizde hangi illerle
kardeş olmasını isterdiniz?
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Komşu ve Kardeş Şehirlerimiz

OKUMA PARÇASI
ARAS
Yanı başımızdaki hazinemiz Ağrı……
Arkadaşlar budan birkaç ay önce TRT’nin Belgesel kanalında Ağrı ilimizle ilgili bir belgesel izlemiştim. Ağrı
ilimizin önemli bir tarihi geçmişi olması ve gezilip görülecek alanlarının çok fazla olması bu kente olan merakımı
arttırdı. Benim bu ilgimi fark eden annem eğer istersem Ağrı’ya küçük bir gezi yapabileceğimizi söyledi. Önümüzdeki ilk pazar günü babamla annem ortak bir gezi planı oluşturduktan sonra yola koyulduk. Her şeyin çok çabuk
geçekleşmesine çok şaşırmıştım. Babam bunu anlamış olacak ki; “Seni anlıyorum. Bu kadar işin gücün içinde
seni Ağrı’ya götürme fikri garip geldi ama bu gezi günü birlik olacak yani akşama döneriz.” dedi. “Nasıl yani, Ağrı
bu kadar yakın mı?” dedim. Annem: “Yaklaşık 40 dakika sonra merak ettiğin kente varmış olacağız.” deyince
sadece bakakalmıştım. Doğru ya muhteşem Ağrı Dağı, Ağrı halkıyla ortak değerimizdi. Bunu nasıl anlamamışım,
diye söylendim. 40 dakika sonra Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine varmıştık ve arabamızla bir dağ yolunu tırmanıyorduk. Bu güzergâhı belgeselde görmüştüm. Babam bizi İshakpaşa Sarayı’na götürdü. Sarayı gezdik. 1700’lu
yıllarda yapılan sarayın harika bir mimarisi vardı. Babam geçen yıl şehir dışından
gelen arkadaşlarını da buraya getirmiş. Arkadaşlarını Iğdır Havaalanı’ndan
alıp buraya getirdiğini söyleyince çok merak ettim. “Ağrı’da hava alanı yok
mu?” dedim. Babam da, “Var ama Doğubayazıt Iğdır’a daha yakın olduğu
için genellikle bu yol tercih edilmektedir” dedi. Daha sonra Diyadin Termal Tesislerinin olduğu Diyadin ilçesine geldik. İlçede küçük moteller ve
dinlenme tesisleri vardı. Zamanımız yetersiz olduğu için çok fazla gezemedik ama ilçedeki kaplıcalardan dolayı yoğun kükürt kokusu her şekilde
hissediliyordu. Diyadin’den sonra Taşlıçay üzerinden Ağrı kent merkezine geldik. Yemek için bir lokantaya girdik. Babam garsona buranın
en tanınmış yöresel yemeğini sordu o da bize ‘abdigor köftesidir’
dedi. Sipariş verdik. Getirdi. Görünüm itibari ile Iğdır’daki taş köftenin
aynısıydı. Daha sonra Ağrı il merkezini gezdik. Kendimi bu şehirde hiç
yabancı hissetmedim. Zihnime yerleşen Ağrı Dağı’ndan kalma Ağrı kelimesi
bizi bu kentle doğal bir beraberliğe ve komşuluğa sürüklemişti.
Komisyon tarafından yazılmıştır.
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Değerlendirme Testi

DEĞERLENDİRME TESTİ
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘’D’’ yanlış olanların başına ‘’Y’’ harfini yazınız.
(

) Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan zamanında Iğdır bölgesi Selçukluların eline geçmiştir.

(

) Iğdır 3 Aralık 1920 tarihinde Ermeniler ile yapılan Gümrü Antlaşması ile Türkiye’ye katıldı.

(

) İlimizde nüfusunun büyük bir bölümü dağlık alanlarda yaşamaktadır.

(

) Orman bakımından Iğdır ülkemizin en zengin yerlerinden biridir.

(

) İlimize en uzak konumda olan ilçemiz Aralık ilçesidir.

(

) Iğdır Türkiye’nin en az yağış alan illerinden birisidir.

(

) Iğdır, Oğuz Han’ın çocuklarından Deniz Han’ın oğlu olup anlamı büyüklük, ululuk, ve yiğitliktir.

(

) İlimizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Karakoyunlu’dur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarını
yerleştiriniz.
Tekaltı Osmanlı Karakoyunlu Hayelan Sarıkamış

Ermenilere 1992 Sel Deprem Gürcülere

Iğdır ve çevresi 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı sonrası …………… Devleti’nin eline geçmiştir.
Dağlık alanların geniş yer kaplaması Tuzluca’da ……………..olayının daha fazla görülmesine neden
olmaktadır.
..................................Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden birisidir.
Ülkemizin en önemli kayalık dağlarından birisi olan ...............................Dağı Iğdır’da yer almaktadır.
Rusya 1. Dünya Savaşı’ndan çekilince Iğdır ve etrafındaki şehirleri …………......... bırakmıştır.
İlimiz ikinci dereceden …………… kuşağında yer almaktadır.
Iğdır.......................tarihinde Kars’tan ayrılarak il olmuştur.
Aşırı yağışlar ya da ani kar ve buz erimeleri sonucunda oluşan.............................. en önemli doğal
afetlerden birisidir.
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1) Mikroklima iklim alanları çevresine göre
farklı iklim özellikleri gösteren dar alanlara denir.
Soğuk iklim kuşağında görülen küçük ılıman
bölgeler ya da ılıman veya sıcak iklim kuşağında
görülen soğuk serin bölgeler böyle adlandırılır.
Örneğin; Iğdır’da yaz kuraklığı ve sıcaklıkların
yüksek olması nedeniyle nedeniyle Pamuk
yetiştirilir.
- Rize de kışların ılık geçmesi sonucunda
Turunçgil ve Kivi gibi meyveler yetişir.
- Artvin’in Yusufeli ilçesinin çevresi dağlarla
çevrili olmasından dolayı sıcaklıklar artmış ,
yağış azalmıştır. Akdeniz iklimi etkileri görülmesi
neticesinde de zeytin yetiştirilmektedir .
Sadece yukarıda verilen bilgilere dayanarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Iğdır mikroklima iklim alanıdır.
B) Her mikroklima iklim alanı çevresine göre
farklılık göstermez
C) Rize’de kivi yetişmesinin nedeni mikroklima
alanı olmasıdır.
D) Akdeniz iklimi görülen yerlerde zeytin
yetiştirilebilir.

2) - Iğdır’ın doğal bitki örtüsünü Karasal İklimin
doğal bitki örtüsü olan bozkırdır. Şehrimiz
Orman bakımından da ülkemizin en yoksul
bölgelerinden biridir.
- Iğdır’ın Orman bakımından fakir olmasının
nedeni, yağış miktarının düşük olması ile yaz
kuraklığının olması ve toprakta tuz ve kireç
oranının yüksek olmasıdır.
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Karasal iklim bölgelerinde orman az olur.
B) Iğdır’da yağış miktarı düşüktür.
C) Kuraklığın bölgelerde orman bakımın dan
zengin yerlerdir.
D) Iğdır’ topraklar tuzlu ve kireçlidir.
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3) İlimizde nüfus her yere eşit bir şekilde
dağılmamıştır. Yeryüzü şekillerinin uygun olduğu,
iklim ve ulaşım şartlarının elverişli olduğu tarım,
ticaret, sanayi gibi birçok ekonomik faaliyetin
bir arada yapılabildiği ova kesimi yoğun olarak
nüfuslanmışken, Yüksek ve engebeli arazilerin
olduğu, iklim ve ulaşım şartlarının elverişsiz
olduğu, hayvancılık dışında herhangi bir
ekonomik faaliyetin yapılamadığı dağlık kesim
seyrek nüfusludur.
Yukarıdaki bilgilere göre ilimizde hangi alanlar
yoğun nüfuslu olamaz?
A) Sanayinin geliştiği yerler
B) İklim ve ulaşımın elverişsiz olduğu yerler
C) Tarım yapma imkanlarının olduğu yerler
D) Yeryüzü şekillerinin elverişli olduğu yerler
4) Nüfusumuzun yarıdan fazlası şehir
merkezlerinde yaşamaktadır. Bunun en önemli
nedeni ise yaşadığımız yüzyılda insanların
genellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştiği.
Fabrikaların olduğu, ticaretin, turizm etkinliklerinin
daha çok yoğunlaştığı şehir merkezlerine
toplanmasından kaynaklanmaktadır
Yukarıdaki metne göre Aşağıdakilerden
hangisi nüfusun şehirlerde toplanmasının
nedenlerinden değildir?
A) Şehirlerde sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
B) Şehirlerde fabrikaların olması
C) Şehirlerde eğitim hizmetlerinin gelişmiş olması
D) Şehirlerde sinemaların olması

Değerlendirme Testi

5) Doğal afet, insan etkisi olmadan, doğada
kendiliğinden meydana gelen ve büyük yıkımlara
sebep olan felaketlerdir.
Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak aşağıdaki
olaylardan hangisi bir doğal afet olarak kabul
edilemez?
A) Deprem
C) Çığ

B) Sel
D) Nükleer Sızıntı

6) - Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar
gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması
ve sürüklenmesi olayına erozyon denir. En
önemli erozyon sebepleri su ve rüzgardır.
- Erozyon, doğal dengenin bozulmasına,
arazinin verim değerinin düşmesine, barajların
dolmasına ve tarım alanlarının kum ve çakıllarla
kaplanmasına sebep olmaktadır.
Sosyal bilgiler dersinde erozyonun sebeplerini
ve zararlarını öğrenen Ali bu konuda çalışmalar
yapan bir vakfa veya derneğe üye olmaya karar
verir. Buna göre Ali aşağıdaki vakıflardan
veya derneklerden hangisine üye olması
gerekir?
A) Kızılay
C) TEMA

B) AKUT
D) LÖSEV
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Çalışan Iğdır

Neler
Öğreneceğiz
1

2

3
4

Iğdır’da Ekonomik
Faaliyetler
Dünden Bugüne
Zanaatlerle Iğdır
Yeşil Iğdır’ımız
Iğdır’da Ulaşım

Iğdır ve Ağrı illerinin sınırında 2 bin 241
metre yükseklite bulunan Balık Gölü
Fotoğraf: Hüseyin YILDIZ & Bülent
MAVZER arşivinden.
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Neler Öğreneceğiz

Iğdır’da
Ekonomikk
Faaliyetler

Halkımızın başlıca geçim
kaynaklarını öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini
sağlayabilmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyetler denir.
Iğdır ilinde gerek iklim koşullarının uygun olması, gerekse geniş
bir ova üzerinde kurulmuş olması nedeniyle ekonomik faaliyetler
çeşitlilik göstermektedir. Şimdi ilimizdeki bu ekonomik faaliyet kollarını
inceleyelim.

İlimizde tarım
faaliyetlerinin çok yoğun
olarak yapılmasının
nedenlerini araştırarak
arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Ekonomik faaliyet
kollarından hangilerini
tanıyorsunuz?

TARIM
İlimizdeki en önemli ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Iğdır, çevresine
göre ılıman iklimi ve verimli tarım arazileriyle önemli bir merkezdir. Aras
Nehri’nin suladığı Iğdır Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli
bitkisel üretim alanlarından biridir.

İlin en büyük tarım işletmesi olan

Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Dil Ovası kısmındadır.
İlimizde yetiştirilen en ilgi çekici tarım ürünü, ülkemizde genellikle
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda yetiştirilen pamuktur. Pamuk
tarihin eski devirlerinden beri yörede yetiştirilmektedir. Bunu mümkün
Görsel 4-1: Pamuk

kılan temel faktör, bölge ikliminin çevresine göre bir mikroklima alanı
oluşturmasıdır. Pamuk yetiştirilmesi için gereken sıcaklık değeri 20 °C’dir.
Ancak bu sıcaklık değeri Iğdır Ovası’nın yıllık sıcaklık ortalamasından
biraz düşük de olsa yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamaları pamuk
için elverişli bir ortam yaratmaktadır.
Yine dünyaca ünlü olan ve ‘’şalak’’ adını verdiğimiz kayısı türü de ilimizin
sembollerindendir. Çekirdekleri kuruyemiş olarak da tüketilebilmektedir.
Erkenci bir çeşit olduğundan haziran ayının son haftasında olgunlaşmaya
başlar.

Görsel 4-2: Iğdır Kayısısı
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Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası arasında
yürütülen çalışmalar sonucu, Iğdır Kayısısı için coğrafi işaret
alındı.
Coğrafi İşaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri
itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret”
(Cİ) denir.

Iğdır’da Ekonomik Faaliyetler

Iğdır kayısısı artık ihraç
ediliyor
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurova’sı olarak
bilinen Iğdır’da kayısı ihraç edilmeye başlandı.
Yıllardan beri ihraç edilemeyen Iğdır’ın meyve
ve sebzesi artık Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna’ya
ihraç edilmeye başlandı. Geçen yıl başlayan kayısı
ihracatının bu sene de artarak devam ettiğini
belirten iş adamı Atış Bağrı, “İki yıldır Rusya,
Azerbaycan ve Ukrayna piyasasına kayısı ihraç
ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 150 ton kayısı ihraç
ettik. Bu sene hedefimiz 200 tondur. Amacımız
çiftçinin ürününü değerlendirmek ülkemize
döviz kazandırmaktır. Dünyanın en güzel sofralık
kayısısı Iğdır’da yetişmektedir. Iğdır piyasasından
birinci sınıf seçme kayısıları alıyoruz. Soğuk
hava deposunda 2 gün soğutup sonra da tırlara
yükleyerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti,
oradan da İran üzerinden Azerbaycan, Rusya
ve Ukrayna’ya gönderiyoruz. Bu ülkelerdeki
insanlar Iğdır kayısısını sevdiler. Özel ambalajlı
kutular yaptırarak birinci sınıf kayısıyı her yerde
tanıtıyoruz. Bir ürünü sattıran dış görünüşü
ve ambalajıdır. Bu kaysının ana vatanı Sürmeli
Çukuru yani Iğdır’dır.” dedi.
Görsel 4-3: Kayısı Bahçesi

Iğdır Ovası’nda üretilen domates ve karpuzun önemli bir kısmı Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Van
ve Erzurum gibi illere pazarlanmaktadır. Ovada üretilen sebzelerden kavun, karpuz ve domates dışındaki
sebzeler daha çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek
önemli bir yer tutmaz.
Her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği ilimiz toprakların %34’ü tarım arazisi olarak kullanılırken %39’u
çayır ve mera %26’sı ise tarım dışı arazilerden oluşmaktadır. Ormanların oranı ise sadece %1’dir.

%26

Tarım Dışı Arazi

Orman
Arazisi

(Hazine, Taşlık,
Metruk, v.s.)

%1

Çayır Mera
Arazisi

%39

%34 Tarım Arazisi
Görsel 4-4: Arazi Dağılımı
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Görsel 4-5: Arı Kovanları

HAYVANCILIK
İlimizdeki ikinci önemli ekonomik faaliyet ise hayvancılıktır. Özellikle küçükbaş hayvancılık oldukça yaygındır.
Canlı hayvan ticaretine yönelik olarak çok sayıda koyun yetiştirilir. Bu yüzden küçükbaş hayvancılık birinci,
büyükbaş hayvancılık ise ikinci sıradadır. Koyun sürüleri, yazın yaylalardaki sulak çayırlara çıkarılarak otlatılır.
Hayvanlardan sağılan sütlerin değerlendirildiği mandıralarda tereyağı ve kaşar peyniri üretilir. İl çevresinde
özellikle “Mor Karaman” cinsi koyun yetiştirilmektedir. Yetiştirilen koyun sayısı yıldan yıla değişiklik gösterse de
son yıllarda azalma eğilimindedir. İlimizde keçi yetiştiriciliği koyunculukla bir arada yürütülmektedir. Toplam keçi
sayısı 25,000-50,000 arasında sürekli değişmektedir. Kıl keçisi yetiştiriciliğini teşvik eden en önemli faktör, bu
hayvanların süt verimlerinin koyunlara oranla daha çok olmasıdır. Ayrıca keçi, dağlık kesimlerde en ulaşılmaz
otlara bile ulaşabilmektedir. Ovada büyükbaş hayvancılıkta ilimiz ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir.İlimizde
büyük ölçüde mera hayvancılığı yapılmaktadır. Bunun yanında, besi hayvancılığı da giderek önem kazanmıştır.
Ayrıca bölgede süt verimi yüksek olduğu için az da olsa manda beslenir. Çünkü manda ineğe göre daha uzun
süre ve miktarda süt verir ve et verim ortalaması inekten daha fazladır. İlin toplam manda varlığı 2,000-7,000
arasında değişmektedir. Ayrıca ilimizde yük çekmek için beslenmekte olan az sayıda at ve eşek vardır.
Ovadaki kümes hayvancılığında ilk sırayı tavuk alır. Onu
hindi, ördek ve kaz gibi çeşitli kümes hayvanları takip eder.
Çok eskiden beri sürdürülen bu faaliyet, ilkel metotlarla ve
ıslah edilmemiş ırklarla daha çok aile tavukçuluğu şeklinde
sürdürülmektedir. İlimizde 1.186.295 adet küçükbaş, 159.381
adet büyükbaş hayvan, 113.920 adet kümes hayvanı ve 10.058
adet arı kovanı bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan varlığımız
Türkiye’nin %3.06’sını büyükbaş hayvan varlığımız ise
%1.12’sini oluşturmaktadır. Tuzluca ilçemizde arıcılık oldukça
gelişmiştir. İlçemiz balıyla meşhurdur. Iğdır Arı Yetiştiricileri
Görsel 4-6: Küçük Baş Hayvancılık
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Birliği Başkanı ”İlimizde 300 civarında arıcı bulunuyor. Bunların

Iğdır’da Ekonomik Faaliyetler

%80’i Tuzluca ilçesinde ve köylerinde arıcılık yapıyor.
Tuzluca flora zenginliği ve iklim çeşitliği ile verimli
bir ilçe. Iğdır’da organik bal üretiliyor. Arılar 50 çeşit
bitkinin bulunduğu bir ortamda bal yapıyor.’’ dedi.

1.186.295

159.381

Kümes
Hayvanı

113.920

Arı
Kovanı

10.058

Görsel 4-7: Iğdır’daki hayvancılık verileri

SANAYİ
Ham maddeleri, işlenmiş madde haline getirmek için gerçekleştirilen
üretim ve bu üretimde kullanılan araçların tümüne sanayi denir. Sanayileşme
kalkınmanın temel unsuru olarak kabul edilir. Bir yörede sanayinin gelişmesi,
altyapı imkanları, gelir seviyesi, sermaye birikimi gibi pek çok faktöre bağlıdır.
Iğdır coğrafi konumu, 3 ülkeyle sınır olması, düz arazi yapısı, genç nüfusu,
üniversitesi, havalimanı ve iklimi sayesinde imalat ve tarıma dayalı sanayi
konusunda son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Organize sanayi
bölgemizde halen kurulu bulunan 22 adet fabrikada 700 işçi çalışmaktadır.
İlimizde süt ve süt ürünleri fabrikası ile konserve fabrikasının yanı sıra, yem,
plastik ve geri dönüşüm, asansör imalatı, pvc kapı imalatı, yapı kimyasalları
, deterjan, bims, strafor, çöp konteyneri üreten fabrikalar bulunmaktadır.
Tekstil alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirilmektedir. Iğdır
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: ‘’2020 yılı içinde açılacak olan yeni tekstil
fabrikaları ile birlikte ilimiz genelinde sadece tekstil sektöründe 2000 kişinin
istihdam edileceğini belirtti’’.

Görsel 4-8: Kapı Fabrikası

İlimizde kurulu bulunan Gaziler, Bayra ve Kiti hidroelektrik santrallerinde
yıllık yaklaşık 76 GW elektrik üretimi yapılmaktadır.

Hidroelektrik Santral
(HES): Su gücünden
yararlanılarak elektrik enerjisi
üreten santrallere hidroelektrik
santral denir.

Görsel 4-9: Konteyner fabrikasında kaynakçı

İlimize yatırım yapacak bir iş adamı olsan bize nasıl bir proje önerirsin?
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TURİZM
İlimizdeki ekonomik faaliyetlerden birisi de turizmdir. İlimiz turistlerin ilgisini çekebilecek doğal ve tarihi
güzelliklere sahiptir. Tarihi, kültürü, folkloru, doğa güzellikleri ve iklim özellikleri ile dört mevsimi bir arada
yaşayan ve üç ülke ile sınır olan ilimizin ayrı bir güzelliği de ovasındaki meyve bahçeleri, pamuk tarlaları;
yamaçlarındaki kır çiçekleri, yaylalar, doğal su kaynakları ile hayat veren Aras Nehri ve Iğdır’ın her
noktasından görülebilen Ağrı Dağı kentin turizm potansiyelini ortaya koyar. Son yıllarda Ağrı Dağı’na tırmanmak
için gelen dağcıların sayısında büyük artışlar görülmektedir. Bunların yanında Karakoyunlu Açık Hava
Müzesi, Süreyya Çeşmesi, Melekli Kültepe yontma taş devri dönemine ait kalıntı, mağara ve kaya mezarları,
Türkiye’nin en yüksek anıtı olan Şehit Türkler Müzesi, Eski İpek yolu güzergahında kurulu tarihi Ejder
Kervansarayı, Karakale, Çakırtaş Kul Yusuf ve Aralık Hacı İbrahim Gödek Kümbetleri, Tarihi Koçbaşı Mezar
Taşları İlimizdeki tarihi eserlerdir. Ayrıca Tuzluca İlçemizde bulunan Tekelti Dağı, Tuz Mağaraları, ülkemizde
bulunan 490 kuş türünün 266’sını kendi bünyesinde barındıran Karasu ve Aras Cıyrıklı su vadisi ile dünyada
eşi benzeri olmayan üç ülkeye sınır olma özelliği de turizm açısından Iğdır’ın önemli bir potansiyele sahip
olduğunu bize göstermektedir.

Görsel 4-11: Ağrı Dağı Zirvesinde Dağcılar

Görsel 4-10: Şehit Türkler Anıt Müzesi

Şehit Türkler Anıt Müzesi: İlimizde
bulunan Şehit Türkler Anıt Müzesi Türkiye’nin
en yüksek anıtı olup, yüksekliği 43.50 m. dir.
Görsel 4-12: Ejder Kervansarayı
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TİCARET
İlimizin üç ülkeye komşu olması, önemli ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantılarına sahip olması,
olumlu iklim koşulları ile verimli tarım arazilerine sahip olması ticareti de olumlu yönde etkilemiştir. İlimizdeki
ticareti canlı tutan en önemli unsurlardan birisi Nahçıvan ve İran’la yapılan sınır ticaretidir. Bu sayede
ilimizde taşımacılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: “Halen ilimizde
c2 belgesi verdiğimiz, uluslararası alanda taşımacılık yapan 60 civarında tır şirketi bulunmaktadır. Tır
taşımacılığında Doğu Anadolu Bölgesinde birinci sıradayız.” dedi.
İlimizde üç tane sınır kapısı bulunmaktadır. Bunlardan, ulaşıma açık olan Dilucu sınır kapısı Iğdır il
merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıktadır. Bu sınır kapısına Aralık ilçesi üzerinden ulaşılabilmektedir.
İkinci sınır kapısı Ermenistan’la aramızda bulunan Alican sınır kapısıdır. Iğdır – Aralık yolunun 8’inci
km’sinden ayrılan bir yolla bu sınır kapısına ulaşılmaktadır. Yolun devamında Ermenistan’ın başkenti
Erivan’la bağlantı kurulmaktadır. Ancak bu sınır kapısı siyasi nedenlerden dolayı kapalı olduğundan söz
konusu yol pek işlek değildir. Bir diğer sınır kapısı ise İran’la aramızda bulunan Boralan sınır kapısıdır. Bu
sınır kapısı da günümüzde ulaşıma kapalıdır. Bu sınır kapılarının açılması ilimizdeki ticari faaliyetleri daha
da canlandıracaktır. İl merkezimizde ise, Halk arasında Rus pazarı olarak bilinen Adil Aşırım Çarşısı, Tebriz
Pazarı, Yeraltı Çarşısı, Cumhuriyet Caddesi ve Vali Konağı Caddesi, Iğdır’da şehir ticaretinin canlı olduğu
yerlerdir. İlimizde ticaret hayatını olumsuz yönde etkileyen nedenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
İlimizin sınırda yer alması. Büyük şehirlere uzak olması. İşlek karayolları üzerinde bulunmaması.
Şehirleşme olgusunun zayıf olması. Sanayinin gelişmemiş olması

ULAŞIM
İlimiz genel anlamda bir ova üzerinde kurulduğu için ulaşım şartları oldukça elverişlidir. İlimiz kara yoluyla
Erzurum, Kars, Ağrı gibi çevre illere bağlanırken, Nahçıvan, İran ve Ermenistan gibi ülkelere de kara yolu
bağlantısı bulunmaktadır. (İran’la aramızda bulunan Boralan sınır kapısı ile Ermenistan’la aramızda bulunan
Alican sınır kapıları günümüzde ulaşıma kapalıdır.)
Ayrıca İlimizde hava yolu ulaşımı da mevcuttur. Iğdır merkez ilçeye bağlı Küllük köyünde bulunan Iğdır Şehit

Görsel 4-13: Ağrı Dağı’na uzanan yol
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Bülent Aydın Havalimanı iç hat uçuşlarına hizmet etmektedir.
Ayrıca Ağrı ilimizin Doğubayazıt ilçesi de büyük ölçüde hava yolu
ulaşımında Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanını kullanmaktadır.
İlimiz Bölgenin kara yolu bağlantısını sağlamaya uygun bir
konumda bulunmaktadır. Üç ülkeye komşu olmamız sebebiyle
İran ve Nahçıvan sınır kapılarına en yakın ulaşım Iğdır üzerinden
sağlanmaktadır. Özellikle İlimiz 130 km uzunluğundaki IğdırKars yolu aynı zamanda Kars-Göle üzerinden Çoruh Nehri
ve Oltu Çayı’nın açtığı doğal vadilerden geçerek Karadeniz
kıyısındaki Hopa ilçesine bağlanır. Bunun yanında Erzurum ve
Kars bağlantıları Tuzluca ilçesi yakınlarında birleşerek Iğdır ve
Doğubayazıt üzerinden Gürbulak sınır kapısına kadar uzanır.
Iğdır ilinin Hopa-İran karayolu üzerinde bulunması, bölgedeki
birçok aileyi taşımacılığa yöneltmişse de bu yol üzerindeki
taşımacılık faaliyetleri yoğun değildir. Ancak Nahçıvan’la
aramızda bulunan Dilucu sınır kapısı çok yoğun olarak
kullanılmakta ve ilimiz ekonomisine hem ihracat hem de bavul
ticareti anlamında önemli katkılar sağlamaktadır.
Görsel 4-14: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı

MADENCİLİK
Iğdır ili yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir. Tuzluca ilçesinde bulunan kaya tuzu yataklarının
yanında Aralık ilçesi ile Suveren köyü yakınlarında bulunan Ponza Taşı (Suyun yüzeyinde durabilen ve
hamamlarda sırt keselemek için kullanılan delikli ve süngerimsi taş) madenine rastlanır. Tuzluca ilçesinde
bulunan tuz yataklarının rezervi yaklaşık 800 milyon ton olup, %98 oranında sodyum klorür (NaCl)
içermektedir. Tuzluca Tuz Fabrikası, aylık 100-120 ton arasında tuz üretim yapabilecek kapasitededir. Tuz
madenleri günümüzde özel sektör tarafından işletilmektedir.

Rezerv: Yatağında veya
havzasında bulunduğu
bilinen, ancak henüz
çıkarılmamış ve işlenmemiş
maden cevherleri.

Görsel 4-15: Tuzluca Tuz Mağarası
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Pamuk’un Günlüğünden,
Merhaba günlüğüm, bugün okulda sosyal bilgiler dersindeydik. Öğretmenimiz, ‘’Çocuklar ilimizde yaşayan
insanlar geçimlerini hangi ekonomik faaliyetlerden sağlıyor hiç merak ettiniz mi?’’ Diye sorduğunda hepimiz
birbirimize baktık. Kimse cevap veremeyince öğretmenimiz bizden konuyu araştırıp gelmemizi istedi. Ben de
buradan hareketle ilimizde insanların geçimini hangi ekonomik faaliyetlerden sağladıklarını araştırmaya karar
verdim.
İlimiz düz ve verimli bir ova üzerinde kurulduğu için daha çok tarım yapılıyor. Pamuk, şeker pancarı,
buğday, arpa, mısır, kayısı, elma, şeftali, domates, biber gibi birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. Ağrı Dağı’nın
eteklerine çıkıldıkça tarım faaliyetleri yerini hayvancılığa bırakmaktadır. Özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş
hayvanlar ağırlıklı olarak yetiştirilmektedir.
Öğretmenimiz bize ilimizde bulunan organize sanayi bölgesinde çok sayıda fabrikanın olduğunu söylemişti.
Biraz araştırdım, bir de ne göreyim! İlimizde süt ve süt ürünleri, konserve, yem, plastik ve geri dönüşüm,
asansör imalatı, pvc kapı imalatı, yapı kimyasalları, deterjan, bims, strafor, çöp konteyneri üreten bir sürü
fabrika varmış.
İlimiz ülkemizde üç ülkeye komşu olan tek ildir. Nahçıvan ve İran ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu
durum ilimizde ticarete olumlu yansımıştır.
Iğdır, turizm bakımından çok fazla gelişmiş olmasa da, turistlerin gezip görebilecekleri doğal ve tarihi
güzelliklere sahiptir.

1-2- ve 3. Soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
1. İlimizde hangi tarım ürünleri yetiştirilmektedir?

2. İlimizde küçükbaş hayvancılık genellikle hangi alanlarda yapılmaktadır?

3. İlimizde ticaretin gelişmesinde rol oynayan faktörler nelerdir?

4. Aileniz geçimini hangi ekonomik faaliyetten sağlıyor? Bu faaliyet hakkında bilgi veriniz.
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4

Neler Öğreneceğiz
Iğdır’da el zanaatlarını
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Bulunduğunuz ilin
zanaat ürünleri hakkında
araştırma yapınız.

Zanaat; İnsanların maddeye dayanan
gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle
birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş,
zanaat olarak tanımlanabilir. Zanaat ile uğraşan
kimselere zanaatkâr denir.
Ortak değer ve hassasiyet duygusuyla üretilenler,
toplumlara kültürel kimlik kazandırdığı gibi ulusların mevcut

Dünden
Bugüne
Zanaatlerle
Iğdır

birikimlerini de sonraki nesillere aktarır. Eski çağlardan
beri gündelik yaşamda önemli bir yere sahip olan zanaat,
ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de varlığını
devam ettirmektedir. Günümüzde sanayi ve teknolojinin hızla
gelişmesi ve ihtiyaca yönelik taleplerin daha büyük fabrikalarda
üretilmesi zanaat ürünlerine olan talebi azaltmıştır. Küçükbaş
hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilimizde, hayvanın derisi
ve yününden üretilen mamul ürünler mevcuttur.
Hayvancılığın ve özellikle yayla kültürünün devam ettiği
köylerde keçecilik, kıl çadır yapımı, halı ve kilim dokumacılığı
gibi zanaatler ön plandadır.
Ayrıca ilimizde üzerlik, tandır, soba ve semaver gibi araç
gereçlerin gündelik yaşamda çoğunlukla da kırsal alanlarda
yaşayan halkın ihtiyaçlarına yönelik sınırlı sayıda üretimi
yapılmaktadır.

TANDIR YAPIMI VE KULLANIMI
Tandır, tarih öncesi zamanlardan günümüze gelen ve
Anadolu’nun hemen hemen her yerinde kullanılan; ekmek
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Görsel 4-16: Tandırda lavaş yapan kadın

Görsel 4-17: Tandırda pişen lavaşlar

pişirme, ocak ya da ısınma aracıdır. Tandır ocakları, zahmetli bir iş olmasının yanı
sıra bilgi ve beceri gerektiren bir iştir. Günümüzde, modern hayatın dokusuna uygun
olarak sadece kırsal kesimlerde ekmek pişirme işlevini sürdüren tandır ocakları varlığını
sürdürmektedir. Bozbaş, taş köfte gibi yöresel yemeklerin katığı olan lavaş ekmeğinin
tüketiminin çok fazla olması sebebiyle bu ocaklar ilimizin lezzet kültüründe önemli bir
yere sahiptir.
Iğdır mutfak kültürü içinde ayrı bir değeri olan tandırlar, yörede “dam” denilen,
oda biçiminde ancak müstakil bir alana sahip olan mekânlarda bulunmaktadır.
Tandır damlarının içinde yer alan bu ocaklar, ağız hizasına kadar toprağa gömülü
biçimdedir. Tandır yapılırken önce gömülecek yer seçilir. Bu alan, genellikle 130-150 cm
derinliğinde kazılır. Kil ve toprak, kum eleğinden geçirilerek taş ve çakıldan arındırılır.
Eleme işleminden sonra belli oranda su, saman ve keçi ya da koyun kılı bu toprakla
karıştırılarak balçık elde edilir. Bir süre güneşte bekletilen çamur, şekil alacak kıvama
geldikten sonra üst üste örülerek ocak şekli verilir. Daha sonra havalandırma deliği
açılır ve ateşte kızartılarak kullanıma hazır hâle getirilir.
İlimizde, tandır ocakları daha çok ata-dededen gelen kültürel bir miras olup hiçbir
ticari kaygı taşınmadan, tamamen ihtiyaca yönelik amaçla üretilir. Günümüzde tandır
ustası yok denilecek kadar azdır.
Tandır yapımında olduğu gibi tandırda ekmek pişirme de ustalık ve hüner gerektiren
bir iştir. Tandır ocakları, ekmek pişirme işlevinin dışında sohbet ve hikâyelerin anlatıldığı
nostajik mekânlar olarak da bilinir.
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Görsel 4-18: Sobacı

Görsel 4-19: Semaver Ustası

SOBACILIK VE SEMAVER
Son yüz yılın gelişen teknolojisi, insanoğlunun ısınma sorununa farklı çözümler ( elektrik, doğalgaz, lpg
vb.) bulmasında etkili olmuştur. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan sobacılık, enerji kullanımındaki
çeşitlilik ve konfor göz önünde bulundurulduğunda unutulmak üzere olan meslekler grubundadır.Doğalgaz ve
kalorifer sisteminin olmadığı köylerde varlığını devam ettiren sobalar, sobacılık mesleğinin yöremizde az da
olsa devam etmesini sağlamaktadır. Iğdır Sobacılar Çarşısı’nda soba ustaları sobanın yanı sıra semaver de
yapmaktadır. Sayıları her geçen gün azalan soba ustaları, bu mesleğin en durgun döneminde olduğunu ifade
etmekteler.
Yarım asırdan fazladır sobacılık ile uğraşan esnaflardan 1957 doğumlu Hacı Kulu Erol, günümüzde bu
mesleğe gönül verenlerin sayısının azaldığını hatta çırak bile bulamadıklarını üzülerek ifade etmektedir.
Ata-dede mesleği olan sobacılığa on beş yaşında başlayan Erol Usta, mesleğe olan ilginin azalmasından
yakınmakta. Günde ondan fazla iki ağızlı badem soba yapabildiğini söyleyen Usta, eskiden özellikle sonbahar
aylarında üç yüze yakın soba sattığını ifade etmekte.
Odun ya da kömürle yakılan, daha çok su ısıtma ve çay demleme amacı ile kullanılan musluklu metal
kaplara semaver denilmektedir. Semaver; sac, pirinç, bakır ve tunç gibi madenlerden üretilmektedir. Iğdır’da,
semaverler daha çok Sobacılar Çarşısı’nda bulunan ustalar tarafından galvanizli sacdan yapılmaktadır.
Lezzetli çayların ve samimi davetlerin simgesi olan semaver, yöredeki çay kültürünün başat ögelerindendir.
Rus icadı olan semaver, bu dilde “semover (kendisi pişiren)” olarak adlandırılır.

