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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ile-
lebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek iste-
yecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunaca-
ğın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastede-
cek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümes-
sili 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 şah-
sî 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, damar-
larındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK



6

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



7



8

İÇİNDEKİLER

1.1. Birlikte Yaşamanın Gerekliliği........................................................ 12
1.2. Şehri Tanıyoruz................................................................................ 14
1.3. Şehir ve Medeniyet.......................................................................... 17
1.4. Şehirle İlişkimiz................................................................................ 20

2.1. Şehir ve Sosyal Yaşam.................................................................... 23
2.2. Medeni Yaşantının Gerekleri........................................................... 26
2.3. Şehrin Fırsatları ve Riskleri............................................................. 27
2.4. Engelsiz Yaşam................................................................................ 30
2.5. Şehirdeki Diğer Canlılar................................................................... 31

3.1. Coğrafi Konum ve Özellikleri.......................................................... 34
3.2. İnsan-Doğa Etkileşimi...................................................................... 37
3.3. Demografik Yapı............................................................................... 39
3.4. Doğal Afetler..................................................................................... 42
3.5. Dünden Bugüne İdari Yapı............................................................... 46
3.6. Kuruluş ve Gelişim Süreci............................................................... 55
3.7. Komşu ve Kardeş Şehirler............................................................... 59

1. ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

2. ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

3. ÜNİTE: ŞEHRİMİ TANIYORUM

11

22

33



9

4.1. Ekonomik Unsurlar............................................................................ 65
4.2. Üretim Alanları ve Zanaatlar............................................................. 70
4.3. Turizm................................................................................................. 76
4.4. Ulaşım ve İletişim............................................................................... 79

4. ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

5. ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

5.1. Kültür ve Sanat İmkânları................................................................. 85
5.2. Tarihî ve Kültürel Mekânları İnceleme............................................. 109
5.3. Tarihî Şahsiyetler, Sanat, Edebiyat, Müzik, Spor ve Bilim İnsanları..... 111
5.4. Somut Olmayan Kültür Varlıkları..................................................... 134
5.5. Dil Özellikleri...................................................................................... 145
5.6. Yerel Yayıncılık................................................................................... 146
5.7. Müzik Kültürü..................................................................................... 148
5.8. Önemli Günler.................................................................................... 153
5.9. Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler.............................................. 161
5.10. Geleneksel ve Güncel Spor Faaliyetleri......................................... 169

SÖZLÜK...................................................................................................... 179
KAYNAKÇA................................................................................................. 183
CEVAP ANAHTARI...................................................................................... 187

63

82



1010



1111

Ş E H İ R L E R İ N
H İ K Â Y E S İ



12

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. 

• 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. 

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fır-
tınanın etkisiyle parçalanır ve dalga-
lar geminin içindeki yolculardan birini 
sürükleyerek adaya kadar götürür. 
Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürük-
lenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli 
eşyalarla hayatta kalma mücadelesi 
verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadık-
larını sandığın birinden çıkan deftere 
not eder.

1.1. Birlikte Yaşamanın Gerekliliği

Görsel: Issız adada yaşam mücadelesi
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. 
Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz? 

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

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

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

Yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı 
okula nasıl ulaşırdım?

Öğretmenim olmasaydı bu kadar bilgiyi nasıl 
öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok 
şeye ihtiyaç duyarız. Yemek, giyinmek, barınmak, eğitim 
görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımız-
dan yalnızca birkaçıdır. Tüm bunları tek başımıza karşı-
lamamız 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 tüket-
tiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip 
bizlere ulaştırılmaktadır. Yediğimiz ekmek, soframıza ge-
linceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, 
hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun 
hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek 
için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri 

Görsel: Süt üretimi

Görsel: Buğdaydan ekmeğe
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üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihti-
yaç vardır. Tek bir insanın bu işlerin hepsinin üstesin-
den gelmesi oldukça zordur. 

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

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluş-
turur. Yaşamımız boyunca aile, arkadaş, akraba ve 
komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim 
hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlar-
la sağlıklı ilişki için doğru bir iletişim kurmak gerekir. 
Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. 
Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma 
duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların 
sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve 
üzüntülerini paylaşırız.

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun ce-
vabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl geçtiği-
ni ve şehirlerin nasıl oluştuğunu öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insan-
lar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek 
bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak 
ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağa-
ralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra 
yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşan-
dı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvan-
ları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar 
ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz 
ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca 
sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacı-
nı karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin 
kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. 
Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dö-
nüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla 
ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan 
korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri 
diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böy-
lece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman 
içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak şehir hâ-
lini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerle-
şim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Ça-
talhöyük’tür. Çatalhöyük, günümüzden yaklaşık 9.000 
yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

1.2. Şehri Tanıyoruz
Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sür-
dürüyorlardı, hiç düşündünüz mü?

Görsel: Tarih öncesi yaşam
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Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, 
verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açı-
sından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nü-
fusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, 
kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler 
ortaya çıktı. 

Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde 
yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihti-
yaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece 
kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. 
Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihti-
yaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline 
geldi. 

Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şe-
hirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehir-

lerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar 
yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır. Geçmiş 
çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşe-
rek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık 
Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir dep-
rem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş 
nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehir-
lerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar birçok 
eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler eski çağlardaki görüntüsünden çok 
farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması  
şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. Sanayi Devrimi 
ile 19. yüzyılda fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir 
nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfu-
sunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

15

Barselona
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Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek 
daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, kara veya 
demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehir-
ler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, 
Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterile-
bilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev 
sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şe-
hirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şe-
hirler 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 yerlerdir. 

Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri 
ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için 
birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hiz-
metleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı 
bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, iba-
dethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabri-
kalar şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özel-
likleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir.

İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillen-
dirir. İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak 
seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, altyapısı-
nı yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen 
yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri ol-
madan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan, insa-
nın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde 
anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kaya-
köy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle 
terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Kayaköy-
Fethiye



17

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın 
kavramlardır. Medeniyet; bir toplumun maddi ve manevi 
varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünle-
rinin tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade 
eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir an-
lamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden 
biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, pey-
gamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sos-
yal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul 
ediliyordu.

Nüfustaki ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli 
değildir. Şehirler, adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşı-
lıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların 
kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile 
farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren mekân-
lardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin 

1.3. Şehir ve Medeniyet
zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kül-
türel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmele-
rine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve 
özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir medeniyet, kur-
duğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet 
arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehir-
leri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri 
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir 
sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası 
ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri, medeniyetin 
şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tari-
hi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, bir top-
lumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

17

İstanbul
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Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeni-
yetleri temsil eden şehirlere göz atalım.

a. Kurtuba
Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuş-
tur. Müslümanların İspanya’ya yerleşmesiyle Endülüs 
Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Av-
rupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat mer-
kezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı 
bölgelerinden, farklı inançlara mensup ünlü bilim in-
sanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim 
veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışık-
landırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi 
olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Av-
rupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulun-
muştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan 
Kurtuba Ulu Camisi bu şehirde bulunmaktadır.

b. Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski 
adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabis-
tan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar 622 yılında 
Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için 
olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası 
olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli 
Müslümanlardan oluşan “ensar” ve Yahudiler hicret-
le beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamış-
lardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir 
arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek 
olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almış-
tır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, 
yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlan-
ması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin or-
taya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir 
siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî 
ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine 
yeni kurulan İslam devletinin başkenti olmuştur. Şe-
hir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal ya-
şamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. 
Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle 
Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından zi-
yaret edilmektedir.

Kurtuba

Medine
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ç. İstanbul
Şehirdeki ilk yerleşimlerin MÖ 5000’li yıllarda gerçek-
leştiği tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans 
ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa 
ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüz-
yıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için 
çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali 
Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde ders vermiş-
tir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı me-
deniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, 
sinagog, kilise gibi farklı inançlara  ait ibadethaneler 
İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

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

c. Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş 
olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin ya-
pılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi 
Devrimi sonrası hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sor-
bon) Üniversitesinin kuruluşu Paris şehrini bir bilim 
merkezi hâline getirmiştir. Paris, yeni siyasi fikirlerin 
yayılmasında bütün Avrupa’ya hatta dünyaya öncülük 
etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 İşçi Dev-
rimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, 
sanat alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerin-
den biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, 
turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

ETKİNLİK

Paris

İstanbul
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1.4. Şehirle İlişkimiz

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu-
dur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uy-
gun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında 
etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek nesillere ak-
tararak insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insanları 
tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Nerelisiniz?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uz-
laşma içindedir. Alışkanlık, davranış ve yaşam biçim-
leri benzerdir. Çünkü insanlar, yaşadıkları şehirlerin 
kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sos-
yal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bu-
lundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayat-
larını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evidir. 
Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki kurmaya 
başlayan insan, evine döndüğünde bu aktif ilişkiye bir 
süreliğine ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. Sokaklar, meydan-
lar, park alanları, alışveriş merkezleri, kamusal mekân-
lar ve ibadethaneler şehirde yaşayanları farklı anlam ve 
boyutlarıyla etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
eğlence, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faa-

liyet, şehirle insan arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokakta baş-
lar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sahiptir. Dar, ge-
niş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokak-
lar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar 
insanların yaşam tarzını da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak 
kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. 
‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşı-
lan insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak ile-
tişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen 
birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi 
mutlu edecek, sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böy-
lece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

Görsel: Şehir yaşamı

Görsel: Şehirde bir sokak
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Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerledi-
ğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, 
Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. 
Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri, çarşılara ilgiyi azaltsa da bu mekân-
lar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu 
düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 
alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı 
şehirlerde bakırcı, demirci ya da dokumacıların 
çok olması tesadüf değildir.

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

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu 
ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyi-
ni belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece 
şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İs-
lâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre 
şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette 
medeni yaşayan kimse” demektir. Geniş ve mü-
kemmel surette yaşamak ise şehirde yaşama-
nın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmek-
tedir.

Toplumsal bir varlık olan insanın, başta diğer 
kişiler olmak üzere çevresini oluşturan bütün 
unsurlara karşı sorumluluğu vardır. Bu sorum-
lulukların en önemlisi; atalarından miras olarak 
aldığı, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek 
nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bi-
lincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, 
tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden ya-
şanmalıdır. Birlikte yaşamak; komşuluktan alış-
verişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm 
insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanış-
mayı anlayış ve saygı çerçevesinde sağlamakla 
mümkün olur.

Görsel: Şehirde bir zanaatkar
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Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli oldu-
ğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok 
çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pas-
tane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, 
otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal ya-
şamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekân-
larda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğ-
lenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu 
yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin kimli-
ğini yansıtır.

2.1. Şehir ve Sosyal Yaşam

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işler-

de çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazı-

sız kurallar vardır.
4. Şehirlerde pek çok kültürel faaliyet yapıl-

maktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın 

ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik et-

kinlikler önemli yere sahiptir.

Görsel: Şehir hareketliliği

Görsel: Şehirde sosyal yaşam
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüz-
de şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır. Bunların ba-
şında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türki-
ye’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 çoğunluğu-
nun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 

İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günü-
müzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve 
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmek-
tedir. 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 yol açmaktadır. 
Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yar-
dımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da 
başka önemli sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Dayanışma; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, dü-
şünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve 
her konuda destek olmalarıdır. Yardımlaşma ise bireyle-
rin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar 
karşısında başkalarından aldığı destektir. Sosyal yardım-
laşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tu-
tan önemli unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için bir-
birleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar ara-
sındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmakta-
dır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüz şehirlerinde 
profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, 
vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkele-
re dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu 
şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yar-
dımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin ge-
lişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 
hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaş-
manın önemini vurgulamaktadır. Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli 
unsurlardandır.

Görsel: Kırsal yaşam

Görsel: Sosyal yardım
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Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasın-
daki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. 
Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesin-
den gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. 
Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 
içerisinde hareket edebilmek, millet olmanın bir gereğidir. 
Dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok 
örnek olayda görmek mümkündür. Deprem ve sel gibi do-
ğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun 

25

bir göstergesidir. Örneğin Türk milleti 1999’da Marma-
ra’da, 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde bü-
yük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. 
Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil top-
lumsal olaylar karşısında da dayanışma ve yardımlaş-
manın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 
2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin kahra-
manca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel: Darbe girişimine karşı millet iradesi
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Medeni insan, medeni yaşam gibi ifadeleri mutlaka duy-
muşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen medeni kelimesinin 
ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni keli-
mesi sözlükte şehirleşmiş, uygar anlamlarına gelmekte-
dir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yer-
lerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı 
çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. 
Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın 
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir ha-
yatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak 
durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulun-
dukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, 
park alanı, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma 
araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerden-
dir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak 
gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı 
insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve ne-
zaket kurallarına uymayı gerektirir. 

Ben Melike, bir apartman dairesinde ailemle 
yaşıyorum. Evimize girerken ayakkabılarımı 
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. 
Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız 
edecek şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi 
kapı önüne koyarken apartman yönetimince 
belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. 
Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yol-
cuları rahatsız etmemek için yüksek sesle ko-
nuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile 
veya çocuklu yolculara yer veririm. 

Günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları dü-
şündüğünüzde Melike’nin söylediklerine ne 
tür eklemeler yapabilirsiniz?

İlk Çağ düşünürlerin-
den Aristo “Bir şehir, 
farklı insanların yaşa-
dığı mekânlardan olu-
şur. Benzer insanlar 
bir şehir meydana ge-
tiremezler.” demiştir. 
Şehirlerde farklı özel-
liklere sahip birçok in-
san yaşamaktadır. Bu 
farklılıklara saygı göster-
meli be bunların şehrimizi 
zenginleştirdiğini unutma-
malıyız.

Şimdi şehir yaşamında uyma-
mız gereken kuralları incele-
yelim.

2.2. Medeni Yaşantının Gerekleri

Bakın, bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl 
uyguluyor?

İbadethaneler, insanların inançlarının gerektirdiği şekilde 
ibadet ettikleri yerlerdir. Bu mekânlarda giderken temiz ve 
uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle 
konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranış-
larda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere za-
rar vermemeliyiz. İnsanların rahatsız olacağı şekilde müzik 
dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. 
Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

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

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleş-
tiği mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapat-
malıyız. Gösteri sırasında insanları rahatsız edici her tür dav-
ranıştan kaçınmalıyız.

Görsel: Aristo (M.Ö. 384-322)
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Görsel: Aristo (M.Ö. 384-322)

Şehirde Sıradan Bir Gün
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışma-
ya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla cad-
deler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güven-
lik görevlileri ve birkaç kişi daha 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 dolu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kulla-
nabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: Otobüs, metro, tren... İki araba 
köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp gider-
ken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

2.3. Şehrin Fırsatları ve Riskleri

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 açılmış. 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 ta-
tilinde okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda 
karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağ-
mur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanla-
ra kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çev-
resindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırıyor. Şiddetli rüzgâr, şemsiyelerinin 
altındaki insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders biti-
yor. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğren-

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

Görsel: Şehirde günlük yaşam
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Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden 
söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?

ciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak 
zorunda kalıyor. Akşam üzeri yağmur şiddetini iyice artırıyor. 
Sokaklar su altında kalmış. İnsanlar su birikintisi içinde yoldan 
karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları bele-
diye 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 diniyor ve şehre karanlık çökmekte. 
Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçla-
rına binmek için duraklara doğru ilerliyor. 

Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlama-
sını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şe-
kilde yürüyorlar.  Tenha sokaklardan geçerken her gün gaze-
telerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini 
hatırlıyorlar.

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamakta-
dır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgele-
re oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde ya-
şamaya 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 şehir-
lerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların gö-
zünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirle-
re olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada 
yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çı-
karmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çı-
kamama, 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 toplum-
sal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

ETKİNLİK

Görsel: Metropol



29
Görsel: Metropol

a. Fırsatlar
1. Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların istekle-

rine 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 im-
kânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

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

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de ço-
ğunlukla şehir merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

2. Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezle-

rindedir. 
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmaktadır.

3. 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.

4. Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde hemen 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.

5. Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygındır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

b. Riskler
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik kaza-
ları, çevre kirliliği gibi  riskler şehirlerde de  karşılaşabileceğimiz risklerden 
bazılarıdır.
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2.4. Engelsiz Yaşam

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bö-
lümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler özel mekânlarını 
belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzen-
lemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve 
buraları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla 
karşılaşmaktadır.

Engellilerin kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, 
engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm 
yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok 
önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının yardımına 
ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 
parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun 
için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediye-
lerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanı-
cıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca 
tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar 
söz konusu olduğunda kullanıcı profili çeşitlilik gösterir. 
Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kulla-
nıcılar arasındadır. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel 
yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına 
yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamı-
nın bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda 
kalabilir. Çocuk, hamile, kol veya bacağı kırık kişi, çocuk 
arabası kullanan ebeveyn ya da yaşlı bir kişinin hareket 
kabiliyetindeki yetersizlik kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların 
kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha ka-
liteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği za-
man, istediği saatte dışarıda kimseye muhtaç olmadan 
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“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Bacak-
larımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden 
bir tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yü-
rüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, göre-
meyen ya da zihinsel engeli olan milyonlarca 
insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de şa-
şırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla en-
gelli görmüyorsunuz. Peki, neden?” 

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

Görsel: Engelli birey ve ailesi
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Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araç-
lardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları ve hayvanla-
rıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların 
da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların 
da haklarını gözetmeli, onlara karşı merhametli ve duyarlı 
olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız 
çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla 
mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı için 
doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamak-
tadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da 
düşünerek hareket etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve di-
ğer canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği vardır. 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçek-
leştirdiği yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacı-
na zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların 
bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların 
bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan 
barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının 
bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık 
leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan kurtlara et verilme-
si, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileş-

2.5. Şehirdeki Diğer Canlılardolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte 
sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek gibi is-
tekler hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün 
bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım 
olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehir-
lerden birkaç örnek inceleyelim:
• Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli 

sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı 
boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların 
iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde ol-
malıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler 
tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı 
kılavuz izler olmalıdır.

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

• Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde 
bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçla-
rına rahatça binilebilmelidir.

• Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için 
asansörler bulunmalıdır.

• Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulun-
maları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerler-
de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Görsel: Engelsiz şehir yaşamı Görsel: Sokak hayvanları bakımı
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Hayvanları korumak için çevrenizde ne tür uygulama-
lar yapılmaktadır? Sizin de bu amaçla yaptığınız uy-
gulamalar varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

tirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, 
saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cep-
helerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri 
yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına 
zarar veren çınar ağacının dallarının kesilmesine razı ol-
mamıştır. Dalların kesilmesinin yerine binanın raylar ara-
cılığı ile biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan 
dolayı günümüzde bu mekân ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anıl-
maktadır.

Şehir; tabiat, şefkat ve duyarlılıktan yoksunluk demek de-
ğildir. Aksine şehir; güzellik, şefkat ve duyarlılığın sembo-
lüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılık ve şef-
kati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. 

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

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için 
sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez. Bunlar şeh-
rin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve 
hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. 

Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o yere tekrar gelecektir.
Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek 
evleri ile onların soğuktan korunmasına yardımcı olabiliriz. 
Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanma-
dığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak 
onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalmaları duru-
munda donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut 
sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Kedi ve köpek-
lerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bıra-
karak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördü-
ğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 

Hayvanların rahat yaşamaları, en iyi şekilde korunmaları ve 
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

ETKİNLİK

Yürüyen Köşk
-Yalova

Görsel: Sokak hayvanları
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Ş E H R İ M İ
T A N I Y O R U M

3 .  Ü N İ T E
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3. ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığı şehrin tarihî, kültürel ve coğrafi özelliklerini bilmek kişiye ne tür katkılar 
sağlayabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

İlk çağlardan bugüne kadar doğa ve insan 
arasındaki etkileşim aralıksız devam etmiştir. 
Yaşamın her anında bulunduğu ortamdan etkilenen 
insan, aynı zamanda ihtiyaçları doğrultusunda 
çevresini şekillendirmektedir. Şehirler,  insan-çevre 
etkileşiminin tüm boyutlarıyla ve yoğun biçimde 
yaşandığı mekânlardır. 

3.1. Coğrafi Konum ve Özellikleri

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Trabzon, 40° 31’ - 41°  06’ kuzey enlemleri ile 39° 07’ - 40° 30’ 
doğu boylamları arasında yer alır. Kafkas coğrafyasına yakınlığı ve tarihî İpek Yolu üzerinde bulunması, 
Trabzon’u tarihin her döneminde önemli bir kent yapmıştır. Ekonomik yapısı ve nüfusu ile Doğu Kara-
deniz Bölgesi’nin en büyük ili konumunda olan Trabzon’un kuzeyinde Karadeniz yer alır. İlin doğusunda 
Rize, batısında Giresun, güneyinde Gümüşhane ve Bayburt bulunur. 

Trabzon
Limanı

Harita: Trabzon’un coğrafi konumu
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Trabzon’un coğrafyasını şekillendiren temel unsur, kıyıya 
paralel uzanan dağlardır. Bunlar Haldizen, Soğanlı, Kemer-
lik, Madur, Kostan, Kalkanlı ve Horos Dağlarıdır. Deniz kıyı-
sından itibaren düzenli şekilde yükselen dağlar, bölgede Ka-
radeniz ikliminin oluşmasının nedenlerindendir. Buna bağlı 
olarak bölgede yoğun şekilde ormanlık alanlar bulunur. Dağ-
ların uzanış yönü ve yükseltisi, kıyıdan iç kesimlere doğru 
ulaşımı zorlaştırır. İç kesimlere ulaşım ağırlıklı olarak Zigana 
Geçidi ile sağlanır.
   
Karadeniz iklimi, Türkiye’nin kuzey kıyıları boyunca görülen 
iklim tipidir. Bu iklim her mevsim yağışlı ve ılıman bir özelli-
ğe sahiptir. Bununla beraber kışlar iç kesimlerde yükseltinin 
etkisiyle daha soğuk geçer. Her mevsimin yağışlı olması, ta-
rımda sulama ihtiyacını ortadan kaldırdığı gibi akarsu rejimi-
nin düzenli olmasını sağlar.  

Kafkasya

İpek Yolu: MÖ II. yüzyılın sonlarında tamamlandığı 
tahmin edilen, Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz 
üzerinden Avrupa’ya uzanan ticaret yolu.Kafkasya: Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yer 

alan, Avrupa ve Asya sınırında bulunan bölge.

Harita: Tarihî İpek Yolu ve Kafkasya

Görsel: Trabzon’u çevreleyen dağlar
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Trabzon; orman, bitki türü ve yaban hayatı bakımın-
dan zengin bir doğaya sahiptir. Kafkas orman gülü, acı 
çiğdem, dal zambağı, böcekyiyen ve turnagagası böl-
geye özgü bitkilerdir. Ormanlarda ladin, karaçam, kök-
nar, kayın, sarıçam, kızılağaç, kestane gibi ağaç türleri 
bulunur. Bölgedeki ormanlar; kurt, çakal, boz ayı, tilki, 
domuz, dağ keçisi, vaşak, karaca ve yırtıcı kuşlar gibi 
yaban hayvanlarına ev sahipliği yapar. 

Genel olarak güney-kuzey yönünde uzanan akarsular, geç-
tiği yerleri derin şekilde yarmıştır. Fol Deresi, Değirmendere, 
Solaklı Deresi, Karadere bölgenin başlıca akarsularıdır. Ayrı-
ca Kalanima, Yanbolu, Küçükdere ve Manahos bölgede yer 
alan daha küçük akarsulardır. Dere yataklarının bulunduğu 
yerlerde, aynı adla nitelendirilen vadiler de yer alır. 

Uzungöl, Balıklıgöl, Aygır Gölü, Karagöl, Haldizen ve Sera 
Gölü Trabzon’da bulunan başlıca göllerdir.

36

Sera
Gölü



37

3.2. İnsan-Doğa Etkileşimi
Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yer altı ve yer üstü kaynakları gibi coğrafi unsurlar insan hayatını şekillendiren etken-
lerdendir. Bölgede hâkim Karadeniz iklimi; tarım, hayvancılık, ticaret, ulaşım,  giyim ve yemek kültürü gibi hayatın her 
alanında etkisini gösterir. Yörede yetiştirilen tarım ürünlerinin başlıcaları fındık, çay ve mısırdır. Karayemiş ile Trabzon 
hurması bölgeye has meyvelerdir.  

İklim koşulları hem giyim kuşam kültürü hem de dokumacılık, yorgancılık gibi zanaatlar üzerinde etkilidir. İklimin etkisiyle 
kıyı kesimlerde ince, iç ve yüksek kesimlerde kalın giysiler tercih edilir. Çember, yaşmak, entari, şalvar, keşan, peştamal 
ve kuşak kadınların; kabalak, yelek, aba, zıpka, mintan, çizme, çarık ve çapula erkeklerin tercih ettiği geleneksel giyim 
kuşam ürünleridir. 

Trabzon Evleri
Her mevsim yağış alan bir iklime sahip olması Trabzon’u orman arazileri bakımından zengin kılmıştır. İnsanlar yörenin 
iklim ve yer şekillerine uygun evler yapmışlardır. Yapımında ahşap ve taş kullanılan bu evlerde oymacılığın çeşitli örnek-
leri dikkat çeker.
 
Trabzonun kırsal alanlarındaki evlerin arka cephesi genellikle toprağa dayalıdır. Dışı taş, içi ahşap olan bu evlerin giriş-
leri yan cephelerdendir. Ahşap ve taşın uyum içinde olduğu bu evler genellikle üç katlıdır. Alt kat ahır ve otluk, orta kat 
yaşam alanı, üst kat çatı bölümüdür. Ahırın etrafı taş duvarlarla örülüdür. Ahşap iskeletten oluşan çatı kiremitle örtülüdür. 

Evlere yakın mesafede serender, çeten ve merek gibi yapılar vardır.  Bu yapılar da bölgeye özgü kültür unsurlarındandır. 

Görsel: Geleneksel Trabzon Evleri



38

Serender: Fındık ve mısır gibi 
ürünlerin kurutulup muhafaza 
edildiği ambarlardır. Direkler 
üzerine oturtulan bu yapılarda 
ahşap yığma tekniği kullanılır. 
Direklerin üzerinde birer ağaç 
tekerlek bulunur. Bunlar, yapıya 
fare ve diğer zararlıların çıkması-
nı engeller.

Çeten: Mısırı ko-
çanıyla kurutmak 
için yapılan küçük 
kulübelerdir. 

Merek: Ot ve odunların depo-
landığı, tahta veya taştan inşa 
edilen yapılardır. Yayla ile köy 
arasındaki mesafenin fazla 
olması ve bölgenin engebeli 
arazisi nedeniyle yörede bu tür 
yapılara çokça rastlanır. 

Tasarım Zamanı
Yandaki alana kendi tasarımınız 
olan bir Trabzon evi çiziniz.

ETKİNLİK
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3.3. Demografik Yapı
Coğrafi ve ekonomik imkânlar şehir nüfusunun 
belirleyici unsurlarındandır. Çevre illere kıyasla 
Trabzon nüfusunun fazla olmasının nedeni, ilin 
sahip olduğu coğrafi ve ekonomik imkânlardır. 
Yüz ölçümü 4662 kilometrekare olan il, 2019 ve-
rilerine göre 808 bin 974 kişilik nüfusa sahiptir. 
Nüfusun 400 bin 723’ü erkek (%49.53), 408 bin 
251’i (%50.47) kadındır. 

Nüfus dağılımını belirleyen etkenler, doğal ve be-
şerî olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.

İlçe Erkek Kadın Toplam
Akçaabat 62.382 63.466 125.848

Araklı 24.426 24.234 48.660
Arsin 16.187 15.876 32.063

Beşikdüzü 11.719 11.609 23.328
Çarşıbaşı 7.953 7.609 15.562
Çaykara 7.246 7.133 14.379

Dernekpazarı 1.973 2.013 3.986
Düzköy 6.828 7.081 13.909
Hayrat 4.298 4.192 8.490

Köprübaşı 2.487 2.364 4.851
Maçka 12.660 12.703 25.363

Of 21.488 21.599 43.082
Ortahisar 161.085 167.373 328.457
Sürmene 13.547 13.277 26.824
Şalpazarı 5.439 5.576 11.015

Tonya 6.783 7.333 14.116
Vakfıkebir 13.503 14.026 27.525

Yomra 20.719 20.797 41.516
TOPLAM 400.723 408.251 808.974

Yıl Erkek Kadın Toplam
2019 400.723 408.251 808.974
2018 399.377 408.526 807.903
2017 388.713 397.613 786.326
2016 385.009 394.370 779.379
2015 379.708 388.709 768.417
2014 378.509 388.273 766.782
2013 374.562 383.675 758.237
2012 374.677 383.221 757.898
2011 374.426 382.927 757.353
2010 377.059 386.655 763.714
2009 378.602 386.525 765.127
2008 370.217 378.765 748.982
2007 364.103 376.466 740.569

a. Doğal Etkenler
Yer şekilleri ve iklim şartları, nüfusun büyük bölü-
münün kıyı kesiminde toplanmasına neden olmuş-
tur. Ulaşımın zor ve ekonomik faaliyetlerin kısıtlı ol-
ması nedeniyle yüksek ve engebeli yerlerde nüfus 
azdır.

2007-2019 Yıllarında Nüfus

2019 Yılı İlçelere Göre Nüfus Dağılımı

Görsel: Trabzon kıyı kesiminde yerleşimi
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b. Beşerî Etkenler
1. Sanayi ve Teknoloji
Trabzon’da sanayi yeterli düzeyde değildir. Bu durum 
sonucu ortaya çıkan işsizlik bölgede göçe neden olmak-
tadır. Bununla beraber çay, fındık, süt mamulleri, balık, 
giyim, mefruşat, kereste, beton, plastik, tuğla, metal ve 
otomobil yan sanayisi gibi alanlarda üretim yapan kuru-
luşlar vardır. 
 
2. Tarım ve Hayvancılık
Trabzon dağlık ve engebeli coğrafyaya sahiptir. Bu neden-
le ilde tarım yapılabilen araziler azdır. Fındık ve çay, yöre 
iklimi ve arazi yapısına uygun olduğundan en çok yetiştiri-
len ürünlerdir. İşlenen arazilerin kısıtlı olması bu ürünlerden 
elde edilen geliri de kısıtlamıştır. Fındık ve çay bölge insanı 
için önemli gelir kaynaklarındandır. Mısır, patates, lahana, 
fasulye vb. yörede yetiştirilen diğer tarım ürünleridir.

Hayvancılık yapmaya elverişli mera sayısı fazla değildir. 
Yörede hayvancılık, besicilikten çok süt ve süt ürünleri 
üretimine dayanır. Akçaabat, Vakfıkebir, Düzköy ve Tonya 
bu alandaki tesislerin yaygın olduğu ilçelerdir. Öte yandan 
arıcılık; modern yöntemlerin uygulanması, kooperatifleşme 
ve devlet katkısı ile son dönemlerde artış gösteren faaliyet-
lerdendir. Trabzon kültürü ve ekonomisinin önemli unsurla-
rından biri de balıkçılıktır. Şehir, deniz ürünleri ve balıkçılık 
açısından zengin potansiyele sahiptir. 

40
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3. Turizm Faaliyetleri
Bölgedeki ekonomik faaliyetlerden olan turizm, yöre insanına iş imkânı 
sağlamış ve şehir ekonomisini canlandırmıştır. Doğa, yayla ve inanç turiz-
mi bu alanda en çok ilgi gören faaliyetlerdir. Sektördeki gelişmeler, istih-
dam olanaklarını artırmış ve ilden göçü azaltmıştır.  