OKUMA PARÇASI
Semaverin doldu mu?
Çayın demi oldu mu?
Sizden sual alıram,
Bize izin oldu mu?

Görsel 4-20: Çay
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çayıdır. Yazın, bahçe ve piknik alanlarında içilen semaver çayının tadına
eskilere
gerçekten de doyum olmuyor. İlde, semaverde çay içme geleneği çok
damgalı
dayanır. Özellikle Rusya, İran ve Azerbaycan’dan özel olarak getirilen
çayın ilk
(tarihi değeri olan, eski) bakır dökmeden yapılmış semaverler, kaliteli
r.
koşuludur. Öyle ki ilde hemen hemen her evde bir semaver bulunu
Iğdır’da çay içme alışkanlığının etrafında oluşmuş birtakım ritüeller de
koymak,
mevcuttur. Örneğin çay kaşığını boş bulunan çay bardağının üzerine
e saygı ve
artık çay içilmek istenmediğini ifade eder. “Zor çayı” eve gelen misafir
ı ağzına
cömert davranmanın ısrarcı ifadesinin yöresel karşılığıdır. Çay bardağ
kadar çayla doldurulmaz, yarım santim kadar boşluk bırakılır. Buna yörede
ikram
“dudak payı” denir. Semaver çayının yanında patlıcan, gül ve kayısı reçeli
etmek yine bu yöreye özgüdür.

Yörede, çay kültürü ile ilgili
kullanılan birtakım ifadeler
vardır: Bardağa istekan,
çay tabağına zir, şekere
gent denilmektedir. Çayın
demlenme şekli de yine
yöreye özgüdür. Eğer çay,
demini çok iyi almış ise
tavşankanı, horoz ibibiği
biçiminde adlandırılır.
Demini almayan çay için
de bulaşık suyu ifadesi
kullanılır. Yaprakları
deminden ayrıştırılmadan
sunumu yapılan çaya, çiçekli
çay denilmektedir.

Çevrenizde zanaatla uğraşan var mı?
Zanaatkar olsaydınız hangi zanaatı seçerdiniz, neden?
3 Sizce günümüzde bazı zanaatların yok olmasının sebepleri neler olabilir?
4 Kilim dokumayı da zanaat kabul edebilir miyiz?
1
2

BAKIRCILIK VE KALAYCILIK
Bakır madeninden mamul ürünler yapan kişilere bakırcı
denilmektedir. Anadolu’nun zenginliklerinden biri olan bakır,
özellikle mutfak araç - gereçlerinin yapımında kullanılır. Türk
mutfağındaki zengin menü, ayrı tencerelerde yemek yapma ve
ayrı kaplarda sunuma ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu
sebeple bakırcılık, mutfak kültürü içinde kendine önemli bir yer
edinmiştir.
Bakırcılığı baba ve abisinden usta - çırak geleneğine uygun
olarak öğrenen Kulu Erol; ustalarının da bu zanaatı, Iğdır’ın
ilk bilinen bakır ustası olan Hacı Nağı Avcıl’dan öğrendiğini
söylemekte. Bakır levhalar, ürünün ölçülerine göre kesilir, çekiçle
dövülerek ateşte tavlanır. Bakır levha, soğuduktan sonra örsle
tekrar dövülerek kabın şekline sokulur. Özellikle kazan ve
semaverlerde damga olur. Bu damga, eşyanın yapıldığı tarih ile
yapan ustanın adının belirtildiği birer müdürdür.
Ustaların yaptığı eşyalar, bu imzalar sayesinde bilinir, ürünün
beğenilmesi, zanaatçı için bir nevi kutsal bir övgüdür.
Görsel 4-21: Bakır Eşyalar
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Örs: Üzerinde maden
dövülen, büyükleri yere
gömülü bir kütüğe çakılı
kalın ve bir tarafı koni
biçiminde demir araç.

Bakırdan üretilen kazan, tepsi, semaver ve yöresel deyimiyle aftafa
dediğimiz ibrikler; yerlerini teknolojinin gelişmesi ile birlikte fabrikasyon
ürünlere bırakmaktadır. El işçiliği bakır üretimi, hemen hemen bitmek
üzeredir.
Kalaycılık, bakır kapların zamanla aşınarak renklerini kaybetmemesi
ve oksitlenerek sağlığa zarar vermesi nedeniyle ortaya çıkmış bir
meslektir Yörede bakırdan mamul araç - gereçlerin bir hayli fazla olması,
beraberinde kalaycılık mesleğini de getirmiştir.
Bakır kapların çabuk oksitlenip zehirleme yapmaması için yılda en
az iki kez kalaylanması gerekmektedir. İlimizde eskiden çok yaygın
olan bu meslek; sektörün cam, seramik ve çeliğe yönelmesi ile önemini
kaybetmiştir. Iğdır’da bakırcı ustaları aynı zamanda kalaylama işlemlerini
de yaptıkları için bu iki meslek gurubu hep yan yana anılmıştır.

KEÇECİLİK
Keçe; yün, kıl ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin
birbiriyle kaynaması ile elde edilen örtü, yaygı ve çadır gibi ürünlerin
yapımında kullanılan kaba kumaştır. Keçe, yeryüzünde bilinen en eski
tekstil ürünüdür. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden konar-göçer Türk
boyları, gelirken kültürlerini de getirmişlerdir. Bu kültürün içinde keçecilik
de bulunmaktadır. Soğuk iklimde yaşayan toplumlarda ısınma; sıcak
coğrafyalarda yaşayan toplumlarda ise serinlik sağlama ve su geçirmez
özelliklerinden ötürü keçe, asırlardan beridir tercih edilmektedir.
İlimizde küçükbaş hayvancılığın yaygın olması, yaylacılık kültürünü
geliştirdiği gibi ham maddesi yün olan keçecilik zanaatının da günümüze
kadar varlığını sürdürmesine katkıda bulunmuştur.

Görsel 4-22: Keçecicilik

Keçe, günümüzde üretiminin çok zahmetli olması ve kullanım alanlarının
gitgide azalması sebebiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler grubuna dâhil
olmuştur. Yöremizde, koyun ve kuzu yününden yapılan keçe, yılın belli
mevsimlerinde üretilmektedir. Kuzular yıkanır, yazın sonlarına doğru kırkılarak
yünleri toplanır. Bu yünler, temizlenip ayıklandıktan sonra keçe yapımına
hazır hâle getirilir. İhtiyaca göre miktarı belirlenen yün, ıslatılarak çadır ya
da telis yaygılar üzerine sarılarak el ya da dizle dövülür, yün lifleri birbiriyle
özdeşleşinceye kadar bu işleme devam edilir. Dövülme işleminden sonra
tepme işlemi yapılarak keçeye şekil verilir. Günümüz şartlarında keçe üretimi
makineleşme ile daha az zahmetli olmasına rağmen yerini daha ucuz ve
kullanışlı olan halılara bırakmıştır.
Keçe, daha çok kırsal kesimde yaylacılıkla uğraşan halk tarafından
çadırlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Iğdır merkezde keçecilik zanaatını
icra eden Veysel Usta (Veysel Balcı), bu mesleği on dört yaşında usta - çırak
ilişkisi ile babası ve dedesinde öğrendiğini söylemekte. Veysel Usta, mesleğe
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başladığı dönemlerde çok sayıda keçe ustası olduğunu, ancak günümüzde
pek usta kalmadığını belirtmektedir.
Yörede İshak Kaya, Abdurrahman Tok, Mehmet Balcı ve Sait Tanğat gibi
keçe yapan zanaatkârlar, bu mesleği günümüze kadar yaşatmışlardır.

“Keçenin ruhu su,
Temeli de bezdir.”
Keçe Ustası Veysel BALCI

Görsel 4-23: Keçecilik

ÜZERLİK ÖRÜCÜLÜĞÜ
Üzerlik ya da “nezer kesen otu” yörede nazara karşı korunmak için
dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Üzerlik otunun tohumları,
daha yaşken toplanıp ayıklandıktan sonra bir iğne ile boncuk taneleri gibi
ipe dizilir. Tohum tanelerinin dizim sayısı ve ipin uzunluğu bunu yapan kişi
tarafından belirlenir. Tohum dizemlerinin arasına renkli kumaşlar konularak
dizimler üst üste gelecek şekilde baklava dilimi deseni verilerek eve ve
nazardan etkilenmemesi istenilen yerlere asılır.
Nazara uğrayan kişinin önünde üzerlik tohumu yakılır. Yörede üzerlik
tohumunun nazara karşı önleyici olduğu inancı oldukça yaygıdır. Üzerlik,
düğünlerde gelinle damadın önünde, küçük bebeklerin yanında, yeni bir
eşya ya da mal alındığında ve daha farklı birçok amaçla yakılır. Yörede
üzerlik işleme ya da üzerlik örücülüğü yapan kişilerin sayısı bir elin
parmaklarını geçmeyecek sayıdadır.

Görsel 4-24: Üzerlik

“Üzerlik kök üzerlik
Başında dök üzerlik
Bize yaman bakanın
Gözünü dök üzerlik”

HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI
Hızla gelişen teknoloji, kentleşme ve endüstriyel üretimin gelişmesi;
Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi ilimizin de yerel kültür dokusunu
çeşitli açılardan etkilemektedir. Bu değişimin en yoğun yaşandığı alanlardan
biri de yer tezgâhlarında, el emeğine dayalı olarak yapılan halı ve kilim
dokumacılığıdır.
Günümüzde, yapımına çok az rastlanan halı, kilim dokumacılığı eskiden
yörede çok yaygın olan bir uğraştı. Özellikle köylerde hemen hemen her
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evde kurulan tahta veya yer tezgâhlarında halı, kilim, heybe, hurç, carcım,
namazlık ve kıl çadırı imece usulü dokunurdu. Yaylacılığın çok yaygın
olduğu yörede dokumacılık da çok yapılırdı. Dokumanın ham maddesi olan
iplikler yöre insanın kendi hayvanlarından elde ettikleri yünlerden üretilirdi.
Yöre insanı tarafından ekonomik gelir sağlamak amacıyla değil de kendi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örülen halı ve kilimlere şimdilerde pek
rastlanmamaktadır.
1990’lı yıllarda ilimize göç eden Ahıska Türkleri tarafından yaygın olarak
bilinen ve dokumacılığı yapılan Karabağ kilimleri de kültürel miras açısından
önemlidir. Yörede özellikle Kafkas halıları olarak bilinen ve tamamen
Kafkas coğrafyasına ait desenlerin işlendiği halı ve halça denilen yaygılar
yapılmaktadır. Karabağ kilimleri, Karabağ’a ait geometrik desenlerin ağırlıklı
olarak kullanıldığı ve koyu zemin üzerine canlı gül şekillerinin örüldüğü 1 ila 6
metrekare ebatlarında yapılan bir kilim çeşididir.

Görsel 4-25: Kilim Dokuma
Tezgahı

Kilim dokumacılığı son yıllarda çok az kişi tarafında yapılmaktadır. Kilimler,
günlük kullanımın yanı sıra çeyizlik ve hediyelik amacı ile de üretilmektedir.
Kültürel miras ögesi olan kilimler, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan atölyelerde
üretilmektedir. Ayrıca İş-Kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa
çalışması ile yöresel kilim dokuma kursları da açılmıştır. Çeyizlik ve hediyelik
amacı ile üretilmektedir. Ham maddesi yün ve kök boya olan bu kilimlerin
sanatsal anlamda bir sonraki nesillere aktarımın yapılması için halk eğitim
bünyesinde birçok proje uygulanmaktadır.

OKUMA PARÇASI
Motiflerin dili…
Geçen gün, annemle beraber Iğdır Halk Eğitim
Merkezinde bulunan halı - kilim atölyesini ziyaret
ettik. Annemin çok yakın bir arkadaşı olan Sakine
teyze, bu kursta kilim ustası olarak kursiyerlere
dokuma dersi veriyor. Yurt dışında bulunan bir
akrabamıza bir kilim hediye etmek istiyorduk,
bu yüzden Sakine teyze bize elindeki kilimleri
gösterdi. Hepsi çok güzeldi. Ben, siyah zemin
üzerinde kocaman kırmızı gülleri olan bir kilim
beğendim. Ama diğer desenler de beni cezbedecek
Görsel 4-26: Kilim Dokumacılığı
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güzellikteydi. Kilime işlenen gül motifleri öyle canlı duruyordu ki sanki bir gül bahçesindeymişiz hissi
uyandırıyordu. Bir şey dikkatimi çok çekti: Kilimde canlı renkler kullanılmıştı ama hepsinin zemini siyahtı.
Bunun sebebini Sakine teyzeye sordum. Sakine Teyze, bu kilimlerin adından anlaşılacağı gibi Karabağ
yöresine ait olduğunu söyledi. Biz, bu motifleri Iğdır’a yerleşen Ahıska Türklerinden öğrendik. Karabağ’ın
işgalinden sonra halk; acısını, gözyaşı ve yasını bu motiflere işledi. Yani siyah zemin, yası temsil
ediyor. Çok üzüldüm, gözlerim doldu. Üzülme, dedi Sakine teyze. Üzerindeki güller, ümidin ve inancın
simgesidir. Karabağ kilimlerini herkes bilsin istiyoruz, bu kilimlerin üzerinde göçe zorlanmış bir milletin
hasreti, özlemi, geriye dönüş umudunun ilmek ilmek motife işlenişi var. Annem bu güzel sohbetten sonra
beğendiğim kilimi satın aldı ve ben Sakine teyzeye bu güzel bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ettim.

1. Sizce günümüzde bazı zanaatların yok olmasının sebepleri neler olabilir?

2. Zanaatkâr olsaydınız hangi zanaatı seçerdiniz, neden?

3. Çevrenizde zanaatla uğraşan var mı?

4. Aşağıdaki açıklamalara uygun kutucuğu işaretleyiniz.
a) Yeryüzünde bilinen en eski tekstil ürünüdür.

Keçe

Halı

Kumaş

b) Iğdır’da yöresel ağızla çay bardağına ne
denir?

Kupa

İsteken

Fincan

c) Üzerindeki desenlerde göçe zorlanmış bir
halkın vatanına özlemini tasvir eder.

Osmanlı Motifi
Motifi

Anadolu Motifi

Karabağ
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Neler Öğreneceğiz

Yeşil
Iğdır’ımız

Şehrimizin turistik yerleri
ve turizme katkılarını
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması

Ülkemizin en doğu ucunda bulunan ilimiz, tarihi ve kültürel eserlerin yanı
sıra doğal güzellikler bakımından da oldukça zengin alanlara sahiptir. Ancak

Şehrimizin gezilecek
görülecek yerleri hakkında
bilgi toplayalım?

tarihi ve kültürel eserler ile doğal güzelliklerin büyük bir kısmı güvenlik açısından
birinci ve ikinci derecede askeri alan olduğu için ne yazık ki turizm açısından
değerlendirilememiştir. Bunun dışında
kalan alanlar ilimizin turizm yerleri olarak
kullanılmaktadır. Özellikle Tuzluca ilçemizin
mesire alanları görülmeye değer doğal
güzelliklere sahiptir.
İlimiz özel konumundan dolayı farklı
kültürlerin iletişim noktasında bulunmaktadır.
İlimizde bulunan Dilucu sınır kapısı
Kafkas coğrafyasının Anadolu’ya açılan
kapısıdır. Özellikle Nahcivan üzerinden
ülkemize giren Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan gibi ülkelerin vatandaşlarının
sınır kapımızı kullanarak Anadolu’ya geçişleri
ilimiz turizmine geniş ölçüde hareketlilik
kazandırmıştır.

Görsel 4-27: Iğdır

OKUMA PARÇASI
Merhaba arkadaşlar ben Azer
Sizlere bu yaz ailemle gittiğimiz Tuzluca gezisi sırasında yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.
Ağustos ayında hava sıcaklığı iyice artmıştı. Akşam annemle babam konuşurlarken duydum. “Yarın
Tuzluca’ya gidelim mi?” diyordu annem. Babam da kabul etti hemen. Sabah uyandığımızda annem
hazırlıklarını yapmıştı bile. Bir an önce yolculuğa çıkabilmek için abimle alelacele kahvaltımızı yapıp
gerekli malzemeleri arabaya taşıdık. Yola çıkınca ilk sorum ne kadar kaldı baba demek oldu. Babam
güldü ve “Bu ne sabırsızlık Azer yolculuğumuz daha şimdi başladı.” dedi. Abim yol kenarındaki Tuzluca
tabelasını göstererek “Daha 39 km yolumuz var.” dedi. Bir süre sonra dağlara çok yaklaştığımızı
gördüm. Dağın rengi çok değişikti kırmızı gibi görünüyordu. Abim: “Baba biraz dursan bu dağa çıksak
olmaz mı?” dedi. Ben de hemen evet diye bağırdım. Babam arabamızı kenara çekip yavaşça park etti.
110
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Hemen arabadan inerek dağa doğru koştuk. Dağa çıkmak istiyorduk
ama pek kolay değildi. Dağ sanki kırmızı toprak yığını gibiydi. Çıktıkça
kayıp aynı yere dönüyorduk. Sonra babam hadi arabaya diyerek bizi
çağırdı. Yolculuğa devam ettik kısa bir süre sonra Tuzluca’ya vardık. İlçe
merkezinde durmadan devam ettikten sonra yukarı doğru bir yola girdik.
Kısa bir süre sonra karşımızda bir dağ ve büyüklü küçüklü bir sürü mağara
göründü. Mağara önünde ineceğimizi sanmıştım ama öyle olmadı. Ana
girişten mağaranın içine arabayla girince bir anda her yer karanlık oldu.
Arabanın farlarıyla önümüzü görüyorduk. Annem “İşte Tuz mağarasına
geldik.” dedi.

Görsel 4-30: Kaplumbağa kayalığı

Görsel 4-29: Gökkuşağı Tepeleri

Görsel 4-28: Testere Vadisi

Duvarlar adeta tuzdan yapılmış gibiydi. Arabadan çıkınca annem
hemen bagajdan hırkaları çıkarıp bize giyinmemiz için verdi. Mağaranın
içi çok soğuktu sanki bir anda kış geldi. El feneriyle mağaranın içinde
dolaşmaya başladık. Gerçi duvarlara lambalar asmışlardı ama belirli
aralıklarla sönüyordu. Mağarada bizden başka ziyaretçiler de vardı. Abimle
etrafı incelerken küçük bir su birikintisi gördük. Suyun nerden geldiğini
sorunca abim elindeki feneri yukarı tutarak bak yukarıdan damlayan sular
burayı oluşturmuş olabilir dedi. Damlaları avucuma alıp tadınca saf su
olmadığını anladım. Çünkü çok yoğun bir tuz tadı vardı, adeta sıvı tuz idi.
Sonra arabaya döndük ve mağaradan çıktık tam o sırada abim arabanın
göstergesinde hava sıcaklığının 14 derece olduğunu söyledi. Oysa
mağaraya girmeden önce 40 derece sıcaklık vardı.
Tuzluca’nın köylerine doğru ilerlerken annem yol kenarında bir kayalığı
işaret etti. Uzaktan bakınca kaplumbağaya benziyordu. Uzaklaşıncaya
kadar gözlerimi o kayadan ayıramadım. Sonra babam “Evet, piknik
yapacağımız yere geldik çocuklar, burası Hamurkesen köyü,” dedi. Çok
güzel ve huzur verici bir yerdi burası. Dağların eteklerinden sular akıyordu.
Her yer yemyeşildi. Çeşit çeşit kuşlar rengârenk kelebekler uçuşuyordu. O
günün hiç bitmemesini istiyordum ama hava kararmaya başlamıştı gitme
zamanı gelmişti. Oysa bizim toparlanmaya hiç niyetimiz yoktu, babamdan
tekrar gelme sözünü aldıktan sonra toparlanıp arabamıza bindik ve
hareket ettik. Dönüş yolunda babam bize uzaktan rengârenk görünen
tepeler gösterdi. Güneşin batımına doğru tepeler adeta gök kuşağını
andırıyordu. Testereye benzeyen şekilleriyle dikkat çeken vadiyi de çok
beğenmiştim. Bir ara arabada uykuya dalmışım. Iğdır’a vardığımızda
uyandım hava kararmıştı.
Çok güzel bir gün geçirmiştik. Babam Tuzluca’da daha gezilecek
çok yer olduğunu söyledi ve bir daha gideceğimiz günü sabırsızlıkla
bekliyorum.

Iğdır’ı Türkiye’ye tanıtma imkânınız olsaydı hangi yönleriyle tanıtırdınız?
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Görsel 4-31: Ağrı Dağı Cehannem Vadisi

Görsel 4-32: Ağrı Dağı Yamaç Paraşütü

AĞRI DAĞI
Ülkemizin doğu ucunda dört ülkenin sınırlarının bulunduğu kavşak bir noktada
Görsel 4-33: Neil Armstrong

yer alan Ağrı Dağı’nın yükseltisi 5137 m olarak kabul edilir. Yüzyıllar boyunca
erişilmez diye tanımlanan, hakkında efsaneler anlatılan ve dini kaynaklarda yerini
alan Ağrı Dağı, pek çok gezgin ve araştırmacının dikkatlerini çekmiş ve doruğuna
ulaşılma hayaliyle, birçok tırmanışlar yapılıp keşfedilmeye çalışılmıştır.
Ağrı dağı, çeşitli kültürlerde farklı şekillerde adlandırılmıştır. Yakut dilinde “Ağr”,
Selçuklu Türklerinde “Eğri Dağ”, bazen de “Ağır Dağ”, İranlılarda “Kûh-ı Nuh”,
Araplarda Büyük Ağrı’ya “Cebelülhâris”, Küçük Ağrı’ya ise “Cebelülhuveyris”
isimleri verilmiştir. Ermeniler bu dağa “Massis” veya “Masik” derken sadece Batı
coğrafyacıları Ararat demektedirler. Ağrı Dağı’na Ararat denmesi, Yahudiler ve
Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap Aht-i Atik’te, Nuh’un gemisinin tufandan sonra
oturduğu dağın “Ararat Dağları” diye adlandırılmasından ve Ararat’ın Ağrı Dağı ile
aynı sayılmasından kaynaklanmıştır.
Farklı kültür ve inanışlarda farklı yorumlamaların olması da Ağrı Dağı’nı

Dünyamızın tek uydusu
olan Ay’a 1969’da ilk ayak
basan dünyalı unvanını
kazanan Amerikalı
Astronot Neil Armstrong,
1982 yılında Türkiye’ye
gelip Ağrı Dağı’na
tırmanmıştır.

turistik açıdan çekici hale getirmiştir. Ağrı Dağı’nın turistik potansiyellerini yaz
ve kış turizmi ile inanç turizm potansiyelleri olmak üzere başlıca üç gruba
ayırabiliriz. Ağrı Dağı’nın doğa sporları, dağ yürüyüşleri ve yamaç paraşütü için
oldukça elverişli koşullara sahip olduğu bilinmektedir. Volkanik yapıda olan Ağrı
Dağı, dağcılık sporu ile uğraşanların aradığı tüm özelliklere sahiptir. Tırmanış
mesafesinin yüksek olması, çıkış yapılacak yere kadar motorlu araçlarla
gidilebilmesi önemli bir avantajdır.
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TEKALTI (TEKELTİ) DAĞI
Tekaltı Dağı 2552 metre yüksekliğinde
olup Türkiye’deki ender kayalardan biridir. Dik
kaya tırmanışı için ideal bir dağ olmasından
dolayı birçok dağcı Tekelti Dağı’na tırmanış
düzenlemektedir. Özellikle son yıllarda bölge
köylerinin sakinleri de dağcılık sporunun
gelişmesi için katkı sağlamaya çalışmaktadır.

İnternet Haberi
“ Tekelti Dağı’na İlk kış
tırmanışı yapıldı
Tekelti Dağı’na özellikle son
zamanlarda kafileler gelmeye başladı.
Iğdırlı dağcıların yaptıkları tanıtımlarla
Tekelti Dağı’na olan ilgi de artmıştır.
İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulübü (AKUD) bir ilki başardı,
dağa ilk defa kış tırmanışı yaptılar.

İnternet Haberi
“Zirvedeki duyguyu anlatmam mümkün
değil”
Tekelti Dağı’na tırmanmak için Muğla’dan
gelen Selma Güven, dağın ilgi çekici olduğunu ve
tırmanıştan büyük zevk aldığını söyledi.
Bu dağın ismini yaklaşık 2 ay önce duyduğunu ve
tırmanmak için adeta gün saydığını ifade eden Güven,
şunları kaydetti:
“Tekelti’ye hiç kış tırmanışı yapılmamıştı, biz de
yapılmamışı yapmanın peşindeydik. Ben Bodrum
Doğa Sporları Kulübünün (BODOSK) sporcusuyum.
Muğla’dayken sürekli bu dağı inceliyordum, K2
benzetmesi vardı, geldim zirveye çıktım. Zirvedeki
duyguyu anlatmam mümkün değil. K2 ismini hak
ediyor. Çok riskli bir tırmanıştı, burası için uzun
bir faaliyet raporu yazmayacağım. Herkes gelsin ve
görsün istiyorum.”
AKUD sporcularından Sabri Sarcan ise “Dağın
tanıtımı için arkadaşlarımızla yaklaşık bir yıldır
çok uğraştık. Tabii ki valilik, özel idare ve kültür
müdürlüğü de yardım etti. Son zamanlarda birçok
farklı bölgeden ve hatta komşu ülkelerden dağcıları
ağırladık. Daha güzel olacak, Tekelti daha çok turisti
ağırlayacak.” şeklinde konuştu.

Görsel 4-34: Tekelti Dağı
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Görsel 4-35: Ağrı Dağı

Görsel 4-36: Karasu ( Sağ Alt)

AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI
Ağrı Dağı ile yakın çevresini kapsayan 88.104 hektarlık alan 17.11.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla
“Ağrı Dağı Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir. Milli parkta doğaseverler için çok güzel alanlar mevcuttur. Farklı
hayvan ve bitki türlerinin bir arada olduğu parkın aslında turistik açıdan çok da aktif bir şekilde kullanıldığı
söylenemez.
Park alanında doğa yürüyüşü, dağcılık, fotoğrafçılık, bisiklet sporu, çadırlı kampçılık ve kaya tırmanışı gibi
aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

ARAS NEHRİ
YUKARI ÇIYRIKLI KUŞ CENNETİ
Tuzluca ilçesinin kuzeybatısında, Yukarı
Çıyrıklı köyünün Aras Nehri kıyısında bulunan
Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi sadece
ilin değil aynı zamanda Doğu Anadolu’nun
alanında ilk merkezini oluşturmaktadır.
Aras Nehri Yukarı Çıyrıklı Kuş Cenneti’nde
yapılan çalışmalarda sadece 7 yılda 240 kuş
türü tespit edilmiştir. Bu doğa güzelliği hem
korunmaya hem de gezilip görülmeye değer
önemli bir yerdir.
Görsel 4-37: Gri Balıkçıl Kuşu
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Yeşil Iğdır’ımız

ANIT MÜZE
Iğdır ve köyleri 1915–1920 yıllarında Ermeni
katliamlarına en yoğun maruz kalan bölgelerden
biridir. O dönemde Iğdır halkının büyük bir kısmı
(seksen binden fazla) katledilmiş, sağ kalanlar
ise kendi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır.
Bu nedenle Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit
Türkler Anıtı’ da yükseltilmesi doğal bir talepten ileri
gelmektedir. Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit
Türkler Anıtı, şimdi Türkiye’nin en yüksek anıtı olup
yüksekliği 43,5 m’dir

Görsel 4-38: Şehit Türkler Anıt Müzesi

IĞDIR (EJDER) KERVANSARAYI
Yollar üzerinde ticaret kervanlarının konaklaması
ve gece güvenli bir şekilde dinlenmesi için yapılan
binalara kervansaray denir.
Iğdır şehir merkezine 31 km mesafede
Harmandöven köyü yakınında yol üzerinde yer
almaktadır. Anadolu Selçukluları Dönemi’nde
inşa edilmiştir. Kervansaray, 1988 yılında koruma
altına alınarak 2007 yılında Erzurum Vakıflar Bölge
Müdürlüğünce restorasyonu yapılmıştır. Son haliyle
turizm açısından önemli bir tarihi eserdir.

Görsel 4-39: Kervansaray

KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI
Karakoyunlular Dönemi’nden kalma Koçbaşı
mezar taşları Iğdır Ovası’ndaki hemen hemen
tüm mezarlıklarda bulunmaktadır. Ama en
önemlisi Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve açık
hava müzesi haline getirilen mezarlık alanıdır.
Görsel 4-40: Karakoyunlu Mezar Taşları

1

İlimizin turizm potansiyelini artırmak için neler yapılabilir?

2

Iğdır’a gelen bir turiste Iğdır’da yapmadan gitmemesi konusunda neleri tavsiye
edersiniz?
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Neler Öğreneceğiz
Iğdır’daki ulaşım ve
iletişim imkanlarını
öğreneceğiz.

Iğdır’da
Ulaşım

Hazırlık Çalışması
“Gidemediğin yer senin
değildir” (Halit Rıfat
Paşa-1882 Sivas valisi)
sözüyle ne anlatılmak
istenmiştir?

Ulaşım Nedir?
İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir
yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir.
Çağlar boyunca ulaşım ve haberleşme uluslar için vazgeçilmez bir ihtiyaç
olmuştur. Hatta günümüzde ulaşım ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en belirgin
göstergesidir. Şehrimiz, bulunduğu konum itibariyle geçmişten günümüze
kadar ulaşım ve ticaret yolları bakımından önemli bir yere sahiptir. Tarihi
İpek Yolu güzergahında bulunan Ejder Kervansarayı önemli bir konaklama
ve ticaret merkeziydi. Günümüzde de şehrimiz, bulunduğu konum itibariyle
uluslararası ulaşımda kilit bir önem taşımaktadır. Üç ülkeye sınırı bulunan
ilimiz uluslararası yük taşımacılığında büyük bir potansiyele sahiptir.

Karayolu
Geçit
Devlet Sınırı
İl Sınırı
İl Merkezi
İlçe Merkezi
Belde Merkezi
Göl
Milli Park

Görsel 4-41: Karayolları Haritası
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Eski dönemlerde ulaşım
ile günümüzdeki ulaşımı
karşılaştırınız.
Ulaşımın hayatımızdaki
önemi nedir?

Iğdır’da Ulaşım

ŞEHRİMİZDEKİ BAŞLICA ULAŞIM YOLLARI
KARAYOLU
Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türü kara yoludur. Yük taşımacılığının % 70’i, yolcu taşımacılığının da %90’ı
kara yolu ile yapılmaktadır. İlimizin de ulaşımının büyük bir kısmı kara yoluyla sağlanmaktadır. Iğdır’da çevre il,
ilçe ve komşu ülkeler ile bağlantısı kara yolu ile sağlanıyor. Bölge kara yolu bağlantısı şehirler arası ve şehir içi
olmak üzere ikiye ayrılır. Şehirler arası yollar; Erzurum, Kars ve Doğubayazıt’tan gelip Iğdır’ın şehir merkezinde
tek bir noktada toplar. Dil Ovası’nı takip ederek, Dilucu Sınır Kapısı’ndan Nahçıvan’a kadar uzanır. Şehir içi
yollar ise Dilucu Sınır Kapısı’ndan Tuzluca ilçesinin, Kars ve Erzurum’la olan sınırına ulaşır. Iğdır İli, Erzurum
üzerinden İstanbul, İzmir, Bursa gibi merkezlere bağlanır. Şehirde kara yolu dışında Kars Tren İstasyonu veya
Kars Havalimanıı aracılığı ile Kars’a oradan da kara yolu ile Iğdır’a ulaşım sağlanabilir. 52 Km uzunluğundaki
Iğdır-Doğubayazıt yolu Pamuk Geçidi’ni 1.664 metrede aşarak Doğubayazıt üzerinden, doğu yönünde Gürbulak
Sınır Kapısı’na, batı yönünde ise Ağrı-Patnos-Erciş üzerinden Van’a ulaşır.
İl merkezi yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki asfalt kaplamalı bir yolla Aralık İlçesi üzerinden Dilucu Sınır
Kapısı’na bağlanmıştır. Iğdır – Aralık yolunun 8’inci km’sinden sonra ayrılan asfalt kaplamalı bir yolla Alican
Sınır Kapısı üzerinden Ermenistan’ın başkenti Erivan’la bağlantı kurulmaktadır. Ancak bu sınır kapısı kapalı
olduğundan söz konusu yol pek işlek değildir. Iğdır’da 200 km’si devlet yolu, 3 km’si il yolu ve 921 kilometresi köy
yolu olmak üzere toplam 1.124 kilometre uzunluğunda bir yol ağı bulunmaktadır. Devlet yolunun ve il yolunun
tamamı asfalt kaplamadır.
Iğdır ilinin de içinde bulunduğu Aras Nehri Havzası, Doğu Anadolu yüksek kütlesini doğu-batı yönünde aşan
en önemli tabii ulaşım güzergâhlarından biridir. Hazar Denizi’ne dökülen Aras Nehri ve Vadisi ile güneydeki
dağlık kesimin verdiği Asma, Çilli ve Pamuk geçitleri ilin diğer yörelerle olan bağlantılarını sağlar. Bu geçitler
ve vadileri izleyen yollar bölgenin çok eski çağlardan beri çeşitli kültür ve medeniyetlerle ilişkiler kurmasında
yardımcı olmuştur.

Görsel 4-42: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalanı Yolu

ŞEHRİMİZ IĞDIR

117

Ünite 3
Çalışan Iğdır

Iğdır’a Ulaşım Artık Çok Kolay
HAVA YOLLARI
Iğdır ilinin kuzeybatısında ve şehir merkezine 16 km mesafede
bulunan havalimanımız 13.07.2012 tarihinde “Iğdır Havalimanı” adıyla
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Iğdır halkının
hizmetine sunulmuştur. Havalimanımızın ismi, 21.04.2017 tarihinde 15
Temmuz hain darbe girişiminde ilk şehit edilen Iğdırlı Topçu Astsubay
Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın’ın ismi verilerek “Iğdır Şehit Bülent Aydın
Havalimanı” olarak değiştirilmiştir.

Görsel 4-43: Şehit Bülent Aydın Havalimanı

Iğdır merkez Küllük köyünde bulunan Iğdır Havalimanı 13 Temmuz
2012’de iç hat uçuşlarıyla hizmet vermeye başladı. Havalimanından her
gün İstanbul ve Ankara yönüne uçuşlar düzenleniyor.

HABERLEŞME

Havalimanı mı, havaalanı mı?
İsim karışıklığına yol açtığı
gerekçesiyle, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Yönetim Kurulu kararıyla
18.02.2012 tarihli toplantısında
havalimanı – havaalanı ayrımının
kaldırıldığı ve ülkemizdeki tüm
havaalanı isimlerinin havalimanı
olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Tarih boyunca duygu ve düşüncelerini konuşarak karşısındakilere
aktaran insanoğlu haberleşme ihtiyacını gidermek için birçok yol ve
yönteme başvurmuştur. Gelişen teknolojiyle insanların birbirleriyle
iletişimi daha hızlı ve daha kolaylaşmıştır. Günümüzde en yaygın
haberleşme yöntemi telefonla iletişimdir. Günümüz dünyasının iletişim
ağı içinde telefonun yaşamsal önemi devam etmektedir. Haberleşme
insan yaşamında büyük bir yer tutmaktadır. Acil durumlarda ise
haberleşme yaşama tutunabilmek için hayati bir önem taşır. Acil
durumlarda( doğal afet,yangın, kaza vb.) bize yardım edecek kurumların
iletişim numaralarını bilmemiz gerekmektedir. Bu acil yardım hatları
gereksiz olarak meşgul edilmemeli ihtiyacımız olduğunda aranmalıdır.
Gereksiz meşgul edildiğinde asıl yardıma ihtiyaç duyan kişilerin
hayatlarını tehlikeye atabiliriz. Bu durumlarda her saniyenin önemli
olduğunu unutmamalıyız.
Ülkemizde yardım talep ve ihbarlar çeşitli kurumlara ait 155-156158-110-112-177 vb. acil yardım telefonlarına yapılmaktadır. Ancak
acil yardım numaralarının çok çeşitli ve çok sayıda olması nedeniyle
uygulanmasında zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan
olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya
önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç
kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile,
ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve
kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir.

Görsel 4-44 : Iğdır 112 Acil Çağrı ve
AFAD binası
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Batı ülkelerinde, emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetleri
tek merkezden koordine edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde
112, Amerika’da 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır.

Iğdır’da Ulaşım

Şu an ülkemizde birçok il 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi hizmete sunulmuştur.
İlimizde de 112 Acil Çağrı Merkezinin alt yapı ve donanım çalışmaları
tamamlandığında artık tüm acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayarak
yardım isteğimizi gerçekleştirebileceğiz. Iğdır’da da 112 Acil Çağrı Merkezi
2020 yılında kademeli olarak acil çağrı numaraları tek numara olan 112’de
hizmet verecektir. Bu kapsamda 155,112,110,156,122,177 acil çağrı numaralar
tek numarada toplanacak. Bu numaraların dışında kalan 153,174,114 gibi
numaralar bu sisteme dahil olmayacak mevcut numaralarıyla hizmet vermeye
devam edecekler.Ancak bu süre içerisinde 112 tek numara sistemine geçen
numaraların eski numaraları aransa bile yine de 112 Acil Çağrı Merkezine
aktarılacaktır.Yani 155’i arayan birisi 112 Acil Çağrı Merkezine aktarılacaktır.
İlimizde AFAD İl Müdürlüğü de 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet
vermektedir.112 Acil Çağrı Merkezinde olağanüstü durumlarda müdahale
edecek tüm birimleri organize etmek için Güvenlik ve Acil Durumlar
Koordinasyon Merkezi (GAMER) de yer almaktadır.

2
1
112 Acil Servis: Trafik kazası,
kalp krizi, yüksekten düşme, ciddi
yaralanmalar, bilinç kaybı, yanık,
elektrik çarpması, suda boğulma,
şeker koması, felçler, yüksek
tansiyon, kanamalar, zehirlenmeler
ve çocukların yüksek ateşe bağlı
havaleleri gibi zamanında tıbbi
müdahaleler yapılmazsa hayati
tehlike ve sakatlanmalara yol
açacak acil sağlık sorunlarında
vakit geçirilmeden 112 aranmalıdır.

5
Jandarma

156
4

156 Jandarma İmdat: İl ve ilçe
belediye hudutları dışında kalan
polis teşkilatının olmadığı alanlarda
can ve mal güvenliğini tehdit
edecek durumlarla karşılaşıldığında
156 jandarma imdat hattı aranır.

110 İtfaiye: Yangın, trafik

kazası, sel, çökme gibi acil itfai
olaylarla karşılaştığımızda 110’u
arayabiliriz.

3

Güvenlik ve Acil Durumlar
Koordinasyon Merkezi
(GAMER), bakanlık
merkezinde ve 81 ilde
kuruldu. GAMER yazılımı
ve uygulaması geliştirildi.
Bu uygulamayla kamu
düzeni ve güvenliğini
bozucu nitelikte olayların
yol açtığı acil durumlarda,
bakanlık ve devletin ilgili tüm
birimleriyle, doğru bilgi akışı
ve koordinasyonu sağlanacak

155 Polis İmdat: Can ve
mal güvenliğini tehdit edecek
durumlarla karşılaşıldığında
polis imdat hattını arayabiliriz.
122 AFAD (Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı )
AFAD, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı şeklinde
açılıma sahip, bir deprem ve
zararları ile mücadele kuruluşudur.
AFAD, deprem risklerini azaltıp
deprem ile mücadele edebilmek
adına toplumu bilinçlendirir.
AFAD sadece depremde değil
sel, çığ gibi afetlerde arama ve
kurtarmada yer alır.

Engelsiz 112 Projesi ile
ülkemizde yaşayan işitme ve
dil-konuşma engelli kişilerin
acil yardım hizmetlerine
hızlı, etkin ve kolaylıkla
ulaşabilmelerinin sağlanması
hedeflenmektedir. Engelsiz
112 Projesi, engelli
vatandaşlarımızın, ücretsiz
olarak telefonlarına/
tabletlerine indirecekleri
uygulama aracılığıyla
112 Acil Çağrı Merkezi ile
anında iletişime geçmelerine
imkan sağlamaktadır. Bu
uygulamayı indiren işitme
ve dil-konuşma engelli
vatandaşlarımız kimlik
bilgilerini girdikten sonra
engelsiz 112 hizmetinden
faydalanabilecektir.

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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8

Belediyelerin hizmetleri
hakkında çağrı merkezi: Asfalttan
alt yapıya, kanalizasyondan içme
suyuna, toplu taşıma araçlarından
fırın denetimine, yol ve
kaldırımdan, park ve bahçelere,
mezarlık ve cenaze defin
işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren
diğer bütün sosyal ve kültürel
hizmetlere kadar birçok talep,
şikâyet ve önerilerini “ALO 153
Çağrı Merkezi” hattını arayarak
iletebiliyorlar.

476
Iğdır’ın Alan Kodu

76
Iğdır’ın Plaka Kodu

76000
Iğdır’ın Posta Kodu

76400
Melekli Beldesinin
Posta Kodu

76410
Halfeli Beldesinin
Posta Kodu

76420
Hoşhaber
Beldesinin Posta
Kodu

76500
Aralık İlçesinin
Posta Kodu

76700
Karakoyunlu
İlçesinin Posta Kodu

76900
Tuzluca İlçesinin
Posta Kodu
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187 DOĞAL GAZ ACİL
Doğal gaz çürük sarımsağa
benzer bir koku vermektedir.
Böyle bir koku hissedildiğinde
vatandaşların paniğe kapılmayıp
derhal Alo 187’yi aramaları
gerekmektedir. Ekip gelene
kadar ev içerisinde doğal gaz
kullanılmasını engelleyecek
şekilde tüm vanaların
kapatılması, pencerelerin
açılması, eğer koku çok fazla
ise ev içerisindeki elektrik
sigortalarının kapatılması
emniyet açısından alınması
gereken önlemlerdir. En kısa
zamanda eve ulaşacak olan
ekiplerimiz gerekli müdahaleyi
yaparak sorunu çok seri bir
şekilde çözeceklerdir.

7

174 ALO GIDA HATTI

ALO 174 Gıda Hattı
tüketicinin gıda güvenilirliği ile
ilgili her türlü ihbar ve şikâyette
ilgili merciye kolay bir şekilde
ulaşabilmesi, iletişimin tek
merkezden yönlendirilmesi,
tüketiciye en kısa zamanda
dönüş yapılabilmesi ve sonucun
takibi amacıyla kurulmuştur.

153 BELEDİYE-ZABİTA

9

177 ORMAN YANGIN
İHBAR HATTI
Bu hattı orman yangınları ile
birlikte işgal, kaçak yapılaşma
izinsiz kaçak kesim ve
ormancılık alanlarına yapılan
her türlü tacizi ihbar için ücretsiz
arayabilirsiniz.

10

114 UZEM (Ulusal Zehir
Danışma Merkezi)
Günümüzde hem ülkemizde
hem de global olarak tüm
dünyada olan hızlı sanayileşme
ve kentleşme; halkın kimyasal
maddeye maruz kalma riskini
arttırmaktadır. Kimyasal
zehirlenmelerde rol oynayan
etkenlerin başında ilaçlar,
sanayide ve ev yaşamında
kullanılan kimyasal ürünler ve
kontrolsüz kullanılan bitkisel
ürünler sayılabilir. Bunların yanı
sıra özellikle kırsalda karşılaşılan
hayvan ısırık ve sokmaları da
zehirlenmelere sebep olan
durumlarda aranır

Iğdır’da Ulaşım

1. Acil durumlarda aranacak numaralarla uygun açıklamaları kırmızı renkle belirtilmiş örnekte olduğu
gibi eşleştirin.
Numara

İsim

1

155

A

İtfaiye

2

110

B

Hızır Acil

İsim

3-B

Acil durumlarda ambulans hizmeti
Can ve mal güvenliğini tehdit edecek
durumlarla karşılaşıldığında aranır.

3

112

C

Polis İmdat

Yangın, kaza, doğal afetlerde aranır.

4

156

Ç

Belediye-Zabıta

İl ve ilçe belediye hudutları dışında
kalan polis teşkilatının olmadığı
alanlarda 155 yerine aranır.

5

153

D

Jandarma

Belediyelerin hizmetleri hakkında
çağrı merkezi: engelli hizmetleri, vb.

6

177

E

Alo Gıda

Orman yangınları ile birlikte işgal,
kaçak yapılaşma izinsiz kaçak kesim
ve ormancılık alanlarına yapılan her
türlü zararda aranır.

7

174

F

Orman Yangın İhbar

Kimyasal ve ilaç zehirlenmeleri,
zehirli hayvan ve böcek ısırık ve
sokmalarında aranır

8

114

G

UZEM ( Ulusal Zehir

Tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili

Danışma Hattı)

her türlü ihbar ve şikâyetinde aranır
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Ünite 3
Çalışan Iğdır

DEĞERLENDİRME TESTİ
Aşağıdaki Cümlelerden Doğru Olanların Başına ‘’D’’ Yanlış olanların başına ‘’Y’’ Harfini
yazınız.
(

) Ülkemizde yardım talep etmek ve ihbarlar için artık sadece 112 Acil Çağrı Merkezi aranacak.

(

) Çay demlemek amacı ile kullanılan musluklu metal kaplara semaver denilmektedir.

(

) İlimizde bulunan Dilucu sınır kapısı İran ile Türkiye arasındaki sınır kapımızdır.

(

) Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türü havayolu ulaşımıdır

(

) Sobacılık mesleği günümüzün en önemli mesleklerinden birisidir.

(

) Türkiye’nin en yüksek anıtı Iğdır Şehit Türkler Anıt Müzesidir.

(

) Iğdır ili yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

(

) İlimiz nüfusunun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarını
yerleştiriniz.
Tandır

Bülent

Ulaşım Zanaat 0412- 81 Eğri Dağ Ejder kervansarayı
0476 - 76

Karakoyunlular

İnsanların belli bir tecrübe ve eğitim çerçevesinde tasarlayıp, el ustalığı ürettikleri ürünlere
............................... denir.
Önemli bir kısmı ilimiz sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na
Selçuklular …………................. ismini vermişlerdir.
İlimizde ……………….. Dönemi’nden kalma Koçbaşı mezar taşları çok yaygın görülmektedir.
Iğdır Havalimanının ismi, 2017 yılında “Şehit …………………AYDIN Havalimanı” olarak
değiştirilmiştir.
Eski İpek yolu güzergahında kurulu tarihi ……….......... ……………….......... ilimizdeki en önemli
tarihi yapıtlardan birisidir.
Anadolu’nun hemen hemen her yerinde kullanılan............................................içinde ekmek pişirilen
araçdır.
Iğdır ilinin telefon alan kodu …………...... Plaka kodu ise ………......’dır
İlimizde düzlük alanların fazla olması ..........…………… imkanlarını kolaylaştırmıştır.
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Ünite Değerlendirme Testi

1) Iğdır ili sınırları içinde yer alan Aras vadisi,
önemli doğa alanı olmanın yanında dünyanın en
önemli kuş yollarından biri olan Afrika-Avrasya kuş
göç yolu üzerinde yer almaktadır. İlkbahar ve
sonbaharda yüzbinlerce kuş Aras vadisi boyunca
göç ederek ilkbaharda üreme bölgeleri olan
kuzey ülkelerine, sonbaharda ise kışlama
bölgeleri olan Afrika ülkelerine göç etmektedir. Bu
göç esnasında on binlercesi bu vadide bir süre
konaklayıp yollarına devam etmektedir. Bu göç
yolu üzerindede bilimsel araştırmalar yapmak
amacıyla 2006 yılında Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı
Çıyrıklı Köyünde Aras Kuş Araştırma ve Eğitim
Merkezi kurulmuştur.
Sadece yukarıda verilen bilgilere dayanarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Iğdır İli, Afrika – Asya kuş göç yolları
üzerindedir.
B) Iğdır’da Aras Kuş araştırma merkezinden
başka Yukarı Çıyrıklı Köyünde de bir kuş araştırma
merkezi vardır.
C) Göç eden kuşların on binlercesi Aras vadisinde
konaklar.
D) Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi bilimsel
çalışmaların yapıldığı bir merkezdir.
2) Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunan Tekelti Dağı
2560 metre yüksekliğinde olup Türkiye’deki
ender kayalardan biridir. Dik kaya tırmanışı için
ideal bir dağ olmasından dolayı birçok dağcı
Tekelti Dağı’na tırmanış düzenlemektedir. Son
yıllarda Iğdırlı dağcıların yaptıkları tanıtımlarla
Tekalti Dağı’na olan ilgi de artmıştır. 2018 yılında
dağa ilk kış tırmanışı yapılmıştır.
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Tekelti Dağı Iğdır’ın Tuzluca ilçesi sınırında yer
alır.
B) Tekelti dağının yüksekliği 2560 metredir.
C) Tekelti Dağı’na ilk tırmanış kış mevsiminde
gerçekleşmiştir.
D) Iğdırlı Dağcıların yaptıkları tanıtımlar Tekelti
Dağı’na olan ilgiyi artırmıştır.

3) İlimizin üç ülkeye komşu olması, Önemli ulusal
ve uluslar arası ulaşım bağlantılarına sahip
olması, Olumlu iklim koşulları ile verimli tarım
arazilerine sahip olması ticareti de olumlu yönde
etkilemiştir.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ilimizde ticaretin
gelişmesinde rol oynamaz?
A) Önemli ulusal ve uluslararası ulaşım
bağlantılarına sahip olması
B) Olumlu iklim koşullarına sahip olması
C) Dağlık alanlara sahip olması
D) Verimli tarım arazilerine sahip olması

4) Sanayileşme kalkınmanın temel unsuru olarak
kabul edilir. Bir yörede sanayinin gelişmesi,
altyapı imkanları, gelir seviyesi, sermaye birikimi
gibi pek çok faktöre bağlıdır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi ilimizdeki sanayiyi
olumlu yönde etkilemez?
A) Ucuz iş gücünün olması.
B) Büyük tüketim merkezlerine uzak olması
C) Uygun iklim şartlarının görülmesi.
D) Ulaşım şartlarının elverişli olması.

5) Aras’ ın amcası çiftçilikle uğraşmaktadır.
Yetiştirdiği tarım ürünlerini daha uzak bölgelere
pazarlamak istemektedir. Ancak bu ürünler yaz
sıcağına karşı pek de dayanıklı ürünler değil ve
çabucak bozulmakta. Acaba Aras’ın amcası
ürünlerini daha uzak bölgelere ürünleri
bozulmadanulaştırmak için aşağıdaki ulaşım
yollarından hangisini kullanmalıdır?
A) Demir yolu
C) Deniz yolu

B) Kara yolu
D) Hava yolu

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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Değerlendirme Testi

6) Bir şehrin yer altı ve yer üsütü kaynakları ile
tarım ,hayvancılık, ticaret , turizm gibi ekonomik
faaliyetleri o şehrin kültürünü, sanatını vb.
gibi bir çok alanında etkisini göstermektedir.
Iğdır’da insanların ekonomik faaliyetlerle ilgili
uğraşlarına bakıldığında hangi alanda daha az
zanaat ürünlerinin yapılması beklenebilir?
A) Hayvan yününden yapılan ürünlerin
B) Tarım alanında yapılan ürünlerin
C) Hayvan derisinden yapılan ürünlerin
D) Turizim alanında yapılan ürünlerin
7) Engelsiz 112 Projesi ile ülkemizde yaşayan
işitme ve dil-konuşma engelli kişilerin acil
yardım hizmetlerine hızlı, etkin ve kolaylıkla
ulaşabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu Kapsamda; işitme ve dil-konuşma engelli
kişilere ilişkin veritabanı oluşturularak, 112 Acil
Çağrı Merkezi Çağrı Alma ve Yönlendirme
Yazılımına uyumlu hale getirilip engelli kişilerden
gelen aramalarda sistemin çağrı alıcıyı
uyarması sağlanması amaçlanmıştır. İşitme
ve dil-konuşma engelli kişilerin acil yardım
hizmetlerine ulaşmakta karşılaştıkları zorluklar
tespit edilmiştir. 112 Projesiyle, işitme ve dilkonuşma engelli vatandaşların, akıllı telefonlara
indirecekleri ‘Engelsiz 112’ programıyla eş zamanlı
yazışmalarını, görüntülü işaret dili ile iletişim
kurmalarını ve sesli konuşma - dudak okuma
yöntemlerini kullanarak Acil Yardım Merkezleri’ ne
ulaşmalarını sağlamaktır. Ülke genelinde sadece
Ankara AÇM konumu kurulan, Yeni Nesil Engelsiz
112 merkez uygulaması sayesinde ülke genelindeki
tüm çağrıların tek bir merkezden karşılanması
sağlanmıştır. Yukarıdaki paragraftan hangisi
çıkarılamaz?
A) Engelli vatandaşlarımızın da acil durumlarda
daha kolay yardım alabilmeleri amaçlanmış.
B) Bu hizmetten faydalanabilmek için akıllı
telefonlarına indirecekleri programa ihtiyaç vardır.
C) Bu sistem sadece Ankara’da yaşayan engellilere
hizmet vermektedir.
D) Bu projede görüntülü işaret dilinden
faydalanılacaktır.
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8) İnsanlar yaşadığı coğrafyada, tabiat şartlarına
bağlı olarak maddi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla belli bir tecrübe ve eğitim çerçevesinde
çeşitli eserler tasarlayıp el ustalığıyla çeşitli
zanaat ürünleri yapmaktadırlar. Şehrimizde de bir
çok zanaat alanında eserler verilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi şehrimizde yapılan
zanaatlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

Kaşıkçılık
Sobacılık
Keçecilik
Halıcılık

9) Ülkemizin doğu ucunda dört ülkenin sınırlarının
bulunduğu kavşak bir noktada yer alan Ağrı
Dağı’nın yükseltisi, 5137 m. olarak kabul edilir.
Yüzyıllar boyunca erişilmez diye tanımlanan,
hakkında efsaneler anlatılan ve dini kaynaklarda
yerini alan Ağrı Dağı, pek çok gezgin ve
araştırmacının dikkatlerini çekmiş ve doruğuna
ulaşılması hayaliyle, birçok tırmanışlar yapılarak,
keşfedilmeye çalışılmıştır.
Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkarılamaz?
A) Dört ülkenin kesişim noktasında yer almaktadır.
B) Ağrı Dağı ile ilgili söylenen efsane ve dini veriler
bu dağı ilgi odağı yapmıştır.
C) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
D) Ağrı Dağı’yla ilgili gizemi çözmek birçok
girişimde bulunulmuştur.

NOTLAR

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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Iğdır’da Ben

Neler
Öğreneceğiz
1

2
3

4
5

6
7
8

9

10

Sanat İmkanları ve
Festivaller
Iğdır’ın Tarihi Eserleri
Yetiştirdiğimiz Ünlü
İsimler
Kültürel Değerler
Iğdır Yöresi Ağız ve
Şiveler
Iğdır’ın Yerel Medyası
Iğdır Yöresinde Müzik
Iğdır’da Kültürel
Etkinlikler ve
Festivaller
Geleceğin
Dünyasında Iğdır
Iğdır’da Spor

Gelincik Tarlasından Ağrı Dağı
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız
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Iğdır’da Ben

Ünite

5

Neler Öğreneceğiz
Iğdır’ın önemli günlerini
kültür ve sanat imkânlarını
öğreneceğiz.

Iğdır’da Sanat
İmkanları ve
Festivaller

Hazırlık Çalışması
Iğdır’da hangi etkinliğe
katılmak isterdiniz?

Ortak düşünce ve yaşam birliği içinde oluşturulan değerler bir şehrin kültürel kimliğini oluştururken aynı
zamanda oluşturulan bu ortak ürünü bir sonraki kuşaklara aktarma sorumluluğunu da vermektedir. Kültürel
yaşamın önemli bir parçası olan özel günler, festivaller sinema ve tiyatro gibi görsel etkinlikler şehir halkının
daha kaliteli ve keyifli zamanlar geçirmesine olanak sağlar. Okuma yazma oranı açısından oldukça zengin bir
nüfusa sahip olan ilimiz, sosyal ve kültürel faaliyetlere karşı büyük bir ilgi göstermektedir.
İlimizde İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kültür ve sanat merkezi binasında
yaklaşık 360 kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı büyük bir konferans solunu bulunmaktadır. Bu salon bilgi
şöleni, konferans, panel, konser ve tiyatro gösteriler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 145
kişilik sinema salonu ve 250 kişilik sergi salonu il halkının bu alandaki sanatsal faaliyetleri desteklenmektedir.
Yine Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde bulunan 300 kişilik konferans ve sergi salonuyla yılın hemen
hemen her mevsiminde halkın kültür ve sanatla buluşmasını sağlayan çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Üniversite organizasyonları arasında bulunan bilimsel etkinliklerin ve söyleşilerin yanı sıra şiir geceleri,
resim ve fotoğraf sergileri halk tarafından çok ilgi görmektedir. İlimizin hem bölgesel hem de ulusal anlamda
tanıtımını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde seyahat acentelerinin turizm şirketlerinin
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan fuarlara Iğdır Valiliği adına kamu kurumları, belediyeler ve
üniversite olarak katılım sağlanmaktadır. Kars- Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri, Van Turizm Fuarı, Emit Fuarı,
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı her yıl düzenli olarak katılım sağlanan fuarlardır.

Tiyatro: Tiyatro, bir
sahnede, seyirciler
önünde oyunların
sergilenmesi amacıyla
hazırlanmış gösteridir.
Görsel 5-1: Iğdır Kültür Merkezi
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Iğdır’da Sanat İmkanları ve Festivaller

OKUMA PARÇASI

Aras

Görsel 5-2

Şehrimiz fuarda …
Arkadaşlar Kars - Iğdır - Ardahan tanıtım günleri ile ilgili bir araştırma yaptım. Ankara İstanbul İzmir’de
bulunan Uluslararası Fuar merkezlerinde yöresel lezzetlerin, halk oyunlarının, mutfak sanatı, sosyal ve
kültürel değerlerin tanıtımına yönelik birçok etkinliğin yapıldığını öğrendim.
Serhat iller yani Kars-Iğdır ve Ardahan illerini ortaklaşa tanıtıldığı bu fuarlar hem illerin bu büyük
şehirlede yaşayan halkına bir nostalji yaşatmak, hem de bu illeri tanımayan ziyaretçilere bilgi vermek
amacı ile yapılmaktadır. Öncelikle ilde bulunan belediye, kamu kurum ve kuruluşlar fuar merkezinden
stant alanları kiralayarak işe başlarlar, daha sonra bu standa sergilenecek yöreye ait ürünler yerleştirilir.
İlimize ait tanıtım standında geçen yıl tanıtım broşürleri (cd, dergi, harita fotoğraf) Iğdır kaşarı, balı,
tereyağı, kuru kaysı, nebat şekeri, kurutulmuş evelik otu, lepe, sarıkök, Karabağ kilimleri, oyma tuz
bibloları ve el yapması Iğdır bebeklerinin tanıtımı yapılmıştı. Daha sonra, gelen konuklara yöresel yemek
ikramında bulunularak tanıtım etkinlikleri misafirperverlik anlayışı ile pekiştirilmişv . Oldukça yoğun bir
katılımın sağlandığı bu organizasyonlar kültür turizmi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Komisyon tarafından yazılmıştır.

Siz de Iğdır’ı her yönüyle tanıtan
bir broşür hazırlasaydınız hangi
konu ve görselleri kullanmak
isterdiniz?

Görsel 5-3

Görsel 5-4
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TARİHİ VE TURİSTİK MEKÂNLAR
Sahip olduğu kültürel mirası, tarihi, gelenek-görenek zenginliği ve
sıcakkanlı insanları ile kendine özgü doğasını koruyarak günümüze
gelebilmiş nadide illerimizden biri olan Iğdır, aynı zamanda bulunduğu
coğrafya itibariyle de ülke tarihinin sembol ili olma özelliğini
korumaktadır.
İlimize gelen misafirlerimizin ziyaret etmelerini önerdiğimiz
tarihi ve turistik mekânların belli başlıları şunlardır;
Anıtı Müze: 1915- 1920 tarihleri arasında bölgede yaşanan
Ermeni saldırılarını sembolize eden Anıt Müze 43.5 metre yüksekliği
ile ülkemizin en yüksek anıtı olma özeliğini taşımaktadır. Her ay
yaklaşık 4000 kişini ziyaret ettiği bu anıtın etrafı yeşil alan ve park
olarak inşa edilmiştir. Baharlı Mahallesi Çevre Yolu Kavşağında
bulunan anıt müzenin ziyaret saatleri 08.30 - 15.00’dir.
Görsel 5-5: Şehit Türkler Anıt Müzesi

Ağrı Dağı: 5137 metre yükselti ile Türkiye’nin en yüksek dağı
olan volkanik oluşumlu B.Ağrı Dağı ile K.Ağrı Dağı ilimizin önemli
turistik alanlarındandır.

Şerafettin Ejder Kervansarayı: Eski ipek yolu, Batum Tebriz
Kervan yolu güzergâhında, Selçuklular Dönemi’nde Sürmeli Emiri
Şerafettin Ejder Bey tarafından 12.yüzyılda yapılmıştır.

Koçbaşı Mezarlar: Koçbaşı mezarlar hemen hemen Iğdır
Görsel 5-6: Büyük Ağrı Dağı

Ovası’ndaki bütün mezarlıklarda bulunur. Karakoyunlular
Dönemi’nden kalmıştır. Karakoyunlu ilçemizde açık hava müzesi
içinde sergilenmektedirler

Tuz Mağaraları: Tuzluca ilçesinde bulunmaktadır. 55 dönümlük
bir araziyi kaplamaktadır. Iğdır Üniversitesi tarafında yürütülen
“Tuz Terapi Merkezi” çalışma alanı olan tuz mağaralarının söz
konusu projenin tamamlanması sonucunda büyük bir kültür ve
turizm merkez olması planlanmaktadır.
Görsel 5-7: Ejder Kervansarayı
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İlimize bir günlük gezi programı hazırlayalım.

Gezi Başlangıç
Saat: ... /...

Saat: ... /...
Görsel 5-8: Tuz Mağarası

Saat: ... /...

Saat: ... /...

Görsel 5-9: Şehit Türkler Anıtı

Saat: ... /...

Saat: ... /...

Bitiş

Görsel 5-10: Ejder Kervansarayı
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IĞDIR’DA KÜTÜPHANELER
“Kütüphane bir insanın ev ve iş hayatından sonra üçüncü
mekânı olmalı.” Coşkun YILMAZ

Görsel 5-11: Kütüphane

Kütüphaneler ister yazılı ister elektronik olsun bir halkın yazılı
kültürünü muhafaza eden ve bu hizmeti halka sunan önemli bilgi
merkezleridir. İlimizde 1993 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
bünyesinde kurulan İl Halk Kütüphanemiz, İnternet erişim merkezi,
okuma salonları, gezici kütüphanesi, Tuzluca ve Aralık ilçelerinde
bulunan ilçe halk kütüphanesi ile halkın eğitim ve araştırma ihtiyacına
olanak sağlamaktadır. Ayrıca 2008 yılı itibariyle Iğdır Üniversitesi
bünyesinde Karaağaç ve Şehit Bülent Yurtsever kampüslerinde iki tane
7/24 saat ders çalışma olanağı sağlayan 350 kişilik bir salon ve 25
bilgisayarlık kablosuz İnternet odası mevcuttur. İlimizde 2019 verilerine
göre 10.000 kayıtlı çocuk kitabı ve 34500 adet kayıtlı yetişkin kitabı
bulunmaktadır.

FESTİVAL VE ŞENLİKLER
Anadolu topraklarının zengin kültürel mirasına ev sahipliği yapan ilimiz aynı zamanda Orta Asya ve
Kafkas halklarının sahip olduğu kültürel değerlerin de geçiş güzergâhında bulunmaktadır. Bundan dolayı
uluslararası festivaller kapsamında renkli etkinliklere sahne olmaktadır.

Yedi Levin: Yedi levin
Yediçeşit çerezin
karışımı.
Görsel 5-12: Yedi Levin

Nevruz: Yöre halkı tarafından üzerinde çok hassasiyetle durulan ve bütün ayrıntılarıyla ruhuna uygun
bir şekilde hayata geçirilen bayramların başında “Nevruz Bayramı” gelir. Nevruz Bayramı hazırlıkları şubat
ayının son haftasından itibaren başlar. ‘Nevruz’ yöresel deyimi ile “Navrız” doğanın uyanışı ve bereketin
sembolü olan ilkbaharın habercisidir. Bu düşünce etrafında “Ahir Çarşamba(od çerşembe), Ölü Bayramı,
Yedi Levin, Baca Baca, Kulak Asma “ gibi halk arasında çeşitli eğlencelerin icra edildiği uygulamalar
mevcuttur. 1985 yılı öncesi halkın kendi arasında kutladığı bu halk bayramı bu tarihten sonra resmi
bayram statüsü alarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Her yıl 21
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Mart tarihinde Iğdır Valiliğine bağlı Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Nevruz Şenlikleri tertip
edilir. Kent merkezinde STK ve kamu kurumları tarafından tanıtım stantları kurulur halkın coşkulu katılımı
ile halk oyunları, konserler, yemek ve çerez dağıtımı yapılarak günün anlam ve önemine uygun kutlamalar
yapılır.
Kayısı Festivali: Bu festival meşhur Iğdır kayısısının tanıtımına yönelik bir etkinliktir. Bu önemli tarım
ürünü sayesinde ilimiz ekonomik anlamda ülke genelinde önemli bir pazara sahip olmuştur.
Etkinlik kapsamında konserler, yöresel halk oyunları, yemek yarışmaları, resim ve fotoğraf sergileri
gibi aktiviteler gerçekleştirilmektedir.
Korhan Yaylası Şenlikleri:

Korhan yaylası şenlikleri Korhan yaylasında halkın katılımıyla

yapılmaktadır. Özellikle yayla kültürünü sergileyen tematik gösterilerin ön planda olduğu bu etkinlikte
halk ozanlarının deyişleri, halk oyunları, kıl çadırlarda yöresel yemek davetleri gibi bir takım aktiviteler
yapılmaktadır.
14 Kasım Iğdır’ın Kurtuluş Etkinlikleri:

Kurtuluş Savaşı ile ülkemizin düşmanlardan temizlendiği

yıllarda 14 Kasım 1920’de ilimizde düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu günü kutlama sebebiyle Iğdır
Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlar, tarafından kutlama etkinlikleri düzenlenir.