4. Ulaşım
Transit geçiş yolları üzerinde bulunması, uluslararası liman ve havalima-
nına sahip olması Trabzon’un nüfusunu belirleyen etkenlerdendir. Ulaşım 
imkânlarının zenginliği, şehirde yoğun bir nüfus hareketliliğinin yaşanma-
sını sağlamaktadır.

5. Sosyal ve Kültürel Etkenler 
Eğitim ve sağlık imkânları, kültürel faaliyetler ve çeşitli sosyal organizas-
yonlar nüfusu doğrudan etkiler. Bu imkân ve faaliyetler bakımdan zengin 
altyapıya sahip Trabzon’da yıl boyunca devam eden nüfus hareketliliği 
dikkat çeker. 

41
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3.4. Doğal Afetler

Doğada kendiliğinden meydana gelen, doğaya ve canlı-
lara büyük ölçüde zarar veren, genellikle önceden tahmin 
edilemeyen olaylardır. İklim, bitki örtüsü ve yer şekillerinin 
özelliklerine bağlı olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
doğal afetler yaşanır. Deprem, sel, heyelan, orman yangı-
nı, çığ, fırtına, kuraklık ve hortum Türkiye’de görülen doğal 
afetlerdir.

42

Trabzon, coğrafi özellikleri nedeniyle doğal afet riski yük-
sek bir ildir. Bununla beraber insanların doğaya olumsuz 
müdahalesi afet riskini artıran etkenlerdendir. Bölgede 
sel, heyelan, kaya düşmesi, fırtına ve çığ gibi çeşitli doğal 
afetler yaşanır ve buna bağlı olarak can ve mal kayıpları 
görülür. 
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d. Orman Yangını
Doğal ya da beşerî sebeplerle ormanların kısmen veya tamamen yanma-
sıdır. Yıldırım düşmesi  ve yüksek sıcaklıklar yangınlara neden olan doğal 
etkenlerdir. Sigara izmariti, piknik ateşi ve tarımsal ürün atıkları ise beşerî 
nedenlerdendir. Orman yangınları ekolojik dengeye zarar veren afetlerdir.

ç. Fırtına
Saatteki hızı 60-75 km olan, yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgârlar-
dır. Fırtınalar, ağaçları kökünden söküp evlerin çatılarını uçurabilmekte, bazı 
ahşap evlerin tamamen yıkılmasına neden olabilmektedir. Özellikle kışın ve 
ilkbaharda etkili olan fırtınalar, Trabzon’da zaman zaman can kaybına yol 
açmaktadır.

a. Sel
Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar 
veren su taşkınlarıdır. Akarsu ve göller taşarak yatağından çıkar ve bu tür doğal 
afetlere neden olur. Trabzon, iklim ve doğal yapısı itibarıyla sel felaketlerinin 
yaşandığı bir şehirdir.

b. Heyelan (Toprak Kayması)
Toprak örtüsü ve kayaların eğim doğrultusunda hareket etmesi sonucu oluşan 
afetlerdir. Heyelan oluşumunda eğimin fazla olması ve aşırı yağışlar etkili olur. 
Coğrafi yapısı ve her mevsim yağışlı olmasından dolayı Doğu Karadeniz’de he-
yelanlar sıklıkla meydana gelir. Bu afetler, tarım alanlarına zarar verirken yolların 
çökmesine ve evlerin yıkılmasına da neden olur.

c. Çığ 
Dağlardan kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesinin oluş-
turduğu afetlerdir. Trabzon’un dağlık arazi yapısı, zaman zaman yükseklerde 
çığ felaketinin yaşanmasına neden olur. Yolları ve yerleşim yerlerini kar altın-
da bırakan çığ, can ve mal kaybına yol açabilmektedir.

Trabzon’da yaşanmış doğal afetlerle ilgili bir duvar gazetesi hazırlayınız.

43
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YEŞİL TRABZON’UM  

Pek çok insan dünyanın daha yaşanabilir, temiz ve yeşil bir yer olabilmesi için çaba sarf ederken ba-
zıları çevreye karşı oldukça duyarsız ve sorumsuz davranmaktadır. Çevremizden başlayarak dünya-
yı daha güzel bir hâle getirebilmenin birçok kolay yolu vardır. İşte bunlardan bazıları:

TOHUMDAN AĞACA...
Ağaç tohumu toplayarak bunları 
uygun alanlara ekebilir, çeşitli tür-
den fidanları uygun yerlere dikerek 
daha yeşil bir çevre elde edebilir-
siniz. Böylece dünyanın oksijen 
oranını da artırmış olursunuz. 

KÂĞIT İSRAFINA HAYIR!
Bir kâğıdı kısmen kullanıp kalanını atmayı-
nız. Not tutmak için her seferinde yeni bir 
kâğıt kullanmak yerine kâğıtların kullan-
madığınız bölümlerini keserek kendinize 
bir not defteri yapabilirsiniz. Böylece kâğıt 
israfını engellemiş ve ağaçları kurtarmış 
olursunuz.

PLASTİK POŞETE SON! 
Alışverişlerinizde plastik poşet kullanmama-
ya özen gösteriniz. Bunun yerine bez torba, 
kâğıt poşet ve dönüştürülebilir ürünler tercih 
edebilirsiniz. Unutmamalısınız ki plastiğin 
doğada çözünmesi yaklaşık yüz yıl sürer.  

44
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Acil Durumlara Hazırlık
Sınıfça bir acil durum çantası hazırlayınız. Hazırladığınız çan-
tadaki malzemelerin hangi durumlarda ve ne amaçla kullanıla-
bileceğini araştırınız.

Bir Afet ve Acil Durum Çantasında Olması Gerekenler
İlk yardım çantası 
Bir kişiye üç gün yetecek miktarda su
Bir kişiye üç gün yetecek miktarda, bozulmaya dayanıklı gıda
El feneri
Yedek pil
Düdük
Temiz giysi
Çok amaçlı çakı
Çöp poşeti
Temizlik malzemeleri 

Doğal Afetlerle Mücadele
Doğal afetler nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak için alınabilecek önlemler aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:
• Toplum bilinçli hâle getirilmelidir.
• Radar sistemleri ve uydu verileri ile çalışan erken uyarı birimleri oluşturulmalıdır.
• İl ve ilçelerde kurtarma birimleri oluşturulmalıdır.
• Yerleşim alanlarından geçen dere yatakları ıslah edilmelidir.
• Yeşil alanlar korunmalıdır.
• Eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
• Afet yaşanma ihtimali olan bölgeler yerleşime açılmamalıdır. 
• Konut yapım malzemeleri iklime uygun olmalıdır. 
• Televizyon, radyo ve sosyal medya üzerinden yapılan uyarılar dikkate alınmalıdır.
• Riskli alanlar gözetim altında olmalıdır. 
• Ormanların belirli yerlerine yangın söndürme amaçlı göletler yapılmalıdır.

Karadeniz sahillerinde zaman zaman rastlanan ve insanların ölümüne neden olan “çeken akıntı”  
olayını araştırınız. Çeken akıntıya karşı alınabilecek önlemleri içeren bir sunum hazırlayıp sınıf 
ortamında paylaşınız. 

ETKİNLİK
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3.5. Dünden Bugüne İdari Yapı
Trabzon, tarihin her döneminde önemli bir kent ol-
muştur. Şehir, tarihsel süreçte bağlı bulunduğu devle-
tin idari yapısı ve kültürüne uygun olarak yönetilmiştir. 

a. Fetihten Önce Trabzon
Trabzon’un yönetim yapısı ile ilgili ilk bilgilere Milet 
kaynaklarında rastlanır. Miletliler Dönemi’nde (MÖ 
756-298) Trabzon, genellikle Sinop’tan gönderilen va-
lilerce yönetilmiştir. Pontus Krallığı Dönemi’nde (MÖ 
298-63) ise şehir genellikle Amasya’dan gönderilen 
valilerce yönetilmiştir. 

Ele geçirdikleri şehirleri yarı özerk şekilde yöneten 
Romalılar, Trabzon’da da benzer bir kent yönetimi uy-
gulamıştır. Şehir, Roma imparatorlarından Adrianus 
[(Adriyanus) (130)] zamanında yerli valilerce yönetil-
meye başlanmıştır. Kommenler Dönemi’nde (1204-
1461) başkent olan Trabzon, kentleşme açısından 
büyük gelişme göstermiştir. Şehrin genel yapısına ait 
düzenlemeler bu dönemde yapılmıştır.

b. Fetihten Sonra Trabzon
Trabzon, 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından 
fethedilmiş ve sancak statüsünde teşkilatlandırıl-
mıştır. Fetihten sonra şehre Osmanlı idari yapısının 
bir üyesi olan sancak beyi (vali), kadı (hâkim), dizdar 
(kale muhafızı) ve hafaza (bekçiler) atanmıştır. 1470 

46Görsel: Eski Trabzon Görsel: Fatih Sultan Mehmet
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yılından itibaren şehzadelerin Trabzon’a vali olarak 
atanması, Osmanlı yönetimince şehre verilen öne-
mi gösterir. Şehzade Sultan Selim’in valilik dönemi 
(1489-1512) ile padişahlığı (1512-1520)  sırasında 
Trabzon’a olan yakın ilgisi, kentin önem ve değerini 
daha da artırmıştır. Trabzon’un eyalet merkezi olma-
sında bu durumun büyük payı vardır. 

Trabzon Belediyesi, 1864 Vilayet Nizamnamesi’ne 
göre 1868 yılında kurulmuştur. Belediye’nin ilk baş-
kanı Feyzi Efendi’dir. İl, cumhuriyetin ilk yıllarında 
merkez, Vakfıkebir (Büyük Liman), Akçaabat (Pulat-
hane), Sürmene (Humurgan), Maçka (Cevizlik), Of 
kazalarından (ilçe) meydana gelmiştir. Aynı dönem-
de Tonya, Karadere (Araklı), Kadahor (Çaykara) ve 
Yomra nahiye (bucak) statüsündedir. 2012 yılında 
kabul edilen Büyükşehir Yasa Tasarısı ile Trabzon 
Belediyesi “büyükşehir” statüsü kazanmıştır. 2019 
itibarıyla Trabzon’da merkez ilçe Ortahisar’la bera-
ber toplam 18 ilçe bulunmaktadır. 

Şehzade Selim Olmak
Trabzon’da valilik yaptığı dönemde Şehzade Selim’in yerinde olsaydınız bir gününüz nasıl geçerdi? 
Aşağıdaki alana yazınız.
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.................................................................................................................................................................
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c. İlçeler
1. Akçaabat
İlçede Roma, Bizans, Kommen ve Osmanlı Dönemlerine ait 
tarihî yapılara rastlamak mümkündür. Osmanlı Dönemi kay-
naklarında ilçe merkezi “Pulathane”,  geneli “Akçeabâd” olarak 
geçmektedir. Trabzon merkezine 13 km mesafede bulunan Ak-
çaabat’ın doğusunda Ortahisar, batısında Çarşıbaşı ve Vakfı-
kebir, güneyinde Düzköy ve Maçka ilçeleri yer almaktadır. Köfte 
ve horonuyla meşhur Akçaabat’ta Hıdırnebi Yaylası, Sera Gölü 
ve Ortamahalle turistik yerlerin başında gelir. İlçede bulunan 
Şinik Organize Sanayi Bölgesi yöre ekonomisinin kalkınma-
sında önemli paya sahiptir. 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 
125.848 olarak tespit edilmiştir.

2. Araklı
İpek Yolu’nun Karadeniz’e ulaştığı noktada yer aldığından tarih 
boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Adı, zamanla de-
ğişime uğrayan “Arakale” kelimesine dayandırılır. 1953 yılında 
Sürmene’den ayrılarak ilçe olmuştur.  Trabzon merkezine 32 km 
mesafede bulunan ilçenin doğusunda Sürmene ve Köprüba-
şı, batısında Arsin, güneyinde Gümüşhane yer almaktadır. En 
büyük akarsuyu ilçe merkezinden denize dökülen Karadere’dir. 
Kalecik Kalesi ve Bereketli Mahallesi’ndeki Acısu ilçedeki turistik 
yerlerdir. Doğal güzellikleri ile öne çıkan Turup mevkisi, Yılantaş 
ve Pazarcık Yaylaları da turizm potansiyeline sahiptir. İlçenin nü-
fusu 2019 verilerine göre 48.660 olarak tespit edilmiştir.

3. Arsin
Tarihi Orta Çağ’a kadar uzanan Arsin, doğal güzellikleriyle tu-
ristlerin ilgisini çeken bir ilçedir. Sahip olduğu temiz kumsallar-
dan dolayı bu yerleşim birimi Arsin (temiz, arınmış)  olarak ad-
landırılmıştır. Yedi kilometrelik sahil şeridine sahip ilçedeki en 
büyük akarsu Yanbolu Deresi’dir. Dere yatağı boyunca pek çok 
turistik tesise rastlamak mümkündür. 1946 yılına kadar Yom-
ra’ya bağlı olan Arsin, aynı yıl bucak olmuş, 1957’de ilçe statü-
sü kazanmıştır. Trabzon merkezine 27 km mesafede bulunan 
ilçenin doğusunda Araklı, batısında Yomra, güneyinde Gümüş-
hane yer almaktadır. İlçede yer alan ve binlerce kişiye iş imkânı 
sunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi, gerçekleştirdiği ihracat 
ile bölge ekonomisine katkı sağlayan bir merkezdir. İlçenin nü-
fusu 2019 verilerine göre 32.063 olarak tespit edilmiştir.

Çiçek kurudu dalda
Şeker lezzeti balda
Akçaabat’a geçelum
Eğlenmeyelum yolda
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Ekşi kokuyor çorban
Yakıştı yeni urban
Sahilin cennetisin
Araklı! Sana kurban

Mendilimle sileyim 
Alnının terlerini 
Birer birer sayayım
Arsin’in köylerini
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4. Beşikdüzü
1834’te Padişah II. Mahmut’un fermanıyla kurulmuştur. 1914’te 
alınan kararla Vakfıkebir’e bağlanan Beşikdüzü, 1987’de çıka-
rılan bir kanunla ilçe olmuştur. Trabzon merkezine 51 km uzak-
lıkta bulunan ilçenin doğusunda Vakfıkebir, batısında Giresun, 
güneyinde Şalpazarı ve Tonya yer almaktadır. Beşikdağ Kapılı 
Kaya Mağarası, Şahmelik Kalesi, Yumru Dağı, Kilise Kıranı, 
Adacık Kalesi ve Ceneviz kalıntıları ilçedeki turistik yerlerdir. 
Beşikdüzü’nde bulunan teleferik de turistler için ilgi odağıdır. 
İlçede bulunan Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon 
ekonomisi için önemli bir merkezdir. 2019 verilerine göre ilçenin 
nüfusu 23.328’dir.

5. Çarşıbaşı
İskefiye ve Pazarönü olarak da adlandırılan yerleşim yeri 
1944’te bucak, 1954’te belediye, 1991’de ilçe olmuştur. Trab-
zon merkezine 40 km uzaklıkta bulunan ilçenin batı ve güne-
yinde Vakfıkebir, doğusunda Akçaabat yer almaktadır. Trab-
zon-Giresun sahil kara yolu üzerinde kurulmuştur. Geleneksel 
el tezgâhlarında üretimi 500 yıldır devam eden keşan ve peşta-
mal, ilçenin önemli kültürel ve ekonomik değerleridir. Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatname isimli eserinde bahsettiği Kilye Kalesi ve 
Yoroz Burnu ilçedeki turistik yerlerdendir. Çarşıbaşı’nın nüfusu 
2019 verilerine göre 15.562 olarak tespit edilmiştir.

6. Çaykara
1925 yılına kadar Kadahor adıyla Of’a bağlı bir köy olan Çay-
kara 1925’te bucak, 1947’de ilçe olmuştur. Trabzon merkezine 
78,5 km uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Hayrat ve Rize, 
batısında Köprübaşı, güneyinde Bayburt, kuzeyinde Dernek-
pazarı yer almaktadır. İlçe, bugünkü adını Solaklı ve Yeşilalan 
Derelerinin birleştiği yerden çıkan Çaykara Suyu’ndan almıştır. 
Sultan Murat Yaylası ve Uzungöl en çok ziyaret edilen yerlerdir. 
Dağlık ve kayalık bir yapıya sahip Çaykara’nın Karaçam Dere-
başı Virajları dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak kabul 
edilir. 2019 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 14.379 olarak tes-
pit edilmiştir.
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Geldim Beşikdüzü’ne
Sis Dağları göründü
Dediler yârin gitmiş
Yüreciğim bölündü

Yoroz’dan Kaleköy’e
Bir küçük şirin ilçe
Ey gidi İskefiye
Ağlarım söyledikçe

Sultan Murat Yaylası
Bir şehitler diyarı
Yüksek dağlar aynası
Yer sarı, gök sapsarı
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8. Düzköy
1944’te bucak olana kadar Haçka olarak bilinen ilçe, 1961’de 
“Düzköy” adını almıştır. 1990’da ilçe statüsüne kavuşmuştur. 
Trabzon merkezine 40 km uzaklıkta bulunan ilçenin kuzeyin-
de Akçaabat ve Vakfıkebir, güneyinde Maçka, doğusunda Ak-
çaabat ve Maçka, batısında Tonya yer almaktadır. İlçede yer 
alan Serda, Hırsafa, Gürgendağ, Fenko, Alazlı ve Honefter 
Yaylalarında her yıl şenlikler düzenlenir. En çok ziyaret edilen 
yerlerin başında gelen Çalköy Mağarası, ilçe sınırları içinde 
yer alır. İlçenin nüfusu 2019 verilerine göre 13.909 olarak tes-
pit edilmiştir.

9. Hayrat
1969 yılında Of’a bağlı bir belde olarak kurulan Hayrat, 1990’da 
ilçe statüsü kazanmıştır. İlçe ekonomisi başta çay üreticiliği ol-
mak üzere hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Trabzon merke-
zine 65 km uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Rize, batısında 
Dernekpazarı ve Çaykara, kuzeyinde Of, güneyinde Çaykara 
bulunur. İlçenin en büyük akarsuları Of’tan Karadeniz’e dökü-
len Baltacı Deresi ve Yeniköy Deresi’dir. Nüfusu 2019 verilerine 
göre 8.490 olarak tespit edilmiştir.

7. Dernekpazarı
Trabzon’un en küçük yerleşim birimlerinden olan Dernekpaza-
rı 1949’da bucak, 1990’da ilçe olmuştur. Trabzon merkezine 
71,4 km uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Hayrat, batısında 
Köprübaşı, güneyinde Çaykara, kuzeyinde Of yer almaktadır. 
İlçenin eski ismi Kondu’dur. Dağlık ve engebeli arazi yapısına 
sahip Dernekpazarı, Of ve Çaykara arasındaki Solaklı Dere-
si üzerinde kurulmuştur. İlçenin Barma ve Limonsuyu Yaylala-
rı doğal güzellikleriyle ziyaretçi çeken yerlerdir. 1929 ve 1959 
yıllarında yaşanan sel felaketleri ilçede derin izler bırakmış, 
büyük bir göç hareketine neden olmuştur. İlçenin nüfusu 2019 
verilerine göre 3.986 olarak tespit edilmiştir.

Başka düz bir yer böyle
Trabzon’da bulunmaz 
Bütün güzellikleriyle
Ne söylenilse de az

Ben bilirim arkadaş
Sendeki düzenleri
Hayrat’ta çay topluyor
Dünyanın güzelleri

Kar erir dağlarından
Dereleri doldurur
Yemyeşil Kazankıran
İlçeye selam durur
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Ben bilirim arkadaş
Sendeki düzenleri
Hayrat’ta çay topluyor
Dünyanın güzelleri

10. Köprübaşı
1929’da bucak olarak kurulan Köprübaşı, 1990’da ilçe statüsü 
kazanmıştır. İlçe, bu adı almadan önce “Güneşara” olarak anıl-
mıştır. İl merkezine 53 km uzaklıkta bulunan ilçenin kuzey ve 
batısında Sürmene, güneyinde Gümüşhane, doğusunda Der-
nekpazarı ve Çaykara yer almaktadır. Yöredeki en büyük akar-
su Manahoz Deresi’dir. Köprübaşı ilçe sınırları içinde; Soğuksu, 
Ebeler, Küçük Kangal, Harman, Ağaçbaşı, Yangın, Vizera, Min-
cena, Sulak, Köşki, Taşlı ve İsmail Ağa Yaylaları bulunur. İlçenin 
nüfusu 2019 verilerine göre 4.851 olarak tespit edilmiştir.

11. Maçka
İlçe, Antik Çağ’dan beri tarihî İpek Yolu üzerinde önemli bir 
uğrak noktası olmuş ve Trabzon’un güney kapısı vazifesini 
görmüştür. İl merkezine 30,5 km uzaklıkta bulunan Maçka’nın 
güneyinde Gümüşhane, kuzeyinde Ortahisar ve Akçaabat,  do-
ğusunda Yomra, batısında Düzköy ve Tonya yer almaktadır. 
Maçka, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ilçelerdendir. Altın-
dere Vadisi; Sümela, Vazelon ve Kuştul Manastırları; İskobel, 
Lapazan, Şolma Yaylaları; Hamsiköy ve Şimşirli Mahalleleri 
turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerdir. Hamsiköy sütla-
cı, yörenin önemli damak lezzetleri arasındadır. İlçenin nüfusu 
2019 verilerine göre 25.363 olarak tespit edilmiştir.

12. Of
İl merkezine 52 km uzaklıkta bulunan Of’un doğusunda Rize 
ve Hayrat batısında Sürmene, güneyinde Dernekpazarı yer 
almaktadır. İlçede gezilecek yerlerin başında Hapsiyaş Ahşap 
Köprüsü, Taşhanpazarı Camisi, Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı, 
Pileki Mağarası ve Çağlayandere Şelâlesi gelir. İlçenin önemli 
akarsuları Solaklı, Baltacı ve İyidere’dir. Of’un nüfusu 2019 
verilerine göre 43.082 olarak tespit edilmiştir.

Komşunun güzel kızı
Nedur sendeki inat
Köprübaşı’nın yolu
Yeni döküldü asfalt

Ah Maçka güzel Maçka
Sen koydun beni aşka
Gül yüzlümü görende
Oluyorum bambaşka

Dağlarında hür gezer
Ceylanı, karacası
Her şeyi önden sezer
Of’un meşhur hocası
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14. Sürmene
İlçedeki ilk yerleşimlerin eski Yunan denizcilerinin bölge sahil-
lerine pazar yerleri kurmaları ile başladığı tahmin edilmektedir. 
İl merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Sürmene’nin doğusun-
da Of ve Köprübaşı, batısında Araklı, güneyinde Gümüşhane 
yer almaktadır. Memişağa Konağı, Çamburnu’ndaki mesire 
alanları ve plajlar ilçede ziyaret edilen yerlerdir. Trabzon eko-
nomisine önemli katkı sağlayan gemi tersaneleri de Sürme-
ne’de bulunmaktadır. Sürmene bıçağı ve pidesi ülke genelin-
de üne sahiptir. İlçenin nüfusu 2019 verilerine göre 26.824 
olarak tespit edilmiştir.

15. Şalpazarı
İl merkezine 67 km uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda 
Tonya, batısında Giresun, kuzeyinde Beşikdüzü, güneyinde 
Gümüşhane yer almaktadır. İlçe halkının el emeği ile üretti-
ği çentiye, Şalpazarı’nın turistik değerleri arasındadır. Şalpa-
zarı 1914’te bucak olmuş, 1927’de Vakfıkebir’e bağlanmış, 
1987’de ilçe statüsü kazanmıştır. Ağasar Deresi yatağında 
kurulan ilçede yerleşim bu dere ve kollarının her iki yaka-
sındadır. Yörenin en önemli şenliği Sisdağı Yaylası’nda dü-
zenlenmektedir. Bunula beraber Güllü Alan, Kadırga, Alaca, 
Acısu, Ağa Konağı ve Karakısrak Yayla Şenlikleri de yöredeki 
önemli kültür etkinlikleridir. İlçenin nüfusu 2019 verilerine göre 
11.015 olarak tespit edilmiştir.
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13. Ortahisar
2012 yılında büyükşehir olan Trabzon’da merkez ilçe olarak 
belirlenmiştir. İlçenin doğusunda Yomra, batısında Akçaabat, 
güneyinde Maçka yer alır. İlçe sınırları içinde cami, kilise, kale 
gibi pek çok tarihî ve kültürel mekân bulunur. Atatürk Köşkü, 
Şehir Müzesi, Trabzon Müzesi, Trabzonspor Şamil Ekinci Mü-
zesi; Gülbahar Hatun, İskenderpaşa, Fatih, Ayasofya Camileri; 
Küçük Ayvasıl Kilisesi, Trabzon Kalesi, Zağnos Vadisi ve Trab-
zon Botanik Bahçesi ilçede en çok ziyaret edilen mekânlardır. 
Ortahisar’ın nüfusu 2019 verilerine göre 328.457 olarak tespit 
edilmiştir. 

Tuttum dere yukarı
Çıktım Şalpazarı’na
Güzel güzel kızların
Uğradım nazarına

Yemyeşil derelerde
Ben kolciyum kolciyum
Allah’a ismarladuk
Oy Sürmene yolciyum
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16. Tonya
İlçedeki ilk yerleşimlerin 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın ba-
şında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Tonya, 1856’dan iti-
baren Vakfıkebir ilçesine bağlı bir bucak merkezi olarak yö-
netilmiş, 1954’te ilçe olarak teşkilatlanınca Vakfıkebir’den 
ayrılmıştır. İl merkezine 65 km uzaklıkta bulunan ilçenin do-
ğusunda Düzköy ve Maçka, batısında Şalpazarı, kuzeyinde 
Beşikdüzü ve Vakfıkebir, güneyinde Gümüşhane yer almak-
tadır. Tereyağı ile tanınmış Tonya, Fol Deresi Vadisi’nde ku-
rulmuştur. Fol Deresi üzerinde yer alan Canikdere Şelalesi, 
doğal güzelliği ve yürüyüş yolu ile turistik açıdan dikkat çeken 
yerlerdendir. İlçede Erikbeli, Kadıralak, Beypınarı ve Sazalan 
Yaylaları bulunmaktadır. Nüfusu 2019 verilerine göre 14.116 
olarak tespit edilmiştir.

17. Vakfıkebir
İlçenin ilk adı Fol’dur. Bu ad, ilçe merkezinden denize dökülen 
Fol Deresi’nden gelmektedir. İlçenin bugünkü adının kökeni 
ise Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun’un bölgeyi 
vakfetmesine dayanır. İl merkezine 45 km mesafede bulunan 
ilçenin doğusunda Çarşıbaşı, batısında Beşikdüzü, güneyin-
de Tonya ve Düzköy yer almaktadır. Vakfıkebir taş fırın ekme-
ği; pişirilmesi, mayası,  şekli, tadı ve kolay bayatlamaması ile 
ülke genelinde meşhurdur. İlçenin nüfusu 2019 verilerine göre 
27.525 olarak tespit edilmiştir.

18. Yomra
1957 yılına kadar Trabzon’a bağlı bir bucak konumunda olan 
Yomra aynı yıl ilçe statüsü kazanmıştır. İl merkezine 11 km 
uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Arsin, batısında Ortahi-
sar ve Maçka, güneyinde Gümüşhane yer almaktadır.  Bazı 
idari birimlerin buraya taşınması sonrası ilçe hızlı bir kentleş-
me sürecine girmiştir.  Konaklama, ticaret ve alışveriş mer-
kezlerinin inşa edilmesi ile bölge turizmi ve ekonomisi canlılık 
kazanmıştır. Yomra’nın nüfusu 2019 verilerine göre 41.516 
olarak tespit edilmiştir.
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İskarbinum eskidi
Çözmeyun bağlarını
Duman gene kapattı
Tonya’nın dağlarını

Ekmeğinin lezzeti
Hamurunda gizlidir
Âşıklar memleketi
Muhteşem Vakfıkebir

Köyde oynar çocuklar
Kırda koşan koşana
Yomra’nın sağı solu
Kaşüstü ile Şana
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Yarışma Zamanı: Sorularla İlçelerimiz
Sınıf olarak A, B ve C grupları oluşturunuz. Her bir grup için aşağıdaki gibi grup kartları hazırlayınız. 
Kartınızda yer alan ilçe adlarının altlarına o ilçeyle ilgili birer soru yazınız. Yazdığınız soruları diğer gruplara 
yöneltiniz. Her doğru cevap 1 puandır. 

A GRUBU
Akçaabat 

Beşikdüzü

Düzköy

Maçka

Sürmene

Vakfıkebir

B GRUBU
Araklı

Çarşıbaşı

Hayrat

Of

Şalpazarı

Yomra

C GRUBU
Arsin

Çaykara

Dernekpazarı

Köprübaşı

Ortahisar

Tonya

ETKİNLİK



55

MÖ 7000 : İlk yerleşimler
MÖ 756   : Şehrin kuruluşu
MÖ 606   : Medler’in Doğu Karadeniz’i işgali
MÖ 547   : Şehrin Pers hâkimiyetine girmesi
MÖ 400   : Ksenophon’un (Kısenofon) On Binlerin Dönüşü adlı eserinde şehirden bahsetmesi
MÖ 64     : Şehrin Roma hâkimiyetine girmesi
395     : Doğu Roma (Bizans) hâkimiyetinin başlaması
705     : İslam ordularının şehre akınlar düzenlemesi
1048     : Şehre ilk Türk akınlarının düzenlenmesi
1204     : Kommenler Dönemi’nin başlaması 
1326     : Şehirde Türk kolonisinin oluşturulması
1330     : Ahi Evren’in şehre gelmesi
1461     : Fatih Sultan Mehmet’in şehri fethetmesi ile Kommenler Dönemi’nin sona ermesi
1489     : Şehzade Selim’in Trabzon valiliğine atanması 
1494     : Şehzade Süleyman’ın (Kanuni) Ortahisar’da doğumu
1868     : Trabzon Belediyesinin kurulması
1887     : Mekteb-i Hamidiye adıyla Trabzon Lisesinin açılması
1916     : Şehrin Ruslar tarafından işgali
1918     : Şehrin Rus işgalinden kurtuluşu
1924     : Mustafa Kemal Paşa’nın şehri ilk kez ziyaret etmesi
1929     : Türkiye’nin ikinci hidroelektrik santralinin Akçaabat Işıklar’da faaliyete geçmesi
1954     : Trabzon Limanının açılması
1955     : Karadeniz Teknik Üniversitesinin kurulması
1957     : Trabzon Havalimanının hizmete girmesi
1967     : Trabzonspor’un kurulması
1968     : TRT Trabzon Radyosunun yayına başlaması
1976     : Trabzonspor’un ilk şampiyonluğu
1977     : Zigana Tüneli’nin açılması
1987     : Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun açılması
1997     : 11. Genç Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası’nın şehirde düzenlenmesi
2007     : Birinci Karadeniz Spor Oyunları’nın şehirde düzenlenmesi
2011     : Trabzon Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nın düzenlenmesi
2012     : İlin büyükşehir statüsü kazanması
2014     : Dünya Okul Sporları Hentbol Şampiyonası’nın şehirde düzenlenmesi
2016     : Okul Sporları Olimpiyatları’nın şehirde düzenlenmesi

3.6. Kuruluş ve Gelişim Süreci 
Köklü şehir Trabzon’un kuruluş tarihiyle ilgili kesin bir bilgi vermek zordur. Bu durumun nedeni yazılı kaynakların 
yetersizliği ve arkeolojik verileri yorumlamadaki farklılıklardır. Bununla beraber pek çok tarihçi ve arkeoloğun üzerinde 
hemfikir olduğu Trabzon kronolojisi şu şekildedir:
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Şehrimde Neler Olmuş?
Aşağıdaki sembollerden yola çıkarak şifreleri çözünüz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle Trabzon 
Kronolojisi’ndeki boşlukları doldurunuz.