Görsel 5-13: 14 Kasım Iğdır’ın Kurtuluşu

Aşağıda verilenlerden hangileri ilimize ait tanıtım standında yer alır
işaretleyiniz.
Kayısı

Uşak kilimleri

Nabat şekeri

Sarıkök Baharatı

Karabağ kilimler

Mandalina

Zeytin
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Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz
İlimiz Iğdır’ın tarihi ve
kültürel mekânlarını
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması

Iğdır’ın
Tarihi Eserleri
ve Mekanları

İlimizin tarihi ve kültürel
eserlerini araştırarak
edindiğimiz bilgileri
arkadaşlarımızla paylaşalım.

Görsel 5-14: Ejder Kervansarayı

Bir yerin tarihi ve kültürel eserleri o bölgenin en önemli değerlerindendir. Şehirlerin kültürel olarak
kimliğinin oluşmasında tarihi eserlerin büyük rolü vardır. Tarihi eserlerin bu öneminden dolayı tarihi
eserlerin var olması kadar onların gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması da toplum olarak
yerine getirmemiz gereken görevlerimizdendir.
Şimdi İlimizdeki tarihi eserleri ve mekanlarını yakından tanıyalım.
IĞDIR (KORGAN) KALESİ
Iğdır Kalesi, Ağrı Dağı’nın kuzey yamacında ovaya hâkim bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ilk yapım
evresi ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak Büyük Selçuklu Devleti ordusu 1064 yılında
bölgeye geldiğinde kalenin mevcut olduğu ve Büyük Selçuklu Devleti tarafından fethedildiği bilinmektedir.
Kaleden günümüze bazı kalıntılar kalmıştır.

KARAKALE (SÜRMELİ KALESİ)
Iğdır il merkezi ile Tuzluca arasında Aras Irmağı’nın güneyinde ovaya hâkim bir tepecik üzerinde yer
almaktadır. Sürmeli Kalesi’nin de kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kalenin kalıntıları arasında
herhangi bir kitabeye rastlanmadığından kale yapımında çalışan ustalar hakkında da bilgi bulunamamıştır.
Timur Devleti tarihçisi Şerefüddin Ali Yezdî “Zafername” adlı eserinde Timur’un Azerbaycan seferini yazarken
Sürmeli Kalesi hakkında şöyle anlatır: “Aras Nehri boyundaki Sermaluk (Sürmeli) Kalesi önüne geldiler. Kaleyi
dört bir yandan kuşatma altına aldılar. Kale zapt edildikten (alındıktan) sonra yıkıldı”
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IĞDIR (EJDER) KERVANSARAYI
Iğdır şehir merkezine 31km uzaklıkta olup Kervansaray köyünün batı
tarafında yapılmış bir kervansaraydır. Dönemin Sürmeli Emiri olan Şerafeddin
Ejder adına yapıldığı bilinmektedir. Eserin 13. yy’ın sonları ile 14. yy’ın
başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Plan gelişimi açısından Selçuklu
kervansaray mimarisinin en son örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Görsel 5-15: Ejder Kervansarayı

Görsel 5-16: Kul Yusuf Kümbeti

KUL YUSUF KÜMBETİ
Kul Yusuf Kümbeti, Iğdır’ın Çakırtaş köyünde tamamen yok olmuş bir mezarlık
üzerine kurulmuştur. Kümbetin üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre Kul Yusuf
adında biri için 1485 yılında yapılmıştır. Kul Yusuf adlı şahıs hakkında bir bilgi
bulunmamaktadır. Kümbetin yapılış tarihinden yola çıkılarak Akkoyunlu Devleti’ne
ait bir yapı olduğu düşünülmektedir.

Kümbet:Üst kısmı
koni veya piramit
biçiminde olan,
yuvarlak veya köşeli
anıt mezardır.

Türk halk efsanelerine
göre, koyun en kutsal
hayvanlardan biridir.
Koyun sürüsünün arasında
bulunan insana kötülük
dokunmaz. Eskiden beri
nazardan korunmak için
koyun kafatasları kullanılır,
koçboynuzları kutsal
sayılan ağaçlara asılır ve
ataların mezarları üzerine
dikilirmiş. Bu sebeplerden
dolayı koçbaşı mezar
taşları yapılmıştır.

TARİHİ MEZARLIKLAR
İlimizin özellikle Karakoyunlu ilçesinde bulunan açık hava müzesi
haline getirilmiş olan mezarlıkta koçbaşı mezar taşları mevcuttur.
Yine ilimizin köylerinden Çakırtaş, Yaycı, Küllük ve Hakmehmet
köyleriyle Tuzluca ilçemizin Sürmeli köyünde tarihi mezar taşları
günümüze kadar ulaşmıştır. Karakoyunlu ilçesi mezarlığındaki mezar
taşlarının arasında bir de at heykeli bulunmaktadır ve bu heykel
günümüze sağlam bir şekilde ulaşmamıştır. At, koç ve koyun mezar
taşlarının yapılması geleneği İslamiyet öncesi göçebe Türklerden
günümüze kadar gelmiştir. Anadolu’da özellikle de Iğdır ve çevresinde
bu eserlerin Karakoyunlular ve Akkoyunlular döneminden beri
yapılageldiği bilinmektedir. Koçbaşı mezar taşlarının yapılmasındaki
amaç ölen kişinin yiğit, kahraman bir kişilik olduğunu belirtmektir. Yine
genç yaşta ölenlerin de mezarlarına bu tür mezar taşları yapılmıştır.

Görsel 5-17: Karakoyunlu Koçbaşı Mezar Taşları

Görsel 5-18: Karakoyunlu At Temalı Mezar Taşı

Tarihi eserlerin değeri ve korunmasının önemi hakkında kısa bir metin yazınız.
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IĞDIR’IN TARİHİ EVLERİ
İlimizde özellikle Söğütlü Mahallesinde
19. yy’ın sonlarıyla 20. yy’ın başlarında
yapıldığı bilinen tarihi evler mevcuttur.
Genellikle bu tarihi evlerin kimler
tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yine
Yaycı, Küllük köyleri ile Tuzluca ilçemizde
de tarihi evler mevcuttur.
Görsel 5-19: Iğdır’da Tarihi Ev

HÖYÜK VE KAYA ODALARI
Höyük:Tarih boyunca
türlü nedenlerle yıkılan
yerleşme bölgelerinde,
yıkıntıların üst üste
birikmesiyle oluşan ve
çoğu kez içinde yapı
kalıntılarının gömülü
bulunduğu tepelere höyük
denir.

İlimizin farklı yerlerinde MÖ’lere ait birçok höyük ve kaya odaları
bulunmuştur. Ülkü Tepe, Yaycı, Melekli, Gökçeli ve Gaziler Höyükleri genelde
tahrip olmuş ancak ilimizdeki kaya odaları günümüze kadar gelmiştir. Kaya
odaları genelde sert kayalara oyulmak yoluyla yapılan mağaralardır. Kızılkule
köyünde bulunan kaya odasının yapılış itibariyle bir mezar olduğu ancak
sonradan yerleşme yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Görsel 5-20: Göktaş Köyü Kaya Odası

Görsel 5-21: Iğdır Mehmet Çavuş Anıtı

MEHMET ÇAVUŞ ANITI
Kurtuluş savaşı döneminde Iğdır’da mücadele veren ve şehit olan Mehmet
Çavuş adlı Türk askeri adına Akyumak köyü yolu üzerinde yapılmış bir anıttır.
1920 yılında şehitlik olarak kurulmuştur. Aynı yıl şehitliğin bulunduğu cadde
de Mehmet Çavuş Caddesi olarak adlandırılmıştır. Şehitlik, 1967 yılında Anıt
Mezar haline getirilmiştir. 1997 yılında yeni bir anıt mezar yapılarak etrafı park
haline getirilmiştir. 2019 yılına gelindiğinde valilikçe Anıt Mezar alanı yeniden
restore edilmiştir.
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OKUMA PARÇASI
ARAS
Merhaba arkadaşlar,
Size bu yaz teyzemin Almanya’dan gelen oğlu ile birlikte tarihi yerlere yaptığımız geziden bahsetmek istiyorum.
Mustafa bir hafta kalmak üzere Iğdır’a geldi. Babam Mustafa’nın ilimizin tarihi yerlerini görmesi için hafta sonu
hepimizi alarak geziye götürdü. İlk önce Iğdır Ejder Kervansarayı’na gittik. O gün Kervansaray’da bir resim sergisi
düzenleniyordu. Çok keyifli zaman geçirdikten sonra oradan ayrıldık. Yolda Mustafa, babama Kervansarayın
ne işe yaradığını sordu. Babam: “Eskiden insanlar ticaret için ya da Hac ziyareti gibi yolculuklar için belirli yolları
kullanırlardı. O zamanlarda günümüzdeki gibi hızlı taşıtlar olmadığından insanlar at ya da deve gibi hayvanları
kullanır ve toplu şekilde yolculuk ederlerdi. Bu topluluklara kervan denirdi. Yolculuklar uzun sürdüğünden
yollar üzerinde insanların konaklaması için kervansaraylar yaptırılırdı.” dedi. Daha sonra Kara Kale’ye gittik.
Kalenin önemli bir kısmı yıkılmıştı ama kalıntılardan kale olduğu çok iyi anlaşılıyordu. Babam “Kaleler şehirlerin
savunması için önemli yapılardı.” dedi. Kara Kale’den sonra Karakoyunlu Mezarlığı’na gitmek için yola koyulduk.
Karakoyunlu’ya giderken Melekli yolu üzerinde Mustafa, Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı Kılıçları
görünce “Bunlar da ne?” diye sordu. Ben de buranın anıt müze olduğunu söyledim. Babam müzenin önüne park
etti ve müzeye gittik. Müzedeki, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteren resimler hepimizi özellikle de Mustafa’yı
çok etkilemişti. Anıttan çıkıp Karakoyunlu ilçesine doğru yola çıktığımızda babam bize dedesinden duyduklarını
şöyle anlattı: “Ermeniler köyümüze saldırmadan önce bizim köylüler haber almış. Dedem henüz iki yaşındaymış.
Babası dedemle annesini köylülerden bir grupla göndererek kendisi köyü savunmak için köyde kalmış. Dedemler
bir süre sonra köye döndüklerinde babasının çatışmada sığındığı binanın Ermenilerce yakıldığını ve onun da
binada hayatını kaybettiğini öğrenmişler.” Babamın anlattıkları hepimizi etkilemişti. Karakoyunlu mezarlığını gezdik.
Mustafa, koç şeklindeki mezar taşlarını çok beğendi. “Hepsi çok gerçekçi sanki dokunursam canlanacak gibiler.”
dedi. Sonra bugünlük bu kadar yeter diyen babam bizi eve götürdü. Akşam Mustafa ile sohbet ederken Mustafa
bize “Bu gün gördüklerim ve duyduklarımı unutmamak için hepsini günlüğüme yazdım.” dedi. Aslında bunları ben
de yeni öğrenmiştim ve ben de bugün öğrendiklerimi unutmamak için günlüğüme yazmaya karar verdim.
Komisyon tarafından yazılmıştır.

Iğdır’daki tarihi eserlerden hangisini Iğdır’ın sembolü olarak kullanırdınız, neden?

Görsel 5-22
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Neler Öğreneceğiz
Şehrin yetiştirdiği tarihî
şahsiyetleri, sanat,
edebiyat, müzik, spor ve
bilim insanlarını tanır.

İlimizin
Tanınmış
Simaları

Hazırlık Çalışması
İlimizde yetişmiş ünlü
şahsiyetlerden birinin
hayatını araştırarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

SÜRMELİ’DEN İMPARATORLUĞA OSMAN BEY
“Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.”

Görsel 5-23: Osman Gazi

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman
Bey Iğdır doğumludur. Osmanlıların mensup olduğu Kayı Boyu uzunca bir
süre Sürmeli Çukuru dediğimiz Iğdır ili dolaylarında yaşamışlardır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey de burada dünyaya gelmiştir.
ŞEHİT BÜLENT AYDIN
“’Vurulup tertemiz аlnındаn, uzаnmış yаtıyor; Bir hilаl uğrunа, yа
Rаb, ne güneşler bаtıyor ”

Görsel 5-24: Şehit Bülent AYDIN

İLK ŞEHİT: 15 Temmuz gecesi
FETÖ’cü hainlerin toplantı gerekçesiyle
Genelkurmay Karargahı’na davet ettiği
Kuvvet Komutanı Orgeneral Salih Zeki
Çolak, karargah bölgesine girdiğinde
darbeci askerlerin saldırısına maruz
kaldı. Çolak’ın yakın koruması olan
Bülent Aydın, saldırıya karşılık vermek
isterken şehit düştü ve 15 Temmuz’un ilk
şehidi oldu.

138

ŞEHRİMİZ IĞDIR

19 Nisan 1969 tarihinde Iğdır’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini
Iğdır’da tamamlamıştır. Çok sevdiği askerliğe ilk adımını Ankara Topçu
Astsubay Okulu’nda atmıştır. 1993 yılından itibaren Genelkurmay Özel
Kuvvetler Komutanlığı emrinde göreve başlayan Bülent Aydın, 22 yıllık görev
süresi boyunca Özel Kuvvetler’de birçok kritik noktada görev aldı. Aralarında
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Genelkurmay Başkanları
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Orgeneral Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri
Komutanı olduğu dönemde Hulusi Akar’ın yakın korumalığını yaptı.
Bülent Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı saat 21.30 civarında
Genelkurmay Karargâhı’nda silahlı darbeci askerlerle girdiği çatışmada şehit
oldu.
Abisi Selçuk Aydın anlatıyor; Bordo Bereli Bülent Aydın sekiz çocuklu bir
ailenin en küçüğü. Çok zor görevlerde bulunmuştur. Ama vatan millet sevgisi
gibi kutsal değerler sayesinde hep zorlukların üstesinden gelmiştir. Bülent
Aydın bu kutlu direnişin ilk şehidi yakılan şanlı direniş hareketinin ilk kıvılcımı
olmuştur.

İlimizin Tanınmış Simaları

İnternet Haberi
15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Astsubay Bülent Aydın’ın ismi Iğdır Havalimanı’na verildi.
Iğdır Havalimanı’na 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın’ın adının verilmesine ilişkin
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararda, havalimanının adının “Iğdır Şehit Bülent
Aydın Havalimanı” olarak değiştirildiği belirtildi.
ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN
“’Ey, bu toprаklаr için toprаğа düşmüş аsker! Gökten ecdаd inerek
öpse o pаk аlnı değer. ”
1968 yılında Iğdır’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da
tamamlayan Bülent Yurtseven çocukluğundan beri hep hayali olan polislik
mesleğine ilk adımını 1991 yılında attı. 15 Temmuz 2016 yılında hain
darbe girişimi sırasında savaş uçaklarının şehidimizin görev yaptığı Ankara
Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Merkezini bombalaması sonucunda ağır bir
şekilde yaralanan Baş Komiser Bülent Yurtseven tedavi gördüğü hastanede
şehit olmuştur.
Şehidimizi babası anlatıyor: Oğlum her zaman vatan sevgisini ve bu
uğurda görev aşkını hep ön planda tutmuştur. Emekliliği gelmesine rağmen
henüz vatana olan borcum bitmedi diyerek çalışmaya devam etmiştir.
Dürüstlüğü hayatının merkezine almıştır. Çocuklarını da aynı şekilde dürüst
vatan millet sevgisine değer veren birer vatan evladı olarak yetiştirmiştir.
Onun bu özellikleri herkes tarafından örnek alınmalıdır.

Görsel 5-25: Şehit Bülent YURTSEVEN

Şehit baş komiser Bülent
Yurtseven’in ismi 2017 yılında Iğdır
Üniversitesi Suveren Kampüsüne
verilmiştir

Ali EKBER TUFAN
“Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme
götürür.”
Milli Mücadele yıllarında Iğdır için direnişin sembolü olan Ali Ekber
Tufan 14 ocak 1870 tarihinde Iğdır’ın Melekli kasabasında dünyaya geldi.
Rus İmparatorlığu Çarlık Duması Müsavat Partisi son dönem Erivan
milletvekili, Azerbaycan Millî Şûrâsı Müsavat Partisi 1’inci dönem Iğdır
milletvekilidir. Kireler Savaşı’nda Melekli yakınlarında Ermeni kuvvetlerini
yenilgiye uğratmıştır. 13 Kasım 1970 tarihinde vefat etmiştir
Görsel 5-26: Ali Ekber TUFAN

Ali Ekber Tufan, Tanınmış bağımsız ilk Türk cumhuriyetinin başkanıdır. Iğdır
Milli Cumhuriyeti; (1918-1920) başkenti Melekli olan bu cumhuriyet, Mavera-i
Kafkasya Cumhuriyeti (SEYM) Meclisi tarafından tanınmıştır. Bu sebeple
tanınmış, bağımsız ilk Türk cumhuriyetidir.
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GAZETECİ MECİT HUN
“Gazeteler, dünyanın aynalarıdır.”

Görsel 5-27: Mecit HUN

Iğdır’a matbaayı ilk getiren ve Iğdır’da ilk gazete çıkaran
gazetecilerdendir. Mecit Hun 1925 yılının Mayıs ayında Iğdır’da doğdu.
Askerliği sırasında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün çocukları,
Rahmetli Ömer ve Erdal İnönü kardeşlere Pembe Köşk’te matematik dersleri
verdi. Ekim 1952’de Dil gazetesini teksirde yayımladı. Eş zamanlı olarak
mizah gazetesi Fırıldak’ı da çıkardı. Böylelikle Mecit Hun ilimizde gazete
çıkaran ilk Iğdırlı gazeteci olarak tarihe geçmiştir. 16 Şubat 1953 tarihinde
Cezmi Öztekin’le beraber, Pedalda Şarkın Dili gazetesini, 30 Temmuz 1954
tarihinde de Pamukova gazetesini yayın hayatına soktu. Mecit Hun 29 Ocak
1998 tarihinde vefat etmiştir.
SENATÖR ZİYA AYRIM
ü“Siyaset ilim değil, bir sanattır.”

Görsel 5-28: Senatör Ziya AYRIM

İlimize büyük hizmetler yapan ünlü siyaset adamı Ziya Ayrım, 1920
yılında Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesini bitirdi. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak ülkemizin çeşitli
şehirlerinde çalıştı. Ziya Ayrım, 1964 yılında Cumhuriyet Senatosuna
seçilerek 15 yıl boyunca senatör olarak TBMM’de görev yaptı. Ziya
Ayrım, Cumhuriyet Senatosu Tarım, Orman, Tarım Orman ve Köy işleri
Komisyonları Başkanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânı İdare Amirliği
gibi TBMM’de çeşitli görevlerde bulundu. 2 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da
vefat etti.
AVUKAT İBRAHİM BOZYEL
ü“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun
etrafında döner”

Görsel 5-29: Avukat İbrahim BOZYEL
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Şair, yazar, hukukçu olan İbrahim Bozyel, 9 Kasım 1952 tarihinde Iğdır’da
doğdu. İlk ve ortaokulu Iğdır’da, liseyi İstanbul’da tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Iğdır’da avukat olarak
çalışmaya başladı. 1998 yılında memleketi Iğdır’a giderken trafik kazasında
hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, Azerbaycan Türk Kültürünü
Tanıtma Derneği başkanı idi. İbrahim Bozyel, Iğdır’da yaşayıp çalışmasına
rağmen, gönlüyle, fikirleriyle, çalışmaları ve hitap ettiği alanlarla tüm Türk
dünyasına ait biriydi.İbrahim Bozyel’in bitmez tükenmez gayretlerini eski
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey şöyle anlatıyor: ‘’O, Türkiye ile
Azerbaycan’ı birleştiren, büyük Türk birliğinin sarsılmaz temelini koyan ilk
insanlardan biri idi.’’ Kardaş Edebiyatlar adlı eserinin yanında Karanfiller
Ağlamasın , Elimiz Obamız Iğdır sahnelenen tiyatro eserleridir.

İlimizin Tanınmış Simaları

VALİ FUAT GÜREL
“Hayali büyük düşünceler olanın yolculuğu hiçbir zaman bitmez.”
Yaptığı çalışmalarla görev yaptığı her yerde büyük takdir toplayan Fuat Gürel,
1971 yılında Iğdır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
Bölümünde lisans ve Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi
Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, , Birçok il ve ilçede vali yardımcılığı
ve kaymakamlık yaptı. Ankara ili Etimesgut ilçesi kaymakamı iken, 26.10.2018
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karabük
Valisi olarak atanmıştır.

Görsel 5-30: Vali Fuat GÜREL

DAĞCI İSKENDER IĞDIR
“Zirveyi görmeyen dağcı asla mutluluğa ulaşamaz”
Aslen Iğdırlı olan İskender Iğdır 15 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi
Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği’nde eğitim gördü. 1997 yılında Atlas
Dergisi’nde çalışmaya başladı. Bu dergide Türkiye’nin İlk Özel Harita Servisini
kurdu. Kendisi bir mühendis olan İskender Iğdır aynı zamanda dağcılık sporuna
da gönül vermişti. İlk olarak 29 Ekim 1999 tarihinde hayali olan Ağrı Dağı’na
tırmanarak zirveye ulaşmıştır. 25 Şubat 2000 yılında Ağrı Dağı’na yeniden
tırmanan genç dağcı zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda cehennem deresi
kayalıklarında düşerek 29 Şubat 2000 tarihinde hayatını kaybetmiştir. İskender
Iğdır kısa adı AKUT olan Arama Kurtarma Derneği’nin de kurucuları arasında yer
almıştır. Özellikle 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde İskender Iğdır
birçok insanın hayatını kurtarmıştır.

Görsel 5-31: İskender IĞDIR

İskender Iğdır’ın adını yaşatmak
için 2000 yılında, Iğdır Kapalı Spor
Salonu’na İskender Iğdır’ın adı
verilmiştir.

FUTBOLCU KAAN AYHAN
“Hayal edebiliyorsanız, gerçekleştirebilirsiniz.”
Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen
Iğdırlıdır. Babası Erol AYHAN Iğdır’dan, önce Ankara’ya ardından da Almanya’ya
göç ederek oraya yerleşmiştir. Kaan Ayhan henüz 4.5 yaşındayken Schalke 04
futbol kulübünün alt yapısında futbola başlamıştır. 2016 yılına kadar bu takımda
oynamıştır. Ardından 2016 yılında Almanya’nın Fortuna Düsseldorf futbol
kulübüne transfer olmuştur. Kaan AYHAN 2013 yılında ise Türkiye 21 yaş altı
millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi. Başarılı futbolcu 2016 yılından beri
Türkiye A Milli takım kadrosuna katılmış ve burada ülkemiz için mücadele etmeye
başlamıştır.

Görsel 5-32: Kaan AYHAN

ŞEHRİMİZ IĞDIR

141

Ünite 5
Iğdır’da Ben

JUDOCU MESME TAŞBAĞ
“Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir.”

Görsel 5-33: Mesme TAŞBAĞ

Azim ve kararlılığın simgesi haline gelen ve birçok insana ilham kaynağı olan
görme engelli judocumuz Mesme Taşbağ 1981 yılında Iğdır’da doğdu. Judo Milli
Takım sporcusu da olan Taşbağ, son üç yıldır 70 kg sıkletinde Türkiye Görme
Engelliler Judo şampiyonudur. 2015 yılında Güney Kore’de düzenlenen dünya
oyunlarında dünya üçüncüsü olmuştur. 2016 Rio Paralimpik Oyunları judo
branşında yarışan görme engelli milli sporcumuz bronz madalya kazanmıştır.
Aynı zamanda doktor olan Mesme Taşbağ, mücadele azmi ve kararlılığı ile
Iğdır’ımızın gurur kaynağıdır.

FUTBOLCU SERVET ÇETİN
“Spor ve eğitime ağırlık veren bir devlet ileriye doğru adım adım
ilerler.”
Iğdır doğumlu sporcular içerisinde en ünlü isimlerden olan Servet
Çetin 17 Mart 1981’de Iğdır’da doğdu. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi
ülkemizin en büyük iki kulübünde top oynadı. Hem Fenerbahçe ile hem de
Galatasaray ile şampiyonluklar yaşadı. İlk defa 2003 yılının şubat ayında 21
yaş altı milli takımında oynadı. 8 Eylül 2007’de Malta ile oynanan milli maçta
A Milli Takım’daki ilk golünü attı. Ayrıca Galatasaray’da giydiği 76 numaralı
forma Iğdır’ın plaka numarasını temsil etmektedir. Toplam 89 kez milli
takımlara çağrıldı ve 5 kez fileleri havalandırdı.
Görsel 5-35: Servet ÇETİN

BOKSÖR TURGAY TABARU
“Sporda başarı çalışmaktan öte istemekle olur.”
1985 yılında Iğdır’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Iğdır’da
tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Beden Eğitimi
Öğretmenliği bölümünü okudu. Turgay Tabaru 2000-2001-2002-2003
yıllarında üst üste dört defa Türkiye şampiyonu oldu. 2001 yılında
İngiltere’nin Lıverpool şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında
Avrupa Üçüncüsü oldu. Bu başarısından dolayı Iğdır’da yılın sporcusu
seçildi. 2015 yılında Almanya’da Berlin Kupası Şampiyonası’nda birinci
oldu. Çıktığı toplamda 254 maçın 232’sini kazanarak Iğdır’ın gelmiş
geçmiş en iyi sporcularından biri oldu.
Görsel 5-36: Turgay TABARU
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JUDOCU YAVUZ YOLCU
“Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz
kardeşidir.”
Olimpiyatlar, bütün sporcuların rüyalarını süsleyen dünyadaki en önemli
spor yarışmalarıdır. Ülkemizi 1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda temsil
etme başarısı gösteren ünlü judocumuz Yavuz Yolcu 1966 yılında Iğdır’da
doğdu. Gazi Üniversitesi Almanca Bölümü ve Almanya Hür Üniversitesi
Spor Akademisini bitirdi. Japonya’da antrenörlük eğitimi aldı. Ünlü
judocumuz 15 defa Türkiye şampiyonluğu, 2 defa da Balkan şampiyonluğu

Görsel 5-38: Yavuz YOLCU

kazandı. Bunun yanında 3 defa Uluslararası Boğaziçi Turnuvası
şampiyonluğu ile Almanya Üniversitelerarası judo şampiyonluğu kazandı.
Uzun yıllar judo milli takımımızı çalıştırdı. Halen Türkiye Olimpik Hazırlık
merkezleri judo koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

YAZAR İSLAM ÇANKAYA

“Aslında kalemimle düşünüyorum ben; çünkü kafam, elimin ne
yazacağını çoğunlukla bilmiyor.”
İlimizin yetiştirdiği önemli şair ve fotoğraf sanatçılarından olan
İslam Çankaya, 6 Haziran 1948 tarihinde Iğdır’da dünyaya geldi. Gazi
Üniversitesinde Muhasebe Finansman dalında yüksek lisans programını
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesinde öğretim
görevlisi olarak çalıştı. İlk şiiri (Komşu Kızı), Genç Şairler Antolojisi’nde yer
almıştı. Birçok defa fotoğraf ve şiir sergileri açtı. 1990 ve 1992’de fotoğraf
yarışmalarında çeşitli ödüller aldı.

Görsel 5-39: İslam ÇANKAYA

ESERLERİ: Rüzgâr, Ayçiçeklerim, Tutunmak, Üveyikler, Şiire Tatil
Yok (çocuk şiirleri), Balonlar Ölmesin (çocuk şiiri), Sevda Tomurcukları,
Umut Zamanı adlı şiir kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca vergi ve muhasebe
konularında yayımlanmış on adet meslek kitabı vardır.
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YAZAR MÜSLİM OĞUZ
“Büyük yazarlarda insan ruhunu yıkayan bir yön vardır.”
Iğdır’da yetişen önemli eğitimci ve yazarlarımızdan olan Müslim Oğuz,
1951 yılında Iğdır’da doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Bazı illerde Milli Eğitim Şube
Müdürlüğü, Halk Eğitimi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
görevlerinde bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir. Çeşitli
gazetelerde makale, hikâye ve romanları yayınlandı. İlk Hançer” ve “Önce
Vatan Dediler” adlı eserleri ödül aldı. Sırasıyla Kan Yolları Kapadı, İlk Hançer,
Görsel 5-40: Müslim OĞUZ

Nisan Ağlar Mayısa, Yüreğimin Götürdüğü Yere Bırakmıyorlar, Tek Başına,
Kerbela Akşamları ve Iğdır Akşamları adlı romanları yayınlandı.
YAZAR NİZAMETTİN ONK

“Düşünme yazma sanatının ilk adımıdır.”

23 Nisan 1937 tarihinde Iğdır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Iğdır’da
tamamladı. Üniversiteyi Sivas’ta okudu. Öğrencilik yıllarında mahalli
gazetelerde yazılar yazan Onk, İstanbul gazetelerinde kültürel konuları
genişçe işledi. Onun her yazısı çok sayıda ilim adamımıza kaynak oldu.
Araştırmacılara ışık tuttu. Çalışmaları ve eserleri üzerinde yabancı basında
çok sayıda yazı yayımlanmıştır. Önemli eserleri arasında; Iğdır, Sürmeli ve
Görsel 5-41: Nizamettin ONK
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Serhat Çukuru, Melikşah Iğdır Kalesinde ve Kafkas Seferlerimiz sayılabilir.
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YAZAR SİNAN AKYÜZ
“Kitaplar insanları uzun yolculuklara çıkartırlar.”
1972 yılında Iğdır’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Iğdır’da
tamamladıktan sonra, üniversite eğitimine devam etmek için İstanbul’a
gitti. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü’ne başladı. Üniversite yıllarında hem okudu hem de çeşitli
gazetelerde muhabir olarak çalıştı. Gazetede muhabirlik yaptığı yıllarda ilk
kitabını yazdı. Sonraki yıllarda hem Sabah gazetesinde köşe yazıları, hem
de romanlarını yazmaya devam etti. Daha sonra gazetecilik mesleğine ara
verip roman yazarlığına devam eden Sinan Akyüz Meyra, İncir Kuşları
gibi birçok başarılı esere imza atmıştır. Meyra adlı romanı 2019 yılında

Görsel 5-42: Sinan AKYÜZ

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından
Yılın Romanı Ödülü ve Türk Kütüphaneciler Derneği ödülünü kazandı.
GAZETECİ HADİ ÖZIŞIK
“Gazeteci, bir satır haberle birçok hayata umut ışığı olabiliyor.”
İlimizin yetiştirdiği önemli gazetecilerden olan Hadi Özışık, 1962 yılında
Iğdır’da doğdu. Birçok gazete ve dergide muhabir köşe yazarı ve yönetici
olarak çalıştı. Çeşitli radyo ve televizyon kanallarında programlar sundu.
“Kirli Sayfa” kitabının da yazarı olan Hadi Özışık, 5 Mayıs 2000 tarihinde
İnternethaber.com’u kurdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
İnternet gazeteciliği konusunda ders veren Hadi Özışık, İnternet Geliştirme
Kurulu’nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Yine gazeteci olan Süleyman
Özışık, Hadi Özışık’ın küçük kardeşidir.

Görsel 5-43: Hadi ÖZIŞIK
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1 Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi koordinatörü
olan judocumuz.
2 Nisan Ağlar Mayısa adlı kitabın yazarıdır.
3 Elimiz Obamız Iğdır adlı tiyatro eserinin yazarı
olan avukatımız.
4 Görme engelli Avrupa üçüncüsü olan judocumuz
5 15 Temmuzun ilk şehitlerinden olan
astsubayımız
6 Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’de futbol
oynamış milli futbolcu
7 Boksta Avrupa 3. olan boksörümüz
8 İlimize ilk matbaayı getiren gazeteci
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9 15 yıl boyunca TBMM’de senatör olarak görev
yapan siyaset adamı.
10 Meyra adlı romanın yazarı
11 Akut’un kurucuları arasında yer alan ünlü
dağcımız.
12 Fortuna Düsseldorf Takımında top koşturan
milli futbolcumuz
13 Tanınmış bağımsız ilk Türk cumhuriyetinin
başkanıdır.

Ünite

5

Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz
Şehrimize ait kültürel
değerlerin neler olduğunu
öğreneceğiz.

Kültürel
Değerler

Hazırlık Çalışması

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten
beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve
adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış
ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik
duygusu veren toplumda düzeni sağlayan maddi ve manevi değerlerin
bütünüdür. İlimiz coğrafi anlamda sahip olduğu özel konumuyla farklı
medeniyetlerin kültürel ve ticari ilişkilerinin buluşma noktasında bulunması
zengin kültürel bir dokuya sahip olmasını sağlamıştır.

Büyüklerinize onların
dönemlerinde söylenen
masal ,ninni,bilmece
ve tekerlemelerin olup
olmadığını sorunuz.
Öğrendiklerinizi sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Geçmişte şehrimizde
oynanan çocuk oyunlarını
araştırın. Araştırdığınız
bu oyunlardan birini
sınıfınızdaki arkadaşlarınıza
tanıtın.

HALK OYUNLARI
Iğdır ve yöresi diğer sahalarda olduğu gibi halk oyunlarında da büyük bir zenginliğe sahiptir. Bunlar
genellikle kadın ile erkeklerin birlikte veya ayrı ayrı oynadıkları birbirinden güzel oyunlardan oluşmuştur.
Çalgı olarak; garmon, tar, nağara (davul), ney, zurna v.s. gibi aletler kullanılmaktadır. Bu oyunlarda
kahramanlık, asalet, yardımseverlik, vatan sevgisi, aşk, tabiat sevgisi gibi birçok öğe işlenmektedir. Bu
oyunlardan bazılarının adı şöyledir: Karabağ, Hançer Barı, Tello, Köroğlu, Hoşbilezik, Üçayak, Gazağı,
Hoşgelişler ola, Terekeme, Kıskanç, Naz Eyleme, Şeyh Şâmil vs. gibi.

YÖRESEL KIYAFETLER
Yöremizdeki kadın ve erkek giysilerinin
günümüze kadar gelenekselliğini korumuş
ve bozulmadan değişmeyi de başarmış bir
geçmişi bulunmaktadır.
Hem kadın hem erkek giyim kuşamında
detaylara inildikçe Anadolu yerleşik
kültürlerinin etkileri ile karşılaşırız. Mesela;
Anadolu’da yaygın olarak kullanılan kuşak
ya da kemerin Iğdır kültüründe de değişik
türlerini görebiliyoruz. Başlıklarda da Anadolu
ve Azerbaycan coğrafyasının ortak izleri
sentezlenmiştir.
Görsel 5-44:Yöresel Kıyafetler

ŞEHRİMİZ IĞDIR

147

Ünite 5
Iğdır’da Ben

IĞDIR MUTFAĞI
İlimizin tarihi İpek Yolu üzerinde bir kavşak oluşu, Anadolu’dan İran’a ve
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan yol güzergâhları ile birlikte gelişen
ticari hareketlilik yeme - içme kültürüne de yansımıştır. Türk mutfağında
oldukça lezzetli ve zengin çeşitleriyle önemli bir yere sahip olan et yemekleri,
yöre mutfağının da vazgeçilmezidir. İklim ve coğrafi koşullar, Iğdır mutfağında
koyun, kuzu, dana, keçi ve tavuk, horoz, hindi gibi çiftlik hayvanlarından mamul
yemeklerin ağırlıklı olmasında etkili olmuştur.
Iğdır’da et yemekleri, pirinç, sebze, bulgur ve baklagillerle beraber
yapılmaktadır. Yöreye özgü belli başlı et yemekleri; bozbaş, taş köfte, bozpört,
pilav üstü ve saç kavurmasıdır. Geleneksel Iğdır mutfağında, sofraların
açılış yemeği olan çorbalar da önemli bir yere sahiptir. Mutfak kültürünün
Görsel 5-45: Bozbaş

vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan bu yemek çeşidinin yöremizdeki en
önemli lezzet temsilcisi katık aşı(soğuk çorba) ve umaç aşı dır. İlimizde kuru
baklagil ve sebzeler genelde et ile birlikte yapılmaktadır. Lepe (nohut kırığı)
bulgur ve börülce (maş) daha çok et yemekleri kategorisinde anılır. Fakat
bunun dışında tek başına mutfak kültürü içinde kendine yer edinen pirinç ayrı

‘Taşköfte’ ve meşhur ‘Iğdır
Kaysı’sı markalaşma anlamında
coğrafi işaret patenti alan
ürünlerimizdendir. Bunun dışında
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası
başkanlığınca ‘Bozbaş , ‘Patlıcan
Reçeli ve ‘Umaç Aşı’ ile ilgili
çalışmalar da devam etmektedir.

Coğrafi işaret:
Belirgin bir niteliği, ünü
veya özellikleri itibari ile bir
yöre, alan, bölge ve ülke ile
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren
ad veya işaretlerdir.

bir öneme sahiptir. İlimizde ‘süzme pilav’ olarak bilinen ve sedir pirinci(yasemin
pirinci) ile yapılan pilavlar oldukça sık tüketilmektedir. Et ve baklagil

Görsel 5-46: Taş Köfte

yemeklerinin önemli bir aroma tatlandırıcısı olan sarıkök(zerdeçal) otu yörede
en çok bilinen ve kullanılan baharat çeşididir. İlimizde tandır ekmeğine ‘lavaş’,
daha kalınına ve ortası simit gibi olanına ‘tapan’ ve sütle yapılana ‘fetir’ ya da
“sütlü kalın” denilmektedir. Tatlı grubunda’ umaç helvası’, ‘kuymak’, ‘kaysafa’
ve ”eyirdek” en sık bilinen ve yapılan tatlılardandır. Ayrıca Iğdır’ın meşhur
patlıcan reçeli mutfak kültürünün önemli bir lezzetidir.
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EL SANATLARI
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de el sanatlarının üretimi
canlılığını yitirmek üzeredir. Günümüzde fabrikasyon ürünlerin bolluğu ve
kolaylığı el emeğine dayalı ürünlerin tercih edilmemesi bu alanı unutulmaya
yüz tutmuş kültürel değerler kategorisine koymaktadır. İlimizin kültürel
değerlerin geçiş noktasında bulunması ve ilimizde hala köy yaşamının
varlığını devam ettirmesi ile bazı el sanatları varlığını koruyabilmiştir. Özellikle
köylerde yapılan ve tamamen kişinin ihtiyacına yönelik olan halı ve kilimlerin
varlığına rastlamaktayız. Yörede bilhassa kışın sert koşulların yaşandığı
dağlık alanlarda kış aylarının vazgeçilmez giyeceklerinde olan çorap, patik,
hırka ve kazak örücülüğü yapılarak bunların üzerine de birbirinden güzel
desen ve motifler işlenmektedir.
Yine yörede özellikle genç kızlarımızın çeyiz sandıkları için ördükleri
kanaviçe ve etamin kumaşa nakşedilen işlemeler, oyalı başörtüleri,
dantelden yapılan perde ile masa örtüleri el emeğine dayalı sanat mirasının
korunduğunu göstermektedir.

Görsel 5-47: Çorap ören köylü kadın

Görsel 5-48: Kanaviçe Nakışı

Görsel 5-49: KanaviçeNakışı

SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
Edebiyat tarihi çok eskilere dayanır. Yazının icat edilmediği dönemlerde
bile edebiyat sözlü olarak vardı. Unutulmamalıdır ki söz yazıdan öncedir. Bu
yüzden sözlü edebiyatın kökleri çok eskilere dayanır. Bu dönem edebiyatı
sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa dilden dile yayılarak günümüze kadar
gelmiş ancak aynı konular, duygular farklı bölgelerde farklı anlatım biçimleriyle
karşımıza çıkmıştır. Anadolu’da sözlü edebiyat yaygın olarak kullanıldığından
günlük hayatta önemli bir yer tutar. Bu edebiyat türlerinin çeşitliliği kültür
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zenginliğinin de bir göstergesidir. Şehrimiz de bulunduğu coğrafi konum sayesinde çeşitli kültürlerin
derin izlerini taşımaktadır. Sözlü edebiyatın oldukça zengin olduğu ilimizde sözlü edebiyat ürünleri olan
masal, efsane, ninni, mani, tekerleme, deyişler vb. halkımız tarafından günümüzde de yaşatılmaktadır.
Bu sözlü edebiyat ürünleri bir toplumun kültürünü yani yaşam biçimini yansıtan en güzel ürünlerdir.
Bunlar o kadar içten o kadar yürekten söylenen sözlerdir ki yaşamımızın her kesitinde yer almaktadır.
Sevincimizi, üzüntümüzü, sevgimizi, hasretimizi, umutlarımızı, çaresizliğimizi, değerlerimizi, hatta
hayal dünyamızı bile en ince ayrıntısına kadar yansıttığımız; ilmek ilmek yüreklere işlediğimiz
duygularımızdır.
Şehrimizdeki sözlü edebiyatımızın türlerini şöyle sıralayabiliriz:
MASALLAR (NAĞILLAR)
Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara ve maceralara
yer verilen; anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan,
ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa aktarılan hayal ürünü
hikayelere masal denir. Masallar konu bakımından benzer
olmalarına karşın her bölgede farklı tekerlemeler farklı
isimler ve farklı kahramanlarla anlatılabilir. Masallar özelikle
uzun kış gecelerinde çocukların uykuya dalmadan önce
sabırsızlıkla bekledikleri, bazen büyük bir merakla, bazen küçük
korkularla, bazen de büyük şaşkınlıklarla dinleyip sonra devamını
uykularında tamamladıkları olağanüstü dünyalara açılan
kapılardır. Zaman zaman da masaları dinlemek için komşu
çocuklar bir evde toplanırdı. Büyük bir merakla masalı dinlerdi.
Ve gökten düşecek üç elmadan paylarını almak için sabırsızlanırken
“Nağıl,herkes evine dağıl!” sözüyle istemeye istemeye bir sonraki günü
beklemek için evlerinin yolunu tutarlardı.
Iğdır masallarının konuları diğer yörelerin veya ülkelerin masal
konularıyla paralellik gösterir. Diğer masallarda olduğu gibi Iğdır
masallarında da iyilik, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, yiğitlik övülüp
ön plana çıkarılmıştır. Cimrilik, korkaklık, yalancılık gibi kavramlar ise
eleştirilmiştir. Masalın sonunda, iyilerin ödüllendirildiği, kötülerin ise
yaptıklarından dolayı cezalandırıldığı görülmektedir. Şehrimizde
anlatılan masallar ve kahramanlarından bazıları şunlardı: Keçi İle
Kurt (Şengülüm,Şüngülüm, Destegülüm) Cımbılı Cırtdan (Cımbılı
Cırtdan ve arkadaşları) Padişah ve Üç Kızı, Oduncu ve Üç Kızı, Yaşlı
Kadın ve Kuyruksuz Kedi…
Görsel 5-50
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OKUMA PARÇASI
CIMBILI CIRTDAN
Bir varmış, bir yokmuş.
Zamanların zamanında Cırtdan adlı bir çocuk varmış. Bu Cırtdan çok küçük olduğu için herkes ona Cımbılı
dermiş. Bu Cımbılı Cırtdan her gün arkadaşlarıyla odun toplamaya gidermiş. Topladıkları odunları getirip ateş
yakıp üstünden atlarlarmış. Bir gün yine ormana odun toplamaya gitmişler. Ancak her zaman odun topladıkları
yerde odun bulamamışlar ve daha uzaklara gitmişler. Ormanın derinliklerinde simsiyah bir taş ev görmüşler.
Büyük bir heyecan ve merakla eve yaklaşıp pencereden içeriye bakmışlar. Bir de ne görsünler içeride bir
tane kocakarı oturuyor. Bu kocakarının o kadar ürkütücü bir görünüşü varmış ki, alt dudağı yeri süpürür; üst
dudağı göğü süpürürmüş. Cımbılı Cırtdan’ın arkadaşları: “Valla buraya girersek bizi yer.”demiş. Cımbılı Cırtdan
arkadaşlarına: “Siz geri çekilin, ben içeri girerim.”demiş. Bu sırada kocakarı bunları fark etmiş ve : “Vayyy siz hoş
gelmiş safalar getirmişsiniz. İçeri girin.”demiş. Bunu duyunca hepsi telaşlanmış. Cımbılı Cırtdan “Nene can biz
gidelim işimiz var sonra geliriz.”demiş. Kocakarı: “Olsun, hele bir içeri girin uzak yoldan gelmişsiniz bir iki gün
misafirim olun sonra gidersiniz.”demiş. Cımbılı Cırtdan ve arkadaşları çaresiz içeri girmişler. Kocakarı : “Ben size
ne pişireyim,ne yersiniz?”demiş. Cımbılı Cırtdan “Nene can bize kuymak yap.”demiş. Kocakarı hemen kuymak
yapıp bunları iyice yedirip içirdikten sonra uyumaları için hazırladığı yataklarına yatırır ve dışarı çıkmış. Bir süre
sonra içeri girerek herkesin uyuduğundan emin olmak için Kocakarı şöyle seslenmiş: “Kim uykuda,kim uyanık”
Cımbılı Cırtdan: “Cımbılı Cırtdan uyanık.”demiş. Kocakarı: “Cımbılı Cırtdan ne ister?”demiş.
Cımbılı Cırtdan: “Annemiz her gece bizi uyutmadan önce bize dereden kalburla su getirirdi.”demiş. Kocakarı
Cımbılı Cırtdan’ın dediğini yapmış ve dereye kalburla su getirmeye gitmiş. Ancak kalburu derenin içine sokar
ama kalbur bir türlü su tutmazmış. Ne kadar uğraşsa da başaramamış. Geri gelmiş ve Cımbılı Cırtdan’ a “ Ne
yaptıysam kalbur su tutmadı. Sizin anneniz kalburda suyu nasıl getirirdi?” diye sormuş.
Cımbılı Cırtdan “ Annemiz önce kalburun içine çamur koyar sonra suyu doldurur getirirdi.”
Kocakarı, Cımbılı Cırtdan’ın dediği gibi yapmak için dereye inmiş. İner inmesine ama çamuru kalbura sürüp
dereye sokunca çamur akıp gitmiş. Tekrar kalbura çamur sürüp dereye sokmuş. Çamur tekrar akıp gitmiş.
Saatlerce uğraşmış ama yine başaramamış. Bunun üzerine hem çok yorulmuş hem de çok sinirlenmiş. Eve geri
dönmüş. Döndüğünde yine sormuş: “Kim uykuda,kim uyanık” Cımbılı Cırtdan: “Cımbılı Cırtdan uyanık.”demiş.
Bu söze iyice sinirlenen kocakarı artık gerçek niyetini gizlememiş. Cımbılı Cırtdan ve arkadaşlarını birer çuvala
koyup çuvalların ağızlarını iyice bağlayıp duvara asmış. Ve onları pişirmek için ormana odun toplamaya gitmiş.
Kocakarının uzaklaştığından emin olan Cımbılı Cırtdan cebindeki bıçağı çıkarıp çuvalı kesmiş. Çuvaldan
kurtulur kurtulmaz arkadaşlarını da kurtarmış. Arkalarına bile bakmadan hızla oradan uzaklaşmışlar. Ve bir daha
tanımadıkları bilmedikleri yerlere girmemişler. Gökten üç elma düştü; biri anlatana, biri dinleyene, biri de
söz dinleyen çocuklara…

Görsel 5-51
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Masal Karakterleri:
Padişah
Dev

Peri

Vezir
Ejderha

Prens
Kurt

Tilki

Prenses
Kuzu Keçi

Çoban
At

Çiftçi
Deve

Oğul

Kız

Zengin

Fakir

Eşek

Tekerlemeler
Giriş tekerlemeleri:
Bir varmış, bir yoḫmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde,
esgiden, önceki zamanların birinde bir ………….. varmış.
Zaman zaman içinde ḫalbır (kalbur) saman içinde, deve tellallık
edirdi köhne hamam içinde. Deve tellalken, ḫoruz berberken,
babam beşihdeyken, anam eşihdeyken, çok eskiden bir dene
……………..……….. varımış
Gelişme tekerlemeleri:
Gel zaman, get zaman ………………………….
Bu az getdi, çok getdi ……………………………..
Aya deyir sen doğma men doğacam, güne deyir sen çıkma men
çıkacam.
Öyle bir gözelliği varıdı ki……………………………….
Sonuç tekerlemeleri:

Görsel 5-52

Ve o gün kırk gün, kırk gece toy yapılmış……..
Burada nağılımız sona erdi. Göyden üç alma tüşdü; biri menim, biri nağılı diyenin,
biri de dinleyenin olsun………………………
Yukarıda verilen masal karakterlerinden ve tekerlemelerden birkaçını seçiniz. Seçtiğiniz bu
karakterlerden ve tekerlemelerden yararlanarak bir masal yazınız.
Giriş Tekerlemesi:

Gelişme Tekerlemesi:

Sonuç Tekerlemesi:

152

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Değirmenci

Kültürel Değerler

NİNNİLER (LAY LAYLAR - LORİ LORİ)
Ninniler anonim halk şiiri ürünlerinden
olup en az iki üç aylıktan başlayıp en çok üç
dört yaşına kadarki çocukların ağlamasını
kesmek ya da daha çabuk uyutmak için
anneler tarafından özel bir ezgiyle söylenen
deyişlerdir. Ninniler anneyle çocuğu
arasındaki bağdan doğan ve annenin
yavrusuna olan sevgisini dile getiren uyumlu
sözlerdir. Tüm Anadolu’da olduğu gibi
şehrimizde de ninniler oldukça yaygındır.
Ninnilerde annelerin yavruları için hayır
duaları da yer alır.
Görsel 5-53: Ninni

Laylay deyim yatasan,
Gızılgüle batasan,
Gızılgül içinde
Şirin yuğu tapasan
Balam laylay a laylay
Gülüm laylay a laylay

Balam bal işler görsün

Geçen sene bu zamanlar yoktun

Damağı dişler görsün

Ağaç üstündeki hurmamsın.

Balam tezce büyüsün

Nenesinin başındaki kınasın

Heyirli işler görsün

Dedesinin ağaç bastonusun

Ay yüzlü balam ay duzlu balam

Babasının tüfengisin

Dilim dileyim , evim bezeyim ,
Allah kömeyin

Annen kurban sana lori oğlum lori

MANİLER
Anonim halk şiirinin en kısa ve en yaygın şiir şekillerinden olup
doğa,sevgi,ayrılık gibi konular yanında, dinleyeni yürekten sarsan umulmadık

Yuğu:Uyku
Tapasan: Bulasın

bir sürprizle sonuçlanan az sözle çok anlam ifade eden kısa ve bağımsız bir
şiir türüdür. İlimizde mani kültürü oldukça yaygındır. Halk arasında mahnı veya
bayatı adıyla da bilinmektedir.

Görsel 5-54: Davul

Kıfıla¹ saldım haçar²

Araz͜ üste mirçeyem4

Deryada alemim var

Kıfıl açıldı naçar³

Yėl͜ esme köynekçeyem5

Kızıldan gelemim var

Yiğit sırrı saklamazsa

Herkese çirkin͜ olsam

Yakın gelebilmirem

El ondan uzak kaçar

Öz yârıma göyçeyem6

Uzaktan selamım var

1- Kilit 2- Anahtar 3- Çaresiz 4- Sinek 5- Gömlek, hafif 6- Güzel
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BİLMECELER
Bilmece, bir şeyin adını
anmadan,özelliklerini üstü kapalı
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı
karşısındakine bırakan, eğlenceli,sözlü
halk edebiyatı ürünüdür.Genellikle
ölçülü,uyaklı,özlü,bilgi ve zekaya dayalı
ve şiirin biçim özelliklerini taşıyan
anonim bir türdür. İlimizde bilmeceye
‘tapmaca’ denir.
Başlıca bilmece örnekleri:

1
Biz bizidik bizidik
Otuz iki gız idik

Görsel 5-55

Ezildik büzüldük
Bir(iki) sıraya dizildik

2 Ağaç başında gırmızı yumağ

5

3

6 Penceresiz kapısız beyaz saray

Ağaç başında bir torba un

4 Alemi bezer özü lüt (çıplak) gezer

Soğan

İğde

İğne

Elma

Yedi kap bir kabın içinde

içinde oturur sarışın bir gelin

Yumurta

Dişler

EFSANE
Bir doğa olayının, bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin,
doğaüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir
yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatılan hikayelere efsane(söylence) denir.
Efsaneler olağanüstü olaylara yer vermesi bakımından masallara benzer. Ancak efsanelerde geçen olaylar
dini değerlere, inançlara ve bir kişiye bir yere dayandırıldığı için inandırıcılığı masallara göre daha fazladır.
Iğdır ilinde de halk arasında söylenen efsaneler vardır. Iğdır’daki efsanelerin büyük bir kısmı heybetiyle
birçok gizemi bağrında saklayan Ağrı Dağı’yla ilgilidir. Iğdır’daki efsanelerden bazıları şunlardır: Ağrı
Dağı’ndaki Nuh’un Gemisi efsanesi,Büyük ve Küçük Bacı efsanesi (Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı),
Şahmaran efsanesi, Ağrı Dağındaki Develer efsanesi, Yılanlar ve Kartallar efsanesi vb.
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Ağrı Dağı’ndaki Nuh’un Gemisi
Dünyanın birçok yöresinde olduğu
gibi Sürmeli Çukuru’nda Ağrı Dağı,
Nuh’un dağı olarak tanınır. Efsaneye
göre insanlığın ikinci atası sayılan Nuh
Nebi(Peygamber) çağındaki insanlar din ve
ahlak kurallarından uzaklaşmaya başlarlar.
Hz. Nuh, bunları bir türlü yola getirememiş
ve bunun üzerine Allah’a bunların
cezalandırılması için yalvarmış. Bunun
üzerine Hz. Nuh’ a Cebrail aracılığıyla bir
vahiy gelmiştir. Vahiyde çok yakında büyük
Görsel 5-56: Nuh’un Gemisi

bir tufanın olacağı ve bu tufandan korunmak

için üç yüz adım boyunda, elli adım eninde ve otuz adım yüksekliğin olacak bir gemi yapması bildirilir.
Nuh Peygamber gemisini yaparken, herkes onunla alay eder, başlarına gelecek felakete bir türlü
inanmazdı. Derken geminin yapımı biter. Nuh Peygamber, ilahi emir gereğince, yeryüzünde bulunan
bütün canlılardan, erkek-dişi birer çift gemisine alır. Yeteri kadar yiyecek yükler. Sonunda da ailesi
ve iman eden bazı yakınlarını yanına alarak gemiye girer. Oğullarından birisi “Tufan olursa, ben bir
dağa sığınırım” diyerek gemiye binmez. Bu sırada gök delinir. Kırk gün, kırk gece yağmur yağar,
görülmemiş bir tufan; dağları, taşları denizlerle birleştirir. Tanrı’nın gazabına uğrayan insanlar yok
olur, yalnız gemidekiler sağ kalır. Hz. Nuh’un gemisi, yüz elli gün sularda yüzer durur. Yine ilahi bir
emirle sular çekilmeye başlar. Gemi, Ağrı dağlarının Cudi tepesine oturur. Nuh Peygamber, pencereyi
açarak bir güvercin salar. Güvercin, konacak yer bulamayarak geri döner. Yedi gün sonra, güvercini
yeniden salar. Güvercin bu kez ağzında bir zeytin dalıyla gemiye döner. Sular çekilir. gemisinden
çıkarak Ağrı dağlarının eteklerinde bir köy kurar. İnsanlar, canlılarla birlikte yeniden çoğalırlar. Bu
efsaneden yola çıkarak birçok bilgin yıllardan beri, Ağrı Dağ’ında Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını
arayıp durmuşlardır. ‘Tufan efsanesi burada biter ama, Doğu Anadolu’da daha başka söylentiler
de ortaya çıkar. Derler ki, suların çekilmeye başladığı günlerde, Nuh’un Gemisi ansızın, şiddetli
bir sarsıntı ile allak bullak olur. Gemi bir dağın sivri tepesine çarpmıştır. Gemidekiler korkudan: —
Suphanallah, derler. Dağın adı “Süphandağı” olur. Gemi, bu tehlikeyi atlattıktan sonra, kuzeye dümen
kırar, bir tepeye daha çarpar. Nuh Peygamber: — Allahü Ekber, diyerek bu tehlikeyi de savar. Bu
dağa da “Allahuekber Dağı” derler. Derken, bir süre sonra, sular çekilir. Gemi bir büyük dağın sivri
tepeleri üzerine oturur. Uğraşır uğraşır, kurtaramazlar. 0 zaman hep bir ağızdan: — Ne ağır dağ,
derler. Dağa “Ağır Dağ” adı verilir, bu ad sonradan “Ağrı Dağı” olur.
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DUA (ALKIŞ)

TEKERLEME (YANILTMACALAR)

Dua(alkış), karşıdaki kişi ya da kişiler için
olumlu ve iyi düşüncelerin dile getirilişidir.
Şehrimizde sıkça kullanılan dualar şunlardır:

Söz, kelime ve ses benzerliğinden faydalanılarak
söylenen, kısa, hoş cümlecikler. Tekerlemeler dil
gelişimini olumlu yönde etkiler, hafızayı güçlendirir ve

Salamat gal (Sağlıcakla kal)

oyunları eğlenceli hale getirir.

Gadan alım (Derdini alayım)

3

4

Ağzın şirin olsun (Ağzın tatlansın)

Bazarda1 ne ucuz mis2 ucuz, duz ucuz, küncüt ucuz

İşin rast getsin (İşlerin kolaylaşsın)

1- Pazar 2- Bakır 3- Tuz 4- Susam

Işıklığa çıkasan (Aydınlık güzel günler göresin)
Allah sahlasın (Allah kötülüklerden korusun)
Başına dolanım (Hürmet göstermek)
Allah imdadına yetişin (Allah yardımcın olsun)
Allah yaman gün göstermesin (Allah kötü gün
göstermesin)

Görsel 5-57

ÇOCUK OYUNLARI
Bir ya da birden fazla kişinin belli kurallar içinde eğlence amacıyla
yaptıkları zeka ve fiziksel beceri içeren hareketler bütününe oyun denir.Her
oyunun mutlaka bir kuralı vardır. Bu kurallar yöreye bağlı olarak çocuklar
tarafından belirlenir ve aynı çocuk oyunu farklı yörelerde farklı isim , kural
ve tekerlemelerle oynanabilir. Oyunlarda ebe olurdu. Ebe seçimi söylenen
Koç, koyun, keçi gibi küçük
baş hayvanların arka ayak
bileklerinden çıkarılan
dikdörtgen biçimli, dört
farklı yüzü olan kemiğe
aşık, bununla oynanan
oyuna da “aşık oyunu” adı
verilir. Bugün yaygın olarak
kullanılmakta olan “aşık
atmak” deyimi de bu oyundan
yola çıkılarak kullanılmıştır.

tekerlemeler, sayışmalarda son hece kime denk gelirse ,adım atma ya da
eller arkaya götürülüp avuçta saklanan nesneni hangi elde oluğunu bulmayla
belirlenirdi. Oyunlar çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerinde önemli
bir yer tutar. Her yörenin kendine özgü oyunları vardır ve bu oyunlar o yörenin
kültürünü de yansıtır. Gelişen teknolojiyle birlikte ne yazık ki birçok çocuk oyunu
unutulmaya yüz tutmuştur. Şehrimizde geçmişten günümüze kadar gelen
geleneksel çocuk oyunlarımız vardır. Bu çocuk oyunlarından bazıları şunlardır:
aşık oyunu,beştaş, eçço-meçço, holl (topaç),Yedikule,
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Kültürel Değerler

Görsel 5-58: Eçço-Meçço

EÇÇO-MEÇÇO
Oynanış Şekli: İki veya daha fazla oyuncuyla oynanabilir. “Koza, kozaleh” denilen yuvarlak küçük bir
taş merkeze çizilen küçük bir dairenin ortasına konur.Oyuna başlama sırasını belirlemek için oyuncular
sırayla taşlarını başlangıç çizgisine atar. Çizgiye en yakın olan oyuna birinci başlar. Oyuncular başlangıç
çizgisinden ellerindeki “leppih” denilen yassı taşlarla dairenin içindeki küçük taşa yani kozaya vurarak
daireden uzaklaştırmaya çalışırlar “Koca, koza”nın gittiği yere kadar ayak ayak sayılır. Her ayak sayılırken
de şu tekerleme söylenir : Eçço meçço/Galdır gemeçço / Nal Mıh / Kırk kırk bir …..kırk dokuz elli /veli şireli
şefteli . Bu tekerleme kozanın gittiği yere kadar söylenir. Tekerlemeyi tamamlayabilen oyuncu bir puan alır
ve koza tekrar çizilen dairenin ortasına konur.
Iğdır’daki çocuk oyunlarında ebe seçimi tekerlemelerinden bazıları:
İğne, iğne/Ucu düğme/Bal ballıca/Ballı keçi/Şam ağacı/Şatır keçi /Goz ağacı/Gotur keçi/Happan hoppan/
Yırtıl yırtıl/Su iç gurtul
Motal motal/Gıl atar/Gaymah gatar/Ağ kuşum/Ağarçınım/Göy kuşum/Göğerçinim /Garğa gara/Durna
cala/ Çilme çillik / Birce emlik / Emmoğlu vur nağara1 / Çıh gırağa2.
1- Davula benzer müzik aleti 2- Kenar
ŞEHRİMİZ IĞDIR
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Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz

Iğdır Yöresi
Ağız ve
Şiveler

Iğdır yöresinde konuşulan
şive ve ağız farklılıklarını
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Çevrenizde günlük
konuşmalarda kullanılan
kelimelerin telaffuz
farklılıkları var mı?

Dil canlı bir varlık gibidir. Bulunduğu yerin etkisi altındadır ve ortak bir
yaşamın, tarihin, inancın ürünüdür. Dil yazı ve konuşma dili olarak ikiye
ayrılır. Bir ülkede çeşitli konuşma dilleri ağızları bulunur. Yazı dili için konuşma
dillerinden en gelişmişi esas alınır, diğer konuşma dillerinden de bazı yardımlar
eklenir, böylece bütün memleketin tek okuma ve yazma dili ortaya çıkar.
Ancak dil ana hatlarıyla aynı olsa da bulunduğu yerin kültürünü bir elbise gibi
giyer. Çevresindeki diğer dillerden, kültürlerden etkilenir. Söyleyiş şekillerinde
ufak tefek farklılıkları olabilir. Bu farklılıkları bir zenginlik olarak görmeli ve
onlarla yaşamımızı renklendirmeliyiz. Iğdır ili de bu açıdan bakıldığında
oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Dil o kadar hassas bir yapıya sahiptir
ki birbirine çok yakın köylerde bile söyleyiş farklılıkları gösterebilir. Iğdır ’da
“ben” kişi zamiri “men” diye kullanılır. Ancak bu zamirin bana şeklinde çekimi
Iğdır merkezde meye diye kullanılırken Tuzluca ilçesinde mana Karakoyunlu
ilçesinde mene Aralık ilçesinde ise maa şeklini alır. Böylece ilimizde insanların
konuşmasındaki bu küçük farklılıktan Iğdır’ın hangi bölgesinden olduğu
anlaşılır.
Iğdır’daysanız bu dil zenginliğinden faydalanırsanız hem günlük yaşamınızı
kolaylaştırırsınız hem de yaşamınıza renk katmış olursunuz.
İsti: Sıcak
Apar: Götür
Bala: Küçük, Çocuk
Gatığ: Yoğurt
Küçe: Sokak

Ağız: Bir dilin en yeni
zamanda ayrılmış küçük
mahalli kollarıdır. Ağızda
yalnız bazı ses yani söyleyiş
farklılıkları bulunur.Karadeniz,
Konya,Kars vb. konuşmaları
Türkçenin ağızlarıdır.

Hayat: Bahçe
Pin: Kümes
Pişik: Kedi
Yad: Akıl
Görsel 5-59
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Lehçe: Bir dilin en eskiden
ayrılan kollarına denir. Lehçede
ses, şekil ve kelime ayrılıkları
bulunur. Çuvaşça,Yakutça
Türkçenin lehçeleridir.
Şive: Dilin bilinen tarihi seyri
içinde daha yeni zamanlarda
ayrılan kollarıdır.Şivede bazı
ses ve şekil farklılıkları bulunur.
Kırgızca,Kazakça, Azerice vb
Türkçenin şiveleridir.

Göçek: Güzel
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Farklı kültürler, diller,
söyleyişler bir toplum için
zenginlik midir, neden?

Iğdır Yöresi Ağız ve Şiveler

Yahşı: İyi

Da: Çok Sık Kullanılan Vurgu Eki

Yuhu: Uyku

Spas Dıkım: Teşekkür Ederim

Yeke: Büyük

Ware: Gel

Hırda: Küçük

Here: Git

Gonak: Misafir

Kerem Ke: Buyurun

Hara: Nere

Çi: Ne

Heye: Evet

Roj Baş: Günaydın

Tapmak: Bulmak

Ere: Evet

Tüşmek: İnmek

Na: Hayır

Bee: Onaylama Sözcüğü Olarak
Kullanılır.

Min Got (Migo): Ben Dedim

Iğdır’da soru sormak
istediğinizde soru eki
kullanmanıza gerek
yok. Sadece kurduğunuz
cümledeki son sözcüğü
uzatarak söylemeniz yeter.
Bizimle gelir misin?
Bizimle gelirseennn?

Iğdır’da kullanılan bazı terimler:
Çile: 21 Aralıkta kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu süre 60 gündür. Rivayete göre soğuğu çok zahmet
verdğı için cıle adı verilmiştir. Çile,iki kısma bölünür:
Büyük çile süresi 40 gündür kışın başlangıcından itibaren kabul edilir;21 Aralık 30 Ocak arasında olur.
Küçük çile büyük çilenin bitiminde yani şubat ayının başında başlar 20 gün devam eder ancak bu çile
diğerine göre daha soğuk geçer. Ve yine söylentilere göre bunlar iki kardeşmiş. Büyük, küçüğüne demiş ki:
“Ben milleti tandırın etrafına toparlarım .” Küçük de: “Ben tandırdan sokup küfleden çıkartacağım. “demiş.
BODRUM’DA YÖRESEL AĞIZ İLE ÇEVRECİ TİYATRO
“Duyduk duymadık demeyin gayri! Denize atık yağ atmayın gayri!
Geçtiğimiz günlerde Bodrum ağzıyla denize katı ve sıvı atıklar atıldığında neler
olabileceğini sokak tiyatrosu ile anlattılar. Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen
etkinliğe Bodrumlu vatandaşlar ile ilçede tatilini sürdüren yabancı turistler ilgi gösterdi
Bodrum şivesi ile 6 ay önce başlatmış olduğumuz etkinlikte atık yağların lavaboya
dökülmemesi ve denize çöp atılmaması anlatılarak bu konuyla ilgili farkındalık
oluşturmaya çalıştık.
Görsel 5-60: Çevreci Tiyatro

1. Yukarıdaki gazete haberinde sözü edilen çevre sorunlarıyla ilgili tiyatro oyunu neden yöresel
ağızla yapılmış olabilir?
2. Yukarıdaki haberden yola çıkarak siz de çevre sorunlarına dikkat çekmek için yöresel sözcükler
kullanarak kısa metin yazınız.

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz

Iğdır’ın Yerel
Medyası
İnsanlar geçmişten günümüze yaşanan olaylardan ve çevresinde
meydana gelen gelişmelerden haberdar olmak ister.Bu ihtiyaçlardan dolayı
ortaya çıkmış olan Basın Yayın da yüzyıllardır insan yaşamında önemli bir
yer tutmaktadır.

Iğdır’a özgü yerel
yayıncılığın zaman
içerisindeki gelişimini
ve bugünkü durumunu
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Olaylardan haberdar olmak
için en çok hangi kitle
iletişim aracını kullanırsınız.