ETKİNLİK
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b. Bağımsızlık Yolunda Trabzon’un Katkısı
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup 
ayrılması üzerine bölgede yaşayan Rumlar, kurmuş ol-
dukları çete ve dernekler aracılığıyla Trabzon’da bir Rum 
devleti kurma faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ayrıca iş-
galci devletlerin stratejik ve lojistik açıdan önem taşıyan 
liman kentlerine yönelmesi, Trabzon’un tehlike altına 
girmesine neden olmuştur. Doğu Anadolu ve Karadeniz 
Bölgesi’nde yaşanan Rus saldırıları neticesinde Trab-
zon, kara ve denizden baskı altına alınarak işgal edilmiş-
tir. 1916-18 yılları arasında dramatik olaylar yaşanmış, 
bölge Müslümanları “muhacirlik” olarak adlandırılan top-
lu göçlere mecbur kalmıştır. 

Trabzon halkının vatan sevgisi ve mücadele azmi, Kurtu-
luş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in etrafında kenetlenmeyi 
sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Trabzon 
halkı, İtilaf Devletleri’nin işgalleri ve azınlık unsurlarının 
zararlı faaliyetlerini önlemek için yararlı cemiyetler kur-
muştur. Bu doğrultuda Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı 
Milliye Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet’in kuruluşunda 

a. Şehrin Eski Adları
Bilimsel kaynaklarda Trabzon adının kökeni üzerine 
bir görüş birliği bulunmamaktadır. Şehre ilk çağda 
Trapezus, Trapeza (Tpaheza) denmiştir. Ortaçağ 
İslam kaynaklarında şehirden Trabezunde veya 
Atrabezunde (Atrabezun), Batılı kaynaklarda 
Trabezonde, Trebezonda, Trebisond, Trapezunt, 
Trabison şeklinde söz edilmiştir.

Trabzon kelimesinin kökeni üzerine ortaya konan gö-
rüşlerden biri şehrin fiziki yapısından dolayı Miletlilerin 
buraya “masa” anlamına gelen Trapezus adını verdik-
leridir. Başka bir görüş ise yine Miletlilerin eski Yunan-
cadaki “sofra” anlamına gelen Trapeze adını kullandık-
larıdır. İleri sürülen görüşlerden biri de Evliya Çelebi’ye 
ait olup Fatih’in, güzelliğinden dolayı buraya “Târab-ı 
Efzun (büyülü toprak) adını verdiği şeklindedir. Dede 
Korkut kitabında ise şehrin adı Turabuzon olarak yer 
almaktadır.

şehrin ileri gelenleri yer almış ve Cemiyet vatansever 
duygularla faaliyetler göstermiştir.
 
Millî Mücadele Dönemi’nde halkı bilinçlendirmek için 
Trabzon’da birçok miting düzenlenmiş, kazanılan askerî 
zaferler neticesinde sevinç gösterileri düzenlenmiştir. 
1921 İnönü Zaferi’nden sonra törenler yapılmış, Kavak 
Meydanı’nın adı İnönü Meydanı olarak değiştirilmiştir. 
Lozan Konferansı’nda Türkiye Devleti’ni İsmet Paşa’yla 
temsil edenler arasında Trabzon mebusu Hasan Saka 
da yer almıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Trabzon, herhangi 
bir kongre ya da savaşa sahne olmadığı hâlde en etkili 
merkezlerden biri olmuştur. 

Görsel: Atatürk’ün şehri ziyareti
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5N-1K
Trabzon’un kurtuluş yıllarında yaşayan bir gazeteci olduğunuzu hayal ederek o döneme ait bir olay 
seçiniz. Seçtiğiniz tarihî olayı 5N-1K kuralına göre düzenleyerek gazeteniz için bir haber metni oluş-
turunuz. 

Gazetenin Adı
_____________________

Ne? Nasıl? Neden?

Nerede?

Ne Zaman? Kim?

ETKİNLİK
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3.7. Komşu ve Kardeş Şehirler
Trabzon’un doğusunda Rize, batısında Giresun yer al-
maktadır. Sahil şehirleri olarak da adlandırılan ve de-
niz etkisi altındaki bu iller arasında benzerlikler çoktur. 
Karadeniz iklimine bağlı olarak Trabzon ve çevresinde 
yeşil alanlar fazladır. Rize’de çay, Giresun’da fındık 
yetiştiriciliği ön plana çıkar. Trabzon’da ise her iki ürün, 
şehirdeki tarım faaliyetlerinin önemli parçasıdır. Kılık 
kıyafet ve yemek kültürü açısından birbirlerine oldukça 
benzeyen bu şehirlerde yöresel halk oyunları ve çal-
gılar açısından bazı farklılıklar bulunur. Halk oyunları 
Rize’de genellikle tulum, Trabzon’da kemençe, kaval, 
zurna ve davul eşliğinde oynanır. Oyunlarda kullanılan 
giysiler de birbirinden farklıdır.

Trabzon, Rize ve Giresun’da bulunan limanlar eko-
nomiye canlılık katar. Trabzon Havalimanı uzun süre 
bölgenin ilk ve tek havalimanı özelliğine sahipken dol-
gu sistemi ile yapılan Ordu-Giresun Havalimanı yakın 
zamanda hizmete girmiş ve Trabzon Havalimanının 

yükünü hafifletmiştir. Öte yandan Rize-Artvin Havaalanının 
yapımı da devam etmektedir. 

Aynı bölgede yer almasına rağmen güney illerinden Gümüş-
hane ve Bayburt, sahil şehirleri ile oldukça farklı özelliklere 
sahiptir. Özellikle yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, tarım, folklor 
ve yemek kültüründe bu farklılıklar kendini gösterir. 

Dağların denize paralel uzanması Karadeniz ikliminin iç kı-
sımdaki illere ulaşmasını engeller. Bu durum, iç kesimlerde 
karasal ikim özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bölge-
nin bu kısmında iklime bağlı olarak bitki örtüsü bozkıra dönüş-
müş, yetiştirilen tarım ürünleri farklılaşmış, hayvancılık faali-
yeti yoğunluk kazanmıştır. Hayvan yemi olarak da kullanılan 
buğday, arpa, çavdar ve yulaf yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. 
Bunların dışında mercimek, fasulye, şeker pancarı, elma, kuş-
burnu, armut ve dut yetiştiriciliği de yaygındır. 
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Neden Kardeş Şehir?
Şehirlerin gelişimi ve çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında topluma hizmet su-
nan belediyeler, çalışmalarını daha iyi, hızlı ve modern şekilde yerine getire-
bilmek için başka belediyelerle bilgi alışverişinde bulunur. Belediyeler ara-
sında kurulan siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler neticesinde “kardeş şehir” adı 
altında birliktelikler oluşturulmuştur. Bu birliktelikler yurt içi ile sınırlı kalmayıp 
yurt dışını da kapsamaktadır. 

Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri yurt içi ve yurt dışından çeşitli 
belediyelerle “kardeş şehir” anlaşmaları yapmıştır. Kardeş şehirlerle kurulan 
kültürel ve ticari ilişkiler bu anlaşmalar kapsamında devam etmektedir.

Dortmund 
(Almanya)

Bişkek 
(Kırgızistan )

Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Kahramanmaraş 
(Türkiye)

Sochi 
(Rusya Federasyonu)

Rizhao 
(Çin Halk Cumhuriyeti)

Zigetvar 
(Macaristan)

Batum 
(Gürcistan)

Reşt 
(İran İslam Cumhuriyeti)

Gabes 
(Tunus)

Travnik 
(Bosna Hersek Cumhuriyeti)
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Ortahisar 
(Nevşehir)

Gölcük 
(Kocaeli)

İskele
(KKTC)

Kardeş Şehir
Aşağıda Trabzon’un bazı kardeş şehirlerinin tanıtım sitelerine 
ulaşabileceğiniz karekodlar yer almaktadır. Karekod okuyucu ile 
taratarak kardeş şehirlerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ortahisar 
(Nevşehir)

Dortmund 
(Almanya)

İskele 
(Kıbrıs) 

Sochi 
(Rusya) 

Travnik
(Bosno Hersek) 

Gölcük 
(Kocaeli) 

Ortahisar Belediyesi

ETKİNLİK
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Selam Trabzon’uma!
Selam Trabzon’uma!

Dört köşe kalesine,
Kargalaklı yalısına,

Maranzul incirine,
Dutuna, karayemişine,

Yokuşuna, inişine selam! 

Selam Trabzon’uma!
Dizi dizi küleklerine,

Evleklerine, mereklerine,
Anderin kaybanasına,

Enüklerine selam!

Selam Trabzon’uma!
Dolambaç dolambaç yollarına,

Tel tel kuymağına,
Hamsili kayganasına,

Lazuttan bazlamasına,
Kumuluna, kanzilisine,

Zanosuna, zinosuna, ziziline selam!

Selam Trabzon’uma!
Trabzon’un uşağına,

Kaytanına, kuşağına,
Zıpkasına, mintanına, kukulasına,

Çülkisine, çapulasına,
Horonuna, kemençesine, yayına,

Fındığına, mısırına, çayına selam!

Selam Trabzon’uma!
Gönülde yaşatıp göremediğim,

Yoluna bakıp gidemediğim,
Hâli nicedir bilemediğim,

Damına, tarabasına,
Ağasına, marabasına,

Kara kaşlısına, gözü yaşlısına,
Erine, yiğidine, kocamışına,

Sakalı tel tel,
Saçı yeni bitmişine,

Yedisinden yetmişine
Yürek dolusu selam!

                 Mahmut Goloğlu

64

4. ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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4.1. Ekonomik Unsurlar
Dünyadaki gelişmeler, çalışma hayatında birçok 
değişimi beraberinde getirmiştir. Trabzon, sahip 
olduğu ekonomik potansiyeli çağın gereklerine 
göre değerlendirebilme gayretinde olan bir şehirdir. 

Şehrin ekonomik potansiyelini yansıtan başlıca 
özellikleri;
• Avrupa ile Orta Asya ve Kafkasya’yı birbirine 

bağlayan köprü konumunda olması,                               
• Orta Doğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu ile yapılan ticarette önemli bir merkez 
olması,

• Modern limanı, uluslararası havaalanı, serbest 
ticaret bölgesi ve turizm potansiyeli ile Doğu 
Karadeniz’in lojistik üssü olması, 

• Tarihî İpek Yolu güzergâhında yer alması,                                                              
• Bölge ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasında 

merkezî konumda olması şeklinde sıralanabilir.

Trabzon, özellikle ihracat konusunda bölgenin en 
aktif ilidir. Şehir, ihracat sıralamasında 2017’de 
ülkede on beşinci, 2019’un ilk altı ayında on yedinci 
olmuştur. 110 farklı ülkeye ihracatın yapıldığı 
Karadeniz şehri, ihracatçı sayısı ve ihracat yapılan 
ülke çeşitliliği açısından bölge illeri içinde birinci 
sıradadır. Trabzon’dan ihraç edilen ürünlerin %94’ü 
tarım, %5’i sanayi, %1’i madencilik alanına aittir. 
Fındık ihracatında Trabzon ülkenin ilk sırasında 
yer alır. Fındık ve fındık ürünleri ihracatta en büyük 
paya sahiptir. Bunu yaş sebze-meyve, hayvancılık 
ve su ürünleri takip eder.

Bölgenize özgü iş imkânlarını araştırınız. 
Ulaştığınız sonuçları sınıf ortamında paylaşınız.
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a. Ulaşım
Trabzon, konumu ve sahip olduğu ulaşım imkânla-
rı ile bölgenin en önemli şehirlerindendir. Kara, de-
niz ve hava yollarının yoğun kullanıldığı Trabzon, 
özellikle Doğu ülkeleri ile kurulan ticari ilişkilerde 
önemli bir kavşaktır. 

Uluslararası Havalimanına sahip ilde yurt içi ve 
yurt dışına, doğrudan ve aktarmalı uçuşlar yapıl-
maktadır. Trabzon Havalimanı, yaşanan turizm ha-
reketliliği ve hava yolu taşımacılığına olan ilginin 
artmasıyla yıllık 4 milyonu aşan yolcu kapasitesine 
ulaşmıştır.

Trabzon Limanı, Batı ile Doğu arasındaki artmakta 
olan ticari hareketliliğin stratejik duraklarındandır. 
Liman, sahip olduğu yükleme ve boşaltma kapasi-
tesi ile bölgede önemli bir konuma sahiptir. 

Yıl 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İhracat ($) 1.165.837.000 1.316.960.000 1.545.160.000 1.341.863.000 1.197.170.000 955.699.000 1.162.790.000
İthalat ($) 104.877.000 111.340.000 125.670.000 85.902.000 71.796.000 93.192.000 93.499.000

b. Tarım
Ilıman iklim ve engebeli coğrafi yapıya sahip Trab-
zon’da, tarım yapılamayan arazilerin büyük kısmı 
orman ve çalılıktır. Bölgenin iklimine uygun ürünler 
olan fındık, mısır ve çay tarımsal üretimde ilk sıra-
larda yer alır. Bununla beraber bölge insanı günlük 
tüketimi için fasulye, biber, karalahana ve patates 
gibi ürünler yetiştirmektedir. Yaygın olmamakla bir-
likte yörede kivi, çilek, karpuz ve zeytin üretimi de 
yapılmaktadır. İlin tarımsal üretiminin Türkiye için-
deki payı %1,21’dir.

2013-2019 Yıllarında İhracat ve İthalat

2019 Yılı Tarımsal Üretim Miktarları

Cins Yıllık Üretim 
(Ton)

Fındık 54.123

Mısır 15.058

Çay 306.348

Kivi 1.950

Çilek 128

Zeytin 583

Patates 50.316

Karalahana 5.089

Biber 1.203

Taze Fasulye 3.729

Kuru Fasulye 781
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c. Hayvancılık
Trabzon’da hayvancılık faaliyetleri büyük ve kü-
çükbaş hayvancılık; kümes hayvancılığı ve arıcı-
lığa dayanır. Büyükbaş hayvancılık ahır hayvan-
cılığı şeklinde yapılır. Genellikle sığır yetiştiriciliği 
şeklinde sürdürülen faaliyetlerde temel amaç süt 
üretmektir. Sütlerin çoğu Akçaabat, Tonya, Vak-
fıkebir ve Çarşıbaşı ilçelerinde bulunan tesisler-
de işlenerek çeşitli süt ürünleri şeklinde iç ve dış 
piyasaya sunulur. Bölgede yaygın olmayan kü-
çükbaş hayvancılık koyun yetiştiriciliğine dayanır. 
Yazın yaylalarda, kışın ağıllarda beslenen koyun-
lar genellikle şehir içindeki hayvan pazarların-
da satışa sunulur. Tavukçuluğa dayanan kümes 
hayvancılığında amaç yumurta üretimidir. Son 
yıllarda sayısı artan tavuk çiftliklerinde üretilen 
yumurtalar Trabzon ve çevresinde satışa sunu-
lur. Yöredeki arıcılık faaliyetleri; devlet desteği, 
kooperatifleşme ve modern yöntemlerle artarak 
devam etmektedir.

ç. Balıkçılık
Balık avcılığında Karadeniz’in, özellikle Trab-
zon’un ülkede önemli bir yeri vardır. Balıkçılık, 
yöre kültürünün ve ekonomisinin vazgeçilmez un-
surlarındandır. Şehirde çok sayıda insan balıkçı-
lık faaliyetleri kapsamında tekne yapımı, avlama, 
işleme, pazarlama ve taşımacılık gibi alanlarda 
çalışmaktadır. 2019 verilerine göre Trabzon’da 
1079 balıkçı gemisi vardır ve bu gemilerde 4516 
kişi çalışmaktadır. Turizm sektörü ve ihracattaki 
gelişmeler yöredeki balıkçılık faaliyetinin önemini 
daha da artırmıştır. Hamsi, palamut, mezgit, is-
tavrit, tirsi, çinekop, lüfer ve kalkan avlanan balık 
türleridir. Bunlar içinde “hamsi” şehir kültüründe 
ayrı bir yere sahiptir.  Karadeniz’in incisi hamsi 
ticaret, sanat ve edebiyatta hayatın içine o kadar 
girmiştir ki yöre kültürünün bir parçası olmuştur. 
Kültür balıkçılığının da giderek yaygınlaştığı şe-
hirde çupra, levrek, somon ve alabalık gibi balık-
lar yetiştirilip yurt içi ve dışına pazarlanmaktadır.

Kaptan dedi uşaklar
Cıkayiriz hamsiye
Yalandı ki felekler
Kaysin takalar suya

Toplayın kalamari
Gidelum siya siya
Yoroz açıklarında
Edelum baştan viya

Kaptan dedi uşaklar
Yavaş salın ağlari
Suyun gelinleridur
Incitmeyin onlari

Hamsi küçük bir baluk
Sakın ha aldanmayin
Soyu çok kalabaluk
Yan gözüyle bakmayun

Ablasi barbunyadur
Dudaklari kırmızi
Ağbisi vuran baluk
Görmesin ikimizi

Hamsi anasi tirsi
Bubasi da kefaldur
Dere ağızlarında
Nöbet tutan çakaldur

Teyzesi mezgit olur
Enitesi istavrit
Hamsiye bacanaktur
Alacali izmarit

Hamsinin görümcesi
Mercan ile karagöz
Kayaların dibinde
Oynaşır iki dansöz

Hamsinin dayısı
Torik derler adına
Hansi gelin olanda da
Kaynanasi kofana

Orkinas kaynatasi
Yunus anneannesi
Uskumru da hamsinin
Olur bizde kumasi

Dedesi olur mersin
Tondur büyükbabasi
Alabaluk hamsinun
Dereden akrabasi

Hamsinun azmanina
Bizde derler balina
Köpekbalığı deriz
Suda havlayanına

Vuran hamsiye denur
Bizde çekiç balığı
Bıçak taşıyan hamsi
Olur kılıç balığı

Kız hamsiye hamsiye
Türkini diyecegum
çok da severum seni
Uy nasil yiyecegum

Hamsiye

Yaşar Miraç
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d. Ormancılık
İlin yüz ölçümünün yaklaşık %43’ü orman arazilerin-
den oluşur. Yörede 2000 metre yüksekliğe kadar pek 
çok ağaç türünü görmek mümkündür. Yöredeki or-
manlar, orman ürünleri ve mobilya sanayisinin ham 
maddesini kısmen karşılamaktadır. Bununla beraber 
diğer illerden ve Rusya başta olmak üzere yurt dışın-
dan ham madde temin edilmektedir.

e. Madencilik
İlde bakır, manganez, kurşun, çinko ve demir madeni 
yatakları bulunmaktadır. Madenler; cevher oranlarının 
düşük olması, çevresel etkiler ve mali nedenlerle işle-
tilmemektedir. Trabzon’da kalker, kil ve marn gibi me-
tal olmayan yer altı kaynakları da bulunmaktadır. Kil, 
tuğla ve kiremit yapımında ham madde olarak kullanı-
lır. Marn ise çimentonun ham maddelerindendir.

f. Sanayi
Trabzon sanayisinin temelini tarıma dayalı küçük iş-
letmeler oluşturur. İmalat sanayisinde gıda üretimi ilk 
sırada yer alır. Siyah çay, fındık, un, kepek, süt ürün-
leri, balık yağı ve unu, hazır giyim, mefruşat, ayakka-
bı, kereste, mobilya, plastik ürünler, otomotiv yan sa-
nayisi ürünleri, çimento ve sac ildeki sanayi ürünleri 
olarak sıralanabilir.

g. Turizm 
Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi gibi tarihî ve 
turistik alanlara sahip Trabzon’da 2000’li yıllardan itibaren 
turizm sektöründe büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Düzenli 
olarak devam eden talep artışı, özellikle Körfez ülkeleri va-
tandaşlarının ilgisi, otellerdeki yüksek doluluk oranı, devlet ve 
özel sektör yatırımlarındaki artış yöredeki turizm faaliyetleri-
nin temel unsurlarıdır.

2019 Yılı Hayvansal Üretim Miktarları

Cins Adet Yıllık Üretim 

Küçükbaş Hayvan 173.363 6.402 (ton/süt)

Büyükbaş Hayvan 149.585 183.708 (ton/süt)

Kümes Hayvanı 71.627 10.910.000 
(adet/yumurta)

Deniz Avcılığı 1.078 (tek-
ne) 203.609 (ton)

Tatlı Su Balıkçılığı  59 (tesis) 7.693 (ton)

Konaklama Tesisleri Tesis 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Turizm İşletmesi ve Yatırım Belgeli 
Tesisler 92 12.219

Belediye Belgeli Tesisler 365 17.362

Uzungöl Turizm Bölgesi Tesisleri 140 6.055

TOPLAM 597 35.636

2019 Yılı Konaklama Tesisi ve Yatak Sayısı
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Sosyoekonomik Yapı
Ülkenin sosyoekonomik yapısındaki değişime paralel olarak yörede tarım sektöründe çalışan nüfusta azalma olmuştur. 
Buna karşılık sanayi ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı artmıştır.  Bu durum, köyden kente göçü hızlandırmıştır. 
1990’lı yıllara kadar başka il ve ülkelere yoğun şekilde süren göç, turizm başta olmak üzere hizmet ve sanayi sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak azalmıştır. 2019 verilerine göre ilin nüfusu 808.974 olarak tespit edilmiştir. Trabzon, kilometreka-
reye düşen 173 kişi ile 81 il içerisinde nüfus yoğunluğu bakımından 11. sırada yer almaktadır. 

Meslekler
Aynı iş alanında faaliyet gösteren topluluklar “sektör” olarak adlandırılır. Aşağıdaki sektör adlarının karşısına 
ilgili meslekleri yazınız.

ULAŞIM:

TARIM:

HAYVANCILIK:

BALIKÇILIK:

ORMANCILIK:

MADENCİLİK:

SANAYİ:

TURİZM:

ETKİNLİK
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4.2. Üretim Alanları ve Zanaatlar
El sanatları üretimi, “belirli ham maddeleri basit araçlar ve el becerisi ile işleyerek gerekli ürünleri elde etmek” şeklinde 
tanımlanabilir. Ulaşımın zor olduğu dönemlerde insanlar, bulamadıkları ya da satın alamadıkları ihtiyaç maddelerini kendi 
imkânlarıyla üretmiştir. Demircilik, bakırcılık, kil işleri gibi alanlarda çalışacak meslek gruplarına zamanla ihtiyaç duyul-
muştur. Yıllar geçtikçe bu alanlarda uzmanlaşan ve zanaatkârlar olarak adlandırılan üretici bir sınıf oluşmuştur. Zanaat-
kârlar, el becerileri ve ustalıkları nedeniyle tarih boyunca toplumlarda saygın bir yere sahip olmuştur.
 
Sanayi Devrimi ile birçok zanaat yok olup yerini endüstriyel üretime bırakmıştır. Trabzon da değişen koşullardan etki-
lenmiş, şehirdeki zanaatkâr sayısı gün geçtikçe azalmıştır. Bugün Trabzon’da bulunan az sayıdaki zanaatkâr, özellikle 
Kemeraltı ve Pazarkapı’da bulunan imalathanelerde üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

1. Kaşıkçılık
Birçok ilçe ve köyde kaşık ve kepçe üretimi yapılmakla beraber akla ilk olarak Köprübaşı 
ürünleri gelir. Köprübaşı’nda tahta kaşık, doğal ahşap oyuncak, ahşap beşik, sepet, oklava 
gibi çeşitli üretimler yapılır. Hemen tüm köylerinde kaşık üretilen ilçede, Göneşara Mahallesi 
bu alanda öne çıkar. Mahallenin bu özelliği, “Ekmek elden, su gölden, kaşık Göneşara’dan…” 
sözüne kaynaklık eder.

2. Sandıkçılık
Çeyiz geleneğinin en önemli eşyası sandıktır. Yörede başta ceviz olmak üzere karaağaç, 
kestane, dut gibi ağaçlardan düz, aslan ayak, kabaralı gibi çeyiz sandıklarının üretimi ger-
çekleştirilmektedir.

3. Mutfak Kapları
Mutfak kapları, her türden katı ve sıvı ürünlerin saklanması ve taşınmasında kullanılır. Kabın 
kullanım yeri ve özelliğine göre ladin, köknar, gürgen, meşe, kızılağaç ve ıhlamur gibi ağaç-
lar kullanılır.

a. Ağaç İşleri
Trabzon’da ağaç işlerinin gelişmesinde zengin orman varlığının etkisi büyüktür. Günlük hayat-
ta kullanılan araç gereç ve eşyaların üretiminde orman ürünlerinden de istifade edilmektedir. 
Yemek masası, sehpa, koltuk, sandalye, hamur teknesi, çanak, kepçe, kaşık, kitaplık, sepet, 
dolap ve çeyiz sandığı gibi ürünler üretilmektedir. Araklı ve Sürmene ahşap ustaları ile ünlüdür. 
Özellikle Sürmene’de yük teknesi, kayık, ahşap ev ve serender üretimi yapılmaktadır. Bunların 
dışında yörede üretilen yerel ahşap ürünler şöyle sıralanabilir: Got, kavana, ayran/su/yal kufası, 
süt/yoğurt küleği, sini ayağı, yayık, yer sofrası, oklava, merdane, kaşık, kepçe vb.
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4. Sepetler
Genellikle fındık ağaçlarının gövde ve sürgünlerinden özel bıçaklar kullanılarak 
yapılır. Sürmene, Çaykara, Araklı, Arsin, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinin sepetleri 
meşhurdur. Sepetler; fındık, çay, mısır, fasulye, patates vb. ürünlerin taşınma-
sında kullanılır.

5. Müzik Aletleri
Yöredeki müzik aletlerinin ortaya çıkışı ve gelişiminde folklor faaliyetleri etkilidir. 
Geçmişten bugüne bölge halkının birlik ve beraberliğinin göstergesi olan horon; 
kemençe, davul, zurna ve kaval eşliğinde oynanmaktadır. Kemençe, yörenin 
kıvrak oyununa ve türküsüne en çok uyan çalgıdır. Çalınması oldukça zor olan 
kemençe genellikle ardıç, dut, dişbudak, sarmaşık, kiraz ve erik ağacından ya-
pılır. Trabzon’da kullanılan davul, Anadolu’nun diğer yörelerinde kullanılanlar ile 
benzer özellikler taşır. Bununla beraber sesinin kıvrak ve tiz çıkması için daha 
küçük ebatta yapılır. Yörede kullanılan zurna genellikle erik, ardıç, sarmaşık ve 
dişbudak ağaçlarından yapılır. Yörenin bir başka müzik aleti olan kaval ise şimşir 
ağacından yapılır ve daha çok çobanlar tarafından kullanılır.

b. Dokuma ve Nakış İşleri
Geçmişte özellikle Trabzon’un doğusundaki ilçelerde keten üretimi yaygın ola-
rak yapılmıştır. Gömlek, balık ağı, ip ve urgan çeşitleri ketenden üretilmiştir. Gü-
nümüzde ise metal ya da ahşap tezgâhlarda Trabzon işi fanila, çorap, mendil, 
yaygı, başörtüsü oyası ve dantel gibi el işlerinin üretimine az da olsa devam 
edilmektedir.

1. Kenevir İpliğinden Dokumalar
Trabzon’da 1950’lere kadar hemen her ev kendi ihtiyacını karşılamak için gerekli 
tezgâhlara sahip olmuştur. Kenevir ipliğine dayanan dokumacılık, üretiminin gi-
derek yerini başka ürünlere bırakması ve pamuk ipliğinin tercih edilmesi nedeniy-
le günümüzde oldukça azalmıştır.

2.  Pamuk İpliğinden Dokumalar
Maçka, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Şalpazarı gibi ilçelerde pamuk ipliğinden peş-
tamal, perde, gömleklik, şal, başörtüsü, kuşak vb. dokumalar üretilmektedir. 
Dokumalarda kullanılan iplikler genellikle Iğdır, Erzincan ve Çukurova’dan ge-
tirilmektedir.

3. Keşan
Ahşap el tezgâhlarında dokunan keşan ve peştamalların kullanımı yöre kadınları 
tarafından sürdürülmektedir. Her yörenin birbirinden farklı desenlere sahip keşan 
ve peştamalları vardır. Kökboyasının kullanıldığı bu ürünlere bugün günlük yaşa-
mın çeşitli alanlarında rastlamak mümkündür. Ayrıca yörenin kültürel değerlerin-
den olan keşan, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmektedir. 
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4.  Yazmacılık
Farklı boya ve kimyasallar kullanılarak üretilen yazma, zamana direnen 
el sanatlarındandır. Geçmiş yıllara göre önemini kaybeden yazmacılık 
bugün Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Ortahisar’daki atölyelerde zamana diren-
mektedir.

5. Yün İpliğinden Dokumalar
Eğirme ve boyama işlemiyle elde edilen dokuma ürünlerin yöredeki kulla-
nımı devam etmektedir. Şerit, kolon, çanta, yün çuval, kıl çuval, çorap, şal 
ve kilimlerin üretimi küçük el tezgâhlarında az da olsa sürdürülmektedir.

6. Kırpıntı Yer Kilimleri
Eskimiş giysi, örtü gibi kumaşlardan kesilen şeritlerin uç uca dikilmesi 
ya da eski kazak, yelek ipliklerinin örülmesiyle yapılan dokuma türüdür. 
Farklı renklerdeki mozaik görünümlü dokumalar kilim ve yolluk şeklinde 
değerlendirilir.

7. Yorgancılık
Pamuk, yün gibi dolgu malzemelerinin kumaş ya da bez dokumalarıyla 
bir araya getirilmesi ve iğne ucuyla desenler oluşturulması işidir. Maçka, 
yorgancılık zanaatının yaygın olduğu bir ilçedir.

c. Kuyumculuk
Trabzon, kuyumculuk alanında tarih boyunca söz sahibi olmuştur. Evliya 
Çelebi “Dünyada Trabzon’un kuyumcuları gibi usta kuyumcu yoktur.” di-
yerek bu gerçeği dile getirmiştir. Şehzade Selim, altın kakmacılığını do-
ğup büyüdüğü şehir olan Trabzon’da öğrenmiş ve babası II. Bayezid adı-
na sikke kazımıştır. Hasır örgü, kazaziye ve telkâri şehirdeki kuyumculuk 
faaliyetleridir.

1. Hasır Örgü
“Trabzon işi” diye de adlandırılan ince altın ya da gümüş tellerle örü-
len metal örgü biçimidir. Örme işlemine dair teknik bilgiler, annelerden 
kızlara aktarılan miras şeklinde bugüne dek süregelmiştir. Hasır örgü işi 
günümüzde Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi’nde yaygındır. Bu 
teknikle bilezik, gerdanlık, bel kemeri, küpe, kol düğmesi, saat kordonu 
gibi ürünler üretilmektedir.

2. Kazaziye
İnce gümüş telin ibrişim (ipek iplik) üzerine burularak sarılması işidir. 
Kazaziye ürünlerinin başında tespihlerin imame ucuna takılan kamçı 
püskül, başlık, şal püskül, kol ve gömlek düğmeleri gelmektedir.
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3. Telkâri
Tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iştir. 
Tepsi, şekerlik, nişan selesi, fotoğraf çerçevesi, takunya süsü, bardak altlığı ve 
kibritlikler başlıca telkâri ürünleridir.