Görsel 5-61: Iğdır’ın İlk
Matbaa Makine’si

Basın kelime anlamı olarak gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan
yayınların tamamına denilmektedir. Temel görevi insanın içinde yaşadığı
çevre, toplum, ülke ve uluslararası alanda gelişen olaylara ilişkin bilgi
almasını sağlamak olan basın; ulusal basın (Yaygın Basın) ve
yerel basın olmak üzere ikiye ayrılır.
Ulusal Basın: Ülke genelini ilgilendiren haberler yapan
sürekli ve düzenli olarak dağıtımı yapılarak
Yerel Basın: Yalnızca belirli bir bölgede yayınlanan ve
okunan, ulusal haberlerden farklı olarak yerel haberlerin ve
konuların yer aldığı gazeteler olarak tanımlanabilir. Yerel Basın;
yerel mahallinde olan olayları yansıtan gazetidir.Ulusal Basın ya
da bir diğer adıyla Yaygın Basın ise ülkenin genelini ilgilendiren
haberlere yer veren bütün ülkeye yayın yapan basındır. Yerel Basın
insanlara kendi şehri ile ilgili ayrıntılardan haberdar eder. Sadece O
şehri ilgilendiren haberler olduğunda Yerel basın müdahil olur ve halk

Medya: Radyo,
televizyon, gazete ve
dergiler gibi basın yayın
organlarının tümünü
kapsayan ortak ad, kitle
iletişim araçları, basın
yayın.
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Yerel Basın sayesinde olaylardan haberdar
olmaktadırlar.Yerel basın, yayınladığı haberler,
fotoğraflar, ele aldığı sorunlar, şehirdeki sosyal
ve kültürel etkinliklere ilişkin aktardığı bilgilerle
insana yaşadığı şehrin bir parçası olduğu düşüncesini kazandırmaktadır. Aynı zamanda
Yerel basın bölgenin ve bölgede yaşayan insanların her türlü sorununu ve bu sorunların
karşısında üretilebilecek çözüm önerilerini de gündeme getirerek halkın gözü kulağı
olmaktadır. Bu gibi nedenlerle bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hemen
hemen her şehir , hatta her mahalle yerel gazeteye, radyoya sahip olmak istemektedir.

Iğdır’ın Yerel Medyası

Kendinize ait bir okul gazetesi çıkardığınızı (tasarlayın) düşününüz çevrenizde size ilginç gelen bir
olayı haber şeklinde gazetenizde yayınlayınız.

ŞEHRİMİZ IĞDIR
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IĞDIR’DA GAZETECİLİK TARİHİ
Iğdır’da da şehrimizdeki gelişmelerden insanların haberdar olmasını
sağlayan birçok gazete, dergi, İnternet sitesi (haber siteleri) ve radyo
bulunmaktadır. Iğdır’da yerel medya alanında yapılan çalışmalar uzun
Ülkemizde kurulduğu
günden günümüze kadar
yayınını sürdüren en eski
yerel gazete 1918 yılında
Adana’da kurulan“Yeni
Adana” gazetesidir.

yıllar öncesine dayanmaktadır. 1950 yılında Ramiz ÖZLER Aras dergisi’ni
yayınladı.1952 yılında Mecit HUN tarafından çıkarılan Dil Gazetesi yayın
hayatına başladı.Özellikle 1950 yıllar Iğdır’ da yerel yayıncılık alanında
çalışmaların başladığı bir çok gazete ve derginin kurulduğu yıllar olarak
göze çarpar

Yerel Gazete çıkarmak için
öncelikle Basın Savcısına
çıkarılmak istenen
gazetenin isminin ve
çıkarılacağı tarihinin
içinde yere aldığı bir
dilekçe ile
başvurulur. Basın savcılığı
araştırma yaptıktan sonra
uygun görürse gazete
çıkarılmasına
izin verir.Ardından Basın
İlan Kurumu Temsilciliği
olan illerde bu kuruma
olmayan illerde ise
Valiliklerdeki Basın
Müdürlüğüne Gazete
çıkarmak için dilekçe ile
müracaat
edersiniz.Gereken izinler
alındıktan sonra gazete
çıkarılabilir

Aras dergisi 1950

Ramiz Özler

Dil gazetesi 1952

Mecit Hun

Fırıldak gazetesi 1952

Mecit Hun

Şarkın Dili gazetesi 1953

Mecit Hun,Cezmi Öztekin

Pamukova gazetesi 1954

Mecit Hun

Yeşil Iğdır gazetesi 1955

Fazıl Şıktaş

Ülkemizde ilk özel televizyon yayını 1990 yılında başlamıştır.Iğdır’ımızda
ise ilk yerel televizyon kanalı 1992 yılında kurulan ’’Kanal 76’ adlı özel
televizyon kanalıdır.Aynı yıl Iğdır’da ilk özel radyo kanalı olan ‘’Iğdır Fm’’ yayın
hayatına başlamıştır. Iğdır’da günümüzde de yayın hayatını sürdüren gazete,
dergi ve radyo yayınları bulunmaktadır.Bunlar Iğdır’ın sesi olmaya devam
etmektedirler.

Görsel 5-62: Iğdır’ın ilk otomatik matabaa makinesi
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Iğdır’ın Yerel Medyası

İNTERNET HABERİ

Görsel 5-63: Iğdır Valisi Enver Ünlü

Doğu medyası Iğdır’da buluştu
Doğu Anadolu Bölgesindeki gazeteciler cemiyetlerinin başkan ve yöneticileri Doğu Anadolu
Gazeteciler Federasyonu tarafından Iğdır Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlenen, mesleki
sorunlar ve çözüm yolları toplantısı için Iğdır’da biraraya geldi
Iğdır Valisi Enver Ünlü, basın mensuplarının çalışmalarını, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi
bakımından önemsediklerini ve bu yöndeki çabaları takdir ettiklerini söyledi. Vali Ünlü, ziyaret anısına
Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’a bir plaket sundu.
19 Ekim 2018

Günümüzde Şehrimizde yayın yapan Medya Kuruluşlarını (gazete,internet
(habersiteleri radyo,televizyon) araştırarak yazınız.
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Neler Öğreneceğiz

Iğdır Yöresinde
Müzik

Iğdır’a özgü müzik
kültürünü tanıyacağız.

Hazırlık Çalışması
Iğdır’a ait türküler var mı ?
Araştırınız.

TÜRKÜ
Halk şiirinin en yaygın türü olan türkünün kaynağını Türk sözcüğü oluşturmaktadır. Türk sözünün sonuna
“i” ilgi eki eklenerek Türki sözü elde edilmiş. Bu sözcük zamanla türkü şeklini almıştır. Türkçe söylenmiş şiir
anlamına gelmektedir. Bu şiirler zamanla belirli bir ezgiyle söylenmeye başlanmıştır. Ve her yöreye özgü
türküler söylenmiştir. Şehrimizde türkü sözcüğü yerine ‘nanay’ sözcüğü de kullanılır Şehrimize ait birçok türkü
vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Iğdır’ın Al Alması, Iğdır’ın Yolları Daşdı, Aman Avcı Vurma Meni, Ay Beri
Bak Beri Bak,Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men, Bahçalarda Barım Var, Ben Bir Avuç Darı Olsam,
Küçelere Su Serpmişem.
Iğdır’ın Al Alması
Iğdır’ın al alması
Yemeye bal alması
Yar gelenden sonra
Yaremin sağalması
Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar
Iğdır’dan alma aldım
Yarimi yada saldım
Yar gidenden sonra
Ayva gibi sarardım

Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar
Deryada deryalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bu sevda olaydı
Ne de bu ayrılıklar
Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar

Iğdır’ın Yolları Daşdı
Menim Yarim (Ay Balam) Galem Gaştı
Niye Menden Uzaklaşdı
Harda Galdı Ay Balam Menim Yarim
Gara Gözüm Ay Balam Vefakarım
Sular Gelir Aka Aka
Men Galmışam (Ay Balam) Baka Baka
İndi Gele Burdan Çıka
Menim Ela Gözlü Yarim
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Iğdır’ın Yolları Beşem Gözlemektir
(Ay Balam)
Yarı Peşem Üç Ay Oldu
Görmemişem
Harda Galdı Ay Balam Menim
Varım
Gara Gözlüm Ay Balam Vefakarım

Görsel 5-65

Iğdır Yöresinde Müzik

Iğdır ilimiz çok zengin bir kültüre sahiptir. İnsanlarımız duygularını türkülerle en güzel ifade etmiştir. Bu
türkülere can veren, dinleyeni daha çok etkilenmesini sağlayan kuşkusuz müzik aletleri olmuştur. Şehrimizde
türkülerimizi renklendiren başlıca müzik aletleri şunlardır: akardiyon ,bağlama, davul, garmon, nağara, tar,
zurna, mey.
Akordeon: Akordeon ya da akordiyon olarak da adlandırılan metal dilleri ve
körüğü bulunan klavyeli bir enstrümandır. Akordiyonda ses; körüğün harekete geçip
açılması sonucunda ortaya çıkan hava akımının metal dillere çarparak titreşmesi ile
Görsel 5-66:Akordeon

Garmon: Akordiyona benzer, genelde akordeondan daha küçük yapıda , körüklü
bir çalgıdır. Bu çalgıyı çalmanın zorluğu körük açılırken ve kapatılırken değişik notalar
çıkmasıdır. Tuş yerine yuvarlak düğmeler vardır. İlk bakışta akordeonu çağrıştıran
garmon ondan daha ufak yapıdadır. Körüklü özelliği olan çalgı grubundandır.
Görsel 5-67:Garmon

Nağara: Davulun küçüğüdür.

Bağlama (Saz): Türk halk

Görsel 5-68: Saz

müziğinde yaygın olarak

İki elle çalınır.Sağ elle yapılan

kullanılan telli tezeneli bir çalgı

vuruş davul sesi,sol elle yapılan

türüdür.

Görsel5-69: Nağara

vuruş,normal ritim sesi verir.

Davul: Enlice ve büyük bir kasnağın iki yanına deri gerilerek yapılan, bir tokmak ve
bir çubukla vurularak çalınan bir çalgı.Davul, insanlık tarihinde bilinen en eski vurmalı
çalgı olmakla birlikte, silindir şeklindeki bir gövdeye deri gerilerek yapılan ve elle veya
Görsel 5-70: Davul

sopayla çalınan bir müzik aletidir.
Zurna: Türkiye’nin birçok
yerinde kullanılan, tahta, metal
Tar: Azerbaycan

Görsel 5-71: Tar

ve kamış kullanarak yapılan,

bölgesine ait telli bir

yüksek sesli, bu yüzden büyük

müzik aletidir. Tar kelimesi,

davul ile birlikte çalınan, yine bu

Farsça’da “tel” anlamına
gelir.

Görsel 5-72: Zurna

yüzden açık havada kullanıma
uygun, nefesli saz çeşididir

Mey: Doğu Anadolu’da kullanılan ağzı yassı bir tür küçük zurna.
Görsel 5-73: Tar
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OKUMA PARÇASI
MÜZİĞİN ÇİZDİĞİ YAŞAM
Müzik ruhun gıdasıdır,derler. Bu söz çok
doğrudur.Müzik tüm canlılara huzur ve mutluluk
verir. Her insan müziği az çok sever ama bazıları
için farklı anlamlar kazanmıştır. Tüm yaşamlarını
ezgilerin o büyüsüne kaptıranlar için müzik, bir
dosttur,sevgilidir,arkadaştır, hayatın ta kendisidir.
Iğdır’da tar, müzik aletleri arasında önemli
bir yer tutar. Tar Azerbaycan Bölgesine ait telli
bir müzik aletidir. Tar kelimesi Farsçada “tel”
anlamına gelir. Bu tarın terimsel açıklamasıdır.
Görsel 5-74: Settar DOĞAN
Bir de gelin tarı, ona gönül veren bir taş ustasının
gözüyle tanımaya çalışalım. Settar DOĞAN, Tuzluca ilçesinin Yukarı Çıyrıklı köyünde yaşayan bir taş
ustasıdır. Settar Usta’yı ilk gördüğümde kocaman elleri dikkatimi çekmişti. O sert ve güçlü kayalara
da ancak bu eller hükmedebilir diye düşünmüştüm. Ancak tarı eline alıp çalmaya başladığında o
kocaman ve güçlü görünen eller tara dokunurken o kadar hassas ve narindi ki. Sanki tarın o büyülü sesi
karşısında tamamen teslim olmuştu. Tar, hayatında önemli bir yer edinmiştir. Onun için tar bir tutkudur,
gönlünün derinliklerinde yeşeren sevgidir. Settar Usta, tarı şöyle ifade eder: “Tar, benim için bir yaşam
tarzıdır.Tar gözlerimizi kapattığımızdaki karanlıktır,telli çalgıların başlangıç noktasıdır.Tar,dünyada kalbin
üstüne konarak çalınan tek müzik aletidir. Tarın göğüs kısmındaki zar, manda veya sığır yüreğinin
zarından yapılmaktadır.Gönülleri bu kadar içten etkileyen o keskin sesi buna borçludur. Ben tara
baktığımda bir insan şeklini görüyorum. Tarın göğüs kısmı insan gövdesine, sap kısmı insan boynuna
ve baş kısmındaki kıvrımları da insan yüzüne benzetiyorum.”
Settar Usta tarı kendi gönül dünyasında böyle canlandırıyordu ve o kadar içten anlatıyordu ki işte
o zaman tara, Settar Usta’nın gözüyle bakmaya başladım. Kocaman ve güçlü o ellerin küçücük bir
müzik aletinin karşısında titreyerek ona
boyun eğmesini daha iyi anladım. Tarın,
Settar Usta’nın sevdasının daha dünyaya
gelirken kendisine verilen isimdeki “tar”
hecesinde yattığını kim bilebilirdi ki. Settar
Usta tarı kendi gönül dünyasında böyle
anlamlandırıyor,böyle canlandırıyordu.
Tar,sadece Settar Usta’nın değil Settar
Usta’daki o sevdayı gören ve tarın o büyülü
sesini duyan herkesin yüreğinin bir köşesini
titretecektir
Görsel 5-75: Tar
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AŞIKLIK GELENEĞİ
Âşıklık geleneği, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra
töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması
gereken kuralları olan bir gelenektir. Âşıklar, deyişlerini ve birbirleriyle olan
atışmalarını sazla yaparlar. Aşıklık geleneğinde birçok aşık mahlas kullanarak
şiirlerini söylemiştir. Aşıklıkta en önemli konulardan birisi de doğaçlama söz
söyleyebilmektir. Aşıklar şiirlerinde kafiye ve hece ölçüsüne bağlı kalarak şiir
söylerler. Iğdır’da, aşıklık geleneği çok eskilere dayanır. İlimizde özellikle Kars
ve Ardahan’dan gelen aşıklar büyük bir öneme sahiptir. Bu yörelerden gelen
aşıklar sazlarıyla sözleriyle Iğdır halkının gönlünde taht kurmuşlardır.

Aşıklar şiirlerinde ses uyumuna ve mısralardaki hece sayılarının
eşit olmasına dikkat ederler. Mısra sonlarında kullandıkları kelimelerin
birbirleriyle uyumlu olması ustalıklarının bir göstergesidir.Halk şairleri
şiirlerini yazarken mahlas kullanırlardı.
İndim Sürmeli Çukur’a
Gözlerim boyandı nura

Mahlas:
Mahlas,şairlerin
yazdıkları şiirlerde
asıl adlarının yerine
kullandıkları takma ada
denir.
Atışma:
Âşıkların doğaçlama,
karşılıklı olarak belirli
bir kural çerçevesinde
söyleşmelerine “atışma”
denir.
Leb - Değmez
Âşıkların ustalıklarını
sergilemek için bir
nevi söz hüneri olarak
başvurdukları bir biçimdir.
İçinde (B,P,M,V,F) dudak
ve diş-dudak sesleri
bulunmadan söylenilen
şiir demektir. Âşıkların
dudakları arasına iğne
koyarak yarıştıkları bir
atışma biçimidir.
Kafiye:
Kafiye ya da uyak,
şiirde mısra sonlarında
bulunan sözcüklerin son
heceleri arasındaki ses
benzerliğidir

Gönül bağladım Iğdır’a
Meyve dolu bağlar gördüm
Iğdır’ın toprağı inci
Doldur pamuğu, pirinci
Kalbime verdi sevinci
Aras suyun çağlar gördüm
OTAYLI (Ramiz ÖZLER)
Yukarıdaki halk şiiri örneğinde olduğu gibi sizler de Iğdır’ın
güzelliklerini anlatan uyaklı ve ölçülü bir şiir yazınız.

Görsel 5-76
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Klam: Dengbejlerin
söylediği hikayelere,
sözlere klam denir.

DENGBEJ

Görsel 5-77: Dengbej

Dengbej kelimesi sözü sözle aktarma anlamına gelmektedir. Deng, ses ve bêj’ söyle, aktar anlamındadır.
Herhangi bir çalgıya ihtiyaç duyulmadan bir melodi ritmi yardımıyla insanlara geçmişte yaşanmış olaylar
özellikle de birbirine kavuşamayan aşıklar anlatılır. Bu yüzden dengbejlik geleneğinde gür bir sese ihtiyaç
vardır. Dengbej, gördüğü,yaşadığı veya duyduğu her olayı hikayeleştirerek bir uyum içinde anlatabilmelidir.
Dengbejlerin söylediği klamlar dinleyenlerin yüreklerinde derin izler birakır. Iğdır ilimizde aşıklık geleneğinin
yanı sıra özellikle köylerde dengbej geleneği de devam ettirilmektedir. Yapılış, yayılış ve halk tarafından
sahiplenişi yönüyle aşıklık geleneğine benzemektedir. Baştan başa doğayı, gülü-çiçeği, konuşmayı-sohbeti,
insanların içinde kalmış söyleyecekleri, acı-tatlı hikâyeleri, gizli sevdaları, kavgaları-ihanetleri, yiğitlikkahramanlıkları vs. halkın yaşamlarını her yönü ile çok açık-berrak ve büyük bir özenle dile getirmişlerdir.
Dengbejliği sadece erkekler değil kadınlar da yapmaktadırlar. Kadınlar daha çok cenaze törenlerinde ölen
kişilerle ilgili ağıtlar yakarlardı. Ancak günümüzde ne yazık ki kadın dengbejlerimiz azalmakta. Dengbejler de
aşıklık geleneğindeki gibi mahlaslar kullanırdı. İlimizde dengbejlik geleneğini devam ettiren dengbejlerimiz:
Dengbej Ape Bekir( Bekir AKKUŞ) , İsa e Berivane, Dengbej Havin… Yöremizde söylenen klamların bazıları da
şunlardır:Kura Çaye (Kars Çayırı) Çıya Bılınde (Yüksek Dağ) Nigare Heso (Hasan’ın Nigar’ı)…

OKUMA PARÇASI

BİR ZAMANLAR ÂŞIKLARIMIZ VARDI
1950-60’lı yıllardan bahsediyorum. Iğdır- Ortaköy’de tek bir hanede
radyo vardı. Akşam haber saatlerinde ahali bu radyonun başına toplanır,
can kulağıyla dinlerlerdi, yurt haberlerini. Özellikle Ramazan aylarında,
uzun kış geceleri ve düğünlerde halkın başlıca eğlence kaynakları:
hikayeler, masallar, maniler, bilmeceler , Kerem ile Aslı, Ferhat’la Şirin,
Garip ile Şahsenem, Tahir ile Zühre, Köroğlu’dan Kiziroğlu’na, Arzu ile
Görsel 5-78: Aşık Hasan (Hasan SAYIN)
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âşıklarımız vardı: saz ve söz ustalarımız, kültür adamlarımız.
Bunlardan bazıları Iğdırlı bazıları ise Kars’tan ve Ardahan’dan
gelen âşıklardı. Köy kahvesinde toplanan ahalimize saz çalar,
mâni ve türkü söylerlerdi. Aralardaysa daha çok Âşık Şenlik’in
derlediği Latif Şah, Sevdekar Şah ve Selman Bey gibi kısa
hikayeler anlatırlardı. Âşıkların çalıp söylemesi yanında, çoğu
kez kendilerinin belirlediği bir konuda “Atışma” şeklinde karşılıklı
doğaçlamalar da söylenirdi. Atışmada halkın huzurundaki âşıklar
Görsel 5-79: Aşık İsmail Azeri

birbirlerini anlamlı sözlerle sıkıştırarak üstün gelmeye çalışırlardı.
Âşıkların bu atışmaları, izleyenler tarafından büyük bir coşku
ve dikkatle takip edilir, söyledikleri “anlamlı sözler” dinleyenler
tarafından “bravo” “yaşa” gibi destek ve alkışlar alırdı. Bazen
bu atışmalar birkaç gün sürer ve bu atışmaları dinleyenler gün
içerisinde âşıkların söyledikleri deyişleri ezberler birbirlerine
söylerlerdi. Ve herkes kendisine güzel gelen deyişlerin sahibi
âşığı över adeta onun taraftarı olurdu. Âşıkların saz, söz, mani,
türkü ve atışmaları dinleyenlerde büyük bir karşılık bulurdu.

Görsel 5-80: Aşık Esat MAKAS

Bu yolla insanlar bir yandan eğlenir bir yandan da ufukları
genişlemiş, düşünme, anlama ve kavrama yetenekleri gelişmiş
olarak ayrılırlardı. Âşıklar, usta-çırak ilişkisiyle kendilerini
yetiştirmiş saz ve söz ustalarıydı. Bu nedenle de toplumdan
büyük ölçüde sevgi ve saygı görürlerdi.
Günümüzde sayıları git gide azalsa da, Kars-ArdahanIğdır bölgesindeki âşıkların varlıklarını sürdürmede zamana
karşı direndikleri de bir gerçektir. O günlerde adlarını sıkça
duyduğumuz aşıklardan hemen hatırıma gelen bazılarını şu

Görsel 5-81: Aşık Hizani (İbrahim Akkuş)

şekilde sıralayabilirim; Âşık ŞENLİK, Âşık Ali ASKER, Murat
ÇOBANOĞLU, Şeref TAŞLIOVA, Selahattin DÜNDAR, Iğdırlı Âşık
İsmail AZERİ(İsmail CENGİZ), Iğdırlı Aşık Esat MAKAS, Iğdırlı
Âşık Hasan( Hasan SAYIN) , Iğdırlı Aşık Hizani (İbrahim AKKUŞ).
Bir de, Ramiz ÖZLER (Otaylı) vardı, komşumuz, saz çalmazdı
ama şiir tarafı gelişmiş bilge bir halk adamıydı. Geçmişten
günümüze aşıklarımızın birçoğu hayatını kaybetmiş, bir kısmı ise
hâlâ hayattadır. Hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sağlıklı
ömürler dilerim.

Görsel 5-82: Şair Ramiz Özler

İslam ÇANKAYA
Öğretim Görevlisi (Bu Kitap İçin Yazılmıştır.)
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Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz

Iğdır’da Kültürel
Etkinlikler ve
Festivaller

Şehrimizdeki Önemli
günleri, şenlikleri,
festivalleri ve sanat
etkinliklerini öğreneceğim.

Hazırlık Çalışması
Nevruz Bayramı ile
ilgili bir anınızı sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

NEVRUZ
Yenigün anlamına gelen Nevruz, başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak
kutlanır. Türklerde ayrıca Ergenekon’dan çıkış günü olarak kabul edilmekte ve Ergenekon Bayramı olarak da
kutlanmaktadır. Nevruz 21 Mart günü kutlanır.
Ülkemizde Nevruz bayramının en yoğun olarak kutlandığı illerin başında Iğdır gelir. İlimizde Nevruz
hazırlıkları bir ay kadar önceden başlar ve 20–21 Mart günleri bayram olarak kutlanır. Çevre temizliği yapılır,
evler tadilattan geçirilir ve boyanır. Baharın bir an önce gelmesini arzulayan halk tabaklar içinde buğday
çimlendirir. Yörede semeni adı verilen bu yeşilliklerin bereket getireceğine inanılır ve baharın sembolü olarak
kabul edilir. Iğdır yöresinde Nevruz ile bütünleşmiş ve bayram süresince yapılan etkinlikler ise şunlardır:
1. Çocuk bayramı 2. Alav-alav 3. Kosa-kosa 4. Mendil atma (Bacadan şal atmak) 5. Kulak asma
(Kapı dinleme) 6. Kabir üstü (Ölü bayramı) 7. Yedilevin (Yedi çeşit) 8. İğne-iğne (Su falı) 9. Koç-honça
10. Su serpme

Görsel 5-83: Nevruz
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Çocuk Bayramı
(Bayramçalık toplama-Yumurta Dövüştürme)
20 Mart günü yörede çocuk bayramı olarak kutlanır.
O gün çocuklar büyüklerin ellerini öperek harçlık alır.
Ayrıca, ellerinde torbalarla kapı kapı dolaşıp bayram için
boyanmış yumurta ve çerez toplarlar. Bu çerçevede bir
gün önceden yumurtalar soğan kabuğu ve saman sapları
ile su dolu bir tencerede kaynatılır. Böylece yumurtalar
hem pişirilmiş hem de kırmızıya yakın bir renge boyanmış
olur. Bu yumurtalar çocuklara verilir. Ayrıca yumurta
tokuşturma etkinliği yapılır. Kazanan taraf kırdığı

Görsel 5-84: Yumurta

yumurtanın da sahibi olur.

Alav-Alav
Çarşamba adetleri olarak da bilinir. Bunlardan özellikle
bayramdan önceki salı gününü çarşambaya bağlayan
geceye “Ahir Çarşamba” adı verilir. O gece evlerin
bahçelerinde ve sokaklarda ateşler yakılır. İnsanlar,
bu ateşin üzerinden “ağırlığım uğurluğum dökülsün bu
odun üstüne” diyerek atladıklarında bütün ağrı, acı ve
hastalıklarının ateşe dökülerek sona ereceğine inanırlar.

Kosa-Kosa
Nevruz’da yörede oynanan bir orta oyunu olup,
Nevruz’un habercisi olarak kabul edilir. Özellikle çocuklar
bu ilginç oyundan korkarlar. Kosa, boynunda çıngırak
olan, un ve boyalarla çirkinleştirilip gülünç hale getirilen
bir kişidir. Gelin gibi giydirilen genç ise baharı temsil eder.
Oyun çeşitli maniler eşliğinde oynanır. Oyunun sonunda
kışı, soğuğu, karı ve sıkıntıları temsil eden kosa ölür.
Baharı temsil eden gelin ise hayatta kalır. Oyun hangi
evin önünde oynanmış ise, ev sahibi tarafından oyuna
katılanlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilir.
Mendil Atma (Desmal Atma)

Görsel 5-85: Alav- Alav

Görsel 5-86: Kosa-Kosa

Eski köy evlerinin damında baca adı verilen birer pencere olurdu. Bayram arifesinde gençler evin damına
çıkar ve ipin ucuna bağlanmış mendilini evin içine atardı. Ev halkı tarafından bu mendilin içine çeşitli hediyeler
konurdu. Mendil tanınır ve kişi tahmin edilirse daha kıymetli hediyeler konurdu. Bugün büyük ölçüde terk
edilmiş olsa da eskiden nişanlı gençler mendillerine hediye koyarak içeri atarlardı. Bugün evlerde bacalar
olmasa da kapı veya pencereden mendil atılarak gelenek devam ettirilmektedir.
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Kulak Asma (Kulak Falı-Kapı Dinleme)
Evlerin kapı ve pencerelerinden (genelde yakın akrabaların) gizlice
içeride ne konuşulduğu dinlenir. Özellikle evlenecek yaştaki gençler
bu etkinliğe katılır. Duyduklarını planlarıyla ilişkilendirmeye ve yorumlar
yapmaya çalışırlar. Duyulacak güzel sözler dileklerin gerçekleşeceği,
kötü sözler ise gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlanır. Bunun için o
gece herkes evinde güzel şeyler konuşmaya gayret eder.
Kabir Üstü (Ölü Bayramı)

Görsel 5-87: Kabir Üstü Geleneği

Öncelikle mezarlıklar temizlenip düzenlenir. Yöre halkı yakınlarının
mezarlarını tadilattan geçirir ve yeni ölenlerin mezarları yapılır. Nevruz
Bayramı’ndan önceki salı ve perşembe günleri ise, mezarlıklar ziyaret
edilerek dualar okunur.
Yedi Levin
Nevruz Bayramı’nda yedi çeşit çerez ve meyveden oluşan bir
sofra hazırlanır. Kuru üzüm, kuru incir, fındık, fıstık, ceviz, lokum ve
boyanmış yumurta sofrada mutlaka bulunur. Tabiî ki çeşit sayısını
ailenin ekonomik durumu belirler. Tüm ailenin bu sofrada bulunması
önemlidir. O anda evde olmayan veya uzakta olan aile fertlerinin payı
ise ayrılır ve ona gönderilir. Böylece aile üyesinin unutulmadığı mesajı
verilmiş olur.
İğne-İğne (Su Falı)

Görsel 5-88: Semeni, Yedilevin

Yılın son çarşamba günü akşamında yine evlilik çağındaki gençler
için su falı bakılır. Genişçe bir kabın içine su doldurulur. İki dikiş
iğnesine pamuk sarılıp karıştırılan suya bırakılır. Eğer bu iki iğne suda
birleşirse, dilek tutulan gençlerin kavuşup evlenecekleri yorumu yapılır.

Koç-Honça
Bayramda nişanlı kızlar da unutulmaz. Erkek tarafı bayramda hediyelerle süslenmiş bir koçu kız tarafına hediye
olarak götürür. Erkek tarafının yakın akrabaları da hediyelerini koça takarlar. Ayrıca, gelinin yedi levin payı da yine
çeşitli hediyelerle birlikte bir tepside kız tarafına gönderilir.
Su Serpme
Su serpme, suyun önemi ve kutsallığına vurgu yapılan bir gelenektir. Yılın son salı günü çocuklar su dolu
kaplarla binaların çatılarında ve bahçe duvarlarında saklanırlar. Sokaktan geçenleri ellerindeki sularla ıslatırlar.
Sonuç olarak bayramlar, insan topluluklarını birbirine bağlayan milletlerin en önemli kültür değerlerinden
biridir. Bu tür değerlerin korunması milletlerin varlığını devam ettirmesi açısından önemlidir. Nevruz binlerce yıldan
beri Türk toplulukları arasında baharın geldiği ve tabiatın canlanmaya başladığı gün olarak çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır.
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NEVRUZ BAYRAMI VE AL ALMA
Cemreler havaya, suya ve toprağa düşerek baharı müjdelemeye başladı mı, Nevruz çiçeğinin kokusu Iğdır
akşamlarının hüznüne soluk aldırırdı.
Nevruz sevinci çökerdi, kışın çilesinden daralan yüreklere. Bahçelerdeki, ev önlerindeki, yollardaki karlar
erimeye başlardı. Kapılar, bacalar, pencereler süpürülüp, silinip temizlenirdi. Evler,otağlar rengarenk el
işlemeleri,oyalar ve örtülerle süslenirdi. Konu komşu bir araya toplanılıp el açılarak “Allah’ım bereket sal
buraya!” dendiği, Nevruz ateşinin yakıldığı, başında toplanıp “Ağırlığım uğurluğum üzerine” diyerek üstünden
atlandığı, çaputlardan yaptığımız topların gaz yağına batırıldıktan sonra tutuşturulup havaya atıldığı, köselerin
“zingrov”larıyla çocukları korkuttuğu, yumurtaların tokuşturulduğu, damlardan mendil sallayarak baca baca
payımızı istediğimiz güzel anlarımız vardı. Kaplarda yeşertilen buğdaylar(semeniler)hızla boy atarak yemyeşil
halılar gibi pencerelerimize serilir sonra da pişirilir ağzıma ayrı bir tat olurdu. Niyet tutarak dinlenilen kapılar,
pencereler,bacalar… Oğulları nişanlı olan evlerde meyvelerle süslenen honçaların nişanlı kızlara pay olarak
götürülmesi… Nevruzun olmazsa olmazlarından biri de ‘Ölü Bayramı’ diye adlandırılan mezar ziyaretleri ve
kabristana gelenlere sunulan helvalar… Cemreler ardı ardına düşüp, baharın kokusu hissedilmeye başlayınca
yürekleri Nevruz heyecanı sarardı. Nevruz’un herkes için hele de çocuklar için en tatlı, heyecanlı unutulmaz
yanı da ‘baca baca’ payı toplamaktı. Nevruz yaklaştı mı hemen her annenin çocuklarına diktiği gibi annem de
bize eski elbiselerden ya da artan pazen, basma parçalarından küçük bez torbalar dikerdi. Nevruz gelse
de torbalarımızı alıp konu komşuya, akrabalara koşup “yeddi levin” paylarımızı alıp torbalarımıza
doldurmayı hayal ederdik. Kimi evlerin kapısını vurduğumuzda yumurta uzatır; kimileri ise birkaç
ceviz, bir avuç fındık, bir avuç kuru üzüm, akide şekeri veya kağıda sarılı gofret…
Hiç unutmam bir bayram günü torbalarımızı alarak baca baca payımızı toplamaya koştuk.
Teyzenin biri bana bir elma uzattı. Mis gibi kokan, kıpkırmızı bir elmaydı. Öyle meyve bulup
yemek zordu bizim zamanımızda. Hemen ısırıp yemek geldi içimden. Sonra
kıyamayıp vazgeçerek torbama koydum. Çok kırmızıydı, tam bir al alma.
Baca bacanın kızıl almasıydı. Çok hoş kokuyordu. Sonunda yeddi levin
torbam ağzına kadar dolmuştu. Torbamdan birkaç şeker alıp anneme
verdim. O da çok güzel kokan çeyiz sandığını açıp oraya koydu. Ben
torbamı vermeden önce al almamı çıkarıp baktım. Annem: Ne güzel
alma, dedi. Evet, çok güzel, dedim ben de. Sonra torbaya koyup
anneme verdim. O da sandığına yerleştirdi. Sandıktaki şekerlerden
canımız çektikçe annem sandıktan çıkarıp veriyordu. Günler geçtikçe
baca baca torbamın yeddi levinleri de bitti. En değerli baca baca
payım olan Iğdır’ın al alması kalmıştı. Bir türlü yemeye kıyamıyordum
onu. Hatırladıkça sandığı açıp bakıyor;elime alıp kokluyor sonra
yerine koyuyordum. Kokusu sandığa sinmişti. Annem sandığı her
açtığında elma kokusu odaya yayılıyordu. Aradan yıllar geçtikten
sonra bile annemin çeyiz sandığını baca baca payımın al almasının
kokusuyla hatırladım hep.
Müslim Oğuz
Iğdır Akşamları
(Düzenlenmiş Kısaltılmıştır)
Görsel 5-89
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IĞDIR’IN KURTULUŞU
Iğdır tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş bir yerleşim
merkezidir. Kelime manası olarak da iyilik, ululuk ve bahadırlık eden
anlamındadır.
14 Kasım 1920 tarihi, kurtuluş mücadelesinin Iğdır’da sonuç verdiği ve
Iğdır’ımızın düşman işgalinden kurtarıldığı gündür. Iğdır halkı, emperyalist
güçlere karşı verdiği mücadelede birlik ve beraberlik ruhunu her zaman ön
planda tutmuş, kısıtlı imkanlar içerisinde omuz omuza vererek düşmanla
savaşmış ve karşı konulmaz cesaretiyle kentimizi düşman işgalinden
kurtarmıştır. Iğdır halkının çabası, Türk halkının Kurtuluş Savaşı’ndaki
mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur.
Her yıl 14 Kasım günü ilimizde bayram olarak kutlanır. Çünkü;14 Kasım
1920 günü Türk’ün bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya
Görsel 5-90: Mehmet Çavuş Anıtı

bir kez daha haykırdığı gündür. Bugün milletimizin özgürlüğüne olan büyük
tutkusu, yurdun her köşesinde olduğu gibi, Iğdır’da da kendini göstermiştir.
Verdiği büyük mücadele ile Iğdır halkı, bağımsızlığına olan sevdasını bir kez
daha ispatlayarak, milletine karşı görevini yerine getirmiştir.
Yüzyıllar boyunca ülkemizin güneşi ilk selamlayan kenti Iğdır’ın
ve Türk halkının çaresiz günlerinde, ülkemize bir güneş gibi doğan,
bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 15.
Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’i, vatanı uğruna Iğdır’da şehit düşen
tüm askerlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

Görsel 5-91: Iğdır Valisi Enver
Ünlü Mehmet Çavuş Anıtı’nda

KAYISI ŞENLİKLERİ
İlimiz yöresel olarak şalak adını verdiğimiz çok büyük ve tatlı olan
kayısısı ile ünlüdür. Genellikle 5-27 Temmuz tarihleri arasında hasat yapılır.
Iğdır kayısısı her yıl hasadın başlamasıyla birlikte yurdun dört bir yanına
gönderilmektedir.