Şehirde yıllık ortalama 5 ton Trabzon hasırı üretilmektedir. Gümüş hasır, telkâri, 
kazaz, alyans ve tel bilezik de eklenince bu rakam 10-15 tonu bulmaktadır. Türki-
ye ve dünya pazarlarında Trabzon hasırı olarak bilinen hasır bileziğin markalaşıp 
korunması oldukça önemlidir. Bu bakımdan Türk Patent Enstitüsüne müracaat 
edilmiş ve Trabzon hasır ve telkârisi “coğrafi işaret” adı altında tescillendirilmiştir. 

Şehir genelinde 2019 yılı itibarıyla 25 bin kişinin doğrudan ve dolaylı olarak sek-
törün içinde yer aldığı düşünülmektedir.

2019 Yılı Kuyumcu ve Saatçiler Odasına 
Kayıtlı Üye Sayısı 

1. VİTRİN KUYUMCUSU  : 119
2. ATÖLYECİ    : 52
3. TAMİRCİ    : 20
4. KAZAZ    : 18
5. TELKÂRİYECİ   : 13
6. GÜMÜŞÇÜ   : 13
7. GÖZLÜKÇÜ   : 21
8. SAATÇİ    : 20
TOPLAM    : 276

Belirli bir niteliği, ünü ve diğer özellikle-
riyle bir yöre, bölge veya ülke ile özdeş-
leşmiş bir ürünü tanıtıp gösteren işaretle-
re coğrafi işaret denir. Coğrafi işaretler 
markalaşmayı sağlar, bölge ekonomisi ve 
sosyal yapıyı güçlendirir.

Görsel: Trabzon hasırı
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ç. Maden İşleri
Demir, çelik, bakır vb. madenlerin işlenmesi sonucu günlük hayatta sıklıkla ihtiyaç 
duyulan birçok ürünün yapımı kolaylaşmıştır. Yöredeki birçok yerleşim biriminde 
demirci dükkânlarına rastlamak mümkündür. Trabzon’daki pek çok imalathanede 
balyoz, baskül, kantar, kazma, keser, balta, orak, bel, çivi, korkuluk demiri, kepenk, 
kilit ve menteşe gibi araç gereçlerin üretimi yapılmaktadır.

1. Bakırcılık
Doğu Karadeniz’deki zengin bakır yataklarından elde edilen bakır, Trabzon’daki 
atölyelerde yıllarca işlenmiştir. Şehirdeki bakır ustaları; kapaklı sahan, tas, kıylı, 
halastar (bakır sürahi), sini, çalpara, kulaklı, kuymak tavası, güğüm, kepçe, maş-
rapa, bakraç, yal kazanı, cezve ve bakır yayık gibi ürünler yapmışlardır. Maçka’nın 
Bakırcılar ve Sürmene’nin Dirlik Mahallesi bu alanda ünlüdür.

2.  Bıçakçılık
Kasap, av, mutfak ve meyve bıçakları, kama, sivri bıçak ve karakulak (hançer) böl-
gede üretimi yapılan bıçak türleridir. Özellikle Sürmene, bu alandaki faaliyetleriyle 
bilinen bir ilçedir. El tezgâhı, imalathane veya fabrikalarda üretilen Sürmene bıçak-
ları ulusal ve uluslararası üne sahiptir. Şehrin önemli markalarından olan Sürmene 
bıçağı, 2018 yılı itibarıyla tescillendirilip koruma altına alınmıştır.

3.  Ateşli Silah Üretimi
Karadenizli ustalar, her türlü silahı yapmakta maharetlidirler. Maden işlerinde tek-
nik beceriye sahip ustalar, öteden beri silah üretimi ile uğraşmıştır. Buna bağlı 
olarak yörede çeşitli silah atölyelerine rastlamak mümkündür. Silah sanayisindeki 
yasal düzenlemeler sonucu 1993’te TİSAŞ (Trabzon Silah Sanayisi AŞ) kurulmuş-
tur. Büyük miktarda ihracat gerçekleştiren işletme yaklaşık 300 kişiye doğrudan ya 
da dolaylı olarak iş imkânı sağlamaktadır.

d. Deri ve Kösele İşleri
Özellikle sığır ve öküz derisinin işlenmesiyle elde edilen ürünlerdir. Çarık, çapula 
ve yerel bir çizme olan sabuk yöreye özgüdür. Kayış ve bıçak kını gibi ürünler de 
derinin işlenmesi sonucu elde edilir. Deri ve kösele işleri ile ilgili faaliyetleri günü-
müzde sürdüren insanların sayısı çok azdır. 

e.  Kil ve Taş işleri
Özellikle Maçka, Akçaabat ve Vakfıkebir ilçelerinde yakın zamana kadar kiremit ve 
tuğla üretimi için hazırlanan fırınlarda çeşitli mutfak kapları, yoğurt çömlekleri ve 
testiler üretilmiştir. Ayrıca uygun özelliklere sahip taşlardan el değirmenleri yapıl-
mıştır. Sert ve boşluksuz taşlardan yararlanılarak hazırlanan “pileki”, kendi adıy-
la anılan ekmeğin pişirilmesinde kullanılır. Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi, adını 
çömlek atölyelerinden almıştır. 

Görsel: Bakır güğüm

Görsel: Sürmene Bıçağı

Görsel: Yoğurt kabı
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Görsel: Bakır güğüm

Görsel: Sürmene Bıçağı

Görsel: Yoğurt kabı
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T E L K Â R İ

Geleneksel El Sanatlarımız
Aşağıda Trabzon’daki geleneksel el sanatlarına ait numaralandırılmış görseller yer almaktadır. 
Görsellerden hareketle bulmacayı doldurup şifreye ulaşınız. 

ETKİNLİK
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Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan Trabzon, inanç turizmi bakımından da zengin bir şehirdir. Hitit, Sümer, 
Pers ve Roma Dönemlerine ait çeşitli inanışlar şehrin tarihinde iz bırakmıştır. Bu inanışların şehirdeki yansıması, Trab-
zon’un köklü geçmişini ortaya koyar.

Trabzon, Roma imparatorlarından I. Konstantin’in Hristiyan olmasıyla bu dinin etkisine girmiş ve Hristiyanlık, 1461’deki 
fethe kadar şehirde hâkim din olmuştur. Fetihle beraber şehir İslamiyet’in etkisine girmiş, sonrasında ise Müslüman ve 
Hristiyan halk Trabzon’da yüzlerce yıl bir arada yaşamıştır.

4.3. Turizm
Tarihin ilk dönemlerden beri önemli bir liman kenti olan 
Trabzon; bugün de mavi suları, zengin doğası, çayı, fındığı 
ve yaylaları ile bölgenin cazibe merkezidir. Şehirde Roma, 
Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait, anıt değerinde birçok 
eser bulunmaktadır. Bununla beraber Cumhuriyet Döne-
mi’nin mimari yapıları ve eski Türk evleri de şehrin kültürüne 
zenginlik katmaktadır.

İlde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenip koru-
ma altına alınmış pek çok anıt eser vardır.  Ayrıca “tabiat 
varlığı” olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmış bölgeler 
de bulunmaktadır. Köy ve mahallelerde yer alan tarihî çeş-
me, ev ve köprüler bu nitelikteki önemli yapılar arasındadır. 
Özellikle Ortahisar ve Akçaabat Ortamahalle’deki eski Türk 
evleri ve konaklar ilin öne çıkan kültür ve tabiat varlıkların-
dandır.

Akçaabat
Ortamahalle

Cida Kilisesi
-Sürmmene
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a. Tabiat Turizmi
Türkiye’de tabiat turizmine ilgi 2000’li yıllarda artmıştır. 
Turizmin bu kolu, zengin bir doğaya sahip Trabzon’un 
sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir kaynak hâli-
ne gelmiştir. 

Altındere Vadisi Millî Parkı,  Uzungöl, Sürmene Çambur-
nu, Kayabaşı, Çal Camili, Sera Gölü, Beşikdağ, Görnek 
ve Kadıralak Tabiat Parkları önemli turizm alanlarıdır. 
Köprübaşı’nda yer alan Ağaçbaşı Turba Bataklığı, yapı-
lan çalışmalar ile önemli doğa koruma alanlarından biri 
hâline gelmiştir. Şehirde bulunan bu nitelikteki turizm 
alanlarını 2018’de 5 milyon 161 bin 358 kişi ziyaret et-
miştir. Bu alanlar bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden 

de oldukça zengindir. Doğu Karadeniz’de 220 endemik 
bitki türü tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki 345 kuş tü-
rünün 139’u buraya özgüdür. 

Karadağ, Erikbeli, Şolma, Pazarcık, Yeşilyurt ve Sis 
Dağı Yaylaları Bakanlar Kurulu kararı ile “turizm mer-
kezi” ilan edilmiştir. Bununla beraber Uzungöl de “özel 
çevre koruma alanı” statüsündedir. 

Trabzon’un çeşitli yerlerinde halkın kullanımına sunul-
muş plajlar bulunur. Akçakale, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, 
Çamburnu, Kaşüstü, Araklı ve Sürmene’de yer alan 
plajlar şehir insanı ve turistlerin uğrak yerlerindendir.
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Turizmin Yeni Rotası: Trabzon                                             
Geçmişten bugüne Doğu Karadeniz’in merkezi konumun-
daki Trabzon, turizm alanındaki modern tesisleriyle zengin 
altyapıya sahiptir. Şehir; doğa, tarih, sağlık, spor, kongre, 
kış gibi tematik turizm faaliyetlerine imkân sağlamaktadır.

2019 yılı itibarıyla il genelinde toplam 36 bin yatak kapa-
siteli yaklaşık 600 tesis bulunmaktadır. Trabzon’u ziyaret 

eden yıllık ortalama turist sayısı 1 buçuk milyonun üze-
rindedir. Bunların yaklaşık 600 bini yabancı uyrukludur. 
Özellikle Körfez ülkelerinden (Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Umman, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran) 
gelen turist sayısında büyük artış yaşanmaktadır. 
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Turist 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Yerli 1.454.247 1.851.647 2.133.956 1.945.017 1.895.498 1.996.291 1.757.250 1.737.069 1.190.299 1.053.810

Yabancı 722.888 362.854 450.935 764.715 1.037.847 895.483 407.300 453.074 575.795 606.251

Toplam 2.177.135 2.214.501 2.584.891 2.709.732 2.933.345 2.891.774 2.164.550 2.190.143 1.766.094 1.660.061

4.4. Ulaşım ve İletişim 
Ulaşım ve iletişim ekonomi, ülke bütünlüğü ve savunma 
açısından stratejik öneme sahiptir. Bu sektördeki gelişme-
ler üretimi artırıp maliyetleri düşürür ve kalkınmayı hızlan-
dırır. Bununla beraber ulaşım imkânları ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel bütünlük sağlar. 

Trabzon; kara, deniz ve hava ulaşım imkânları ile ulus-
lararası ticaret, nakliyat ve turizm yönünden önemli bir 
ulaşım merkezidir. Stratejik açıdan önemli coğrafyada yer 
alan şehir, Türkiye’nin en işlek limanlarından birine sahip-
tir. Trabzon limanı, Doğu Karadeniz’in en büyük limanıdır 
ve ülkedeki en önemli ihracat-ithalat merkezlerindendir. 
Limanın hinterlandını (iç bölge) Doğu Anadolu illeri, Kaf-
kas ülkeleri ve İran oluşturur. Liman aynı zamanda yolcu 
giriş-çıkışı için deniz sınır kapısıdır.

Trabzon, coğrafi özelliklerinden dolayı özellikle doğu-batı 
yönünde büyüyen bir kenttir. Buna bağlı olarak ulaşım da 
aynı yönde gelişmiştir. Eski ve yeni sahil yolu, Kahraman-
maraş ve İnönü Caddeleri, Yavuz Selim Bulvarı ve 2019 
itibarıyla yapımı devam eden Kanuni Bulvarı kent içi ulaşı-
mın sağlandığı ana yollardır. Tarihî Zağnos ve Tabakhane 
Köprüleri de şehir içi ulaşımda Trabzon için önemli işleve 
sahiptir.

Uzun süre bölgenin ilk ve tek havalimanı özelliğine sahip 
Trabzon Havalimanı 1957 yılında Hava Meydanı olarak tra-
fiğe açılmış, 1995’te havalimanı statüsüne kavuşmuştur. 
Uluslararası Trabzon Havalimanı, ülke içi ve dışında birçok 
noktaya ulaşımın sağlandığı bir merkezdir.

79

2010-2019 Yılları Turist Sayısı

Trabzon
Havalimanı



8080

155  

154  122 Elektrik Arıza
186

Doğalgaz Acil

 157

Büyükşehir 
Belediyesi
224 61 61

Trabzon
Valiliği

230 19 66

Millî Eğitim 
Müdürlüğü
230 20 94

Trabzon 
Otogarı

325 23 43

Turizm 
Danışma

326 47 60

Emniyet 
Müdürlüğü
230 19 85
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Sorularla Trabzon
Aşağıdaki numaralandırılmış soruların cevaplarını ilgili alana yazınız. 

1

Trabzon’un 
batısındaki 

komşu il

2

Trabzon’un 
en eski 
köprüsü

3
Telin ibri-

şim üzerine 
burularak 
sarılması

4
Karadeniz 
Bölgesi’nin 
en büyük 

havalimanı

5
Doğu 

Karadeniz’in 
en büyük 

limanı

6

Akçaabat’ın 
hasır örgü işiyle 
ünlü mahallesi 

7 

Trabzon’la 
özdeşleşmiş 

çalgı

8
Maçka’nın 

bakırcılık ile 
ünlü mahal-

lesi

9

Sümela’nın 
yer aldığı 
millî park

10

Trabzon’un 
doğusundaki 

komşu il

11
Tel durumunda-
ki gümüş veya 
altının örülme 

işi

12
Kaşıkçılıkla 

ünlü Trabzon 
ilçesi

13
Trabzon kültü-
rünün önemli 
bir parçası 

sayılan balık

14
Çeyiz gele-

neğinin temel 
eşyası

15
Trabzon’dan 
geçen tarihî 
ticaret yolu

BAŞLA

BİTİR

Cevaplar
1) ............................................
2) ............................................
3) ............................................
4) ............................................
5) ............................................
6) ............................................
7) ............................................
8) ............................................
9) ............................................
10) ..........................................
11) ..........................................
12) ..........................................
13) ..........................................
14) ..........................................
15) ..........................................
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5. ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığınız şehri tanıtmanız istenseydi ilk olarak hangi 
özelliklerinden bahsederdiniz?

Yaşadığım şehri seviyorum. Çünkü ..……………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………..……………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………..............................
.………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………..……………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………...............................

“İnsan, şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında 
kendini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. 
Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülis-
tan olur.” Hacı Bayram Veli (1352-1429)
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Şehirler, insan yaşamında merkezî öneme sahip mekânlardır. İnsan, farkında olsun ya da olmasın yaşadığı şehrin ka-
rakterini kuşanır, rengine bürünür. Şehirdeki coğrafi yapı, iklim, yollar, sokaklar, parklar, bahçeler, binalar vb. ögeler insan 
karakteriyle doğrudan ilişkilidir. Nasıl ki şehir, içinde yaşadığı insanları etkilerse insan da sahip olduğu değerler, dünya 
algısı, yaşam biçimi, bilim, sanat vb. özelliklerle şehre biçim verir.

Şehrin en önemli unsuru olan insan, şehir kültürünün taşıyıcısı ve temsilcisidir. Gittikçe kalabalıklaşıp büyüyen şehirlerin 
planlanmasında şehre özgü kimliğin korunması çok önemlidir.

Trabzon; sahip olduğu kültür, sanat, eğitim, spor, eğlence, ulaşım vb. unsurlarla şehir insanına zengin imkânlar sunmaktadır.
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5.1. Kültür ve Sanat İmkânları                                     
a. Kütüphaneler
2019 yılı itibarıyla Trabzon’da aktif hâlde 18 kütüphane var-
dır. Bunlardan 1’i çocuk, 1’i üniversite, 1’i ihtisas, 14’ü il/ilçe 
halk kütüphanesi ve 1’i edebiyat müze kütüphanesidir.

Trabzon İl Halk Kütüphanesi 1927’de millî kütüphane 
olarak açılmıştır. Kurum, sahip olduğu 77 bin kitapla Tür-
kiye’nin sayılı kütüphaneleri arasındadır. Çocuk, yetiş-
kin, araştırma, yazma eserler, süreli yayınlar ve internet 
bölümlerini barındıran kütüphanenin üye sayısı yaklaşık 
15 bindir. Yılda ortalama 100 bin kişinin faydalandığı kü-
tüphane, Gülbaharhatun Mahallesi Atapark mevkisinde 
Trabzon halkına hizmet vermektedir.

2018’de faaliyete geçen Trabzon Muhibbi Edebiyat 
Müze Kütüphanesi, adını Trabzon’da doğmuş olan Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın şiirlerinde kullandığı mahlastan 
(takma ad) almıştır. Müze’de ilin yetiştirdiği şair ve ya-
zarların eserlerinin yanı sıra kalem, daktilo, diploma gibi 
özel eşyaları sergilenmektedir. Kütüphane’de sanat ve 
kültüre dair çeşitli etkinlikler düzenlenebilmektedir. Tür-
kiye’deki edebiyat müzesi kütüphanelerinin yedincisidir. 
Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Ortahi-
sar Mahallesi Kanuni Parkı’nda şehrin kültür hayatına 
önemli katkılar sunmaktadır.

Trabzon Çocuk Kütüphanesi, şehirdeki çocukların oku-
ma alışkanlığını geliştirmek ve onlara özgü kültürel bir 
ortam oluşturmak amacıyla 1957’de Uzun Sokak’ta fa-
aliyete geçmiştir. Çocukları sanat ve kitapla buluşturan 
Kütüphane, 1991 yılında Ortahisar Mahallesi’ndeki eski 
valilik binasına taşınmıştır. Trabzon Çocuk Kütüphanesi; 
yaklaşık 9 bin kitap, film gösterimleri, belirli günlerle ilgili 
tanıtıcı gösteriler, boyama ve kitap okuma etkinlikleri ile 
şehrin çocuklarına hizmet etmektedir.

b. Tarihî ve Turistik Mekânlar                         
Tarihî ve turistik mekânlar, geçmiş dönemlerin ve toplum-
ların izlerini taşıyan, geçmiş ile gelecek arasında köprü 

1. Camiler                                   
İçkale (Şirin Hatun) Camisi
II. Bayezid’in oğlu Trabzon Valisi Şehzade Abdullah adına, 
annesi Şirin Hatun tarafından 1470 yılında yaptırılmıştır. 
Fetihten sonra Trabzon’da inşa edilen ilk cami olarak bili-
nir. İçkale Camisi, Bahçecik Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Yenicuma Camisi 
Bizans Dönemi’nde kilise olarak inşa edilmiştir. Trab-
zon’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet ta-
rafından camiye çevrilmiştir. Şehrin en eski camilerinden 
olan yapı çok değerli kalem işi süslemelere sahiptir. Cami, 
aynı adla anılan Yenicuma Mahallesi’nde yer almaktadır.

Gülbaharhatun Camisi ve Türbesi 
Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun 
adına 1514’te yaptırılmıştır. Trabzon’da yer alan İslam 
eserlerinin en eski ve özgün yapılarından biridir. Büyük 
İmaret veya Hatuniye Camisi olarak da bilinir. Yapının he-
men doğusunda Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar 
Hatun için 1506’da yapılmış bir türbe yer alır. 

Ortahisar Büyük Fatih Camisi
Bizans Dönemi’nde şehrin en önemli dinî yapılarından-
dır. 914 yılında yapıldığı tahmin edilen eser, şehrin fethi 
ile camiye çevrilmiştir. Mimarisi, ahşap süslemeleri ve 
işçiliği ile dikkat çeken cami Ortahisar Mahallesi’nde bu-
lunmaktadır.

İskenderpaşa Camisi
Kanuni Dönemi’nde Trabzon’da valilik yapmış İskender 
Paşa tarafından 1529 yılında yaptırılmıştır. Cami’nin batı-
sında yer alan mezar İskender Paşa’ya aittir. Tarihî Cami, 
İskenderpaşa Mahallesi’nde yer alır. 

kuran kültür varlıklarıdır. Bu mekânlar; anıtsal, ekonomik, 
kültürel vb. değerlere sahiptir. 
Her şehir kendine özgü tarihî ve kültürel değerlere sahip-
tir. Trabzon bu anlamda Anadolu’nun en zengin şehirle-
rindendir. 
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Ahi Evren Dede Camisi ve Türbesi 
Boztepe’de yer alan eser, avlu kapısının üzerindeki kitabeden anlaşıldığına 
göre 1890 yılında yapılmıştır. İsmini, Trabzon’un manevî fethini hazırlama 
göreviyle 14. yüzyılda şehre geldiği düşünülen Ahi Evren Dede’den almıştır. 
Cami’nin kuzeydoğu bölümünde bir türbe yer almaktadır. Türbe’nin içindeki 
dört mezardan birinin Ahi Evren’e ait olduğu tahmin edilmektedir. 

Çarşı Camisi
Trabzon’da valilik yapan Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1839’da 
yaptırılmıştır. Şehirdeki en büyük tarihî cami olan eserin mermer işlemeleri 
dikkat çekmektedir. Cami, Çarşı Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Ayasofya Camisi
1250-1260 yılları arasında kilise olarak inşa edilmiştir. Bahçesinde yer alan 
çan kulesinin yapım tarihi ise 1427’dir. Mimari açıdan zengin olan eser re-
sim, taş işçiliği ve mozaik süsleme bakımından ilgi çekicidir. Fatih Sultan 
Mehmet’in Trabzon’u fethinin ardından camiye dönüştürülen yapı, değişik 
yüzyıllarda şehre gelen pek çok gezginin eserlerine konu olmuştur. 

86

Görsel: Ahi Evren Dede Camisi

Görsel: Çarşı Camisi

Ayasofya
Camisi
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Görsel: Ahi Evren Dede Camisi

Görsel: Çarşı Camisi

Hasanağa Camisi
1548 yılında Sipahi Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Gülbaharhatun Mahallesi Gümüşdere Sokak’taki Sakız 
Meydanı’nda yer alır. Cami’nin bulunduğu alan kentin en 
işlek ticaret merkezlerindendir. İnşasında düzgün yontma 
taşlar kullanılmış olan Cami’nin alt katında çeşitli dükkân-
lar vardır. Ahşap, sade bir minbere sahip Hasanağa Cami-
si’nde minare bulunmamaktadır.

2. Manastırlar ve Kiliseler
Sümela (Meryemana) Manastırı
Trabzon’daki turistik yapılar arasında en çok ziyaret 
edilen manastır, hem ören yeri hem de müze özelli-
ği taşımaktadır. Millî park statüsündeki Altındere Va-
disi’nde yer alan Manastır, şehir merkezine yaklaşık 
50 km mesafededir. Maçka ilçesinin Altındere Mahal-
lesi’ndeki Karadağ’ın sarp, kayalık yamaçlarına kurul-
muştur. Dördüncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilmek-
tedir. Yapı, tarih boyunca pek çok gezgin tarafından 
ziyaret edilmiş, kitaplara konu olmuştur. 18. yüzyılda 
birçok bölümü yenilenmiş, 19. yüzyılda ise ek binalarla 
genişletilmiş ve görünüm olarak en zengin dönemini 
yaşamıştır. Doğa, tarih ve kültürün bir arada sunuldu-
ğu mekân, her yıl yerli ve yabancı 500 bin turisti ağır-
lamaktadır.

Tekke Camisi
Gazipaşa Mahallesi’nde yer alan Cami, Derviş Ali 
Baba adına 1591 yılında yaptırılmıştır. Cami’nin güney 
cephesinde bu kişiye ait bir türbe bulunmaktadır. Dik-
dörtgen bir plana sahip Cami, yığma yapım sistemiyle 
kesme taştan inşa edilmiştir. Mihrabı ve kuzey cephe-
sinde yer alan tek şerefeli minaresi de yine kesme taş-
tan yapılmıştır.

Hamzapaşa Camisi
Yanındaki mezarlıkta açık türbesi bulunan Hamza Bey 
tarafından 18. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Sade 
bir mihrap ve minbere sahip Cami’nin kalın, kesme taş 
duvarları ve ahşap tavanı vardır. Hamzapaşa Camisi 
Gülbaharhatun Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bunların dışında, Trabzon il genelinde görülmeye de-
ğer ve farklı dönemlerin mimari özelliklerini yansıtan 
pek çok tarihî cami vardır.

Sümela
Manastırı



88

Vazelon (Yahya) Manastırı
Türkiye’deki ilk manastırlardan olduğu bilinen yapı, tahminen 270 yılında inşa edil-
miştir. Yahya Peygamber’in adına kurulmuştur. Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi’n-
de yer almaktadır. Kervanların sürekli geçtiği bölgenin en hareketli yerlerinden olan 
Manastır, tarih boyunca Maçka’nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında etkili bir 
merkez olmuştur. Zaman içinde defalarca onarım gören yapı günümüzde harabe du-
rumundadır. Manastır şehir merkezine yaklaşık 35 km mesafededir.

Kızlar Manastırı
Boztepe’nin şehre hâkim yamacında yer alan yapı, şehirdeki rahibelerin hayatını ra-
hatça sürdürebilmeleri için 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Ortaçağ manastırı özellikleri 
taşıyan yapı, kilise ve mezar ile öğrenci ve misafir odalarını barındırır. 2014 ile 2018 
yılları arasında geniş çaplı bir yenileme geçiren Kızlar Manastırı, şehrin önemli turizm 
mekânlarındandır.

Kaymaklı Manastırı
Şehir merkezinin 3 km güneydoğusunda, Boztepe’nin Değirmendere Vadisi’ne bakan 
yakasında bulunmaktadır. Şehirde yaşayan Ermeniler için 15. yüzyılda yaptırılmıştır. 
Kesme taş kullanılarak geniş bir alan üzerine inşa edilen eserden günümüze sadece 
küçük bir parça kalmıştır. 

Saint Barbara Manastırı
Sümela’nın kurulduğu bölgede yer alan Manastır’ın yapım tarihi bilinmemektedir. 
Manastır, hâkim bir tepedeki kayalık üzerine inşa edilmiştir. 1923 yılına kadar faali-
yetine devam eden yapı, şehir merkezine yaklaşık 50 km mesafededir.
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Kuştul Manastırı
Maçka ilçesinin Kuştul Mahallesi sınırları içinde yer alan Manastır, vadiye hâkim bir tepe 
üzerine kurulmuştur. 8. yüzyılın ortalarında kurulduğu tahmin edilen yapıdan günümüze ana 
gövde ve yıkılmış duvarlar kalmıştır. Manastır şehir merkezine yaklaşık 40 km mesafededir.

Kaledibi Kilisesi
Hızırbey Mahallesi’nde bulunan yapı 1306’da yaptırılmıştır. Trabzon’un fethinden sonra bir 
süre cami olarak kullanılmış, daha sonra askerî depo olmuştur. 1998 yılında ciddi bir onarım-
dan geçmiştir. Yapı, günümüzde çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır.

Küçük Ayvasıl Kilisesi
Kapısında bulunan Yunanca kitabede 884-885 yıllarında onarım gördüğü yazılı olan yapı, 
şehirdeki en eski kilisedir. 1923 yılına kadar kilise olarak kullanılmıştır. Yerli ve yabancı tu-
ristlerin ziyaret ettiği mekân, şehir merkezindeki Çarşı Mahallesi’nde yer almaktadır.

Santa Maria Katolik Kilisesi
Trabzon’a gelen yabancılar için Sultan Abdülmecit Dönemi’nde 1869-1874 tarihleri arasında 
yaptırılmıştır. Mekân, kenti ziyaret eden yabancıların ibadetlerini rahatlıkla yaptıkları bir kilise 
olarak faaliyetini sürdürmektedir. Kemerkaya Mahallesi’nde bulunan yapı, şehirde ibadete açık 
tek kilisedir.

Yukarıda bahsedilenlerin dışında, şehir sınırları içerisinde günümüze kadar ulaşamamış ya da bugün harap durumda 
olan tarihî pek çok kilise vardır.
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Trabzon Camileri
Araştırma yapmak için çevrenizden bir cami belirleyiniz. Belirlediğiniz camiyi gezip iç ve dış mekân 
fotoğraflarını çekiniz. Cami ile ilgili bir tanıtım panosu hazırlayıp sınıfta sergileyiniz.

Camilerin Hikâyesi
Yapılar, sadece mimari özellikleriyle değil hikâyeleriyle de değer kazanır. Aşağıda tanıtılan tarihî cami 
bu yönleriyle dikkat çekmektedir. 

Çevrenizde mimari özellikleri ya da hikâyesi ile dikkat çeken tarihî camileri araştırınız. Ulaştığınız 
bilgileri sınıfta paylaşınız.

Kadırga Camisi
Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’un 
fethi sırasında arkadaşı Kadir Ağa’yı sormuş. 
Padişah’a Kadir Ağa’nın Kadırga Yaylası’nda 
düşmanla savaşırken şehit olduğunu söyle-
mişler. Bunun üzerine Sultan, yaylaya çıkıp 
arkadaşının mezarını ziyaret etmiş. Günlerden 
cuma olduğundan Fatih burada cuma namazını 
kılmak için bir alan belirlemiş. Belirlenen alan 
taşlarla çevrilip bir tür açık cami hâline dönüş-
türülmüş. 
Gümüşhane ve Trabzon sınırında, 1800 m yük-
seklikteki Kadırga Yaylası’nda yer alan yaklaşık 
560 yıllık camiyi her yıl binlerce vatandaş ziya-
ret etmekte ve burada namaz kılmaktadır. 

ETKİNLİK
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3. Müzeler
Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı)
1900’lü yılların başında Banker Kostaki tarafından İtalyan mimarlara 
yaptırılmıştır. Zaman içinde sırasıyla askerî karargâh, hükümet konağı, 
müfettişlik binası ve kız meslek lisesi olarak kullanılmıştır. 1924 yılındaki 
Trabzon ziyaretlerinde Atatürk ve eşi Latife Hanım burada konaklamış-
tır. Bina, 2001’de Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müze’de 
Eski Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya kadar farklı dönemlere ait tarihî eserler 
sergilenmektedir. 

Trabzon Şehir Müzesi
24 Şubat 2017’de açılan Trabzon Şehir Müzesi, kentin en hareketli alan-
larından Kahramanmaraş Caddesi’nde yer almaktadır. Müzede Trab-
zon’un tarihi, yaşam tarzı, mimarisi, el sanatları gibi kentin değerlerini 
yansıtan eserler sergilenmektedir.

Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi
Müze; tarih, kültür ve spor şehri olarak bilinen Trabzon’un önemli turizm 
duraklarından biridir. 1996 yılında Trabzonspor Müzesi adıyla açılmış 
ve 2011’de kulübün eski başkanlarından Şamil Ekinci’nin adını alarak 
yeni binasına taşınmıştır. Müze’de 6 Lig Şampiyonluğu, 8 Türkiye Ku-
pası ve diğer pek çok kupanın yanı sıra eski forma, futbol ayakkabısı, 
rakip kulüplerin verdiği hediyeler gibi kulübün tarihine dair materyaller 
sergilenmektedir. 

İpekyolu Müzesi
El yazması Kur’an-ı Kerim’ler, icazetnameler, risaleler gibi değerli eser-
lerin yanında İpek Yolu ticaretinde kullanılan eşyaların da sergilendiği 
Müze 2014’te açılmıştır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 
hizmete geçen İpekyolu Müzesi, Türkiye’de bir ticaret odası tarafından 
kurulan ilk müzedir.

Trabzon Tarih Müzesi
2016’da Ortahisar’da tarihî bir Trabzon evinde faaliyete geçen Müze, 
şehrin yakın tarihine ışık tutmaktadır. Müze’de Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemlerine ait; kentin kültür, sanat, spor ve basın hayatını yansıtan 
materyaller yer almaktadır.