Iğdır’da 35.570 dekar alanda
kayısı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
meyve veren ağaç sayısı
284.340’tır.
Iğdır kayısısının meyve şekli
eliptiktir. Meyve kabuğu ve et rengi
sarıdır. Meyve yanak durumu
kuvvetli ve simetriktir. Meyve tatlı,
sulu ve meyve eti orta sertliktedir.
Çekirdeğin ete bağlanma durumu
serbesttir. Çekirdek eliptik ve

Kayısının bu kadar fazla yetiştirilmesi ve yöre halkının ekonomisinde
çok büyük öneme sahip olması nedeniyle ilimizde her yıl kayısı festivali
düzenlenmeye başlanmıştır.
İlimizde Kayısı Festivali 2018 yılından itibaren geleneksel hale
getirilmiştir. Haziran ayının son günlerinde düzenlenen Iğdır kayısı festivali
coşkulu bir şekilde kutlanır. Festival yaklaştığında insanları büyük bir
heyecan sarar. Festival için ilimize hangi sanatçıların geleceği merakla
beklenmeye başlanır. Festival günü geldiğinde halk Zübeyde Hanım
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Görsel 5-92: Iğdır Kayısısı

Bulvarı’nda toplanır. Burada folklor ekipleri gösteriler sunar. Daha sonra meydanda toplanan halkımız
tarafından, Belediye önünden başlayıp Vali Yolu’nda sona eren bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilir. Festivalde
ünlü sanatçılar ile yöresel sanatçılar sahne alır, konserler verilir, eğlenceler düzenlenir, halk oyunu gösterileri
sunulur. En güzel kayısıyı yetiştiren çiftçiler ödüllendirilir. 3 gün devam eden festival ilimizin birlik ve beraberliği
açısından son derece önemli bir yere sahiptir.
AŞURA
Aşura, Peygamber efendimizin torunu, Cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin (a.s)’ın ve 72 yareninin
Irak’ın Kerbela kentinde Emevi Hükümdarı 1.Yezidin ordusu tarafından şehit edildiği gündür. Aşura on (10)
anlamına geliyor. Başka bir deyişle Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu vahim olay
Hicri 61 yılında (10 Ekim 680) meydana gelmiştir. Bu olay İslam Dünyasında her yıl hüzünle anılmaktadır.
İlimizde de halkımız bu üzücü olayı her yıl Muharrem ayının ilk on günü boyunca cami ve meydanlarda
yapılan çeşitli yas etkinlikleri ile yad ederler. Muharrem ayının 10. Günü yani Aşura Günü halkımız camilerden
gruplar halinde meydana doğru yürüyüşe geçerler. Meydanda toplanan insanlar çeşitli yas etkinlikleri ile anma
törenleri yaparlar. Bu törenlerde yapılan konuşmalarda her zaman Müslümanların zalimler karşısında dini, dili.
Irkı, cinsiyeti ne olursa olsun mazlumun yanında olması gerektiği fikri vurgulanarak, islam dünyasının birlik ve
beraberliğinin önemi anlatılır. Kuran-ı Kerim okunması, dualar, mersiye ve sinezenler eşliğinde Hz Hüseyin ve
yarenleri için yas töreni etkinlikleri yapılır.

Görsel 5-93: Aşura Etkinliği
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ
Iğdır Üniversitesi tarafından 2009 yılından beri
düzenlenen Iğdır Üniversitesi Bahar Şenlikleri büyük
coşkuyla kutlanmaktadır. Bu şenlikler üniversitemiz
ve ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Geleneksel
bahar şenlikleri ilimizde sosyal hayata sağladığı büyük
katkı ile en önemli organizasyonlar arasında yer alır.
Şenlikler kapsamında her yıl, karma resim sergileri
açılır, konserler verilir, şiir dinletileri, halk oyunları ve
jimnastik gösterileri yapılır. Uçurtma şenliği, futbol,
Görsel 5-94: Iğdır Üniversitesi

voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlenir. Kep atma
ve mezuniyet törenleri tertiplenir. Çeşitli sanatçılar
tarafından konserler verilir. Her geçen yıl daha da
coşkulu bir şekilde kutlanan Iğdır Üniversitesi Bahar
Şenlikleri ilimizdeki sosyal hayatın gelişimine büyük
katkı sağlamaktadır.
IĞDIR KİTAP FUARI
Iğdır Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen Iğdır
Kitap Fuarı 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Açılış
törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sn. İbrahim
Er, Valimiz Sn. Enver Ünlü, Iğdır Milletvekili Sn.Yaşar
Karadağ, Onur Yazarı Rasim Özdenören, Şair ve Yazar
Bestami Yazgan ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş

Görsel 5-96: Iğdır Kitap Fuarı Açılışı

katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Milli
Eğitim Bakan Yardımcısı Sn. İbrahim Er ve Yazar
Rasim Özdenören Fuar Anı Defterini imzalayarak kitap
kumbarasına ilk kitapları attılar. Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Sayın İbrahim Er ve Iğdır Valisi Sayın Enver
Ünlü birer konuşma yaptılar.
Iğdır Valisi, fuar alanındaki standları gezdikten sonra
Yazar Rasim Özdenören tarafından gerçekleştirilen
söyleşiye katılarak Özdenören’e kitap imzalattı. Birçok
ünlü yazarın kitaplarının sergilendiği kitap fuarını

Görsel 5-95: Iğdır Valisi Enver Ünlü kitap fuarında
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TUZ MAĞARASI KARMA SERGİ
Türkiye’nin en büyük tuz rezervleri arasında yer alan Iğdır’ın
Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı’nı tanıtım çalışmaları çerçevesinde,
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tuzluca Belediyesi,
24 Kasım Öğretmenler Günü için ilçedeki tuz mağaralarında karma
sergi düzenledi. Etkinlikte hem Öğretmenler Günü nedeniyle
konser düzenlendi hem de çeşitli el sanatları eserleri sergilendi.
Mağaralara gelen vatandaşlar bir yandan Van Sanat ve
Edebiyat Topluluğunun sunduğu müzikleri dinlerken bir yandan da
açılan sergideki el sanatlarını inceledi. Etkinlik, konukların sergiyi
Görsel 5-97: Tuzluca Tuz Mağarası

gezmesinin ardından sona erdi.

Aşağıdaki tabloda adı verilen bayram, festival veya fuarların düzenlendiği tarihi ve bu günlerde
nelerin yapıldığını uygun yerlere yazınız.

Bayram, festival veya
fuarın adı

Bayram, festival veya
fuarın düzenlendiği
tarih

Bayram, festival veya fuarda neler yapılır.

Nevruz Bayramı

Kayısı Festivali

Iğdır Kitap Fuarı
Iğdır Üniversitesi Bahar
Şenliği
Tuz Mağaralarında Karma Sergi
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Iğdır’da Ben
Neler Öğreneceğiz
Iğdır’da eğitim kurumları
ve okul dışı öğrenim
olanaklarını öğreneceğiz.

Geleceğin
Dünyasında
Iğdır

Hazırlık Çalışması
Iğdır’ın çocuk ve gençlere
sağladığı hizmetler.

Bakmayın küçük bir şehir olduğuma,
Ben, Aras’la dünyalara çağlarım.
Öyle deli deli eser ki rüzgârlarım Ağrı’dan
Ben, her gece Nuh Nebi’ye şiirler yazarım.

IĞDIR’DA EĞİTİM

Görsel 5-98

Eğitimin temel amacı; okul, veli, öğretmen, çevre işbirliği ve dayanışması içinde, kaliteli eğitimi
benimseyip sevgiyle bunu uygun metotlarla sunmaktır. Bu bağlamda bilgili, becerikli, saygılı, araştırıcı,
duyarlı, kendine güvenen, anında iyisini yapabilen bireyler yetiştirme ülküsü içinde duygu, düşünce ve
davranışlarında tutarlı, yaptığı işte bilinçli, çağın teknolojisinden ileri düzeyde faydalanmayı bilen ve bunu
uygulayan bilinçli nesiller yetiştirmek öncelikli hedeftir. Yarına yön verecek, aydın ve özgür düşünen, insan
ilişkilerine sevgi ve hoşgörüyü esas alan; bilime inanan, kendini tüm yönleriyle geliştirebilen, Atatürk ilke
ve inkılâplarına bağlı, her zaman “ben” yerine “biz” diyebilen bireyler yetiştirmek ortak ülkümüz ve temel
vizyonumuzdur.
IĞDIR’DA EĞİTİM PROFİLİ VE NİTELİKLİ LİSELER
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ilimizde, genç ve dinamik nüfus oranı yüksektir.
Nüfusumuzun yaklaşık 0/58’lik bölümünü, 30 yaş altındaki bireyler oluşturmaktadır. Bu oranın büyük bir
bölümünü, okul çağı nüfus oluşturmaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli bir eğitim alması,
toplumun geleceği açısından oldukça önemlidir.
Okullar, üniversiteler, kütüphaneler, araştırma merkezleri, özel eğitim merkezleri, spor kulüpleri
ve sosyal gelişim alanları, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan merkezlerdir. İlimizde, eğitim
hizmetleri ülkemiz eğitim stratejisini geliştirme prensiplerine uygun olarak büyük bir özveri ve sorumluluk
anlayışı ile yapılmaktadır.
Şehrimizde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında; 37 lise, 95 ortaokul, 138 ilkokul ve 33 okul öncesi eğitim
kurumu olmak üzere toplamda 303 okulumuz bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 51.229 öğrenci eğitim
görmektedir. Iğdır’da 4 tane nitelikli lise bulunmaktadır. Bu okullar sınavla öğrenci almaktadır.
178

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Haydar Aliyev Fen Lisesi: Topçular Mah. 461 no’lu sokakta
bulunana okulumuz, 500 kişilik öğrenci ve 30 kişilik öğretmen kadrosu
ile eğitim hizmeti vermektedir. Okulumuz fen bilimleri ve matematik
alanında başarılı olan ve mesleğini bu alanlarda seçmek isteyen
Görsel 5-99: Haydar Aliyev Fen Lisesi

öğrencileri üniversiteye hazırlamaktır.

Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi: Söğütlü Mahallesi,
Çevre Yolu Caddesi’nde bulunan okulumuz, 36 Öğretmen, 528 öğrenci
ile sosyal bilimler alanında başarılı olan ve mesleğini bu alanda seçmek
isteyen öğrencileri üniversiteye ve hayata hazırlamaktır.
Görsel 5-100: M. Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi

Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi: Atatürk Mahallesi Karadağ
sokakta bulunan okulumuz öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz
önünde tutarak potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve becerileri
doğrultusunda istedikleri mesleğe yönelik onları üniversiteye ve hayata
hazırlamaktır.
Görsel 5-101: Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi

Şehit Emin Güner Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi: İrfan
Caddesi, Öğretmenevi karşısında bulunan okulumuz, ülkemiz ve
dünyanın ihtiyaç duyduğu din, bilim, sanat ve kültür alanlarında yetkin
bireyleri yetiştirmek ve bu alanlarda mesleğini seçen öğrencileri
üniversiteye hazırlamak gayesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Görsel 5-102: Şehit Emin Güner Proje Anadolu Lisesi

“ENGELLİ BİREY OLMAK, HAYATI YAŞAMAK İÇİN ENGEL
DEĞİLDİR!”
2006’da faaliyete başlayan Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim
İş Uygulama okulumuz, özel eğitime muhtaç çocukların bireysel
becerilerinin geliştirilerek topluma kazandırılmaları için gereken temel
eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli
öğrencilere yönelik olan bu okulda öğrenciler, sosyal ve kültürel alanda
eğitilerek yaşamlarını başka bireylere muhtaç kalmadan devam
ettirebilme becerilerine sahip olacak donanımla eğitimlerine devam
Görsel 5-103: Özel Eğitim Uyugulama Okulu

etmektedir.
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OKUMA PARÇASI
İLK DERSİMİZ

Görsel 5-104: Kamil Taşkın

İlk görev yerim, Tuzluca’nın Ortabucak köyüydü. O günü hiç
unutamıyorum. İlk gün Muhtar ile tanıştım, öyle heyecanlıydım ki
bir an önce okula gidip oraları tanımak istiyordum. Okul köyden
biraz kenarda; yarı taş, yarı kerpiçten yapılmış; içi ve dışı çamur
sıvalı, iki oda bir aralıktan ibaret yaklaşık 20-25 metrekare
bir bina idi. Ders araç gereci olarak beş altı tane kırık dökük
sıra, epeyce yıpranmış bir yazı tahtası ve bir tarafı yumurta ve
kurum karışımı ile boyanmış eski bir kapı vardı. Duvarda bir
kısmı yırtık Türkiye haritası, üst tarafında rengi solmuş Atatürk
fotoğrafı asılıydı. Öğretmen masa ve sandalyesi yoktu. Şeker
sandığından bozma dolapta yoklama ve kütük defteri duruyordu.
Nereden bakarsanız bakın hoşnut olacağınız bir şey bulmanız

imkânsızdı. Fakat ben köy enstitüsü mezunuydum, öğretmenlerime verdiğim sözü tutacaktım. Onlar,
bize hep derlerdi ki “Oğlum, marifet imkânsızlık içinde imkânı yaratmaktır!” Ben, bu imkânsızlıklar
içinde imkânlar aradım. Üç köyün öğrencisi bu okula geliyordu. Tek avantajım dört ve beşinci sınıftaki
öğrencilerim yaşları büyük ve ellerinin işe yatkın oluşuydu. İlk işimiz, okulun bahçesinde iki gözlü bir
tuvalet yapmak oldu, o yıl bütün maaşımı tadilatlara harcadım. Çünkü öğretmenlerime dolayısıyla
kıt kanat imkânları ile beni okutan milletime, kendimi borçlu hissediyordum. Benim bu gayret ve
isteğim, köylüleri de harekete geçirmişti. Büyük bir işbirliği başlamıştı aramızda. Okul, bir atölyeye
dönüşmüştü. Kısa sürede okulu kullanılabilir bir hâle getirdik. İlk dersim Atatürk’ü anlatmak oldu.
Öğretmenimiz Kamil Taşkın’ın anısına

OKUMA PARÇASI
Bir Özel Eğitim Öğretmenin Gözünden
Ben, ona “Kardelen Çiçeği” diyordum. Bir adı vardı Kardelenin ama hayata tutunan yanı o kadar
güçlüydü ki sanırım bu ismi fazlasıyla hak ediyordu. Iğdır’ın dağ köylerinin birinde, 10 çocuklu bir ailede
yaşıyordu Kardelen.
Küçük Kardelen, orta dereceli engelli bir çocuk olarak dünyaya gelmişti. Ailenin maddi ve manevi
imkânsızlıklar içinde olması, ona erken müdahale etme şansını da ertelemişti. Kardelen, kendisinden
3 yaş büyük olan kardeşinin öğretmeni tarafından fark edilmişti. Bu fedakâr meslektaşımız onu,
Iğdır Rehberlik Araştırma Merkezine getirerek gerekli testlerin ve takiplerin yapılmasını sağlamış ve
nihayetinde özel eğitim ve uygulama okulumuza kaydı yapılmıştı. Okul yönetimi tarafından küçük bir
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tanışma toplantısı yapıldı. Kardelen ve ailesi, bu yeni ortamı anlamlandırmaya çalışıyordu. Aile tedirgindi,
Kardelen ise köyün dışına belki de ilk kez çıkışını kutlar gibiydi. Duvardaki tablolara yönelmesi ve
parmaklarıyla boşluğa şekiller yazması ilgimi çekmişti. İlk dersimizde ona bire bir eğitim uyguladık.
Bu küçük kızın, daha ilk günden itibaren ortama uyum sağlama eğilimi beni çok etkilemişti. Zamanla
aramızda duygusal bir bağ oluştu, renkli boncuklar ve asimetrik şekiller Kardelen’in ilgisini çekiyordu.
Beni görünce birden hareketlenip neşelenmesi, mesleğime olan bağımı daha da güçlendiriyordu.
Kısa sürede öz bakım becerileri gelişti: ayakkabılarını giyebiliyor, basamak aralıklarında kontrollü
durabiliyordu. En çok sevdiği şey, zile basmaktı çünkü zile basınca ona kapıyı açacak büyük bir eğitim
camiası vardı. Ailesi, Kardelen’deki bu gelişmeleri görünce heyecanlanıyordu. Babalar gününde
boncuktan yapığı o küçük çanta, bir babaya verilebilecek en güzel hediye oldu. Onun bu güzel anına
eşlik etmek, dünyanın en güzel duygusuydu. Küçük dokunuşlarla onlara bu dünyada yalnız olmadıklarını
hissettirmek, bir öğretmenin ibadeti olsa gerek…

IĞDIR’DA YÜKSEKÖĞRETİM
Iğdır Üniversitesinin temeli, Iğdır Meslek
Yüksekokuluna dayanır. 1995’te Kafkas Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Iğdır Meslek Yüksekokulu, ilk yılında
sadece İşletme bölümüyle hizmet vermeye başlamıştır.
Hızla büyüyen Iğdır MYO, kısa sürede 8
örgün ve 5 ikinci öğretim programıyla 1500’ü aşkın
öğrenciye hizmet verir hâle gelmiş, 2001 yılından
itibaren süregelen fakülte kurulması girişimleri 2006
yılında sonuç vermiş ve değerli tarım alanlarına sahip

Görsel 5-105: Iğdır Üniversitesi

ilimiz, Kafkas Üniversitesine bağlı olarak Iğdır Ziraat
Fakültesine kavuşmuştur.
22.05.2008 tarihinde, Yükseköğretim Kurumları
bünyesinde 3 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3
enstitü ile Iğdır Üniversitesi resmi olarak kurulmuştur.
Iğdır Ziraat Fakültesi, yoğun çabalar sonucu 2008 ÖSS
kılavuzundaki yerini almış ve 30 öğrencisiyle 20082009 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Iğdır
Üniversitesi, hayata geçirdiği ve devam etmekte olan
projeleriyle hızlı gelişimini sürdürmektedir.
Görsel 5-106: Iğdır Üniversitesi
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OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
Iğdır’da okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılan çok sayıda yer
bulunmaktadır. Halk eğitim kursları, il ve ilçe kütüphaneleri, okullar
tarafından düzenlenen eğitim amaçlı ziyaretler, Gençlik Merkezi
bünyesindeki tematik ve sportif amaçlı öğrenme merkezleri, Belediye,
Kültür Merkezi ve Üniversite’ye ait okuma salonları ve İnternet erişim
merkezleri bu olanakları sağlayan nitelikli merkezler olarak ilimizde yer
almaktadır. Özellikle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren
Görsel 5-107: Halk Eğitim Kursu

halı dokuma, el sanatları, yöresel bebek yapımı, halk oyunları, aşçılık,
servis ve sunum, dikiş - nakış ve kuaförlük gibi mesleki eğitime yönelik
kurslar, okul dışı öğrenme alanlarına örnek teşkil etmektedir.

İLİMİZDE BULUNAN OKUL DIŞI EĞİTİM KURUMLARI
Kurum adı

Öğrenme merkezi

Iğdır Üniversitesi

Karaağaç Kampusu Kütüphanesi
İnternet Erişim Merkezi
Şehir Bülent Yurtsever Kampusu
İnternet Erişim Merkezi
Konferans Salonu

150 kişilik
30 kişilik
40 kişilik
200 kişilik

Iğdır Belediyesi

Ahmedi Hani Kütüphanesi

400 kişilik
1500 kişilik
450 kişilik

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Spor Salonu
Gençlik Merkezi Salonu
Yüzme Havuzu
Tenis Kortu
Tenis Kortu
Atıcılık Poligonu
Halı Saha

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Çok Amaçlı Salon
Sineme Salonu Sergi Salonu
Halk Kütüphanesi il ve ilçe dâhil
İnternet Erişim Merkezi

300 kişilik
150 kişilik
200 kişilik
30 kişilik

Halk Eğitim Müdürlüğü

Kilim Atölyesi
El Sanatları atölyesi
2 adet Bilişim Atölyesi
1Adet Yiyecek İçecek Atölyesi

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 40 topluluk, gerçekleştirdikleri etkinliklerle kendi amaçlarının
yanında sosyal hayata dokunmakta, ziyaret ettikleri yerlerdeki sosyokültürel yapıyı da öğrenme fırsatını
yakalamaktadır. Tiyatro Topluluğu, Yeşilay Topluluğu, Kültür ve Medeniyet Topluluğu, Fotoğrafçılık ve Sinema
Topluluğu, Geleneksel Türk Sporları Topluluğu bunlardan birkaçıdır. Öğrencilerin kendi iradeleri ile yaptıkları
her türlü topluma yararlı etkinlik, onların ekip çalışmasının önemini anlama, liderlik yapma, birlikte hareket
etme becerilerini geliştirerek geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.
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SPOR KLÜPLERİ
Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek
ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca
vücudun anatomik dengesini koruyan önemli bir uğraştır. Bu sebeple değişik
dallarda özellikle gençlerin faaliyet gösterebileceği spor kulüpleri kurulmuştur.
Müsabakalara katılmak, lisanslı sporcu yetiştirmek, spor etkinliğini yapmak ve
yaymak amacıyla kurulan bu kulüpler ilgili devlet kurumuna kayıt ve tescilini
yaptırarak dernekler kanununa göre yönetilmektedir. İlimizde Dağcılık, yüzme,
avcılık, halk oyunları, futbol, voleybol, atletizm, boks ve karate gibi yaklaşık
50 ye yakın spor dalında lisanslı sporcu yetiştiren ve onları müsabakalara
hazırlayan spor kulüpleri bulunmaktadır

Görsel 5-108: Iğdırlı Sporcu

“ Yeşilin İçinde Küçük Bir Mola”
Şehirlerde dinlenme ve eğlenme alanı olarak belirlenen yeşil alanlar halkın şehir merkezinde doğayı
hissedebilecekleri alanlar olarak hizmet vermektedirler. İlimiz merkez ve ilçelerde sosyal etkileşime ve
toplumsal birlikteliğe olumlu katkılar sağlayan park ve bahçeler gibi yeşil alanlar bulunmaktadır. Ayrıca Iğdır
Kent Ormanı, Halfeli Beldesi Kent Ormanı, projesi tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesi, Karakoyunlu ilçesi
Bulakbaşı köyü Karasu mesire alanı ile Tuzluca ilçemize bağlı köylerde bulunan mesire yerleri bu alanlara
örnek gösterilebilir.

Aşağıda boş bırakılan yerlere aşağıki kelimelerden uygun olanlarını yerleştiriniz.
Kütüphaneler,

Iğdır Üniversitesi,

Eğitim,

Spor kulüpleri,

Koçbaşı mezarlar

Okullar, üniversiteler, kütüphaneler, araştırma merkezleri, özel eğitim merkezleri, ve sosyal gelişim
alanları, …………. ………………. çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan merkezlerdir.
22.05.2008 tarihinde, Yükseköğretim Kurumları bünyesinde 3 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3
enstitü ile …………… …………… resmi olarak kurulmuştur.
…………….. …………….. hemen hemen Iğdır Ovası’ndaki bütün mezarlıklarda bulunur.
……………………….. ister yazılı ister elektronik olsun bir halkın yazılı kültürünü muhafaza eden ve bu
hizmeti halka sunan önemli bilgi merkezleridir.
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Iğdır’da
Spor
“Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”

Neler Öğreneceğiz
İlimizin spor imkânları ve
ilimizde yapılan sporları
öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması
Yaşadığınız yerde spor
yapmaya uygun alanlar var
mı? Araştırınız.

Mustafa Kemal Atatürk
Spor, belirlenmiş kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve
yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adıdır. Spor evrensel kültürün bir parçası,
dünyada birçok yerden dili, dini farklı insanları birleştiren önemli bir araçtır.
İlimizde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Belediye bünyesinde yapılan sportif
faaliyetler bulunmaktadır. Futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol, yüzme, güreş, boks, karate, kick
boks, badminton, masa tenisi vb. gibi alanlarda sportif çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca İlimizde birçok spor
kulübü bünyesinde futbol, boks, kick boks, taekwondo gibi alanlarda eğitim verilmektedir.

Görsel 5-109: Basketbol

Görsel 5-110: Futbol

TAKIM SPORLARI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlimizde özellikle son yıllarda çocuklara ve gençlere yönelik olarak takım
sporları alanında çalışmalar hız kazanmıştır. Örneğin ; basketbol ve voleybol
İlimizde 2014 yılından beri hizmet
veren Iğdır Fenerbahçe Spor
okulları Özellikle futbol alanında
yaptığı çalışmalarla ilimizde
çocuklara ve gençlere yönelik önemli
hizmetler vermektedirler. 2014
yılında Fenerbahçe spor kulübünün
düzenlemiş olduğu doğu ve güney
doğu Anadolu futbol turnuvasında
Iğdır Fenerbahçe spor okulları
hem miniklerde hem yıldızlarda
şampiyon oldu.
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alanında ; okullarda bu branşları tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tanıtım
çalışmaları yapılmaktadır.
Yaz tatilinde çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri amacıyla
yaz spor okulları kapsamında bu branşlarda antrenman, eğitim ve oyun
çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarda genellikle Kazım Karabekir Spor salonu
ile İskender Iğdır Spor Salonları kullanılmaktadır. Futbol alanında ;Iğdır
Belediyesi tarafından açılan futbol yaz okullarında öğrenciler herhangi bir
ücret ödemeden verilen hizmetlerden yararlanmaktadırlar.

Iğdır’da Spor

BİREYSEL SPORLAR ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bu kapsamda çocuklara ve gençlere yönelik olarak İl Spor
Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.Örneğin;
Judo alanında çok başarılı sporcular yetişmektedir. Bu sporculardan
Özlem YILDIZ Gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonu, Yunus Emre
ESENBOĞA ise Ümitler ve Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonu
olmuştur.
Iğdır’ımızın judo alanında yetiştirdiği en önemli sporculardan birisi de
Mihraç Akkuş’tur. Göstermiş olduğu başarılardan dolayı hem ulusal hem
de uluslararası alanda büyük bir saygınlık kazanmıştır.
Görsel 5-111: Iğdırlı Sporcu Mihraç Akkuş

İNTERNET HABERİ
‘Altın çocuk’tan başarı üstüne başarı
Avrupa Judo Federasyonu tarafından “altın çocuk” olarak adlandırılan milli judocu Mihraç Akkuş, 41 günde üç şampiyonluk elde etti.
Türkiye’nin ümitlerde ilk dünya judo şampiyonu olan ve “altın çocuk” olarak bilinen milli sporcu başarısıyla Türk spor tarihine geçen
Mihraç AKKUŞ, Avrupa Judo Federasyonu tarafından “altın çocuk”
olarak adlandırıldı. www.fanatik.com.tr -20 Eylül 2019

2020 Tokyo Olimpiyatlarında
mücadele eden Mihraç AKKUŞ
olimpiyatlara katılan ilk Iğdırlı sporcudur.

İNTERNET HABERİ
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya’da bu
yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakalarında
Miraç Akkuş bronz madalya kazandı.
2017 yılında Dünya şampiyonu olan Akkuş, 2019 yılında bronz
madalya kazanarak üçüncü oldu. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş, 12 saniyede rakibini
(ippon) tuş ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
www.judo.gov.tr - 5 Nisan 2019
Görsel 5-112: Iğdırlı Sporcu Mihraç Akkuş

Bireysel sporlar alanında yapılan çalışmalardan birisi
de boks branşıdır. Iğdır’da faaliyet gösteren bu branşta
uzun yıllardır binlerce gencimiz yetiştirilmiş ve birçok
Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri elde etmişlerdir.
Iğdır’da boks dalında Iğdır İl Spor Müdürlüğü
bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. İlimizde
faaliyet gösteren boks kulüpleri arasında yapılan hazırlık
müsabakalarıyla gençlerimize yarışma bilinci aşılanıp
kaynaşmaları sağlanmaktadır.

Görsel 5-113: Iğdır İl Spor Müdürlüğü
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SPOR SALONLARI
İlimizde halkımızın yaralanabilmesi amacıyla açılmış spor
salonları ve tesisleri vardır. Bunlar;
Kazım Karabekir Spor Salonu: Konaklı Mahallesinde
bulunmaktadır. Spor salonunda basketbol sahası, güreş salonu,
tenis kortu ve voleybol sahası bulunmaktadır. Halka açık olan spor
Görsel 5-114: Kazım Karabekir Spor Salonu

salonunda antrenman, eğitim ve müsabakalar gerçekleştirilmektedir.
Karaağaç Spor Kompleksi: Karaağaç Mahallesinde yer
almaktadır. Karaağaç spor kompleksinde atletizm, badminton,
basketbol, bocce, boks, jimnastik, fitness, futbol, judo, kick boks,
taekwondo, voleybol ve yüzme gibi spor dallarında faaliyetler
yapılmaktadır.
Aralık Spor Salonu: Aralık ilçemizin Karşıyaka Mahallesinde
bulunan spor salonunda basketbol ve voleybol sahaları mevcuttur.
Spor salonunda antrenman, eğitim, gösteri ve müsabaka faaliyetleri

Görsel 5-115: Karağaç Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

yapılmaktadır.

OKUL SPORLARI
Okul spor faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığının birlikte düzenlediği bir faaliyettir. Iğdır’da da okullarımızda
çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Okul sporlarında amaç;
- Öğrencilerin sportif faaliyetlerde bulunarak spora yönlendirilmesi
sağlamak
- Takım Sporlarında birlikte hareket etmenin önemini aşılamak
- Öğrencilerin sportif aktivitelerinin içinde tutarak öz güvenlerini
Görsel 5-116: Iğdır Gençlik Merkezi Stadı

geliştirmelerini sağlamak
Iğdır’da da bu alanda çocuklara ve gençlere yönelik olarak çalışmalar
yapılmaktadır. Bu kapsamda Hem takım alanında hem de bireysel
alanda maçlar yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığın belirlemiş olduğu
tarihler arasında okullar arası müsabakalar yapılır ilde dereceye giren
takımlar ve sporcular bölgeler arasında yapılan maçlara katılırlar

İlimizde 2018 Yılında 6 tane okul spor
kulübü varken 2019 yılın da bu sayı 14’e
2020 yılında ise 24’e yükselmiştir.

burada başarılı olanlar Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanırlar.
Bazı branşlarda Türkiye’de dereceye giren takım ve sporcular ülkemizi
uluslararası düzeyde temsil eder.
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İLİMİZDE YAPILAN PROJELER
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
birlikte gerçekleştirdiği çeşitli projeler vardır bunlardan bazılarını
şöyle sıralayabiliriz:
TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA
YÖNLENDİRME PROJESİ
Ülke çapında gerçekleştirilen bu projede ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin
yetenek taramaları yapılarak hangi spor dalına eğilimli olduğu tespit
edilip gerekli eğitimler verilmektedir. Bu projede amaç; spora başlama
yaşında bulunan sportif yeteneğe sahip çocukların bilimsel yöntemlerle
tespit edilerek, spor branşlarına yönlendirmektir.
Görsel 5-118: Yeteneğini Keşfet Projesi

Görsel 5-117

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ

İlimizin Karaağaç mahallesinde Iğdır yarı
olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır.
Havuz antrenman, eğitim, gösteri ve
müsabaka amaçlı kullanılmaktadır. Beş
bin metrekare kapalı alana sahip olan
havuz, halkın kullanımına da açıktır.