Cevdet Sunay Anı Evi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın doğduğu 
evdir. İki katlı bir köy evi olan yapı, 2001’de Cevdet Sunay Anı Evi’ne 
dönüştürülerek ziyarete açılmıştır. Cevdet Sunay’ın kişisel eşyalarının 
sergilendiği Müze, Çaykara’nın Ataköy Mahallesi’nde yer alır.

Trabzon
Müzesi
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KTÜ Yaban Hayatı Müzesi
KTÜ Orman Fakültesinde yer alan Müze’de, Karade-
niz’de ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan hay-
van türleri cansız şekilde sergilenmektedir. Doğu Ka-
radeniz’in en büyük yaban hayatı müzesidir. Ayı, kurt, 
çakal, tilki, kartal, geyik, kirpi, alabalık, ağaçkakan gibi 
türlerin sergilendiği Müze yaklaşık 50 yıldır öğrenci ve 
araştırmacıların hizmetindedir.

Türk Eğitim Tarihi ve Teknolojisi Müzesi
2006 yılında faaliyete geçen Müze’de Türk eğitim sis-
teminin ve eğitim teknolojisinin tarihi gelişimini yansı-
tan materyaller sergilenmektedir. Okul kıyafeti, müzik 
aleti, ders kitabı, defter, iletişim aracı, fotoğraf, labora-
tuvar ve büro malzemesi gibi eğitim araç gereçlerinin 
sergilendiği Müze, Ortahisar Mahallesi Yavuz Selim 
Bulvarı’nda yer almaktadır.

Trabzon İl Eğitim Tarihi Müzesi
Millî Eğitim Bakanlığının “Her İle Eğitim Tarihi Müzesi” adlı 
projesi kapsamında, 2017 yılında şehrin en köklü eğitim 
kurumlarından olan Trabzon Fen Lisesinin bünyesinde 
kurulmuştur. Müze’de ders kitabı, doküman, yayın, kitap, 
dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf ve video filmi gibi 
arşiv değeri taşıyan çeşitli eğitim materyalleri sergilen-
mektedir. Trabzon’un “eğitim hafızası” sayılan Eğitim Ta-
rihi Müzesi, özellikle öğrenci ve öğretmenler tarafından 
ziyaret edilmekte, çeşitli eğitim faaliyetlerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Atatürk Köşkü Müzesi
Kent turizminin önemli duraklarından olan Müze, 1800’le-
rin sonunda yazlık köşk olarak yaptırılmıştır. Atatürk, 1937 
yılında Trabzon’a yaptığı ziyarette burada konaklamış, 
vasiyetini de bu köşkte yazmıştır. Yapı 1942 yılından beri 
müze olarak kullanılmaktadır. Müze’de 1800 ve 1900’lere 
ait porselen, mobilya, halı gibi eşyaların yanı sıra Atatürk’e 
ait tablolar sergilenmektedir. 

1900’lü yılların başında Banker 
Kostaki tarafından İtalyan mimar-
lara yaptırılmıştır. Zaman içinde 
sırasıyla askerî karargâh, hükümet 
konağı, müfettişlik binası ve kız 
meslek lisesi olarak kullanılmıştır. 
1924 yılındaki Trabzon ziyaretinde 
Atatürk ve eşi Latife Hanım burada 
konaklamıştır. Bina, 2001’de Trab-
zon Müzesi olarak ziyarete açılmış-
tır. Müze’de Eski Tunç Çağı’ndan 
Osmanlı’ya kadar farklı dönemlere 
ait tarihî eserler sergilenmektedir.

Kartlarla Tarih
Trabzon’da bulunan manas-
tır, kilise veya müzelerden 
birini seçerek aşağıda verilen 
örneğe benzer tanıtıcı bir kart 
hazırlayınız. Hazırladığınız 
tanıtım kartlarını sınıf orta-
mında sergileyiniz.

TRABZON  MÜZESİ 
(KOSTAKİ KONAĞI)
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4. Evler ve Konaklar                        
Ortahisar Evleri
Trabzon’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Orta-
hisar Mahallesi, tarihî dokusunu önemli ölçüde koruya-
bilmiş olması ile özel bir yere sahiptir. Bölgede bulunan 
pek çok ev, geleneksel Türk mimarisinin Trabzon’daki 
özgün örnekleridir. Trabzon’un kendine has yerel mima-
risini yansıtan bu evler çeşitli projelerle koruma altına 
alınmaktadır. 

Akçaabat Ortamahalle Evleri 
Ortamahalle, tarihî değerler açısından ülkemizin en 
zengin mahallelerindendir. 1800’lerin sonlarını yansıtan 
evleri, çeşmeleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, mer-
diven ve ağaçları ile Osmanlı Dönemi mahalle kültürü-
nü yansıtmaktadır. Mahalle’de bulunan konak ve evler 
asıllarına uygun olarak yenilenmiş, yerli ve yabancı tu-
ristlerin hizmetine sunulmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi
Trabzon Valiliği tarafından yeniden düzenlenip resto-
re edilerek 2015 yılında Ortahisar Mahallesi’nde açıl-
mıştır. Kültür Evi’nde Trabzon’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmet, bu şehirde valilik yapan Yavuz Sultan Selim ve 
Trabzon’da doğup büyüyen Kanuni Sultan Süleyman’a 
ait balmumu heykeller, 36 Osmanlı padişahının biyog-
rafileri, Osmanlı Dönemi’ne ait çeşitli elbise ve araç 
gereçler ile şehrin 4000 yıllık tarihini kronolojik biçimde 
yansıtan görseller yer almaktadır. 
 
Yarımbıyıkoğlu Evi
Pazarkapı Mahallesi’nde yer alan bina, 1706 yılında inşa 
edilmiştir. İki katlı, dış sofalı ev, geçirmiş olduğu onarım-
larla süsleme özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu-
nunla birlikte tavan ve kapılardaki ahşap işçiliği dikkate 
değerdir.
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Ortamahalle
-Akçaabat
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Çakırağa Konağı
Of’un Sıraağaç Mahallesi’nde yer alan bina, İsmail Ağa tarafın-
dan 1821’de yaptırılmıştır.  İki katlı yapının zemininde kesme taş, 
üst katında ahşap kullanılmıştır. Konak, 1979 yılında onarım gö-
rerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Nemlizade Konağı
Nemlizade Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılan bina 
1892’de tamamlanmıştır. 32 odaya sahip 4 katlı binanın çini 
ve taş süslemeleri dikkat çekicidir. Gazipaşa Mahallesi’nde yer 
alan Konak, zaman içinde sırasıyla tütün deposu, eğitim ensti-
tüsü, iktisadi ve idari bilimler akademisi, kız meslek lisesi olarak 
kullanılmıştır.

Memişağa Konağı
Sürmene’nin 4 km doğusunda, ana yolun üzerinde bulunan bina-
nın 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Konak, Sürmene 
köy evlerinin özelliklerini yansıtmaktadır. İki katlı binanın büyük bö-
lümü taştan yapılmıştır. Yapıdaki ahşap işçiliği de dikkat çekicidir. 
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Memişağa
Konağı

Görsel: Nemlizade Konağı
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Tarihî Evler ve Konaklar
Kutularda yer alan bilgilerden hareketle görsellerin altındaki boşluklara özellikleri verilen mekânların 
isimlerini yazınız.

Trabzon’un 
Tarihî Evleri ve 

Konakları

Gazipaşa Mahalle-
si’nde yer alan konak 
32 odaya sahiptir. 
Dört katlı binanın çini 
ve taş süslemeleri 
dikkat çekicidir. 

Sürmene köy evleri-
nin özelliklerini yan-
sıtan iki katlı konağın 
büyük bölümü taştan 
yapılmıştır. Pazarkapı Mahal-

lesi’nde yer alan 
iki katlı binanın 
tavan ve kapıla-
rındaki ahşap iş-
çiliği dikkat çeker.

Trabzon’un en eski 
yerleşim yerlerin-
den biridir. Bölgede 
bulunan pek çok ev, 
geleneksel Türk mi-
marisinin Trabzon’daki 
özgün örnekleridir.

Bölgede yer alan 
19. yüzyıla ait 
evler Osman-
lı Dönemi’nin 
mahalle kültürünü 
yansıtır.

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

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

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

Of’un Sıraağaç 
Mahallesi’nde yer 
alan bina, 1821’de 
yaptırılmıştır.  İki 
katlı yapının zemi-
ninde kesme taş, 
üst katında ahşap 
kullanılmıştır.

Fatih Sultan Meh-
met, Yavuz Sultan 
Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman’a 
ait balmumu hey-
kellerin  yer aldığı 
kültür evidir.

ETKİNLİK
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5. Hanlar ve Hamamlar            
Hanlar, tarih boyunca Türk kültüründe şehirlerin eko-
nomik ve sosyal yapısına yön vermiştir. Anadolu’da 
yol güzergâhları üzerinde kervansaraylar; kentlerde 
ise hanlar, bedestenler ve çarşılar ticaretin merkezi ol-
muştur. Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Trabzon’un 
1873 yılında 33 hana sahip olduğu bilinmektedir. Bu 
hanlardan günümüze ulaşanlar şunlardır: 

Vakıfhan
1781’de Seyit Hacı Abdullah isimli bir hayırsever tara-
fından yaptırılmıştır. Üç katlı ve avlulu Han Çarşı Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. 

Yalıhan
Çarşı Mahallesi’nde bulunan mekânın 19. yüzyılda 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Esnaflar tarafından çe-
şitli amaçlarla kullanılmakta olan yapının özgünlüğü 
korunamamıştır.

Alacahan
Bakırcılar Çarşısı’nda yer alan Han, üç katlı olup bir 
avluya sahiptir. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmek-
tedir. Yapı,  şehirde özgün hâli en çok korunabilmiş 
handır. Günümüzde el sanatları merkezi olarak hiz-
met veren yapı turistlerin ilgi odağıdır.

Görsel: Vakıfhan

Görsel: Alacahan

Görsel: AlacahanGörsel: Sekiz Direkli Hamam
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Taşhan
Farklı dönemlerde Trabzon’da dört kez valilik yapmış olan 
İskender Paşa tarafından 1531-1533 yıllarında yaptırılmış-
tır. Birçok kez onarım geçiren ve özgünlüğünü büyük ölçü-
de yitiren yapı Çarşı Mahallesi’nde yer almaktadır.

Sabırhan
19. yüzyılda inşa edilen yapı, çok fazla değişikliğe uğramış 
ve günümüze özgünlüğünü kaybederek ulaşmıştır.  Çarşı 
Mahallesi’nde bulunan mekânı günümüzde esnaflar çeşitli 
ticari amaçlar için kullanmaktadır.

Anadoluhan
19. yüzyılda iki katlı, avlulu bir han olarak yapılmıştır. İs-
kenderpaşa Mahallesi’nde yer alan mekân, özgünlüğünü 
ve temel işlevini yitirmiştir. 

Bedesten
16. yy. Osmanlı eseri olan yapı, şehrin en eski ticaret mer-
kezlerindendir. 400 yıllık tarihî bedesten, Türk bedestenleri 
içinde tek kubbeli olmasıyla ayrı öneme sahiptir. Eski za-
manlardaki işlevini yitirip harap olan yapı, Trabzon Valiliği 

tarafından 2000 yılında yenilenerek şehir turizmine kazan-
dırılmıştır. Çarşı Mahallesi’nde yer alan mekânda bugün 
ağırlıklı olarak el yapımı eşya ve yöresel ürünlerin satışı 
yapılmaktadır. Bedesten, tarih boyunca Evliya Çelebi dâhil 
pek çok gezginin bahsettiği bir ticaret merkezi olmuştur. 

Sayıları oldukça azalmış olan ve varlığını devam ettirme-
ye çalışan hamamlar, yüzyıllarca Osmanlı kültürünün en 
önemli ögelerinden olmuştur. Hamamlar tarih boyunca 
Türkler için sadece temizlik amacıyla gidilen yerler değil 
sosyal hayatın da önemli unsuru olarak dikkat çekmiştir. 
Hamamlar, özel kutlama günlerinin de mekânı olmuş;  ge-
lin hamamı, damat hamamı, adak hamamı, asker hama-
mı ve  bayram hamamı gibi isimlerle anılmıştır. Hamam 
kültürü “Hamama giren terler.”, “Eski hamam, eski tas” 
gibi ifadelerle Türk dilinde karşılık bulmuştur. Türk kültü-
rünün dünyada en çok bilinen miraslarından olan hamam-
lar, geçmişteki işlerliğini bugün büyük oranda kaybetse de 
bazıları zamana direnerek kent insanına hizmet verme-
ye devam etmektedir. Paşa Hamamı (16. yy.), Meydan 
Hamamı (19. yy.), Sekiz Direkli Hamam (18. yy.), Fatih 
Hamamı (15. yy.) bunların en önemlileridir. 
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6. Kaleler ve Surlar
Anadolu’daki tarihî kentlerin birçoğunun merkezinde kentin köklü geç-
mişini yansıtan, surlarla çevrili bir kale yer alır. Trabzon, tarihî kalesi 
ve onu çevreleyen surlarıyla pek çok tarihçiye göre Anadolu’da bunun 
en iyi örneğidir. Trabzon Kalesi’nin yapıldığı zamanı gösteren kesin 
bir bilgi bulunmamaktadır. Kale’nin Pontus Krallığı Dönemi’nde inşa 
edildiği düşünülmektedir. 

Yazılı kaynaklara göre Trabzon’da yer alan surların geçmişi MÖ 5. 
yüzyıla kadar gitmektedir. Kentin fiziki yapısının belirleyicisi olan sur-
lar, inşa edildiği tarihten Osmanlı Dönemi’nin sonlarına kadar çeşitli 
onarım ve değişimler görmüş, bununla beraber özgünlüğünü büyük 
ölçüde koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Yukarı Hisar, Orta Hi-
sar ve Aşağı Hisar olarak 3 bölümden oluşan tarihî surlar, Kuzgun-
dere ve İskeleboz (İmaret) Deresi arasındaki yüksek kayalar üzeri-
ne kurulmuştur. Kale’nin doğusunda ve batısındaki bu derin vadiler 
kentin savunmasının ana parçasını oluşturmuştur. Şehrin ilk yerleşim 
alanının bu bölge olduğu bilinmektedir. 

Yukarı Hisar
İç Kale olarak da adlandırılan bu bölüm Trabzon Kalesi’nin en eski ta-
rihe sahip kesimidir. Surların güney bölümünü oluşturan İç Kale, ken-
tin diğer kısımlarına göre yerleşimin en üst kesiminde yer almaktadır. 
Bu bölüm, Bizans Dönemi’nde idari ve askerî yönetim merkezi olarak 
kullanılmıştır.

Orta Hisar
Kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına bir alanı kaplar. Osmanlı 
Dönemi’nde şehrin yönetim merkezi olan bu bölgede Trabzon valileri 
görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da valilik yaptığı sı-
rada oğlu Şehzade Süleyman (Kanuni) burada doğmuştur. Orta Kale 
de denilen bu bölümde Yukarı Hisar’a açılan kapılar, Aşağı Hisar ve 
batıya açılan Zindan Kapısı, doğuya açılan Tabakhane Kapısı ve gü-
neydoğuya açılan Yenicuma Kapısı vardır.
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Görsel: Zağnos Burcu

Trabzon
Kalesi
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Aşağı Hisar
Kuzey Hisar ya da Aşağı Kale olarak da bilinen bu bölüm, surların en geniş ve 
yıkıma en çok maruz kalan kısmıdır. Surların bu bölümü, kentin kuruluşundan bu 
yana en yoğun ticari faaliyet alanı olmuştur. Dükkânlar, hanlar, hamamlar burada 
toplanmıştır. Aşağı Hisar’ın Zağnos Burcu ile köprü arasında İmaret Kapısı, batı-
ya açılan Sotka Kapısı, limana açılan Moloz ve Mumhane kapıları vardır.

Ağırlıklı olarak şehir merkezi ve kıyı şeridinde olmak üzere Trabzon’da çok sayı-
da tarihî kaleye rastlamak mümkündür. Bu kalelerin birçoğu binlerce yıllık geçmi-
şe sahiptir. Bu durum Trabzon’un tarihî köklerinin ne kadar eskiye dayandığının 
kanıtıdır. Trabzon Kalesi’nden başka, kent sınırları içinde farklı dönemlere ait pek 
çok kale bulunmaktadır. Ceneviz, Venedik, Rum, Bizans, Roma gibi kültürlerin 
izini taşıyan kaleler şunlardır: Kalepark/Güzelhisar (Ortahisar), Akçakale (Akça-
abat), Araklı Kalesi (Araklı), Kalecik Kalesi (Araklı), Aho Kalesi (Araklı), Taşgeçit 
Kalesi (Araklı), Klita Kalesi (Çarşıbaşı),  Kalegüney Kalesi (Beşikdüzü), Hortokop 
Kalesi (Maçka), İvyan Kalesi (Of), Ortamahalle Kalesi (Sürmene), Ağasar Kalesi 
(Şalpazarı). 

7. Köprüler, Çeşmeler ve Su Kemerleri
Trabzon sınırları içinde yapılmış olan su mühendisliği eserleri kentin tarihî zen-
ginliğinin unsurlarındandır. Trabzon kent merkezinde üç adet tarihî köprü bulun-
maktadır. Bunlardan ikisi Tabakhane ve Zağnos adlı köprülerdir. Bu köprüler ken-
tin eski merkezi olan Ortahisar’da yer alır. Diğeri ise Değirmendere Köprüsü’dür. 
Tabakhane Köprüsü, Ortahisar’ın doğusundaki Kuzgundere üzerinde inşa edil-
miştir. Roma Dönemi’nde 1. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprü, dünyada 
hâlâ kullanılabilen en eski köprülerdendir. Köprü, son hâline 19. yüzyılda kavuş-
muştur.
Zağnos Köprüsü, Roma Dönemi’nde inşa edildiği tahmin edilen Köprü, Orta-
hisar ile Atapark’ı birbirine bağlamaktadır. Köprü, ismini Fatih Sultan Mehmet 
Dönemi’nde Trabzon’da sancak beyliği yapan Zağnos Paşa’dan almaktadır. 
Değirmendere Köprüsü, 1891 yılında Trabzon’un köklü ailelerinden Nemliza-
deler tarafından yaptırılmıştır. Değirmendere’nin üzerinde inşa edildiği için aynı 
isimle anılmaktadır. 
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Görsel: İmaret Su Kemeri

Görsel: Zağnos Köprüsü

Görsel: Değirmendere Köprüsü

Tabakhane
Köprüsü
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Çeşmeler, Osmanlı Dönemi’nde şehirlerdeki mahalle kültürünü oluşturan 
önemli unsurlardandır. Şehirlerin en uygun yerlerinde inşa edilen çeşmeler, 
insanların su ihtiyacını karşılamakla beraber bulundukları mahalleye estetik 
değer de katmıştır. Trabzon’da Osmanlı Dönemi’nde kaynak sulardan bes-
lenen 100’e yakın çeşme yapılmıştır. Günümüzde bunlardan 39 tanesi tespit 
edilmiştir. 16’sı kullanılmakta olan bu yapılardan Abdullahpaşa, Liman, Kıroğ-
lu ve Ortahisar Çeşmesi süsleme ve silme teknikleriyle dikkat çekmektedir.

Su kemerleri, suyu uzak yerlerden yerleşim merkezlerine taşımak için ta-
sarlanmış yapılardır. Bu yapılar mimarlık ve mühendislik harikasıdır. Trabzon 
şehrinin insanları da kentin su ihtiyacını yüzyıllarca su kemerleri ile karşı-
lamıştır. Kent merkezinde üç adet su kemeri bulunmaktadır. Bunlar İmaret, 
Kuzgundere ve Kavaklı adlı su kemerleridir.
İmaret Su Kemeri
Trabzon Kalesi’ne batıdan su taşıyan beş gözlü bir su kemeridir. İmaret De-
resi üzerinde inşa edilen yapı 13. yüzyıla aittir.
Kuzgundere Su Kemeri
Yenicuma ile Kale arasındaki Kuzgundere üzerinde inşa edilmiştir. İki gözlü 
yapının 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.
Kavaklı Su Kemeri
Boztepe’nin batı yamacında yer alan, tek gözlü bir yapıdır. 13. yüzyılda ya-
pıldığı tahmin edilmektedir.

Görsel: Ortahisar Çeşmesi

Görsel: Abdullahpaşa Çeşmesi

Görsel: Ayasofya ÇeşmesiGörsel: İmaret Su Kemeri
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Görsel: Ortahisar Çeşmesi

Görsel: Abdullahpaşa Çeşmesi

Görsel: Ayasofya Çeşmesi

Zamanda Yolculuk
Trabzon’da bulunan tarihî han, hamam, köprü ve surlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz mekânın özel-
liklerini bilgi kartına yazınız. Belirlediğiniz yapıya bir yolculuk yaptığınızı hayal ediniz. Arkadaşları-
nızın tarihî yapıyla ilgili sorularını cevaplayınız. 

BİLGİ KARTI

TARİHÎ MEKÂNIN ADI
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TÜRÜ
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YERİ
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YAPILDIĞI YÜZYIL
................................
................................
................................
................................
................................
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ETKİNLİK
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c. Bilim, Eğitim ve Sanat Merkezleri 
Trabzon Sanatevi, şehirde faaliyet gösteren çeşitli sa-
nat derneklerinin 2007’de bir araya gelmesi ile kurulmuş-
tur. Sanatevi’ne üye dernekler bağımsız ya da ortaklaşa 
olarak çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Ulusal ve ulus-
lararası düzeydeki bu etkinliklerde söyleşi, panel, imza 
günü ve atölye çalışmalarına da yer verilmektedir. Şeh-
rin kültür ve sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan 
Trabzon Sanatevi, Gazipaşa Mahallesi’ndeki eski valilik 
konağında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Trabzon’da kültür sanat alanında çalışmalar yürüten Tev-
fik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi, Trabzon Valiliğine 
bağlı olarak 2001’de açılmıştır. Kurumun temel amacı 
Trabzon’da yaşayan insanları kültür sanat faaliyetlerine 
dâhil etmektir. Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezin-

deki eğitimler bire bir veya gruplar hâlinde gerçekleştiril-
mektedir. Müzik, resim, dans, halk oyunları, tiyatro, bale, 
fotoğraf, diksiyon, satranç, hızlı okuma gibi pek çok alan-
da eğitim faaliyetlerini sürdüren Tevfik Serdar Kültür ve 
Sanat Merkezi Uzun Sokak’tadır.

Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi, şehrin kültü-
rel gelişimine katkı sağlamak, şehir insanına tiyatroyu 
sevdirmek, kültür ve sanat hayatını canlı tutmak ve Ak-
çaabatlı usta sanatçının adını yaşatmak amacıyla Akça-
abat Belediyesi tarafından 2009 yılında açılmıştır. Sanat 
Merkezi’nde konferans, müzik, tiyatro vb. etkinliklerin ya-
pılabileceği bir salon, geniş bir fuaye ve çalışma odası 
bulunmaktadır.
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Görsel: Trabzon Sanatevi Görsel: Erol Günaydın Sanat MerkeziGörsel: Tevfik Serdar Kültür ve 
Sanat Merkezi

Görsel: Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel: Halk Eğitim Merkezi

Görsel: Kodlama Eğitimi Merkezi

Görsel: Güzel Sanatlar Galerisi
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Görsel: Erol Günaydın Sanat Merkezi

2001 yılında açılan Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi 
okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğ-
rencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini ge-
liştirmeleri yönünde faaliyetler sürdürmektedir. Genel yetenek, müzik ve 
resim alanlarında projeler üreten Merkez, üniversiteler ve TÜBİTAK gibi 
kurumlarla da iş birliği içinde çalışmalar yapmaktadır. Kurum, ulusal ve 
uluslararası düzeyde etkinlik ve yarışmalara katılmaktadır. Bu etkinlik-
lerde öğrenciler özgün ve yenilikçi çalışmalarla ödüller kazanmaktadır. 
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Esentepe Mahallesi’n-
deki binasında çalışmalarını sürdürmektedir.

Okul dışı öğrenme ve bireysel gelişim imkânı sunan halk eğitim mer-
kezleri sosyal ve kültürel alanlardaki eğitim faaliyetleri ile şehir insanına 
hizmet etmektedir. Trabzon genelinde ilçelerdekilerle beraber toplam 18 
halk eğitim merkezi vardır. Bu merkezlerde okuma yazma kursları, mes-
leki teknik, sosyal ve kültürel kurslar düzenlenmektedir. Merkezlerdeki 
eğitim faaliyetleri her yaşa, sosyal statü ve kültür düzeyine hitap etmek-
tedir. Halk eğitim merkezleri, etkinliklerini cezaevi, köy ve mahallelerde 
sağlanan uygun mekânlar, okullar gibi ihtiyaç duyulan yerlerde de dü-
zenleyebilmektedir. 
          
Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi 
Merkezi 2018’de faaliyete geçmiştir. Bilgisayar bilimleri ve kodlama 
alanında eğitimlerin yer aldığı Merkez, öğrenci ve öğretmenlere eğitim 
vermektedir. Teknoloji alanında ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin 
hayallerini projelendirip geliştirebileceği kurum, Trabzon’daki yeniliğe 
açık insanlara fırsatlar sunmaktadır. Oyun temelli blok, grafik tasarım, 
arduino, medya üretimi, siber güvenlik, algoritmik düşünme ve lego 
gibi kursların verildiği eğitim kurumu Gülbaharhatun Mahallesi’nde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.     

1975’te açılan Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi, faaliyetlerini bugüne 
kadar aralıksız sürdürmektedir. Galeri, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
pek çok sanatçının eserlerinin sergilenmesine imkân sağlamıştır. Yıllık 
sergi sayısı yirmiyi aşan mekânı her yıl ortalama 50 bin sanatsever ziya-
ret etmektedir. Uluslararası resim sergilerine de ev sahipliği yapan Ga-
leri’de her yıl “Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Resim 
Sergisi” düzenlenmektedir. Gelecek nesillere pek çok alanda sanatsal 
imkânlar tanıyan Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi, Ortahisar Mahalle-
si’ndeki eski valilik binasında sanatseverlerin hizmetindedir. 

Görsel: Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel: Halk Eğitim Merkezi

Görsel: Kodlama Eğitimi Merkezi

Görsel: Güzel Sanatlar Galerisi
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d. Sinemalar                   
Sinema kültürü, ülkenin diğer bölgelerine göre Trabzon’da erken dönemde 
oluşmuştur. Kent insanının sinema ile tanışması Birinci Dünya Savaşı son-
rasına kadar gider. O dönemde Meydan Parkı’nda bulunan bir binada tek 
makine ile parça parça film gösterimleri yapılırdı. 1923’ten sonra bu binada 
Turan Sineması adıyla dönemin meşhur filmleri halkın gösterimine sunulur-
du. Kimi zaman sessiz film gösteriminden önce ve filmler arasında piyano 
ve keman eşliğinde müzik dinletileri gerçekleştirilirdi. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İstanbul ve Ankara ile aynı günlerde Trabzon’da 
da yeni sinema filmleri gösterime giriyordu. Şehrin çeşitli yerlerindeki sine-
ma salonları ve açık havada rahat şekilde film izlenebilen yazlık sinema 
bahçelerinde insanlar bu yeni filmleri izleme fırsatı buluyordu. Yıldız, Şehir, 
Majik, Sümer, Millet Bahçesi, Güzelhisar, Panorama, İpek, Atlas, Lale, Sa-
ray, Melek, Konak, Sahil, İnci, As gibi isimlerle şehir insanına hizmet eden 
sinemalar Trabzon şehir kültürünün oluşmasında etkili olmuştur. Sinema 
salonları yalnız şehir merkezinde değil ilçelerde de açılmış ve oradaki in-
sanların da bu sanat dalıyla buluşması sağlanmıştır. 2019 itibarıyla Trab-
zon’da dört sinema vardır. 
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e. Tiyatrolar                           
Trabzon’un tiyatroyla tanışması 1400 yıl önceye dayanır. 
Dönemin yöneticilerinin emriyle şehirde antik tiyatrolar 
yapılmıştır. Günümüzde ise bu eserlerden herhangi bir iz 
kalmamıştır. Trabzon’da tiyatro, 19. yüzyıla kadar farklı 
milletlerin kendilerine özgü geleneksel halk tiyatrosu fa-
aliyetleri şeklinde varlığını sürdürmüştür. Özellikle şehir 
merkezinde ve köy meydanlarında temsiller sunulmuş, 
bu temsillerde genel olarak güldürücü ve eleştirel oyunlar 
sergilenmiştir. 

1880’li yıllarda Trabzon’da valilik yapan Direktör Ali Bey, 
şehirde modern tiyatroyla ilgili ilk çalışmaları başlatmıştır. 
O dönem Trabzon’a gelen tiyatro grupları özellikle Vali Ali 
Bey tarafından desteklenmiştir. İstanbul’dan gelen çeşitli 
tiyatro grupları Trabzonlulara pek çok oyun sergilemiştir. 
Cumhuriyet Dönemi ile Trabzon’daki tiyatro çalışmaları, 
dönemin spor kulüpleri (İdmanocağı, Gençlerbirliği, İd-
mangücü, Necmiati vb.) ve Halkevi’ne bağlı Temsil Kol-
ları aracılığıyla sürdürülmüştür. Şehir, oyunların rahatça 
sergileneceği 1000 kişilik tiyatro salonuna 1939’da ka-
vuşmuştur. Salonda sergilenen ilk oyun Necip Fazıl Kı-
sakürek’in “Tohum” adlı eseridir.

Trabzon kültür ve sanat ortamına canlılık getiren Devlet 
Tiyatrosu, 1987’de kurulmuştur. Tiyatro, 7 Ekim 1987’de 
Necati Cumalı’nın “Boş Beşik” adlı oyunuyla perdelerini aç-
mıştır. Devlet Tiyatrosu oyunlarını daha çok Haluk Ongan 
Sahnesinde, bazen Hüseyin Kazaz ve Hamamizade Kültür 
Merkezinde sergilemiştir. Başta İstanbul ve Ankara olmak 
üzere diğer bölge tiyatroları da zaman zaman Haluk On-
gan Sahnesinde oyunlarını sergilemektedir. Faaliyetleriyle 
şehirde sanat dolu günlerin yaşanması sağlayan kurum, 
gelenekselleşen “Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro 
Festivali”ne de ev sahipliği yapmaktadır. 2000 yılından beri 
düzenlenen Festival, dünyanın birçok ülkesinden gelen in-
sanları sanatın evrensel diliyle Trabzon’da bir araya getir-
mektedir.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Tiyatro 
Mizah Sanatı Derneği, Tiyatro Zinos, Trabzon Büyükşehir 
Tiyatrosu Derneği, Tiyatro Çocuk, Trabzon Şehir Tiyatrosu 
Derneği, Trabzon Umut Tiyatrosu gibi adlarla resmî ve özel 
oluşumlar şehirdeki tiyatro kültürünü sahneledikleri oyun-
larla sürdürmektedir. 
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f. Sanat Etkinlikleri ve Şenlikler                 
Kültür ve sanat şehri Trabzon, mazisinde olduğu gibi günümüzde de bu alanda Türkiye’nin örnek şehirlerindendir. Farklı 
medeniyetlerin izlerini taşıyan şehir, ulusal ve uluslararası pek çok sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır. Trabzon’da 
gerçekleştirilen bu etkinlikler, kent kimliğinin oluşması ve devam etmesinde önemli rol oynamaktadır.

1. Trabzon Uluslararası Sanat Günleri
Şehirdeki en etkin sanat merkezi olan Trabzon Sanatevi tarafından her yıl düzenlenen 
sanat şölenidir. 2009’dan beri gerçekleştirilen uluslararası Sanat Günleri’nde sergi, ti-
yatro, fotoğraf ve film gösterimi, konser, söyleşi, panel, imza günü ve atölye çalışması 
gibi çok çeşitli etkinlikler yer almaktadır.       
  
2. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali (International Black Sea Theatre Festival) 
Sanatın evrensel diliyle birçok ülkeyi bir araya getiren Uluslararası Karadeniz Tiyatro 
Festivali’nin ilki 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta Karadeniz’e kıyısı olan 6 
ülkenin katılımıyla yapılmış, 2006’dan itibaren tüm dünya ülkelerinin davet edildiği bü-
yük bir festivale dönüşmüştür. Her yıl mayıs ayında düzenlenen Festival, Türkiye’deki 
en önemli tiyatro faaliyetlerindendir. Festival’de dünya çapındaki yönetmen ve oyun ya-
zarlarının katılımıyla atölye çalışması, söyleşi, konferans ve sergiler düzenlenmektedir. 
Festival’i yılda yaklaşık 6 bin izleyici takip etmektedir.

3. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi 
1974 yılından itibaren her yıl açılan sergi, bu yönüyle ülkedeki en önemli sanat faaliyet-
lerindendir. Sergi, kentteki sanatseverlerin kültür ve sanat yaşamına canlılık kazandı-
ran Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenmektedir

4. Trabzon Opera ve Bale Günleri 
Devlet Opera ve Balesi tarafından Trabzon’da 2017’den beri her yıl gerçekleştirilmek-
tedir. Etkinliğin temel amacı opera, bale ve klasik müzik alanlarında tanıtım faaliyetleri 
yapmaktır. Yerel kültürün evrensel sanatlarla birleştiği etkinlikler, şehirdeki çeşitli kültür 
merkezlerinde düzenlenmektedir.

5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi  Kitap Fuarı 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda yayınevinin katılımıyla her yıl 
düzenlenen kitap fuarıdır. İmza günü ve söyleşi programlarının yer aldığı fuar, 2014’ten 
bu yana şehrin önemli kültürel etkinliklerindendir. 
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6. Trabzon Kitap ve Kültür Şöleni 
2014 yılından itibaren düzenlenmekte olan etkinlik; şair, yazar, gazeteci ve okurları bir 
araya getirmektedir. Her yıl önemli bir kişinin anısına düzenlenen fuar, Trabzon kültür 
ve sanat ortamına renk katmaktadır.

7. Akçaabat Erol Günaydın Tiyatro Günleri 
Akçaabatlı tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın (1933-2012) anısına her yıl dü-
zenlenen etkinliğin ilki 2011’de yapılmıştır. Tiyatro Günleri; kültürel gelişime katkı sağ-
lamak, tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak gibi amaçlarla 
gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde Trabzon’daki tiyatro gruplarının yanı sıra farklı ille-
rin devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar da sahne almaktadır. 

8. Akçaabat Uluslararası Müzik ve Halk Oyunları Festivali 
İlki 1990 yılında gerçekleştirilen Festival zamanla geleneksel hâle gelmiş ve uluslara-
rası kimlik kazanmıştır. Festival; kentin tarihî, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılma-
sında önemli rol oynamaktadır. Festival’de yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyun-
ları gruplarının dans gösterileri, konserler, sportif faaliyetler, fotoğraf sergileri ve kortej 
yürüyüşü gibi etkinlikler yer almaktadır. Festival boyunca yöre insanı, kendi kültürünü 
yaşayıp tanıtma ve başka kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadır.

9. Trabzon Uluslararası Edebiyat Festivali 
İlk olarak 2014’te gerçekleştirilen Festival, Trabzon’daki çeşitli kurum ve kuruluşların iş 
birliği ile düzenlenmektedir. İlçeleri de kapsayan Festival’de konferans, panel, söyleşi, 
imza günü, kültür gezisi gibi etkinliklere yer verilmektedir. Uluslararası düzeyde ger-
çekleştirilen Festival ile farklı kültürlerin edebiyat yoluyla birbirlerini tanıması, yerli ve 
yabancı yazarlarla okurların buluşması amaçlanmaktadır. 

10. Trabzon Mizah Festivali 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mizah Sanatı 
Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen Festival’in ilki 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Türk 
mizahının usta isimleri ile mizaha düşkün Trabzon insanının buluştuğu Festival’de pa-
nel, sergi, sahne gösterisi ve atölye çalışması gibi etkinlikler yer almaktadır. 

11. Trabzon Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi 
İlki 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Mizahı bir yaşam biçimi olarak gören Trabzon in-
sanının bu yönünü canlı tutan etkinlik, her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Etkinlikte 
karikatür, fotoğraf ve heykel sanatına ait eserler sergilenmektedir. 
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12. Trabzon Uluslararası Resim Festivali 
2008’den itibaren gerçekleştirilen Festival, Trabzon merkezli uluslararası 
bir kadın sanat derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile 
düzenlenmektedir. Trabzon’un ev sahibi olduğu Festival, bölgede uluslara-
rası düzeyde gerçekleştirilen en önemli sanat etkinliklerindendir. Festival, 
onlarca ülkeden birçok kadın sanatçıyı bir araya getirmektedir. Festivalde 
Brezilya, Almanya, Japonya, Filistin ve Rusya gibi farklı ülkelerden gelen 
kadın sanatçılar Trabzonlu sanatseverlerle buluşmaktadır. 

13. Trabzon Uluslararası Horon Festivali 
İlki 1-4 Ağustos 2019’da Meydan Parkı’nda düzenlenmiştir. “9 Ülke El Ele 
Hayde Horona” sloganıyla gerçekleştirilen Festival’e Türkiye’nin yanı sıra 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, 
Meksika, Rusya ve Yunanistan’dan dans ekipleri katılmıştır. Trabzon halkı-
nın ve turistlerin yoğun ilgisini çeken Festival, yaş ve cinsiyet ayrımı olma-
dan farklı kültürlere ait pek çok insanı bir araya getirmiştir.

E-Posta ile Faaliyete Davet
Trabzon’da düzenlenmekte olan sanat etkinliği/şenliklerden biri-
ni seçiniz. Seçtiğiniz faaliyeti tanıtan bir davet metni hazırlayınız. 
Hazırladığınız metni e-posta ile bir arkadaşınıza gönderiniz.

ETKİNLİK

Ayasofya
Camisi 

yanındaki 
kule
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Yağız ve Elif çok heyecanlıydı. Üç yıldır görmedikleri ba-
baannelerinin yanına, Trabzon’a gideceklerdi.  Bavullarını 
akşamdan hazırladılar. Heyecanla yataklarına girip uyu-
dular.  Sabah erkenden kalkıp kahvaltılarını sevinç içinde 
yaptılar. Babaları birazdan “Hayde!” diyecek, evden çıkıp 
Gülcemal vapuruna yetişmek için iskeleye gideceklerdi. 

Martı çığlıklarının satıcı seslerine karıştığı sıcak bir tem-
muz sabahı çocuklar babalarıyla Gülcemal vapuruna 
bindiler. Dalgaların hışırtıları Yağız ile Elif’in heyecanla 
atan kalbine bir rahatlık veriyordu. Vapurun kalkış düdü-
ğü, “Güle güle”, “Allah’a ısmarladık” nidalarına karışarak 
iskelede yankılandı. Yağız ve Elif ele ele tutuşmuş, is-

keleden yavaş yavaş uzaklaşan vapurun güvertesinden 
İstanbul’un camilerine, sırtlarına hayranlıkla bakıyorlardı. 
Ne muhteşem camiler, konaklar varmış İstanbul’da!  Trab-
zon’da da böyle camiler, konaklar var mıydı? İçlerinde 
şimdiden bir merak, her yeri gezip görme, tanıma isteği 
oluşmuştu. Şimdi Trabzon’da olsalar, sokak sokak gez-
seler, tepelerine çıksalar, oralardan şehri doya doya sey-
retseler.

İstanbul’dan iyice uzaklaştılar. Baba, çocukların merakını 
artırmak için  “İlk uğrayacağımız şehir neresi, biliyor mu-
sunuz?” diye sordu. Çocuklar şaşkınlık içinde babalarının 
yüzüne baktılar. Yağız “Neresi? Çabuk söyle babacığım!” 
dedi. Çocuklarının yüzüne sevgiyle bakan baba, “Hemen 
söylemem, tahmin edin bakalım.”  dedi. Elif “Samsun 
mu?” dedi. Baba “Hayır” deyince Yağız “Sinop” diye bağır-
dı. Baba kahkaha atarak “Hayır, bilemediniz. Zonguldak, 
Zonguldak olacaktı.” dedi. Evet, vapur ilk önce Zongu-
lak’a, sonra İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’a 
uğrayacak, ardından Trabzon’a varacaktı. 

“Peki, bu vapurun ismi neden Gülcemal çocuklar?” diye 
sordu baba ve hiç duraksamadan “Bu vapurun da bir 
hikâyesi var, anlatayım mı size?” dedi. Çocuklar meraklı 
gözlerle “Hemen anlat, hemen!” dediler.  
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Bir Trabzon Macerası: Gülcemal
Elif ve Yağız isimli iki kardeş, babaanne-
lerini ziyaret amacıyla Trabzon’a gelmiştir. 
Aşağıda kardeşlerin ziyaretlerini anlatan bir 
hikâye yer almaktadır. 

Yarım kalan hikâyeyi tamamlayınız.

5.2. Tarihî ve Kültürel Mekânları İnceleme

ETKİNLİK
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Gülcemal ilkin bir İngiliz vapuru olarak yapılmış. 
Adı da Germanic’miş. İlk seferini Liverpool Lima-
nı’ndan New York’a yapmış. Daha sonra aynı gü-
zergâhta pek çok sefer yapmış, 1911’de bu vapuru 
satın almışız. Adını da Sultan V. Mehmet Reşat’ın 
annesinin isminden esinlenerek “Gülcemal” koy-
muşuz. Gülcemal, gül yüzlü demek. Gülcemal, 
askerlerimizi önce Yemen’e sonra Balkan Savaş-
ları’nda Rumeli’den İstanbul’a taşımış. I. Dünya 
Savaşı’nda pek çok görevde kullanılmış. Hatta 
bir İngiliz gemisi tarafından torpille vurulmuş, ağır 
yara almış. Savaşın ardından yine Ege ve Akde-
niz’de yolcu taşımak amacıyla yıllarca hizmet ver-
miş. Şimdi de İstanbul -Trabzon arasında bizim 
gibi yolcuları sevdiklerine kavuşturmakta, aynı za-
manda posta hizmeti de sunmakta. 

Babalarının dediği gibi Gülcemal sırayla adı geçen 
şehirlere uğradı. Yolcular indi, yolcular bindi.  Va-
purdan koca koca çuvallar, kasalar, bavullar indi-
rildi. Tekrar başka çuvallar, bavullar taşındı vapura 
insan kalabalıkları içinde. Başka şehirler, başka 
insanlar, başka yükler… Elif ve Yağız tüm olup 
bitenlere güverteden şahit oluyordu. Bazen kala-
balıklardan, gürültüden, patırtıdan korkuyor bazen 
başka şehirlere varmanın sevincini yaşıyorlardı. 

Nihayet Trabzon’a vardılar. 
Küçük sokakları, camileri, hanları, hamamlarıyla 
başka bir şehir, başka bir dünya vardı burada. Ye-
mekler başka, insanlar başka, sokaklar başka…

Babaannelerinin evi Trabzon’a hâkim, yüksekçe 
bir yer olan Boztepe’deydi. Çocuklar evin balko-
nundan, denize, evlerin çatılarına bakıyor,  meraklı 
gözlerle şehirlerini inceliyorlardı.
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5.3. Tarihî Şahsiyetler, Sanat, Edebiyat, Müzik, Spor ve Bilim İnsanları 

a. Devlet Adamı ve Siyasetçiler
1. Yavuz Sultan Selim (1470-1520) 
Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahıdır. 17 yaşında iken babası tarafından Trabzon’a sancakbeyi olarak atanmıştır. 50 yıllık 
ömrünün 24 yılını Trabzon’da geçiren Yavuz Sultan Selim, padişahlık yolunda, buradaki idarecilik yıllarında çok büyük tecrübe-
ler kazanmış, devlet yöneticiliği ve askerî kişiliğini iyice geliştirmiştir. Şehzade, kuyumculuk sanatını Trabzon’da öğrenmiş, oğlu-
na (Kanuni) da bu mesleği öğreterek hünerli bir kuyumcu olmasını sağlamıştır. Bölge insanının karakteristik özelliklerini taşıyan 
Şehzade, cesur ve gözü pek bir kişilik olarak bu şehirde gelişip olgunlaşmıştır. 1512 yılında tahta geçen Yavuz Sultan Selim, 
sekiz yıl süren padişahlığında Osmanlı topraklarını 2 buçuk katına çıkarmış, Anadolu’da birliği sağlamış, halifeliği Osmanlı’ya 
geçirmiş, devrinin en önemli ticaret yollarını (İpek ve Baharat Yolu) Osmanlı topraklarına katmıştır. Batı’ya gerçekleştirdiği bir 
sefer sırasında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sırtındaki şirpençe (bir tür çıban) nedeniyle 50 yaşında vefat etmiştir.

Şehzade Selim ve Balıkçı
Şehzade Selim, Trabzon’da vali iken bir gün konağın 
balkonunda oturmuş, etrafı seyrediyordu. Balıkçıla-
rın sahilden gelen seslerini dinliyor, düşüncelere da-
lıyordu. Sahilden gelen balıkçı sesleri birden acılaştı, 
çığlığa dönüştü. 
Ne olduğunu anlamak için dikkatle dinledi fakat anla-
yamadı. Uzun uzun baktı sahile doğru, epey bir ka-
labalık vardı. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı ama 
bulunduğu mesafeden görmek zordu. Hemen atına 
binip hızlıca sahile gitti. Kalabalığı birkaç omuz dar-
besiyle yarıp sordu:
−Bre! Ne oluyor burada?
Daha cevabını almadan olan biteni hemen fark etti. 
Gemicilerden biri maçunaya (ağırlık kaldırma ma-
kası) sıkışmıştı. Hem de iki bacağı birden… Yüzü 
sapsarı kesilen gemicinin bacağı kopmak üzereydi. 
Maçunaya, koca geminin ağırlığı asılıydı. Gördüğü 
manzaradan çok etkilenen Şehzade “Açsanıza ma-
çunayı!” diye gürledi.
Yaşlı bir gemi reisi Şehzade’ye saygıyla yaklaştı.
“Devletlü şehzadem, maçunayı açamayız. Buna 
insan gücü yetmez. Açsak bile gemi kızaktan çıkıp 
devrilir, mahvolur. Bunu da o istemez.” diye konuştu.
Zavallı gemici konuşanları duymuş ve Şehzade Se-
lim’i tanımıştı. Bitkin bir sesle:
−İstemem, bir can için bir gemi mahvolmamalı, diye-
rek inledi. 
Birden Şehzade’nin gözleri doldu. Kendini tutmasa 
herkesin içinde ağlamaya başlayacaktı. Dişlerini sık-
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tı ve kendinden emin bir sesle şöyle dedi:
−Kıymetli olan senin canındır aslanım. Allah’ın yardımıyla seni kurtaracağım.
Halkın hayret dolu bakışları arasında maçunanın altına girdi. Kalın gövdesini yere çakılı 
demir kazığa dayadı, kasıldı. Arkadaşlarından Malkoçoğlu Ali Bey, Şehzade’nin ne yap-
mak istediğini anlamıştı. Koca geminin ağırlığını çeken maçunayı tek başına açmaya 
çalışacaktı. Fakat bu olur iş değildi. İnsan gücü buna yetmezdi. Yetse bile Şehza-
de’nin canı tehlikeye girerdi. Bu düşüncelerle hemen atıldı.
“İzin verin, biz halledelim şehzadem.” dedi. 
Şehzade Selim, ateş saçan gözlerini Malkoçoğlu’na dikip emretti:
−Geri durun. Etrafı boşaltın. Gemi devrilirse kimse zarar görmesin.

−Fakat şevketlü şehzadem! 
Şehzade Selim aslan gibi kükredi:

−Etrafı boşaltın dedik, duymaz mısınız?
 Emre uyup etrafı boşalttılar. Başta Malkoçoğlu olmak üzere birkaç arkadaşı gelip Şeh-

zade’nin yanı başında çömeldiler. Ona bir şey olursa ne yapacak, nasıl yaşayacaklardı?
Bu esnada kalabalıktan çeşitli sesler duyuluyordu:

2. Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566)
Osmanlı padişahlarının onuncusudur. Babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sı-
rasında Ortahisar’da doğmuştur. 15 yaşına kadar Trabzon’da yaşayan Kanuni, eğitimi-
nin önemli kısmını burada tamamlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’na askerî, ilmî, ticarî 
ve sanatsal alanda en parlak dönemini yaşatmıştır. Devleti 46 yıl yöneten Kanuni Sultan 
Süleyman, Batılılar tarafından “Muhteşem” [Magnificent (Megnifisınt)] Süleyman olarak 
adlandırılmıştır. Zigetvar Seferi sırasında 73 yaşında vefat etmiştir. Anısını yaşatmak 
için Macaristan’ın Zigetvar şehrinde ve Trabzon’da 1994-1995 yıllarında Türk–Macar 
Dostluk Parkları oluşturulmuş, bu parklarda Kanuni’ye ait birer anıt yapılmıştır.

−Bir gemicinin canı için kendi canını tehlikeye atıyor bre!
−Böyle bir kumandanın ardında ölüme gitmek bile zevk!
−Maçunaya ben sıkışmak isterdim!
Şehzade Selim olanca gücüyle maçunanın kasnağını itmeye koyuldu. 
Çok güçlüydü. Tek yumrukta bir boğayı yere serebiliyordu. Fakat bu işi başarabilecek miydi?
“Ya Allah, bismillah!” diyerek maçunaya abandı. Birden halatlar gevşedi, maçuna boşaldı, sıkışan gemici kurtuldu. Gemi gürül-
tüyle devrildi. Şehzade Selim, ağır ağır geri çekildi. Yaralı gemicinin başını dizine koyup saçını okşadı. Merhamet ve sevgi dolu 
sesle:
−İyileşeceksin aslanım! Allah’ın izniyle iyileşeceksin!, dedi.
Gemici, Şehzade’ye sarılmış, hıçkırıklarla ağlıyordu. Fakat bu ağlayış acıdan değil sevinçtendi. Şehzade’nin kendi canını hiçe 
sayan bu davranışı karşısında acısını unutuvermişti. Kurtulan gemici, cesur Şehzade’nin gözlerine bakıp şöyle dedi:
Senin yolunda ölüm ne ki şehzadem, ölüm ne ki?
Şehzade, ağır ağır doğruldu:
−Benim yolumda değil Allah yolunda, Kur’an yolunda, Peygamber yolunda ölüm ne ki?, dedi.
Gemiciyi hekimine emanet eden Şehzade, derin düşüncelerle atını konağına doğru sürdü. Bu insanlar kendisiyle olduğu müd-
detçe dünyayı fethetmek bile zor görünmüyordu ona.
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3. Ali Şükrü Bey (1884-1923)
Millî Mücadele Dönemi’nin Trabzon milletvekilidir. Lisede askerî denizcilik eğitimi almış, 
1904’te donanmaya katılmıştır. Genç yaşından itibaren düşünce ve yayın dünyasının içinde 
yer almıştır. Ali Şükrü Bey, sadece düşünce adamı olarak değil bir eylem adamı olarak da 
yaşamıştır. İlerleyen zamanda siyasete girerek fikrî mücadelesini bu alanda devam ettirmiştir. 
Mert, cesur ve sözünü esirgemeyen kişiliği ile inandığı doğrular istikametinde mücadelesini 

sürdürmüştür. Siyasi çekişmeler sonucu 1923 yılında Ankara’da öldürülmüştür. 39 yaşında hayata veda eden Ali 
Şükrü Bey’in mezarı Boztepe’dedir. 

4. Faik Ahmet Barutçu (1894-1959)
Türk siyaset tarihinin önemli ve renkli simalarındandır. Trabzon’da doğmuştur. İlk ve orta öğre-
nimini doğduğu şehirde yaptıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve ardından Trab-
zon’a dönmüştür. 1918’de Trabzon’da, Anadolu’daki Millî Mücadele’yi destekleyen “İstikbal” 
adlı gazeteyi kurmuştur. 1939’da Trabzon’dan milletvekili seçilmiştir. Hasan Saka hükümetle-
rinde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapmıştır. Uzlaştırıcı, hoşgörülü, saygılı ve esprili kişiliğe sahip 
olan Barutçu, Meclis’te saygı ve ilgi ile izlenen bir siyasetçi olmuştur. 

5. Hasan Saka (1885-1960)
Trabzon’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon ve İstanbul’da tamamlamıştır. 1908’de 
Mülkiye Mektebini birincilikle bitirmiş, kazandığı sınavın ardından öğrenim görmek için Paris’e 
gitmiştir. 1912’de Paris Siyasal Bilgiler Okulundan mezun olmuştur. Son Osmanlı Parlamen-
tosunda Trabzon milletvekili olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Mec-

lisinin kuruluşundan sonra yine Trabzon milletvekili seçilmiştir. Lozan Konferansı’na üye olarak katılmıştır. Ticaret 
ve maliye bakanlığı, Millet Meclisi başkan vekilliği, dışişleri bakanlığı, başbakanlık yapmıştır. İstanbul’da vefat eden 
Hasan Saka’nın “İlm-i İktisat” ve “Dış Ticaret ve Gümrük Politikası” adlı iki kitabı vardır.
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6. Cevdet Sunay (1899-1982)
Trabzon’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük ve Edirne’de tamamlamıştır. 
Kuleli Askerî Lisesine girmiş, henüz öğrenci iken I. Dünya Savaşı’nda topçu zabiti adayı olarak 
görev almıştır. Millî Mücadele’ye katılmış, Maraş ve Antep’te Fransızlarla çarpışmıştır. Eskişe-
hir ve Sakarya savaşları ile Büyük Taarruz’a katılmış, İzmir’in kurtarılmasında görev almıştır. 28 
Mart 1966 tarihinde TBMM’de yapılan seçimde Türkiye’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yedi 
yıl sürdürmüştür. İstanbul’da vefat eden Cevdet Sunay’ın Çaykara ilçesinin Ataköy Mahallesi’nde yer alan doğduğu 
ev, 2001’de Cevdet Sunay Anı Evi’ne dönüştürülerek ziyarete açılmıştır. 

7. Adnan Kahveci (1949-1993) 
Güzel ahlakı, üstün zekâsı, yenilikçi fikirleri ve projeleri ile Türk siyaset tarihinde örnek bir 
isim olan Adnan Kahveci, Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Öğrenim hayatı eşsiz ba-
şarılarla dolu olan Kahveci, alışkanlığa dönüşecek birinciliklerinin ilkini çocukken elde etmiş, 
ulusal bir gazetenin düzenlediği ilkokullar arası bilgi yarışmasında birinci olmuştur. 1966 
yılında Kabataş Lisesini de birinci olarak bitirmiş, aynı yıl yapılan üniversite sınavında 180 

sorunun tamamına doğru cevap vererek yine Türkiye birincisi olmuştur. İstanbul Üniversitesinin bursluluk sınavın-
da en yüksek puanı alarak tekrar birinci olan Kahveci, daha sonra ABD’de Indiana’da Purdue (Purdü) Üniversite-
sine girmiş, 4 yıllık okulu 2 buçuk yılda bitirerek buradan elektrik mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin 
ardından Missouri (Mizıri) Üniversitesinde doktora yapan Kahveci, aynı üniversitede asistan profesör olarak ça-
lışmıştır. 1983 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal’ın danışmanı olmuştur. İstanbul’dan 18 ve 19. dönemlerde 
milletvekili seçilen Kahveci, hazineden sorumlu devlet bakanlığı ve maliye bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
Sosyal ve ekonomik sorunlara pek çok çözüm önerileri getiren, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile halkın sevgisini ka-
zanmış olan Adnan Kahveci, geçirdiği bir trafik kazası sonucu eşi ve çocuğuyla birlikte 44 yaşında hayata veda 
etmiştir. Adnan Kahveci’nin adı okullarda, parklarda, cadde ve sokaklarda yaşatılmaktadır.
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b. Sanat, Edebiyat ve Kültür İnsanları                  

8. Recep Yazıcıoğlu (1948-2003) 
Çalışkan ve dürüst kişiliği, sıra dışı fikirleri, enerjisi ve halka olan yakınlığı ile çok sevilen 
Recep Yazıcıoğlu, Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Adnan Kahveci ile aynı köyden 
olan Yazıcıoğlu, ilkokulda onunla aynı sınıfı paylaşmıştır. Müftü olarak görev yapan babasının 
tayininin Muğla’nın Milas ilçesine çıkmasının ardından ortaokul ve lise öğrenimini burada ta-
mamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yazıcıoğlu 1968’de 20 yaşında iken Aydın’a 
maiyet memuru (kaymakam vekili) olarak atanmıştır. Bu yıllarda çalıştığı kurumlarda işleyişle ilgili araştırmalar 
ve analizler yapan Yazıcıoğlu, memurların halka karşı kaba olduğu, işi yokuşa sürdüğü, halkı engellediği gibi 
tespitlerde bulunmuş ve bunları “bürokrasi hastalığı” olarak tanımlamıştır. Döneminin bürokrasi anlayışına karşı 
halktan yana çıkışlar yapmış, çözüm önerileri getirmiş, pratik uygulamalar başlatmıştır. 1971-1984 yılları arasında 
çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapmıştır. Görev yaptığı bütün bölgelerde halkın büyük sevgisini kazanan Yazıcıoğ-
lu, dönemin başbakanı Turgut Özal’ın emri ile 1984 yılında 36 yaşında iken Türkiye’nin en genç valisi olarak To-
kat’ta görevlendirilmiştir. Tokat’ta kısa sürede gerçekleştirdiği büyük hizmetler sonucu kendisine “Yılın Bürokratı” 
unvanı verilmiştir. Yazıcıoğlu Tokat’taki görevinin ardından sırasıyla Aydın, Erzincan ve Denizli’de de vali olarak 
ülkesine hizmet etmiştir. Halk tarafından “Süper Vali” olarak adlandırılan, hakkında pek çok kitap yazılan ve bir 
sinema filmi çekilen Recep Yazıcıoğlu, aynı köyde doğup aynı sınıfı paylaştığı arkadaşı Adnan Kahveci gibi bir 
trafik kazası sonucu 55 yaşında hayata veda etmiştir. 

1. Yahya Efendi (1494-1571)
Gayretli ve çok yönlü kişiliğe sahip, yalnızca Müslümanların değil gayrimüslimlerin de ziyaret 
ettiği, idarecilerle halk arasında aracı vazifesi gören şair ve âlim Yahya Efendi Ortahisar’da 
doğmuştur. Süt kardeşi Kanuni Sultan Süleyman, yaşıt oldukları hâlde kendisine “Ağabey” 
diye hitap etmiştir. İlköğrenim ve medrese eğitimini Trabzon’da tamamlamış, çocukluk ve ilk 

gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Yavuz Sultan Selim’in tahta geçmesinin ardından Şehzade Süleyman’ın da-
vetiyle İstanbul’a yerleşmiştir. Doğduğu şehirle bağlarını koparmayan Yahya Efendi İstanbul’daki Trabzon, Trab-
zon’daki İstanbul olarak bilinmiştir. 
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2. Halil Nihat Boztepe (1882-1949)
Kibar, yardımsever ve mizahi kişiliği ile bilinen Halil Nihat Boztepe Trabzon’un yetiştirdiği ünlü 
şairlerdendir. Tekke Mahallesi’nde doğmuş; ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamla-
mıştır. İstanbul ve Trabzon’da çıkan gazete ve dergilerde şiirler, makaleler yazmış, çeviriler 
yapmıştır. 1927-1946 yılları arasında, ilki Gümüşhane diğerleri Trabzon milletvekilliği olmak 
üzere beş dönem TBMM’de görev yapmıştır. Trabzon ile ilişkisini hiçbir zaman kesmemiş, 

manzarasına olan hayranlığından ötürü soyadını Boztepe’den almıştır. Mizahi ve eleştirel şiirleriyle bilinen Halil 
Nihat Boztepe’nin yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Nedim Divanı, Ağaç Kasidesi, Siham-ı İlham, Mahitab.

3. Sabahattin Eyüboğlu (1908-1973)
Sanat tarihçisi, çevirmen, deneme ve eleştiri yazarı Sabahattin Eyüboğlu Akçaabat’ta doğmuş-
tur. Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ağabeyidir. İlköğrenimini Kütahya’da, ortaöğre-
nimini Trabzon Lisesinde, yükseköğrenimini Fransa’nın Dijon, Lyon ve Paris Üniversitelerinde 
tamamlamıştır. Yurda döndükten sonra farklı üniversitelerde dersler vermiş, Türk kültürünün 
kökenlerine değindiği yazılarıyla çağdaşlarını ve kendisinden sonra gelen kuşakları etkilemiştir. Sabahattin Eyü-
boğlu, geniş konular üzerine yazılar yazmış, günümüzde de referans kabul edilen çeviriler gerçekleştirmiş. Kısa 
metrajlı filmlerin yanı sıra eski Anadolu uygarlıkları üzerine belgesel filmler hazırlamıştır. Çeviri ve deneme dal-
larında ödül sahibi olan Sabahattin Eyüboğlu İstanbul’da vefat etmiştir. Eyüboğlu’nun yayımlanmış bazı eserleri 
şunlardır: Mavi ve Kara, Yunus Emre’ye Selam, Sanat Üzerine Denemeler, Fatih Albümüne Bakış, Köy Enstitüleri 
Üzerine.

4. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975)               
Türk resim ve edebiyat sanatının önemli isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, kaymakam bir 
babanın oğlu olarak Giresun’un Görele ilçesinde doğmuştur. Maçka’daki Eyüboğulları aile-
sindendir. Trabzon Lisesinden mezun olmuş, ardından İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine 
kaydolmuştur. İlk kişisel resim sergisini Bükreş’te açmış, Avrupa ve Amerika’da pek çok sanat 
faaliyetine katılmış, birçok ödülün sahibi olmuştur. Halk edebiyatının şiir, masal, deyiş gibi tür-

lerine hayranlık duyan Eyüboğlu, bunu şiirlerine de yansıtmıştır. Halk kültürüne ait unsurları şiir ve resimlerinde 
bolca kullanmış, gezi ve deneme yazılarında halk sanatı konusundaki görüşlerini akıcı bir dille anlatmıştır. İstan-
bul’da vefat eden sanatçının yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Yaradana Mektuplar, Karadut, Canım Anadolu, 
Delifişek, Resme Başlayış, Binbir Bedros.
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Türküler Dolusu
Kirazın derisinin altında kiraz 
Narın içinde nar 
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Memleketim var 
Canıma ciğerime dek işlemiş 
Canıma ciğerime 
Sapına kadar. 
Elma, dalından uzağa düşmez 
Ne yana gitsem nafile. 
Memleketin hali gözümden gitmez 
Binbir yerimden bağlanmışım 
Bundan ötesine aklım ermez. 

Yerliyim yerli olmasına 
İlmik ilmik, damar damar 
Yerliyim. 
Bir dilim Trabzon peyniri 
Bir avuç tiftik 
Bir çimdik çavdar 
Bir tutam şile bezi gibi 
Dişimden tırnağıma kadar 
Ressamım. ...
Hey hey, yine de hey hey 
Salınsın türküler bir uçtan bir uca 
Evelallah hepsinde varım 
Onlar kadar sahici 
Onlar kadar gerçek 
İnsancasına, erkekçesine 
Bana bir bardak su, dercesine 
Bir türkü söylemeden gidersem yanarım. 