Bu projede 3. sınıf öğrencileriyle başlayarak tüm yüzme bilmeyen
bireylere yüzme dersleri vermek hedeflenmiştir. Yüzme branşının
gelişimini sağlamak amacıyla yapılan bir projedir.
YAZ SPOR OKULLARI PROJESİ
Yaz tatili döneminde okul çağındaki çocuklar arasında sporun yayılıp
sevilmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir projedir. Bu projeyle
öğrenciler hem eğlenceli bir tatil geçirmiş oluyor hem de onların spora
olan ilgileri artıyor.
SOKAKLAR BİZİM BASKETBOL TURNUVASI PROJESİ
Sokak basketbolunu yaymak amacıyla yapılan bu projede 3x3 tek
pota basketbol etkinliği ayda bir olarak düzenlenir. Müsabakalarda sokak
basketbol kuralları uygulanmaktadır. Bu projenin hedefi içe kapanmış ve
sürekli bilgisayar başında zaman geçiren çocukları ve gençleri sokağa
çıkarmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamaktır.
Görsel 5-119: Sokaklar Bizim Projesi
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KOŞABİLİYORKEN KOŞ PROJESİ
7’den 70’e herkese sporu sevdirmek için İl Spor Müdürlüğü
antrenörleri tarafından halkımıza bilinçli spor yaptırmak ve sporu
sevdirmek amacıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde yapılan projedir.
MUTLU ÇARŞAMBA PROJESİ
Haftada bir, çarşamba günleri engelli bireylere sporu sevdirmek,
teşvik etmek ve onları sporla tanıştırmak amacıyla İl Spor Müdürlüğü
antrenörlerinin eşliğinde yapılan proje etkinliğidir.

Görsel 5-120: Koşabiliyorken Koş Projesi

EVİNİN SULTANLARI VOLEYBOL TURNUVASI PROJESİ
Ev hanımlarına yönelik ayda bir yapılan voleybol turnuvasıdır. . Bu
projede ,voleybolu yaymak ve sevdirmek hedeflenmiştir.
Görsel 5-121: Mutlu Çarşamba Projesi

Görsel 5-122: Evinin Sultanları Projesi

İlimizde uygulanan projelerden hangisi daha çok ilginizi çekmiştir? Sizler de sporu yaymak
ve daha fazla kişinin sporla uğraşmasını sağlamak için nasıl bir proje tavsiye edersiniz?
Proje adı:
Projenin konusu:
Proje amacı:
Projenin uygulanışı:
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OKUMA PARÇASI

Bağımlılık Üzerinde Spor ve Egzersizin Olumlu Etkileri
Her türlü madde bağımlılığı bireyin kendisiyle birlikte içinde bulunduğu topluma ciddi zararlar
vermektedir Alkol ya da uyuşturucu madde kişinin kendisini endişeli ve depresif hissetmesine sebep
olur. Ancak bu olumsuz durumlara karşı gelmek için uygulanacak bazı aktiviteler kişiyi rahatlatabilir.
Spor yapmak bunların başında gelmektedir.
Bağımlılığı tedavi sürecinde spor ve egzersizin ne tür yararları olacaktır?
Stres Azaltma
Fiziksel aktivite gün içindeki strese neden olabilecek düşüncelerden uzaklaştırarak, motivasyon
sağlar, spor sayesinde beynin salgıladığı ve mutluluk hissi veren hormonlar stresle başa çıkma gücünü
ortaya çıkarır.
Artan Enerjiyi Doğru Kullanabilme
Yapılan her sportif faaliyet bireyde bol miktarda negatif enerjinin harcanmasını sağlar.
Daha İyi Uyku
Düzenli bir sportif faaliyet hem uyku kalitesini hem de uyku süresini düzenleyebilmektedir.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Dünya Sağlık Örgütü, düzenli spor yapmanın, başta madde bağımlılığı olmak üzere bazı ciddi
hastalıklardan korunmamıza yardımcı olacağını vurgulamaktadır.
Bağımlılık Tedavisinde Potansiyel Bir Tedavi Olarak Egzersiz
Alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde, düzenli spor ve egzersiz yapmak en önemli etkenler
arasındadır. Spor ve egzersiz yapmanın uyuşturucu madde kullanımına dönmeyi engellediği bilimsel
olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalara göre, bağımlılıkla tedavi programında, spor ve çeşitli
fiziksel egzersiz bulunan bir çok madde bağımlısının bu durumdan kurtularak kendisine daha düzgün
bir yaşam oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bağımlılığın tedavisinde tek tedavinin egzersiz olmaması ile
birlikte, potansiyel ve destekleyici bir tedavi yöntemidir..
Benim gibi spor adamlarının, mucizesi ispatlanmış bir gerçek olan spor ile ilgili sloganı şudur:
“BAĞIMLILIK VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARLA MÜCADELEDE TEK MUCİZE SPOR”

Zekeriya MERT
Iğdır Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Yön. Krl Başkan Yard.
Mücadele Sporları Eski Milli Takımlar Antrenörü
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DEĞERLENDİRME TESTİ
Aşağıdaki Sorulardan Doğru olanların yanına D harfini Yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.
(

) İskender Iğdır’ın adını yaşatmak için, Iğdır Spor Salonu’na 2000 yılında İskender Iğdır’ın adı

verilmiştir
(

) Nevruz, başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

(

) Basın; Ulusal basın (Yaygın Basın) ve Yerel Basın olmak üzere ikiye ayrılır.

(

) Milli futbolcumuz Kaan Ayhan Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ülkemizin en büyük iki kulübünde

top oynamıştır.
(

) Pamuk Dağı, Türkiye’nin en yüksek dağı olup, İran ile Iğdır arasında sınır teşkil etmektedir

(

) Mehmet Çavuş Anıtı Kurtuluş Savaşında şehit düşen Mehmet Çavuş adlı bir Türk askeri adına

yapılmıştır.
(

) 2019 yılı içerisinde ilimizde birçok alanda kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

(

) Iğdır masallarının konuları diğer yörelerin veya ülkelerin masal konularıyla benzerlik göstermez.

(

) Üst kısmı koni veya piramit biçiminde olan, yuvarlak veya köşeli mimari yapılara höyük denir.

(

) Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek gerekli olan fiziksel ve

zihinsel gelişmeyi sağlayan önemli bir uğraştır.

Aşağıda boş bırakılan yerlere yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarını yerleştiriniz
Basın Medya
Iğdır Kalesi

Mesme Taşbağ
Masallara

Servet Çetin

Bayramlar

Nevruz Bayramı

Kütüphaneler

Ejder Kervansarayı

Radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümüne......................... denir.
2016 Rio Paralimpik Oyunları judo branşında yarışan görme engelli milli sporcumuz ……… …..
……….. bronz madalya kazanmıştır.
……………… insan topluluklarını birbirine bağlayan milletlerin en önemli kültür değerlerinden biridir.
21 mart günü baharın gelişini simgeler ve ………….

…………… olarak kutlanır.

……………………….. ister yazılı ister elektronik olsun bir halkın yazılı kültürünü muhafaza eden ve bu
hizmeti halka sunan önemli bilgi merkezleridir.
………………………………. Plan gelişimi açısından Selçuklu kervansaray mimarisinin en son
örneklerinden biri olarak kabul edilir.
Ağrı Dağı’nın kuzey yamacında ovaya hâkim bir tepe üzerine kurulmuş olan ……………. .......... den
günümüze kalıntılar kalmıştır.
Efsaneler olağanüstü olaylara yer vermesi bakımından ………………………………….. benzer.

190

ŞEHRİMİZ IĞDIR

Değerlendirme Testi

1) Deryada alemim var
Kızıldan gelemim var
Yakın gelebilmirem
Uzaktan selamım var
Yukarıdaki Iğdır iline ait dörtlükte şiire hakim
olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem
B) Sevinç
C) Karamsarlık
D) Yalnızlık

2) Yerel basın; ulusal basın kadar geniş çaplı
olmayan, il, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık veya
daha çok belli aralıklarla çıkan, bölge haberlerine
önem veren, yöresel gelişmeyi, sorunları ön
planda tutmaya çalışan, ulusal gazeteler gibi
çok fazla satmayan ve biraz da ulusal basının
gölgesinde kalmış basın şeklinde tanımlanabilir
yerel basın. Yayınladığı haberler, fotoğraflar, ele
aldığı sorunlar, insana yaşadığı şehrin bir parçası
olduğu düşüncesini kazandırmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden
hangisi Yerel Basın’ın özelliklerinden birisi
değildir?
A) Ülkenin tamamını yönelik haberler yapar
B) Sürekli ve günlük olarak çıkar
C) Bölgeye yönelik haberlere önem verir
D) Yaşadığı şehir hakkında bilgi sahibi olur
3) Şehit Bülent Aydın, aralarında 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski
Genelkurmay Başkanları Orgeneral Hüseyin
Kıvrıkoğlu, Orgeneral Hilmi Özkök ve Kara
Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Hulusi
Akar’ın yakın korumalığını yaptı.
Yazıya göre aşağıdakilerden hangisi 15
Temmuz Şehidi Bülen Aydın’ ın korumalığını
yaptığı kişilerden değildir?
A) Süleyman Demirel B)Turgut Özal
C) Hulusi Akar
D) Hüseyin Kıvrıkoğlu

4) Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi´nin geleneksel
olarak düzenlediği resim sergisi her yıl mayıs
ayının son haftasında açılmaktadır. 2011 yılından
beri her yıl düzenli olarak bu organizasyon
düzenlenmektedir. Güzel Sanatlar Lisesi sergilerini
2018 yılına kadar kültür sarayında ve Haydar
Aliyev parkında açarken, geçtiğimiz yıl Vali
Yolunda açmıştır.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinin sergi
düzenlediği yerlerdendir?
A)Gençlik merkezi
B)İskender Iğdır spor salonu
C)Ağrı dağı milli parkı
D)Kültür sarayı
5) Kayısı Festivali meşhur Iğdır kayısısının
tanıtımına yönelik bir etkinliktir. Malatya ilinden
sonra kaysı üretimi konusunda ikinci sırada yer
alan ilimiz, bu önemli tarım ürünü sayesinde
ekonomik anlamda ülke genelinde önemli bir
pazara sahip olmuştur.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Kayısı
Festivalinin yapılış amaçlarındandır?
A)Şehrimizin turistik yerlerini tanıtmak
B)Şehrimizdeki sanayi kuruluşlarının önemini
açıklamak
C)İlimizde sulu tarım yapmanın önemini açıklamak
D)Iğdır kayısısının tanıtımını yapmak
6) Ahmet: Takım halinde sporu çok severim.
Zeynep: Spor yaparken bireyselliği değil de
takım ruhuna önem veririm.
Mete: Zafer sevincini takım arkadaşlarımla
paylaşmak isterim.
Yukarıda sporla ilgili görüşlerini belirten
bireyler aşağıdaki spor dallarından hangisiyle
ilgilenmeleri beklenemez?
A) Futbol
B) Basketbol
C) Boks
D) Voleybol
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7) Ekim 1952’de Dil gazetesini teksirde yayımladı.
Eş zamanlı olarak mizah gazetesi Fırıldak’ı da
çıkardı. Böylelikle Mecit Hun ilimizde gazete
çıkaran ilk Iğdırlı gazeteci olarak tarihe geçmiştir.
16 Şubat 1953 tarihinde Cezmi Öztekin’le beraber,
Pedalda Şarkın Dili gazetesini, 30 Temmuz 1954
tarihinde de Pamukova gazetesini yayın hayatına
soktu.
Paragrafa göre Aşağıdaki gazetelerden hangisi
Mecit Hun’un çıkardığı gazetelerdendir?
A) Sabah
B) Pamukova
C) Milliyet
D) Hürriyet
8) Şehirlerin savunmasında önemli bir yere sahip
olan mimari eserlerdir.
Genellikle şehre hakim yüksek yerlere
kurulmuşlardır.
Şehrin fethinde öncelikli alınması gereken
binalardır.
Yukarıda özellikleri verilen mimari eserlere
örnek olarak ilimizde aşağıdakilerden hangisi
örnek verilebilir?
A)
Ejder Kervansarayı
B)
Kul Yusuf Kümbeti
C)
Gökçeli Höyüğü
D)
Sürmeli Kalesi
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9) ‘Nevruz’ yöresel deyimi ile “Nevruz” doğanın
uyanışı ve bereketin sembolü olan ilkbaharın
habercisidir. Bu düşünce etrafında “Ahir Çarşamba,
Ölüler Bayramı, Yedi Levin, Baca Baca, Kulak
Asma “ gibi halk arasında çeşitli eğlencelerin icra
edildiği uygulamalar mevcuttur.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi Navruz bayramında yapılmaz?
A)Yedi levin
B)Baca baca
C) Kurban kesme
D) Ölüler bayramı
10) Her yıl 14 Kasım günü ilimizde Kurtuluş
bayramı olarak kutlanır. Kurtuluş günümüzdeki
etkinlikler Zübeyde Hanım Bulvarındaki Atatürk
Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlar. İstiklal
Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından
Öğrenciler tarafından şiirler okunur, Halk oyunu
gösterileri düzenlenir, Valimizin, Belediye
başkanımızın ve Garnizon komutanımızın halkın
bayramını kutlamasının ardından Geçit töreniyle
program sona erer.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi Iğdır’ın kurtuluşu sırasında
yapılanlardan değildir?
A) İstiklal Marşı’nın okunması
B) Halk oyunu gösterilerinin düzenlenmesi
C) Geçit törenini yapılması
D) Satranç turnuvalarının yapılması
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GÖRSEL KAYNAKÇA
1,2 ÜNİTE GÖRSELLERİ
Görsel 1-1 www.europeana.eu (Çocuk Kitabı
İlüstrasyonlarından “The Life and Strange Surprising”)
Maceracı Robinson Crusoe İlüstrasyonu”
Görsel 1-2, 3 Soner Gülbetekin arşivinden alınmıştır.
Görsel 1-4 Çatalhöyük, www.antiktarih.com
Görsel 1-5 Çatalhöyük Güney Barınağı Panaroma, Scott
Haddow
Görsel 1-6 Hattuşa: M.Ö. 1420 ile 1200 arasında Hitit
İmparatorluğu’nun başkenti.
www.reddit.com
Görsel 1-7 Kayaköy/Fethiye: www.thelookfethiye.com
Görsel 1-8 Konya Mevlana Müzesi: www.pexels.com/tr-tr/
fotograf/330715
Görsel 1-9 Side’de bulunan Apollon tapınağı, Antalya,
Türkiye - Safran Blaze
Görsel 1-10 Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 1-11 Kurtuba: www.needpix.com/photo/685818/
mosquecathedral-of-cordoba-mezquita-catedral-decordoba-great-mosque-of-cordoba-cordoba-cordobamosque-cathedral-mezquita-moorish
Görsel 1-12 Medine: Seyfi Şeren www.flickr.com/photos/
acizane/23932840356
Görsel 1-13 Medine: pixabay.com/tr/photos/mescidinebevi-3345209/
Görsel 1-14 Eyfel Kulesi -Paris: pxhere.com/cs/
photo/851853
Görsel 1-15 Şanzelize -Paris: commons.wikimedia.org/wiki/
File:Champs_Elys%C3%A9es_8_mai_2015.JPG
Görsel 1-16 Kız Kulesi-İstanbul:https: pxhere.com/zh/
photo/487181
Görsel 1-17 Tramvay-İstanbul: commons.wikimedia.org/
wiki/File:Taksim..The_street_is_Istiklal_Of_Taksim_in_
Istanbul.jpg
Görsel 1-18 Galata Kulesi-İstanbul: pxhere.com/zh/
photo/552170
Görsel 1-19 Soner Gülbetekin arşivinden alınmıştır.
Görsel 1-20 Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 2-1 Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 2-2 Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 2-3 Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 2-4 Serdar Ünsal Arşivinden alınmıştır.
Görsel 2-4-1 Serdar Ünsal Arşivinden alınmıştır.
Görsel 2-5 Kızılay Yardımı- Anadolu Ajansı: www.aa.com.
tr/uploads/userFiles/82e2c611-519a-471c-8da1-e26f0e493
3a0/2018%2FKasim3%2F20181127_2_33638594_39388574.
jpg
Görsel 2-6 Küçük Kız: www.freepik.com/free-photo/
amazed-little-girl-standing-blue-background_4093467.html
Görsel 2-7 Hüseyin Yıldız Arşivinden alınmıştır.
Görsel 2-8 Iğdır Kent Ormanı: Tahir Kavri www.nettesosyal.
com/wp-content/uploads/2018/07/img-20180716-wa0001.
jpg
Görsel 2-9 Iğdır Valiliği Arşivinden alınmıştır.
Görsel 2-10 Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivinden
alınmıştır.

Görsel 2-11 Iğdır’da Alışveriş: gazetehudut.com/esnaf-bubayram-umdugunu-bulamadi.html
Görsel 2-12 Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 2-13 Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivinden
alınmıştır.
Görsel 2-14 Sağlık: pxhere.com/tr/photo/1571983
Görsel 2-15 Tekstil: www.needpix.com/photo/771602/
rolls-of-fabric-factory-material-manufacturing-industrymanufacture-paper-roll-pattern
Görsel 2-16 Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivinden
alınmıştır.
Görsel 2-17 Toplu Taşıma: imgz.star.com.tr/imgsdisk/
maintmps/2018/06/12/12062018103906927 1653_2-41.jpg
Görsel 2-19 Doğal Afet: www.freepik.com
Görsel 2-20 Deprem: i2.nicepik.com/files/490/523/715/
demolition-building-destruction-demolish.jpg
Görsel 2-21 Sel: www.nps.gov/mora/learn/news/
images/2006Flood_NisquallyAtLongmire_web.
jpeg?maxwidth=1200&maxheight=1200&autorotate=false
Görsel 2-22 Trafik: live.staticflickr.
com/7288/8740938442_49275d4c05_b.jpg
Görsel 2-23 Trafik: commons.wikimedia.org/wiki/File:The_
traffic_of_Istanbul..._-_panoramio.jpg
Görsel 2-24 Şiddet: www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/
agresywny-boks-bokser-frustracja-163431/
Görsel 2-25 Gölcük Depremi 1999: cdn1.ntv.com.
tr/gorsel/turkiye/17-agustos-1999-depreminin-19yili-golcuk-depremi/,UW8Kb0xxz0Cn4We9sOCoWw.
jpg?w=960&mode=max&v=20180817034623718
Görsel 2-26 Çocuk: www.needpix.com/photo/1490658/
wheelchair-child-handicapped-people-person-boybackground-serious-male
Görsel 2-27 Sesli Trafik Işığı:www.yarin11.com/
images/upload/image/2017%20Ocak/%C4%B1
%C5%9F%C4%B1k%20(3).png
Görsel 2-28 Engelli Asansörü:www.terrylifts.co.uk/wpcontent/uploads/2016/07/melody3-platformlift-767x751-1.
jpg
Görsel 2-29 Sokak Köpeği:www.pexels.com/th-th/
photo/274650/
Görsel 2-30 Kedi: www.pexels.com/th-th/photo/1472999/
Görsel 2-31 Köpek: www.pexels.com/th-th/photo/1485637/
3. ÜNİTE GÖRSELLERİ
Görsel 3.1: Çizim Erhan ACAR
Görsel 3.1.1: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.2: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 3.3: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.4: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.5: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.6: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.7: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.8: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.9: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.10: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.11: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
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Görsel 3.12: Mete TÜRKOĞLU arşivinden.
Görsel 3.13: Mete TÜRKOĞLU arşivinden.
Görsel 3.14: https://www.flickr.com/photos/
mbukhari/2523211777
Görsel 3.15: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.16: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.17: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.18: İğdır İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 3.19: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.20: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.21: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.22: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.23: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.24: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 3.25: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.26: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.27: https://pngtree.com/freepng/earthquake-disasterhouse-collapse-hand-painted-house-cartoon-house_3830212.
html
Görsel 3.28: https://www.flickr.com/photos/69583224@
N05/6773874206
Görsel 3.29: http://sesantedenis.blogspot.com/2017/09/
kahandaan-sa-panahon-ng-sakunatrahedya.html
Görsel 3.30: AFAD
Görsel 3.31: https://pxhere.com/no/photo/1024910
Görsel 3.32: Galeria del Ministerio de Defensa del Perú / CC
BY - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/
Landslide_in_Cusco%2C_Peru_-_2018.jpg
Görsel 3.33: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.34: Iğdır İl Özel İdaresi
Görsel 3.35: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.36: Iğdır İl Özel İdaresi
Görsel 3.37: Bilgehan OVA arşivinden.
Görsel 3.38: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.
php?p=4704042
Görsel 3.39: Yeşil Iğdır Gazetesi arşivinden.
Görsel 3.40: Ayhan BULUT
Görsel 3.41: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 3.42: Melih AVCI
Görsel 3.43: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.44: Yeşil Iğdır Gazetesi arşivinden.
Görsel 3.45: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.46: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.47: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.48: Çizim Erhan ACAR.
Görsel 3.49: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/02/Osman_Gazi2.jpg
Görsel 3.50: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/igdir/
kulturenvanteri/karakale
Görsel 3.51: https://proxy.europeana.eu/90402/RP_F_F01126_
BZ?view=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Feybg6CLqs39B2bHklTZcKkCU5jjAcvZDGHQUE6E6wbvhmkuU4PaS
x16BQXxfzcebIfz7XjGWQDe5adhzYhgxx_3nGU%3Ds0&disposi
tion=inline
Görsel 3.52: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.53: https://www.dincarslan.net/wp-content/

198

ŞEHRİMİZ IĞDIR

uploads/2019/10/karabekir.jpg
Görsel 3.54: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.55: Ağrı İl Kültür Müdürlüğü arşivinden
Görsel 3.56: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 3.57: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 3.58: Kars İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 3.59: Çizim Kutay BAYRALI.
Görsel 3.60: Çizim Kutay BAYRALI.
4. ÜNİTE GÖRSELLERİ
Görsel 4.1: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.2: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/10/20/13/37/
cotton-3760799_960_720.jpg
Görsel 4.3: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.4: www.freepik.com.
Görsel 4.5: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.6: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.7: Grafik Erhan ACAR.
Görsel 4.8: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.9: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.10: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.11: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.12: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.13: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.14: Fotoğraf Emre ACAR.
Görsel 4.15: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.16: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.17: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.18: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.19: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 4.20: https://www.wallpapers.net/web/wallpapers/hottea-hd-wallpaper/2560x1600.jpg
Görsel 4.21: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 4.22: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 4.23: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 4.24: Bülent MAVZER Arşivinden
Görsel 4.25: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 4.26: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.27: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.28: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.29: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.30: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.31: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.32: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.33: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.34: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.35: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.36: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.37: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.38: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.39: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 4.40: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.41: Harita Çizim Erhan ACAR.
Görsel 4.42: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.43: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 4.44: Fotoğraf Ali İÇER.

5. ÜNİTE GÖRSELLERİ
Görsel 5.1: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.2: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.3: https://i.habergazetesi.com.tr/
resimler/13112019/9538d50depm.jpg
Görsel 5.4: https://cdn.bolgegundem.com/d/other/2019/10/24/
faur-gunleri.jpg
Görsel 5.5: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.6: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.7: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.8: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.9: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.10: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.11: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.12: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.13: Serdar ÜNSAL arşivinden.
Görsel 5.14: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.15: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.16: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.17: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.18: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.19: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.20: Hüseyin YILDIZ ve Bülent MAVZER arşivinden.
Görsel 5.21: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.22: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.23: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/4a/I_Osman.jpg/880px-I_Osman.jpgGörsel 4.24:
Görsel 5.24: https://yesiligdir.com/haber_resim/
wgslvc6x61w48kcgs.jpg
Görsel 5.25: Şehit Bülent YURTSEVEN’in babasından.
Görsel 5.26: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/3/3c/
Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1_Ali_Ekber_Tufan.jpeg
Görsel 5.27: Mecit Hun aile arşividen.
Görsel 5.28: https://admin.biyografya.com/_docs/photos/
f3319fdbf7d46bcabb75e5cadee856e9.jpg
Görsel 5.29: Avukat İbrahim Bozyel aile arşivinden.
Görsel 5.30: https://www.bursatv.com.tr/images/
resize/100/600x315/haberler/2020/04/vali_gurelden_23_nisan_
ulusal_egemenlik_ve_cocuk_bayrami_mesaji.jpg
Görsel 5.31: https://pbs.twimg.com/media/ER38XkWoAE5rhQ.jpg
Görsel 5.32: https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/
ec/b7/kaan-ayhan-turkey-14102019_4540lmjms7mo1p044tvfrq
ngr.jpg?t=-818738675&quality=100
Görsel 5.33: https://i4.hurimg.com/i/
hurriyet/75/1200x675/5944dd0dc03c0e3290787f4b.jpg
Görsel 5.34: https://www.sporx.com/img/59/2019/20170727_2_
24964263_24485141_high.jpg
Görsel 5.35: https://static.fctables.com/
upload/4q/4q0hl57c78922385c6/servet-cetin.jpg
Görsel 5.36: https://www.berlinturk.com/sites/default/files/
news/images/2016/07/cabb6c4ec5ff108d9b46e58604513cc8.jpg
Görsel 5.37: https://www.igdirdogusgazetesi.com/images/
haberler/haber_wide_1553431784.jpg
Görsel 5.38: https://pbs.twimg.com/profile_

banners/2379520105/1469701405/1500x500
Görsel 5.39: https://admin.biyografya.com/_docs/
photos/12ee906242560ce2661228af90925eb1.jpg
Görsel 5.40: https://pbs.twimg.com/profile_
images/840141385172901888/3_1hKHsd.jpg
Görsel 5.41: https://ozturk.de/wp-content/uploads/2019/03/
nizamettin-onk.jpg
Görsel 5.42: https://scontent.fasr1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/
p960x960/30124889_1872229566185052_7518477394248
728576_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=85a577&_nc_oc=AQl
HYSV5FGAhsxIwYRqck5wIuWLa3K2VHF6QBAjxPl1HJJlc
uP-U6gCdO4h08NEjTNw&_nc_ht=scontent.fasr1-1.fna&_nc_
tp=6&oh=1309716d6dd07cffd7db1f1719a729e0&oe=5ECF7602
Görsel 5.43: https://i.internethaber.com/2/714/447/storage/
files/images/2019/11/18/hadi-ozisik-nereli-kimdir-kardes-9tXL.
jpg.webp
Görsel 5.44: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.45: Bilgehan OVA’nın arşivinden.
Görsel 5.46: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.47: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.48: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.49: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.50: www.pngtree.com
Görsel 5.51: www.pngtree.com
Görsel 5.52: www.pngtree.com
Görsel 5.53: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.54: www.pngtree.com
Görsel 5.55: www.pngtree.com
Görsel 5.56: www.pngtree.com
Görsel 5.57: www.pngtree.com
Görsel 5.58: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.59: www.pngtree.com
Görsel 5.60: https://www.bodrumguncelhaber.com/wp-content/
uploads/2014/10/Bod-inaf-gari-4-Custom-533x330.jpg
Görsel 5.61: Fotoğraf Erhan ACAR
Görsel 5.62: Fotoğraf Erhan ACAR
Görsel 5.63: www.guvengazetesi.com.tr/images/
haberler/2018/10/dogu-medyasi-igdir-da-bulustu.jpg
Görsel 5.65: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.66: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/6/61/Akordeon_Morino_V_120_De_Luxe_firmy_
Hohner.jpg/1256px-Akordeon_Morino_V_120_De_Luxe_firmy_
Hohner.jpg
Görsel 5.67: https://www.pngwing.com/tr/free-png-sukjk
Görsel 5.68: https://www.kamufinans.com/wp-content/uploads
/2017/04/9f86446eeb3c7015822bbdb6b9f90459-1280x720.jpg
Görsel 5.69: https://encrypted-tbn0.gstatic.
com/images?q=tbn:ANd9GcS04-rCgOL9_
graeIrDIhZSWcpMjDnNidCXywW4Fk5KWOnqrnEXtQ&s
Görsel 5.70: https://w7.pngwing.com/pngs/318/840/pngtransparent-bass-drums-drumhead-snare-drums-tom-tomszabumba-drum-hand-drum-davul.png
Görsel 5.71: https://i.pinimg.com/originals/1b/66/
bb/1b66bb6eb6186927ee8a8a4337d58da6.jpg
Görsel 5.72: https://i2.wp.com/www.nkfu.com/wp-content/
uploads/2017/02/zurna.png?fit=700%2C312&ssl=1
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Görsel 5.73: http://sanal-pazar24.com/wp-content/
uploads/2015/06/sipsi.jpg
Görsel 5.74: Fotoğraf Kamil ÇİÇEK
Görsel 5.75: https://heydaraliyev-centers.az/media/2020/04/10/
c1/aserbaidschanische_volksinstrument_tar.jpg
Görsel 5.76: www.pngtree.com
Görsel 5.77: https://scontent.fasr1-2.fna.fbcdn.net/v/
t1.0-9/935554_500544629994794_1784879868_n.
jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=dd9801&_nc_
oc=AQnmF41Vww_ymaeiukbqECStdDNgscvZlluoVBN5I
Qzfnd6XauI0a-jeg1BQVhjStcA&_nc_ht=scontent.fasr1-2.
fna&oh=6ce07020f0589d50a786ac5ae29fe199&oe=5ECE8737
Görsel 5.78: Aşık Hasan Sayın’ın aile arşivinden.
Görsel 5.79: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
GwlctReXsjz3-AOkkEweU8lBgl34r5bK81zSMIx2CE0FBFm5GZIbVUDKW5HjIv-TZ_pgI2qphUT1lW8qFYS9ovnf0cPhRWEw7lG
O6qxbDxM_-f5HRMJ3Fyzmw
Görsel 5.80: Aşık Esat Makas’ın aile arşivinden.
Görsel 5.81: Fotoğraf Kamil ÇİÇEK.
Görsel 5.82: https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://
www.igdirhaftayabakis.com/Files//20180520431532461.
jpg&imgrefurl=http://www.sanalbasin.com/ramiz-ozler-sonyolculuguna-ugurlandi-25193585/&h=387&w=320&tbnid=1
XcXeVGa4Hpy7M&tbnh=247&tbnw=204&usg=AI4_-kTwP2F
Klhf4yflqNNG8S8Bh0wbjGw&vet=1&docid=BmVw0vCiC--MM&hl=tr
Görsel 5.83: https://scontent.fasr1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/29541779_1668590489900586_3478983415963844608_o.
jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=6e5ad9&_nc_oc=AQn_Fvp12bHj22J4vQBe9eNBaaVSCKSHCdMixifXi4qu8AiM
8S3QZVPjs_oSX9vdHw&_nc_ht=scontent.fasr1-1.
fna&oh=7fca101f6201eb02b709937766777a0f&oe=5ECCB109
Görsel 5.84: https://4.bp.blogspot.com/dfikTT2Kq0s/WPyoP9w3URI/AAAAAAAACjo/
nchxsXtRu0g9itPEyUa39lnpNAqUJ97rwCLcB/s1600/31444_324
349091021245_734644220_n.jpg
Görsel 5.85: Halil Fidan -20.03.2020 https://www.aa.com.tr/tr/
turkiye/doganin-uyanisi-ve-bahar-bayrami-nevruz-/1772943
Görsel 5.86: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden
Görsel 5.87: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.88: https://1.bp.blogspot.com/-_
tWLJUbNHiQ/WPyrkaHp-UI/AAAAAAAACj8/
jPXwGu8xGJkGX2Rlb9OGWI9297f-mTvywCEw/s640/8246060.
jpg
Görsel 5.89: Çizim Kutay BAYRALI
Görsel 5.90: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.91: Hüseyin YILDIZ arşivinden.
Görsel 5.92: Hüseyin YILDIZ arşivinden.
Görsel 5.93: httpst://i2.wp.com/haber.im/
wp-content/uploads/2018/09/thumbs_b_c_
eddf5b0cbf01f4c08c3dd5874a4f4163.jpg?w=864&ssl=1
Görsel 5.94: Iğdır Üniversitesi fotoğraf arşivinden.
Görsel 5.95: Iğdır Valiliği fotoğraf arşivinden.
Görsel 5.96: Iğdır Valiliği fotoğraf arşivinden.
Görsel 5.97: İl Kültür Müdürlüğü arşivinden
Görsel 5.98: Çizim Kutay BAYRALI
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Görsel 5.99: https://www.sorubak.com/teogrobot/mektep/3001/
haydar-aliyev-fen-lisesi
Görsel 5.100: http://igdirsosbil.meb.k12.tr/meb_iys_
dosyalar/76/01/962586/meb_iys_dosyalar/76/01/962586/
fotograf_galerisi_81044.html
Görsel 5.101: https://pbs.twimg.com/media/Doa5_
hTXkAAYFCk.jpg
Görsel 5.102: http://igdirprojeaihl.meb.k12.tr/meb_iys_
dosyalar/76/01/764578/resimler/2019_11/k_06155353_
IMG_201911061520442.jpg
Görsel 5.103: Fotoğraf Nihal SÜRMELİ.
Görsel 5.104 Fotoğraf Yusuf TAŞKIN’dan alınmıştır.
Görsel 5.105: Iğdır Üniversitesi fotoğraf arşivinden.
Görsel 5.106: Iğdır Üniversitesi fotoğraf arşivinden.
Görsel 5.107: İl Halk Eğitim Müdürlüğü arşivinden.
Görsel 5.108: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.109: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.110: Iğdır Belediyesinden alınmıştır.
Görsel 5.111: https://www.judo.gov.tr/haber/detay/349
Görsel 5.112: https://www.fanatik.com.tr/milli-judocu-mihracakkustan-5incilik-2089994
Görsel 5.113: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.114: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.115: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.116: Fotoğraf Erhan ACAR.
Görsel 5.117: https://www.pexels.com/photo/person-inswimming-goggles-in-swimming-pool-3775161/
Görsel 5.118: https://images.gencgonulluler.gov.tr/
public/57986.jpg?width=1200&height=800&mode=max
Görsel 5.119: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.120: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.121: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.
Görsel 5.122: İl Gençlik Spor Müdürlüğünden.

ORTAOKUL VE İMAMHATİP ORTAOKULU

Şehrimiz

Iğdır
DERS KİTABI