Ah bu türküler 
Türkülerimiz 
Ana sütü gibi candan 
Ana sütü gibi temiz 
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla 
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. 
Ah bu türküler, 
Köy türküleri 
Dilimizin tuzu biberi 
Memleket ahvalini onlardan sor 
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i 
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni 
Ben türkülerden aldım haberi. ...
               Bedri Rahmi Eyüboğlu Boztepe’den

Trabzon
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5. Hamamizade İhsan Bey (1885-1948)
Dürüst, çalışkan ve mizahi kişiliği ile çağının sevilen sanatçılarından olan Hamamizade İhsan 
Bey Trabzon’da doğmuştur. Şairliğinin yanı sıra tarih, biyografi, bibliyografya ve folklor alan-
larında da söz sahibi olan İhsan Bey Trabzon Lisesi mezunudur. Okuyup yazmaya meraklı 
İhsan Bey on yaşından itibaren, şehirde bulunan çeşitli ilim adamı ve âlimlerin sohbetlerinde 
bulunmuş,  Fransızca ve Mesnevi gibi derslere katılmıştır. Şehirdeki liselerde edebiyat, tarih ve kitabet dersleri 
vermiştir. 1928’de İstanbul’a yerleşen Hamamizade İhsan Bey, Galatasaray Lisesi dâhil buradaki pek çok okulda 
Türkçe, edebiyat ve muhaberat öğretmenliği yapmıştır. İstanbul’da vefat etmiş olan İhsan Bey’in en ünlü eserinin 
adı “Hamsiname”dir

6. Muallim İbrahim Cûdî Efendi (1863-1926)
Son dönem Osmanlı âlim ve şairlerinden olan İbrahim Cûdî Trabzon’da doğmuştur. Uzun 
yıllar öğretmenlik yaptığı için “Muallim”, şiirlerinde kullandığı takma addan dolayı “Cûdî ola-
rak anılmış ve “Muallim Cûdî” ismiyle ünlenmiştir. Trabzon’un eğitim tarihinde önemli bir isim 
olan İbrahim Cûdî, bugün kendi adını taşıyan Zeytinlik İlk Mektebinin uzun yıllar müdürlüğü-
nü yapmıştır. Fransızcanın yanında Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilen İbrahim Cûdî, bu iki 

dilde de şiirler yazmıştır. Eserlerinin hepsini yakın arkadaşı Kitabi Hamdi Efendi basmış ve birçoğunun yazılma-
sına da o vesile olmuştur. 1925 yılında kendisine Trabzon Müftülüğü görevi verilen Muallim İbrahim Cûdî Efendi, 
görevinin ikinci yılında Trabzon’da vefat etmiştir. İbrahim Cûdî’nin yayımlanmış bazı eserleri şunlardır:  Lugat-ı 
Cûdî, Tarih-i Enbiya ve İslam, El-Kenzü’l-Esna Fi Şerhi’l-Esmai’l-Hüsna, Ulum-ı Diniye Dersleri.

7. Kitabi Hamdi Efendi [Başman (1864-1948)]
Trabzon’un ilk yayıncı ve kitapçısı, ünlü ressam Orhan Peker’in dedesi, Muallim İbrahim 
Cûdî’nin yakın arkadaşı Kitabi Hamdi Efendi Trabzon’da doğmuştur. Trabzon’da çeşitli 
yerlerde kitapçılık ve yayıncılık yapmıştır. Kitabi Hamdi Efendi’nin Uzun Sokak’ta yer alan “Ayine-i Efkâr” adlı 
kitapçı dükkânı dönemin sanat ve düşünce adamlarının toplandığı mekân olmuştur. 1916’da gerçekleşen Rus 
işgali dolayısıyla muhacirliğe çıkan Hamdi Efendi’nin ardından ünlü dükkân sahipsiz kalmıştır. Ruslarla birlikte 
hareket eden Rumların ateşe verdikleri ilk yer bu dükkân olmuştur. Kitabi Hamdi Efendi, ömrünün son yıllarını 
İstanbul’da geçirmiş ve bu şehirde vefat etmiştir.
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8. Orhan Peker (1927-1978)
Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden olan Orhan Peker Trabzon’da doğmuş-
tur. İlkokul ve ortaokulu burada okuyan Orhan Peker’in yetişmesinde dedesi Kitabi Hamdi 
Efendi’nin çok emeği vardır. Daha sonra İstanbul’a yerleşen sanatçı, İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisinde öğrenim görmüş, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanat atölyesinde ye-
teneğini geliştirmiştir. Akademi’yi bitirdikten sonra Avusturya’ya giden sanatçı oradaki sanat akademilerinde 
öğrenimine devam etmiştir. İnsan yüzlerini, itfaiyecileri, bozkır manzaralarını, kuşları, kedileri, balıkları ve atları 
özgün biçimde resmeden sanatçı ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olmuştur. Resim sanatımızın 
başlıca isimlerinden Orhan Peker İstanbul’da vefat etmiştir.

9. Ertem Eğilmez (1929-1989)         
Sanat yaşamı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo yazan ve 97 filmin yapımcılığını gerçek-
leştiren Ertem Eğilmez Trabzon’da doğmuştur. Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinin 
başında gelen sanatçı, unutulmaz Yeşilçam filmlerinin pek çoğunun yönetmenliğini yapmış-
tır. Rıfat Ilgaz’ın yazdığı “Hababam Sınıfı” romanını 1975’te sinemaya aktarmış, film uzun 

10. Yusuf Katipoğlu (1941-2018)     
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin kurucusu ressam Yusuf Katipoğlu Trabzon’da 
doğmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinden 1968’de 
mezun olan sanatçı 1971-1980 yılları arasında resim öğretmenliği yapmıştır. Kurucusu ol-
duğu Akademi’nin 1975’ten 1978’e kadar yöneticiliğini üstlenen Katipoğlu yurt içi ve yurt 

yıllar beğeniyle izlenmiştir. Başarılı yönetmen; Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akça-
tepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuların Türk sinemasında varlık göster-
mesine öncülük etmiştir. Türk sinema tarihinin eşsiz yönetmeni Ertem Eğilmez İstanbul’da vefat etmiştir. Ertem 
Eğilmez’in yönettiği bazı filmler şunlardır: Helal Adanalı Celal (1965), Yaşlı Gözler (1967), Sev Kardeşim (1972), 
Canım Kardeşim (1973), Salak Milyoner (1974), Süt Kardeşler (1976), Banker Bilo (1980), Namuslu (1984), 
Arabesk (1988).

dışında otuzdan fazla sergi açmıştır. Pek çok ressamın yetişmesine öncülük eden Yusuf Katipoğlu, 2018 yılında 
İstanbul’da vefat etmiştir.
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11. Aytekin Çakmakçı (1949- )                     
Henüz on altı yaşındayken ünlü Görüntü Yönetmeni Kriton İlyadis’e asistanlık yaparak 
sinemaya başlayan Aytekin Çakmakçı Trabzon’da doğmuştur. Türk sinemasına önemli 
katkılar sunan usta sanatçı, yaklaşık 100 sinema filmi ve 30 televizyon dizisinde görüntü 
yönetmenliği yapmıştır. Görüntü yönetmenliğine 1984’te “Acı” adlı filmle başlamış; Ertem 

Eğilmez, Şerif Gören, Orhan Aksoy, Zeki Ökten gibi Yeşilçam’ın başlıca yönetmenleriyle çalışmıştır. Yılanların 
Öcü, Işıklar Sönmesin ve Mum Kokulu Kadınlar adlı filmlerle “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerini alan Aytekin 
Çakmakçı, hayatını Trabzon’da sürdürmektedir. 

12. Erol Günaydın (1933-2012)                         
Elli yılı aşkın sanat yaşamı boyunca birçok tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve filmde rol alan 
sanatçı Akçaabat’ta doğmuştur. Günaydın, meddahlık geleneğinin son temsilcisi sayılmıştır. 
Tiyatro çalışmalarına mezun olduğu Galatasaray Lisesinde başlamıştır. 1955’te rol aldığı 
“Papaz Kaçtı” adlı oyun ile profesyonel tiyatroya, 1960’ta “Yeşil Kurbağalar” adlı sinema fil-
mi ile profesyonel sinema oyunculuğuna başlamıştır. 1967 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En 
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Senaryo” ödüllerini kazanmış, sanat yaşamı boyunca İsmail Dümbüllü, 
Nasrettin Hoca, Altan Erbulak gibi çeşitli oyunculuk ödüllerinin sahibi olmuştur. Başarılı sanatçı 79 yaşında İs-
tanbul’da hayata veda etmiştir. 

13. Hayati Hamzaoğlu (1933-2000)                          
Türk sinemasının en çok hatırlanan kötü adam karakterlerinden biri olan, 200’ü aşkın film-
de rol alan Hayati Hamzaoğlu Trabzon’da doğmuştur. 1942’de ailesi ile İstanbul’a yerleşen 
sanatçı, 1954’te rol aldığı “Köy Çocuğu” adlı film ile sinemaya adım atmıştır. İlerleyen yıllar-
da “kötü adam” tiplemelerinin ve “karakter” rollerinin değişmez oyuncusu olmuştur. Başarılı 

sanatçı 1969 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde, 1970 ve 1971 yıllarında Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde “En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu”  ödüllerinin sahibi olmuştur. Emektar oyuncu 67 yaşında Antalya’da 
vefat etmiştir.
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14. Tanju Gürsu (1938-2016)
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Tanju Gürsu Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise 
öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan sanatçı, İstanbul Hukuk Fakültesindeki yükseköğ-
renimini yarıda bırakarak 1961’de “Fosforlu Oyuna Gelmez” adlı filmle sinema oyunculuğuna 
başlamıştır. Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak görev aldığı yüzlerce filmle izle-

yicinin beğenisini kazanan Gürsu, 1988 ve 1997 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödüllerinin sahibi olmuştur. 1998 ve 1999 yıllarında Trabzonspor’da yöneticilik yapmış olan Gürsu İstan-
bul’da vefat etmiştir.

15. Erkan Ocaklı (1946-2008)                                   
Geleneksel Karadeniz müziğini bağlaması ile yorumlayan, bir dönem gurbetteki Karadenizli-
lerin sesi olan Erkan Ocaklı Maçka’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da ta-
mamlamış, ardından 1970’te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olmuştur. Sanat 
hayatı boyunca yaklaşık 40 albüm ve 350 besteye imza atan Ocaklı, oyuncu ve yönetmen olarak sinema ile de 
ilgilenmiştir.  “Mısırı Kuruttun mu?”, “Emine’m”, “Ula Ula Niyazi” ve “Trabzon Kolbastısı” gibi özgün eserlerle mü-
zikseverlerin beğenisini kazanan Erkan Ocaklı, 59 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

16. Ahmet Özer (1946- )                        
İlk şiiri 1966’da yayımlanan şair ve yazar Ahmet Özer, Maçka’da doğmuştur. İlk, orta, lise ve 
yükseköğrenimini Trabzon’da tamamlamış, çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmış ve 
Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ulusal ve yerel dergilerde eserleri 
yayımlanan Özer, şiir ve öykü dallarında pek çok ödülün sahibi olmuştur. Sanatçının yayımlan-
mış bazı eserleri şunlardır: Günle Dokunan, Sözümüz Vardı, Çocuklar Varken.
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17. Fuat Saka (1952- )                      
Babası yaylı tambur ustası olan Fuat Saka’nın müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başlamıştır. 
İstanbul’da doğmuş olmasına karşın çocukluğu ve gençliği Trabzon’da geçmiştir. Yükseköğre-
nim için tekrar İstanbul’a gidip burada resim eğitimi almıştır. Bu yıllarda dönemin ünlü şarkıcı-
larının konserlerinden evvel küçük gösteriler yapan sanatçı, sonraki yıllarda Avrupa’ya giderek 

Fransa ve Almanya’da müzik eğitimi almıştır. 1982’de “Yıkılır Zulmün Son Kaleleri” adlı ilk albümünü çıkaran Saka, 
Karadeniz müziğini Batı enstrümanları ile harmanlamış ve birçok dilde şarkılar söylemiştir. Uluslararası pek çok 
konsere imza atan sanatçı; Alman, Fransız, Yunan, Gürcü, Azerbaycanlı ve Danimarkalı müzisyenlerle çalışmıştır. 
“Lazutlar”, “Sen” ve “Perçem Perçem” gibi albümlerle beğeni toplayan Fuat Saka, müzik çalışmalarına İstanbul, 
Hamburg ve Paris’te devam etmektedir.

18. Yaşar Miraç (1953- )                              
Karadeniz kültüründen esinlenerek yazdığı özgün şiirlerle bilinen Yaşar Miraç Trabzon’da doğ-
muştur. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan sanatçının ilk şiirleri Trabzon’daki yerel 
gazetelerde yayımlanmıştır. Ulusal pek çok dergide şiir ve yazılarına yer verilen şairin şiirleri 
çeşitli dillere çevrilmiştir. 1979’da “Trabzonlu Delikanlı” adlı ilk eseri ile büyük ilgi gören Miraç, 
1980 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nün sahibi olmuştur. Barış, gurbet ve sıla konulu başarılı şiirleriyle beğeni topla-
yan sanatçı “Dilsiz Sevdalar” adlı eseriyle de 1982 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü’nü kazanmıştır. Trabzon’a 
ve Trabzonspor’a adanmış pek çok eseri bulunan Yaşar Miraç’ın çocuk oyunları, masal, film ve belgesel çalış-
maları da vardır. Sanatçının yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Trabzon’dan Çıktım Yola, Karadeniz Hırçın Kız, 
Yurdumun İşçileri, Lazcaz.

19. Nazan Bekiroğlu (1957- )                         
Sanata meraklı bir ailenin en küçük evladı olarak Trabzon’da doğan Nazan Bekiroğlu, ilk, orta 
ve lise öğrenimini bu şehirde tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu 
olan yazar, birkaç yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra KTÜ’de öğretim görevlisi olmuş-
tur. 1985’ten itibaren makale, deneme ve öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan 

yazarın eserlerinde estetik kaygı ve üslup ön plandadır. “Nun Masalları” adlı ilk kitabı 1997’de yayımlanan Be-
kiroğlu, eserlerinde geleneksel kültür ile modern anlatım tekniklerini başarılı şekilde bir araya getirmiştir. Hikâye 
ve deneme dalında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirilen Bekiroğlu, son dönem Türk edebiyatının en 
başarılı yazarlarından biridir. Yazarın yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Mor Mürekkep, Yusuf ile Züleyha, Cam 
Irmağı Taş Gemi. 
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20. Tayfun Pirselimoğlu (1959- )                          
Modern Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Tayfun Pirselimoğlu Trabzon’da doğmuş-
tur. Yayımlanmış roman ve öykü kitaplarının sahibi olan Pirselimoğlu, birçok kısa ve uzun film 
senaryosu da kaleme almıştır. Sanatçının ilk uzun metrajlı filmi, yönetmen ve senaristi olduğu, 
2002 yılına ait “Hiçbiryerde” adlı eseridir. Yönetmen, 2007’de çektiği ve büyük şehirde yaşayıp 
hayata dâhil olamayan insanın hikâyesini anlattığı “Rıza” adlı filmle sinema dalındaki ününe kavuşmuştur. Film, 
ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllerle Pirselimoğlu’nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır. 
Sonraki yıllarda çektiği filmlerle de pek çok ödülün sahibi olan Tayfun Pirselimoğlu’nun yönetmen, yapımcı ve se-
narist olarak imza attığı bazı filmler şunlardır: Pus (2009), Saç (2010), Ben O Değilim (2013), Yol Kenarı (2017).

21. Sunay Akın (1962- )                          
Şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın Maçka’da doğmuştur. İlk şiirini henüz 
yedi yaşında yazan şairin ilk şiir kitabı 1989’da “Makiler” adı ile yayımlanmıştır. Akın’ın şiir-
lerinde alaycılık, şaşırtma, çocukluk ve hüzün dikkat çeken ögelerdir. Tiyatrocu kimliği ile de 
bilinen Sunay Akın, tek kişilik oyunlar hazırlayıp bu oyunları yurt içi ve yurt dışında defalarca 

sahnelemiştir. Sanatçı, dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncaklar toplamış ve yıllarca hayalini kurduğu oyuncak 
müzesini 2005 yılında İstanbul’da açmıştır. İstanbul Oyuncak Müzesi Türkiye’de türünün ilk ve tek örneğidir. Çe-
şitli radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları ve belgeseller hazırlayan Sunay Akın’ın yayımlanmış bazı 
kitapları şunlardır: Geyikli Park, İstanbul’da Bir Zürafa, Kırdığımız Oyuncaklar, Hayal Kahramanları.

22. Volkan Konak (1967- )                
Karadeniz müziği ile evrensel müziği buluşturup kendine özgü tarz kuran Volkan Konak 
Maçka’da doğmuştur. Sanatçı, müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı der-
leme çalışmalarını topladığı “Suların Horon Yeri” adlı müzik albümüyle başlamıştır. Ünlü 
şairlere ait şiirlere yaptığı bestelerde etnik motifleri ustalıkla kullanan sanatçı özgün bir 
müzik anlayışı geliştirmiştir. 1993’te çıkardığı “Efulim” adlı albüm ile yurt içi ve yurt dışında büyük beğeni topla-
yan sanatçı, sonraki yıllarda yaptığı pek çok albümle başarısını sürdürmüştür. Pedaliza (1998), Şimal Rüzgârı 
(2000), Maranda (2003), Mora (2006), Mimoza (2009) gibi albümlere imza atan Volkan Konak, “En İyi Halk 
Müziği Sanatçısı”, “En İyi Sanatçı” ve “Altın Plak” ödüllerinin sahibidir.
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c. Spor İnsanları                  

1. Hüseyin Avni Aker (1889-1944) 
Cumhuriyet Dönemi Trabzon’unun ilk beden eğitimi öğretmeni olan Hüseyin Avni Aker, Vakfıke-
bir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamış, bir süre ilkokul öğretmen-
liği yaptıktan sonra Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın 
ardından Trabzon’a dönen Hüseyin Avni Aker, şehir merkezindeki çeşitli okullarda öğretmenliğe 
devam etmiştir. 1922’de Trabzon’da kurulan İdman Cemiyetinin oluşturulmasında ve şehirdeki spor kulüplerinin 
bir araya getirilmesinde öncü kişi olmuştur. Şehrin kadrolu ilk beden eğitimi öğretmeni olan Aker, 1938’e kadar bu 
görevi sürdürmüştür. Daha sonra Trabzon Bölgesi Beden Terbiyesi Asbaşkanlığına getirilmiştir. Bu görevi yürüttüğü 
sırada Trabzon’da sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için çok çaba sarf etmiştir. Şehirdeki izcilik çalışmalarının da 
kurucusu olan Aker, spor tesislerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Trabzon’un bir stadyuma kavuşması yönünde 
çalışmalar başlatmış ancak 1951’de faaliyete geçen stadın açılışına ömrü yetmemiştir. 1981’e kadar spor faaliyet-
lerinin gerçekleştirildiği “Trabzon Şehir Stadyumu” bu yıldan itibaren emektar spor insanının adını alarak “Hüseyin 
Avni Aker Stadyumu” olmuştur.

2. Süleyman Rıza Kuğu (1903-1991)                       
Anadolu’da basılmış ilk futbol kitabı “Asosyeşın Futbol” adlı eserin yazarı, futbolcu, sırıkla 
atlama Türkiye rekortmeni ve olimpiyat atleti Süleyman Rıza Kuğu, Kırcaali’de (Bulgaristan) 
doğmuştur. Sonraki yıllarda ailesiyle İstanbul’a yerleşen Kuğu, Galatasaray Lisesinden me-
zun olmuştur. 1921’de Kuğu ailesinin Trabzon’a taşınmasının ardından Süleyman Rıza Kuğu, 

İdmanocağı Spor Kulübünde futbol oynamış, takım kaptanlığı yapmıştır. Futbolun yanında gülle atma, yüksek 
atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, tenis ve koşu sporlarını da yapan Kuğu, Anadolu’dan seçilen tek sporcu 
olarak atletizm dalında 1924 Paris Olimpiyatları’na katılmıştır. Paris seyahati boyunca tuttuğu günlük, 1925’te 
“Trabzon-Paris 1924 Olimpiyatları’na Yolculuk” adıyla yayımlanmış,  dönemin spor yaşamını ve sosyal durumunu 
yansıtan değerli bir belge olarak kabul edilmiştir. Eser, Türk edebiyatındaki ilk spor-anı kitaplarından biri olması 
bakımından da önemlidir. Trabzon’un spor kültüründe önemli yere sahip olan Süleyman Rıza Kuğu 88 yaşında 
İstanbul’da vefat etmiştir.
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3. Hayri Gür (1912-2010)
TTrabzonspor’un ilk teknik direktörü olan ve ölümüne dek kulüpteki divan kurulu üyeliğini de-
vam ettiren Hayri Gür, Limni’de (Yunanistan) doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de 
tamamlayan Gür, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Ar-
dından Trabzon Lisesine beden eğitimi öğretmeni olarak atanmış, burada Almanca, müzik ve 

coğrafya öğretmenliği de yapmıştır. Hayri Gür; voleybol, tenis, güreş, atletizm, yüzme ve kürek gibi pek çok spor 
dalının Trabzon’da tanınıp yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Şehirdeki amatör takımların neredeyse tamamını 
çalıştıran eğitimci ve spor insanı Gür, Şenol Güneş’in de içinde bulunduğu birçok yeteneğe öğretmenlik yapmıştır. 
Şehirdeki en önemli spor salonlarından birine adı verilen Hayri Gür, 98 yaşında Trabzon’da vefat etmiştir.

4. Ahmet Suat Özyazıcı (1936- )       
İlki dâhil Trabzonspor’un dört şampiyonluğuna imza atan, efsane teknik direktör Ahmet Suat 
Özyazıcı Trabzon’da doğmuştur. Futbol hayatına Yolspor’da başlamış, İdmanocağı ve Trab-
zonspor’da devam etmiştir. Sonraki yıllarda futbol yaşantısını teknik direktör olarak sürdüren 
Özyazıcı, çeşitli dönemlerde Trabzonspor’da görev almıştır. 1974-1975 sezonunda takımı 
Birinci Lig’e çıkaran Özyazıcı, sonraki yıl Türk futbolunda bir ilke imza atarak Anadolu takımı olan Trabzonspor’u 
şampiyon yapmıştır. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını da takıma kazandıran Özyazıcı, Trab-
zonspor’un sonraki sezon da şampiyon olmasını sağlamıştır. Trabzonspor’a 4 Lig Şampiyonluğu, 4 Cumhurbaş-
kanlığı, 2 Başbakanlık ve 3 Türkiye Kupası kazandıran teknik direktör, Türk futbolunda “Dört Büyükler” kavramının 
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Futbolseverlerin “Efsane Teknik Direktör” olarak nitelendirdiği Ahmet Suat Özya-
zıcı, Trabzonspor tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır. 

5. Özkan Sümer (1937- )
Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak Trabzonspor’a hizmet eden Özkan Sümer Trabzon 
doğumludur. Futbola İdmanocağı’nda başlayan Sümer; Yolspor, Kardemir Karabükspor, Trab-
zonspor ve Akçaabat Sebatspor gibi çeşitli kulüplerde oyuncu olarak futbol yaşamını sürdürmüş-
tür. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Konyaspor’a teknik direktör olmuş, sonraki yıl Trabzonspor’a 
gelerek 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında takımı şampiyon yapmıştır. 1981 yılında bir 

süre Türkiye A Millî Futbol Takımının teknik direktörlüğünü de yapan Sümer, 1982-1983 sezonunda Galatasaray’ı 
çalıştırmıştır. Başarılı teknik adam, bu sezonda Galatasaray’a 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası kazandır-
mıştır. Sonraki yıllarda üç sezon daha Trabzonspor’da teknik direktörlük yapan Sümer, pek çok futbol kulübünde 
bu görevi sürdürmüştür. Özkan Sümer, futbolcu olarak başladığı Trabzonspor’a 2001’den 2003’e kadar başkanlık 
yapmıştır. Çok sayıda sporcuyu Türk futboluna kazandıran Özkan Sümer, Trabzonspor’a teknik direktör olarak 2 Lig 
Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık Kupası; kulüp başkanı olarak 1 Türkiye Kupası kazandırmıştır. 
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6. Şamil Ekinci (1941- )
Trabzonspor’a 1975-1980 yılları arasında 5 yıl başkanlık yapmış, bu sürede takıma 4 Lig 
Şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık ve 2 Türkiye Kupası kazandırmış olan 
Şamil Ekinci, Kırşehirli bir ailenin evladı olarak Ankara’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi 
mezunu olan Ekinci, 19 yaşında ticaret için geldiği Trabzon’a yerleşmiş, 1970-1971 sezonun-

da Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. 1974 yılında soy kütüğünü, çok sevdiği Trabzon’a taşıyan Şamil 
Ekinci, büyük bir aşkla bağlandığı şehrin takımı Trabzonspor’a 1975-1976 sezonunda 7. başkan olarak seçilmiştir. 
Başkanlığı döneminde Trabzonspor ‘a 13 kupa kazandırmış, ulaşılması çok zor bir başarının baş mimarı olmuş-
tur. Türk futbol tarihinin unutulmaz kulüp başkanlarından olan ve Trabzonspor’a eşsiz başarılar kazandıran Şamil 
Ekinci’nin adı, Trabzonspor’un tarihî başarılarının sergilendiği müzeye verilmiştir.

7. Cemal Kamacı (1943- )                    
Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde eden ilk Türk boksör Cemal Kamacı, Maçka’da doğ-
muştur. Futbolla başlayan spor yaşamını, boks ile devam ettiren Kamacı, kısa sürede büyük 
başarılar elde eden bir boksör olmuştur. 1962’de Millî Takım’a seçilmiş ve 1965, 1966, 1967 
yıllarında Türkiye şampiyonu olmuştur. Bununla beraber 2 kez Balkan ikinciliği yaşayan Ka-
macı, 1967’de profesyonel boksör olarak kariyerine devam etmiş, millî formayı 27 kez giymiştir. Kamacı, 1973’te Ali 
Sami Yen Stadyumunda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu rakibini yenerek bu unvanı ele geçirmiştir. 
Dört kez Avrupa şampiyonu olan millî boksör, dünya sıralamasında dördüncülüğe kadar yükselmiştir. Çıktığı 79 
müsabakada yalnızca 4 mağlubiyet alan Cemal Kamacı, profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmamıştır. Türk 
boks tarihinin efsanelerinden olan Cemal Kamacı adına Trabzon ve İstanbul’da çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır. 

8. Mehmet Ali Yılmaz (1948- )               
Trabzonspor’un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Of’ta doğmuştur. İlköğrenimini doğduğu 
köyde, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesinden 
inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Mehmet Ali Yılmaz, 1991-1995 yılları arasında Trab-
zon milletvekili olmuş ve bu yıllarda spordan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştır. 

Bakanlık yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik kazandıran Yılmaz, Türk futbolunda “Havuz 
Sistemi” olarak adlandırılan yapının kurucusu olmuştur. 1982-2000 yılları arasında çeşitli dönemlerde Trabzonspor 
kulüp başkanlığı yapan Mehmet Ali Yılmaz, bu yıllarda takıma 1 Lig Şampiyonluğu,  1 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başba-
kanlık ve 1 Türkiye Kupası kazandırmıştır. Başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor’a modern futbol tesisleri de 
kazandırmış olan Mehmet Ali Yılmaz’ın adı bu tesislerde yaşatılmaktadır.
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9. Şenol Güneş (1952- )                         
Kariyeri eşsiz başarılarla dolu Şenol Güneş Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta, lise ve üniversite 
öğrenimini bu şehirde tamamlayan Güneş, futbola 1967 yılında Erdoğdu Gençlik Kulübünde 
başlamıştır. 17 yaşında Trabzonspor’un altyapısına geçen başarılı kaleci, 1969’da Akçaabat 

Sebatspor’a transfer olarak profesyonel futbolcu olmuştur. 1972’de Trabzonspor’a dönen Şenol Güneş, 1987’de 
futbolu bırakana dek takımın değişmez oyuncusu olmuştur. 15 yıl boyunca Trabzonspor’un kalesini başarıyla koru-
yan Güneş, 1974’te 2. Lig şampiyonu olarak ilk kez 1. Lig’e çıkan takımda yer almış, 1. Lig’de 6 Lig Şampiyonluğu, 
5 Cumhurbaşkanlığı, 3 Başbakanlık ve 3 Türkiye Kupası kaldırmıştır. 1978-1979 sezonunda 1112 dakika gol yeme-
yen başarılı kaleci, bu alanda Türkiye rekoruna imza atmıştır. 1976-1987 yılları arasında Türkiye A Millî Futbol Ta-
kımının kalesini de koruyan Şenol Güneş, millî forma ile 31 maçta görev almıştır. 1986-1987 sezonunun bitiminde 
aktif futbol yaşamına veda eden başarılı kaleci, 1988’de Trabzonspor’un başına geçerek teknik direktörlük kariye-
rine adım atmıştır. Şenol Güneş 2000 yılında Türkiye A Millî Futbol Takımına teknik direktör olmuştur. Güneş, Millî 
Takımı 48 yıllık uzun aranın ardından FIFA Dünya Kupası’na taşımıştır. Başarılı teknik direktör, 2002’de Japonya 
ve Güney Kore’de düzenlenen bu turnuvada Türkiye A Millî Futbol Takımını dünya üçüncüsü yapmış ve Takım’a 
Türk futbol tarihinin en büyük başarısını kazandırmıştır. Aynı yıl UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tara-
fından yılın teknik direktörü seçilen Güneş, Millî Takım’ı dünya klasmanında en yüksek derecesi olan yedinciliğe 
çıkarmıştır. Fransa’da düzenlenen 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da A Millî Futbol Takımını üçüncülüğe 
taşıyan teknik direktör, uluslararası başarısını devam ettirmiştir. Dünya Kupası’ndaki başarısının ardından dünyaca 
tanınan başarılı teknik adam, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore’nin FC Seoul takımını çalıştırarak yurt dışın-
da görev yapan az sayıdaki Türk teknik direktör arasına girmiştir. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran 
Güneş, bu sürede takıma 2 Lig Şampiyonluğu Kupası kazandırmıştır. Şenol Güneş, 2019 yılında Türkiye A Millî 
Futbol Takımının başına tekrar geçmiştir.

d. Bilim İnsanları

1. Georgios (Mehmet) Amirutzes [Yorgios Amaruzes  (15. yy)]
Matematik, felsefe ve coğrafya alanlarında çalışmalar yapan Georgios Amirutzes,15. yüz-
yılın başlarında Trabzon’da doğmuştur. Filoloji, teoloji ve felsefe eğitimi alan Amirutzes, dinî 
çalışmalar yapmak için Floransa, Ferrara ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde bulunmuştur. Trab-
zon’un fethinden sonra İstanbul’a gitmiş, burada Fatih Sultan Mehmet’in hizmetine girmiş, felsefe ve coğrafya konu-
larında Sultan’a danışmanlık yapmıştır. Eski Yunan felsefe ve bilim eserlerini Türkçe ve Arapçaya çevirmiş, ilerleyen 
zamanda Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra Mehmet adını alan âlim, pek çok kitap yazmış, İstanbul’da 
vefat etmiştir.
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2. Âşık Mehmet Çelebi (1555-1613)
16. yüzyıl İslam coğrafyasının büyük âlimi, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin ilham kaynağı Âşık 
Mehmet Çelebi, Trabzon’da doğmuştur. Yirmi yaşına kadar doğduğu şehirde öğrenim gören 
Çelebi, daha sonra İstanbul’a giderek öğrenimini burada tamamlamıştır. Anadolu, Rumeli ve 
Arabistan’da kadılık yapmış, bazı seferlere katılmıştır. 25 yıl süren seyahatlerinde geniş bir coğ-
rafyayı gezmiş, çeşitli yerlerde kâtiplikler yapmıştır. Ömrünün son yıllarını Şam’da geçiren âlim, 
“Menazi’rül Avâlim” (Âlemlerin Manzaraları) adlı gök bilimi ve coğrafya kitabını burada yazmıştır. Kültür tarihimizde 
önemli yere sahip olan, yerli ve yabancı birçok bilim insanının dikkatini çeken eserde, Trabzon’la ilgili de çok değerli 
bilgiler vardır.

3. Ali Naki Efendi (1836-1923)
Osmanlı kültür ve eğitim tarihinin önemli isimlerinden Ali Naki Efendi Trabzon’da doğmuştur. 
1856 yılına kadar şehirde iyi bir eğitim alan Ali Naki, İstanbul’a gitmiş ve burada dönemin ünlü 
hocalarından din, matematik, geometri, astronomi ve Fransızca dersleri almıştır. 1863 yılında 
açılan Darüşşafaka’nın kurucuları arasında yer almış, bu kurumda öğretmenlik ve müdürlük 

yapmıştır. 1880’de Trabzon’a dönerek Hacı Kasım Mahallesi’nde “Mekteb-i Hamidiye” adında özel bir lise kurmuş-
tur. Bu girişim, Trabzon’un eğitim hayatına canlılık katmış ve Trabzon Lisesinin kurulmasının yolunu açmıştır. 1887 
yılında açılan okulun ilk müdürü olan Ali Naki aynı zamanda şehrin de ilk millî eğitim müdürlüğünü yapmıştır. Yurda 
döndükten sonra 1908’de Meclis-i Mebusan’a Trabzon milletvekili olarak seçilmiş, geçici meclis başkanlığı görevini 
yapmıştır. 1921 yılında Trabzon’a dönen Ali Naki Efendi, ömrünün son zamanlarını burada geçirmiştir. 

4. Kâzım İsmail Gürkan (1905-1972)
Türk tıp tarihinin önemli isimlerinden Kâzım İsmail Gürkan Trabzon’da doğmuş, ilköğrenimini 
doğduğu şehirde, ortaöğrenimini Beyrut ve İstanbul’da tamamlamıştır. 1926 yılında İstan-
bul Tıp Fakültesinden mezun olan Gürkan, çeşitli kurumlarda doktor olarak çalıştıktan sonra 
1930’da Paris’e gitmiş ve modern cerrahi alanında eğitim almıştır. 1932 yılında yurda dönen 
bilim insanı, aynı yıl İstanbul Üniversitesinde ders vermeye başlamıştır. Başarılı akademisyen 1933’te doçent, 
1939’da profesör, 1951’de ordinaryüs profesör unvanlarını elde etmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
1950-1951 yıllarında dekanlık yapmış olan Gürkan, 1951’de Üniversite’nin rektörlüğüne seçilmiş ve bu görevi 3 yıl 
sürdürmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok bilim cemiyetinin kurucu ve başkanlığını yapmış, pek çok tıp kongre-
sini yönetmiştir. Binlerce doktor yetiştiren, tıp alanında birçok kitap kaleme alan Kâzım İsmail Gürkan İstanbul’da 
vefat etmiştir.
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5. Münir Derman (1910-1989)
Tıp doktoru ve akademisyen Münir Derman Trabzon’da doğmuştur. Henüz 4 yaşından itibaren 
hocası Ömer İnan’dan dersler alan Derman, 9 yaşında Kur’an hafızı olmuştur. Öğrenim hayatı-
na Fransız Kolejinde başlayan Münir Derman, liseyi bitirdikten sonra devlet bursuyla Fransa’ya 
gitmiş, burada felsefe ve psikoloji eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra öğrenim hayatına 

devam eden Derman, 22 yaşında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine başlamış, üstün başarıları sayesinde sınıf 
atlayarak okulu erken bitirerek tıp doktoru olmuştur. Münir Derman, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde doktorluk yap-
mış, bu sırada Türk tıp tarihinde ilk defa, kopan bir ayağı ameliyatla yerine dikerek tıp dünyasında ilgi çekmiştir. 
Davet üzerine Almanya’ya gitmiş, bu ülkede 15 yıl anatomi profesörü olarak çalışmış, aynı zamanda camilerde va-
azlar vermiş, çok sevilmiştir. Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapçayı çok iyi derecede bilen Münir Derman, yurda 
döndükten sonra Ankara’ya yerleşmiş ve burada vefat etmiştir.

6. Osman Turan (1914-1978)
Çaykara’da Kurtoğulları adıyla bilinen aileye mensup Osman Turan Bayburt’ta doğmuştur. 
İlköğrenimini Çaykara, ortaöğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Trabzon ve Ankara’da tamam-
lamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan 
Turan, ünlü tarihçi Mehmet Fuat Köprülü’nün asistanı olarak aynı fakültede göreve başla-
mıştır. 1943’te doçent, 1951’de profesör olan bilim insanı, 1954 yılına kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
Türk-İslam tarihi dersleri vermiştir. Bu süre boyunca çeşitli gazetelerde yazılar kaleme alan tarihçi, yazılarıyla 
dikkatleri üzerine çekmiştir. TBMM’de 10, 11 ve 14. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmış, çeşitli zamanlarda Türk 
Ocakları genel başkanlığı, Türk Tarih Kurumu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türk-İslam tarihi alanında dünya 
çapında otorite olan Osman Turan İstanbul’da vefat etmiştir. KTÜ’deki kültür ve kongre merkezine adı verilen Os-
man Turan’ın yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Selçuklular Zamanında Türkiye, 
Vatandan Gurbete, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi.

7. Mahmut Goloğlu (1915-1982)
Hukukçu, siyasetçi, eğitimci ve yazar Mahmut Goloğlu Akçaabat’ta doğmuştur. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Trabzon’da tamamlayan yazar, 1938’de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun 
olmuştur. Bir süre Tekel müfettişliği, serbest avukatlık ve gazetecilik gibi faaliyetlerde bulun-
muş, 1950 yılında Trabzon milletvekili olmuştur. Millî Mücadele Dönemi tarih çalışmaları ile 

tanınan bilim insanı, 1974-1982 yılları arasında çeşitli gazetelerde araştırma yazıları kaleme almıştır. Bu yazılarda 
Trabzon’daki tarihî eserlerin tanıtılması ve korunması konusunda bilinç oluşturmuştur. KTÜ’de tarih dersleri vermiş, 
inkılap tarihi çalışmaları dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi tarafından Şeref Ödülü’ne layık görülmüştür. Trabzon 
Üniversitesindeki kültür merkezine adı verilen Mahmut Goloğlu Trabzon’da vefat etmiştir. Mahmut Goloğlu’nun 
yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: Cumhuriyete Doğru, Demokrasiye Geçiş, Trabzon Tarihi.
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8. Behram Nazmi Kurşunoğlu (1922-2003          
Dünya çapında bir fizikçi olan Behram Nazmi Kurşunoğlu, Bayburt’ta doğmuştur. Aslen Çaykaralı 
olan Kurşunoğlu, ilk ve ortaokulu Bayburt’ta, liseyi Trabzon’da okumuştur. İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Astronomi Bölümünde okurken kazandığı bir sınav sonucu İngiltere’ye gitmiş ve bu 
ülkedeki çeşitli üniversitelerde öğrenimini tamamlamıştır. İngiltere’de bulunduğu yıllarda ünlü fizikçi 

Albert Einstein (Albert Aynştayn) ile tanışmıştır. 1956 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nükleer Bilimler Fakültesine 
dekan olan Kurşunoğlu, 1958’de Albert Einstein’ın daveti üzerine misafir profesör olarak ABD Miami (Mayami) Üniver-
sitesine gitmiştir. Bu üniversitede fizik profesörü olmuş, Albert Einstein ile fizik alanında ortak çalışmalar yapmıştır. Genç 
yaşında dünyanın ünlü fizikçileri arasında yerini alan Behram Nazmi Kurşunoğlu, sonraki yıllarda Türkiye ve ABD’de 
pek çok bilim araştırma merkezinin kurucusu olmuş ve başkanlığını yapmıştır. Kurşunoğlu, Türkiye Atom Enerjisi Ku-
rumunun da kurucuları arasında yer almıştır. Son zamanlarını “The Ascension of Gravity” [Dı Esenşın ov Gıraviti (Yer 
Çekiminin Yükselişi)] adlı kitabını yazmakla geçiren ünlü Türk fizikçisi ABD’de vefat etmiştir. 

9. Alaettin Yıldız (1922-2008)
Uzay tekniği ve tıbbı konusunda dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen 
Alaettin Yıldız, Sürmene’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum’da, lise öğrenimini Trab-
zon’da tamamlamıştır. Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan Yıldız, 
Almanya’ya gidip burada tıp ve makine mühendisliği alanlarında öğrenim görmüştür. Paris’te 
matematik eğitimi almış, Berlin’de mühendis olarak iş hayatına atılmıştır. 1957 yılında NATO’da 
(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) çalışan bilim insanı, akademik çalışmalarına Berlin Üniversi-
tesinde devam etmiş, bilimsel araştırmalara katılmıştır. Bu araştırmalarda dönemin mekanik yasalarını alt üst eden 
ve kendi adıyla anılan “Yıldız Number” formülünü bulan Alaettin Yıldız, astronomi ve balistik alanlarında çığır açmıştır. 
Yıldız’ın bulduğu formül, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in (Sitıvın Havging) de aralarında bulunduğu bilim 
adamları tarafından evrenin sırrını keşfetmede kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışma-
larından sorumlu kurumu NASA’da çalışan Yıldız, bu ülkenin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllar bilimsel çalışmalarda 
bulunmuştur. 1999 yılında NOBEL ödülüne aday gösterilen Alaettin Yıldız, 86 yaşında Amerika’da vefat etmiştir.

10. Kudret Emiroğlu (1956- )
Kültür tarihi ve etimoloji (köken bilimi) çalışmalarıyla ünlü araştırmacı yazar Kudret Emi-
roğlu Trabzon’da doğmuştur. İlköğrenimini Elazığ’da, ortaöğrenimi Ankara’da tamamlamış, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesinde 
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Emiroğlu, çeşitli yayınevlerinin yöneticiliğini 

üstlenmiş, dergilerde editörlük yapmıştır. TAMEV’in (Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı) kurucuları arasında 
yer alan yazar, sözlük çalışmaları ve çeviriler yapmıştır. Yaşamını Ankara’da sürdürmekte olan Kudret Emiroğ-
lu’nun yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: Trabzon-Maçka Etimolojik Sözlüğü, Trabzon Vilayeti Salnameleri, 
Anadolu'da Devrim Günleri, Yoldaşımız At. 
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Ben Kimim?
Trabzon’un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birinin hayatına dair bilgi toplayınız. Topladığınız bilgi-
lerden hareketle ‘Yaşam Öyküm’ kartını doldurunuz. Doldurduğunuz kartı sınıf ortamında arkadaş-
larınıza okuyunuz. 
Bakalım, temsil ettiğiniz kişiyi ilk kim tahmin edecek?

YAŞAM ÖYKÜM
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Bordo Mavi Trabzon
Trabzonspor tarihinde iz bırakmış sporculardan birini seçiniz. Seçtiğiniz kişinin bilgilerini kullanarak 
aşağıdaki kişisel profil kartını doldurunuz. 

ETKİNLİK
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FOTOĞRAF

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

BAŞARILAR
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Bilim İnsanlarımız
Aşağıda Trabzonlu bilim insanlarıyla ilgili sorular yer almaktadır. Soruların cevaplarını bul-
macadan tespit edip boyayınız.

1. Menazi’rül Avâlim” adlı gök bilimi ve coğrafya kitabını yazan, İslam coğrafyasının büyük âlimi.
2. KTÜ’deki kültür ve kongre merkezine adı verilen, Selçuklular Zamanında Türkiye, Vatandan Gurbete 

adlı eserlerin yazarı.
3. Albert Einstein ile fizik alanında ortak çalışmalar yapan bilim insanı.
4. Alaettin Yıldız’ın bulduğu ve döneminin mekanik yasalarını alt üst eden formül.
5. Etimoloji çalışmalarıyla tanınan araştırmacı yazar Kudret Emiroğlu’nun kurucularından olduğu araştır-

ma vakfı.
6. Felsefe ve coğrafya alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Georgios  Amirutzes’in Müslüman olduktan 

sonra aldığı isim. 
7. Trabzon Lisesinin ilk müdürü olan eğitimci.
8. Tıp tarihinin önemli ismi Kâzım İsmail Gürkan’ın modern cerrahi alanında eğitim aldığı şehir.
9. Türk tıp tarihinde ilk defa, kopan bir ayağı ameliyatla yerine diken bilim insanı.
10. Millî Mücadele Dönemi tarih çalışmaları ile tanınan Mahmut Goloğlu’nun doğum yeri.

S U S H M E R T A M F E R A S D A K Ç A A B A T K İ D A B I M Ö

F G V B S E H A R K Ş İ T R Ğ Ö Ç D O S T E R I Ğ Ü R T E Z K R

Y I L D I Z N U M B E R G E F E S R G T G O Ğ U C İ Z V E K L N

G S İ G Y R Ğ B V A T W B Ö Ç İ J I O P Ğ Y I R T U D F C N M İ

V A N Ç Ş O M N L Y U N S P Ğ M D S H P A R İ S K P Ş Ö L Ş K İ

Ç E L P A Ğ Y O T A M E V Ş Ü İ F A R İ K I N G T A R D S Ş Z Ç

U Y R E B M Ç O Ğ L M E H T S İ K N M Ö I K A S T Ğ İ Ö Ç S C I

F J O P Ğ U J K T R S A Z F A Z R E Ö Ç P Ü İ L U T H J G V M K

Ş P R E U A L İ N A K İ E F E N D İ R A N L U J S A Z C V M Ö L

Ğ Ü R T E B S E H A R Y U N S P Ğ M Y O T A M E V Ş L U T H L J

Â Ş I K M E H M E T Ç E L E B İ Ş U P Ğ İ Ü R S D E R T H F Ç Ş

T S İ K N M Ö E U A L İ N H A R Y U Ğ Ü R T E B S Ö E U A L G U

L R E O P I K H R Ğ Ü B E H R A M N A Z M İ K U R Ş U N O Ğ L U

Ş İ T R Ğ Ö Ç S A Z C V M Ö Ş Ö Ş F H K İ O Z F A Z V Ş Ü İ R H

İ Ç İ N M E H M E T L A L E T R A B M O R D S İ Ğ Ü B V Z H U J

G Ü R T E B S M Ü N İ R D E R M A N U C İ Z T E B S E H A I P R

K O L T Ş U N R A D E G H Ğ Ü Ş Ö Ş F H K İ O S M A N T U R A N

ETKİNLİK
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5.4. Somut Olmayan Kültür Varlıkları                        
Somut olmayan kültür varlıkları; sözlü anlatım, gelenek, gösteri 
sanatı, festival, el sanatları gibi halk kültürüne ait değerleri kap-
sar. Trabzon, coğrafi konumu ve tarihî birikimiyle zengin bir halk 
kültürüne sahiptir. 

a. Halk Oyunları
İnsan karakterinin şekillenmesinde yaşanan coğrafyanın etki-
İnsan karakterinin şekillenmesinde coğrafyanın etkisi büyüktür. 
Doğu Karadeniz, düz ve geniş alan bulmanın zor olduğu, dağlık 
bir coğrafyaya sahip, sert doğa şartlarının etkisinde bir bölgedir. 
Coğrafi yapı ve iklim şartları yöre insanını kıvrak, hareketli kıl-
mıştır. Bu kıvraklık ve hareketlilik bölgedeki halk oyunlarına da 
yansımıştır.

Trabzon’daki halk oyunları “horon” olarak adlandırılır. Horonlar-
da, bölgenin doğal şartlarını yansıtan figürler açık şekilde görü-
lür. Kolların öne uzatılıp kıvraklıkla sallandırılması, öne eğilme, 
hızlıca ileri geri gidip gelme, diz çekme, çömelip kalkma vb. fi-
gürler yöre insanının yaşantısından ve doğadan izler taşır. Bu 
figürlerde tarla kazan, kürek çeken, sarp arazide yürüyen insan-
ları, Karadeniz’in hırçın dalgalarını, ağdaki balıkların çırpınışını 
görmek mümkündür. Trabzon, oyun kültürü yönünden bölgenin 
en zengin şehridir. Horon, özellikle millî bayram, düğün ve yayla 
şenliği gibi eğlenceli günlerin vazgeçilmez unsurudur. 

Trabzon ve çevresinde horonlar kemençe, davul-zurna, kaval, 
tulum-zurna, bakraç, güğüm veya sini eşliğinde oynanır. Horon-
lar; ağır temponun hâkim olduğu “düz horon”, ritmin giderek hız 
kazandığı “yenlik” ve temponun en yüksek olduğu “sert” adlı bö-
lümlerden oluşur. Yöredeki horonlar erkek, kadın ve karma (toplu/
türkülü) olarak gruplandırılmıştır. 

Erkek horonlarında oyuncular, kıvrak ve hareketli figürlerle mü-
ziğe eşlik eder. Kollar aşağıda ve yukarıda olur; yere diz koyma, 
çöküp kalkma, vücudu titretme bu oyunların ayırıcı özelliğidir. Er-
kek horonlarının horon kurma, sallama, sıksara, bıçak/kılıç oyunu, 
kozan gel, kozan gel sallama, doldurma, sıva sıva doldurma, par-
mak ucu gibi oyun türleri vardır. 

Kadın horonlarında yumuşatılmış figürler hâkimdir. Erkek horonla-
rındaki titremenin yerini bel kıvırma, omuz sallama, göğüs silkme 
gibi kadınsı figürler alır. Kadın oyunlarının kız horon kurma, düz 
horon, atlama, dirvana, kanbena, solda, ağır köy gibi türleri vardır. 
Karma horonlar daire, yarım daire veya çizgi şeklinde oynanır. 
Türkülerin söylendiği bu oyunlarda oyuncular zaman zaman el-
leriyle müziğe tempo tutar. Horona kemençe ve davul-zurna eşlik 
eder. Kadınlar, erkeklerle el ele tutuşurken ellerinin üzerine men-
dil koyar. Karma oyunların vaybeni, düz horon, atlama gibi türleri 
vardır.
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1. Kadın Giyim Kuşamı
Tepelik (Kukul): Siyah renkli, kenarlarında çiçek motifleri olan bir çeşit 
küçük yaşmak.
Çember (Tülbent): İnce ve seyrek dokunmuş, üzerinde çiçek desenleri 
bulunan, etrafı boncuk, pul ve iğne oyalarıyla süslü örtü.
Yaşmak: Başı iyice saracak şekilde tülbendin altına bağlanan ince, be-
yaz bir örtü.
Yelek: Yuvarlak yakalı, önden düğmeli, bele oturtularak giyilen giysi.
Gömlek: Keten ve ipekten yapılmış, önü oyalı, beyaz veya krem renkli 
giysi.
İç Donu: Ön ve arka parçayı ayırmak üzere belde iki yırtmacı olan, diz 
kapağı üstünde lastikle büzülen, kenarı kırma, fisto ve dantellerle süslü 
iç giysi.
Üç Etek: Bel kısmı lastikli ve büzgülü, etek kısmı kırmalı, dantelli, fistolu 
ve kurdeleli, üç parçadan oluşmuş giysi.
İçlik-Gömlek: Keten, ipek veya pamuklu kumaştan yapılan, ön kısmı 
robalı, işli, oyalı ve siyah düğmeli, hâkim yakalı, uzun veya kısa kollu bir 
giysi.
Entari (Fistan): Uzun ve bol, diz kapağı altına kadar inen, pazen, basma 
ve ipekli kumaşlardan dikilen, dizlerden fırfırlı, bordo, yeşil, mavi, pembe 
ve kırmızı renklerden oluşan giysi.
Kolçaklı İşlik-Cepken (İsparel): Gömleğin veya fistanın üzerine giyilen, 
çeşitli göz alıcı renklere sahip, uzun kollu, ön cephesi, omuzları, bilekleri 
ve dirsekleri genellikle siyah, manşetli giysi.
Etek: Diz altına kadar inen, uçları fırfırlı veya düz, çeşitli renklerdeki çi-
çekli bezlerden, pamuklu kumaşlardan yapılan, şalvarın üzerine giyilen 
giysi.
Şalvar (Don): Dizin altına kadar inen, sade veya desenli ince bezlerden 
yapılan giysi.
Peştamal (Oğluk/Dolaylık): Entarinin üzerinden bele bağlanan, genel-
likle beyaz ve kırmızı, çizgili veya kareli giysi.
Kuşak: Bele sarılan, özel gün ve düğünlerde giyilen, püsküllü ve desenli 
giysi.
Çorap: Yün ve pamuk ipliğinden dokunmuş, motiflerle süslü, diz kapağı-
nın altına gelecek şekilde örülmüş giysi. 
Çarık: İnek derisinden yapılan, ucu sivri, boğazı açık bir çeşit ayakkabı.
Kara Lastik (Trabzon Lastiği): Kendinden topuğu olan, birçok renk ve 
çeşidi bulunan lastik ayakkabı.
Potin (Fotin): Konçları ayak bileğini geçen; bağlı, düğmeli veya yandan 
lastikli ayakkabı.

b. Geleneksel Giyim Kuşam
Yöredeki giyim kuşamı; insanların ihtiyaçları, toplumsal, ekonomik ve 
kültürel özellikler belirler. Tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yap-
ması, liman şehri olması ve geçiş yolları üzerinde bulunması Trabzon’un 
giyim kuşam bakımından zengin bir kültüre sahip olmasını sağlamıştır. 
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Kaloş: Tabanının temiz kalması için potin üzerine giyilen terlik ayak-
kabı.
Mes: Üzerine pabuç giyilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak ayakkabı.
Yemeni: Kösele tabanlı, alçak topuklu, değişik renkte deriden yapıl-
mış, hafif ve kaba ayakkabı.
Pabuç: Genç kızların ve gelinlerin giydiği, entari ve gelinliğin kumaşın-
dan yapılmış, sırma ile işli ayakkabı.

2. Kadın Takıları
Bel Bağı: Yünden yapılan, genelde kırmızı, beli sıkı tutmaya yarayan 
kuşak.
Kaytan: Peştamal üzerinden bele bağlanan, çeşitli desenlerle süslü, 
uçları püsküllü ve boncuklu, yünden dokunan 2-3 metrelik kuşak. 
Kolun (Kolan): Kalın yünden dokunan, yassı ve ince bağ.
Boncuk-Lira: Lira ve boncukların kurdele ya da renkli bezden yapılmış 
bir bağa dizilmesiyle elde edilen bir çeşit kolye.
Muska-Hamayıl: İnce boncuklarla süslü, kadife kumaştan yapılan, içe-
risinde çeşitli dua ve ayetlerin olduğu bir çeşit kolye.
Göğüsçek: Fistanın üzerine boyun ve sırttan bağlanan, evlendikten 
sonra kullanılan, kutnu kumaştan yapılan bir çeşit takı.

3. Erkek Giyim Kuşamı                           
Başlık (Kabalak/Kukul): Şapkaya benzeyen bir çeşit başlık.
Fes: Orta kısmı içeri doğru büzgülü, yün başlık.
Aba-Cepken: Siyah şayak kumaştan yapılmış, yakasız, genellikle so-
ğuk havalarda yeleğin üzerine giyilen giysi.
Yelek: Ön kısmı siyah şayak kumaştan dikilen, yaka kısmı işlemeli, 
siyah veya beyaz düğmeli, cepli giysi.
Gömlek-Mintan: Hilalîye denen Çin pamuğu, ipek ve bürümcük kumaş-
tan dokunan, hâkim yakalı, kolları manşetli bol giysi.
Çorap: Yünle örülmüş, siyah, beyaz ve kahverengi iç giysi.
Çarık: İnek derisinden yapılan, ucu sivri, boğazı açık, bir çeşit ayakka-
bı.
Çizme: Boğaz kısmı yumuşak deriden ve meşinden yapılan, altı köse-
le, alçak topuklu, sivri burunlu, siyah renkli bir çeşit ayakkabı.
Kalçın: Üstüne başka bir şey giyilmek için abadan veya meşinden ya-
pılan, çizme biçiminde ayak giysisi. 
Çapula: Kaba deriden yapılmış ucu sivri ve kıvrık ayakkabı.
Kara Lastik (Trabzon Lastiği): Kendinden topuklu, birçok renk ve çe-
şidi bulunan lastik ayakkabı.
Kaloş: Tabanın temiz kalması için potin üzerine giyilen terlik ayakkabı.
Potin (Fotin): Konçları ayak bileğini geçen; bağlı, düğmeli veya yan-
dan lastikli ayakkabı.
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4. Erkek Takıları                        
Kuşak: Uç kısmında motifler bulunan, bele sarılan, uzun ve enli kumaş.
Kemer: Siyah deriden yapılan; silah, bıçak, av malzemesi, yağdanlık ve kavlık koymak için ön kısmında gözler bulunan bel 
bağı.
Hamayıl: Gümüşten yapılmış, üzerine çiçek, ay yıldız, cami resimleri, padişah arması veya tuğrası işlenen, içine dua ve bazı 
ayetler konan, sağ omuzdan sol koltuk altına doğru gümüş zincirle asılan bir çeşit kutu. 
Muska (Nuska): Gümüşten yapılan, üçgen şeklinde, üzerinde çiçek ve ay 
yıldız gibi motifler bulunan, içinde dua ve bazı ayetler konan, gümüş zincir-
le boyna asılan bir çeşit kolye. 
Köstek: Bir ucu sol cepteki saate bağlanan, diğer ucu sağ üst yakaya tut-
turulan ince, gümüş zincir. 

5. Bıçaklar
Kama: Horon oynayanların belinin sol 
tarafına taktığı, 25-30 cm uzunluğunda, 
siyah bir kın içinde bulunan bıçak çeşidi.
Pala (Karakulak): Aba üzerine sol 
omuzdan aşağıya doğru asılan, hançer 
biçiminde, 50-60 cm uzunluğunda, kın 
içinde bulunan, oluklu ve tek ağızlı bıçak 
çeşidi.
Sürmene Bıçağı (Çift Bıçak): Tek kın 
içinde bulunan, biri sivri yapıya sahip 
olan ve silah olarak kullanılan, diğeri 
gündelik amaçlı iki bıçak. 
Yağdanlık: Kemere asılan, silah yağla-
mak amacıyla içinde yağ bulundurulan 
küçük bir kutu.
Kav Torbası (Kavlık): Sigara veya ateş 
yakmak amacıyla içine kav, çakmak taşı, 
gazlı bez, pamuk veya çakmak konan, 
kemere asılan, meşinden veya bezden 
yapılan torba.
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Yöresel Kıyafetlerimiz
Yöresel kıyafetler giymiş kişilere ait görsellerden hareketle kıyafet/takı isimleri ile numaraları 
doğru şekilde eşleştiriniz.

Yemeni: .....

Yelek: .....

Boncuk-Lira: .....

Çember: .....

Şalvar: .....

Peştamal: .....

..... :Kabalak

..... :Muska

..... :Hamayıl

..... :Mintan

..... :Çizme

..... :Kama

1

1

2 2

3 3

4

4

5

5

6

6

ETKİNLİK
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c. Yöre Mutfağı                      
Trabzon mutfağı, diğer bölgelerde olduğu gibi yöredeki 
tarım ve hayvan ürünlerinin kullanımına dayanır. Yörede 
bolca bulunan ve kolay erişilen fasulye, karalahana, mı-
sır, patates, pazı gibi tarım ürünlerinin yanında hayvansal 
ürünler (et, balık, süt vb.) ağırlıktadır. Trabzon mutfak kül-
türüne özgü başlıca yiyecek ve içecekler şunlardır:

1. Çorbalar
Yarma mısır çorbası, herle çorbası, tarhana çorbası, ham-
si çorbası, taze kabak çorbası, ısırgan çorbası, karalaha-
na çorbası, gendime çorbası, süt çorbası, koliva çorbası, 
lihciya çorbası.

2. Yemekler
Hamsi ızgara, hamsi tava, hamsi buğulama, sacda/kire-

mitte hamsi, hamsili pilav, hamsi tuzlaması, Akçaabat köftesi, 
kuymak, karalahana sarması, karalahana diblesi, pazı mıhla-
ma, ısırgan yemeği, guliya, turşu kavurma, manat, hoşmak, 
tomara tavası, sarambula, guguvak yemeği, lames, zimlan-
ga, kaygana, lapa, kazkaldıran, külür/latir tavası.

3. Hamur İşleri
Vakfıkebir ekmeği, hamsili ekmek, ziliktar, mısır ekmeği, Sür-
mene yağlısı, tava pidesi, zumur.

4. Tatlılar
Hamsiköy sütlacı, Laz böreği, Akçaabat un helvası, zumur 
tatlısı.

5. Süt Ürünleri
Tonya tereyağı, Aho peyniri, tel peynir, kurut, kolot, minzi.

Sınıfta Yemek Var
Sınıfça Trabzon yemeklerinden olu-
şan bir menü oluşturunuz. Ailenizle 
evde hazırlamak üzere menüdeki 
yemeklerden birini seçiniz. Hazır-
ladığınız yemeği sınıfa getiriniz ve 
yemeğin yapılışını anlatınız. Afiyet 
olsun.

ETKİNLİK
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Trabzon Sofrası
Aşağıda tarifleri verilen yöresel Trabzon yemeklerinin isimlerini ilgili boşluklara yazınız.

…………..............................................…

Malzemeler
1 kg hamsi                                       
1 kâse mısır unu
2 kuru soğan                                   
1 demet taze soğan
3 yumurta                                       
Yarım demet maydanoz
1 dolmalık kırmızıbiber                
Kuru nane
Karabiber                                        
Tuz

Hamsiler temizlenip fileto hâline getirilir. 
Yumurtalar bir kâsede iyice çırpılır. İç 
malzeme için temizlenen biber, mayda-
noz ve taze soğan ince ince dilimlenir. 
Kuru soğanlar soyulup kıyılır. Kıyılan so-
ğanlar, maydanoz, tuz, baharat ve 2 tatlı 
kaşığı mısır unu bir kâsede harmanlanır. 
Fileto hâlindeki hamsilerden 2 tanesi 
alınır, hazırlanan iç malzeme kullanılarak 
hamsiler birbirine yapıştırılır. İçinde 2 
hamsi bulunan iç malzemeye köfte şekli 
verilir. Aynı işlem malzeme bitene kadar 
tekrarlanır. Köfte şeklindeki yumrular 
önce kâsedeki yumurtaya, sonra mısır 
ununa bulanır ve  kızgın yağda veya 
fırının ızgara bölümünde pişirilir.

……...............................................………

Malzemeler
4 yemek kaşığı mısır unu                      
2 bardak su
1 kâse telli peynir                                   
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz

Tereyağı bir tavaya konur ve orta ateşte, 
yakmadan eritilir. Eriyen tereyağının üze-
rine mısır unu ve tuz eklenip karıştırılır. 
Kavrulan mısır unu koku vermeye baş-
layınca 2 su bardağı soğuk su yavaş ya-
vaş eklenir ve topaklanma olmaması için 
karıştırılır. Suyunu çekip yağını üzerine 
verinceye kadar yaklaşık 5 dakika kısık 
ateşte pişirilir. Bu esnada kavrulmuş una 
peynir eklenir ve karıştırılır. Peynir eriyip 
yağ tekrar yüzeye çıkınca yemek hazır 
demektir.

ETKİNLİK



141

Trabzon Lokantası
Yöresel yemeklerin yapıldığı lokantada müşteri olarak bulunan bir turist ile garson arasındaki diya-
loğu Trabzon yemeklerini göz önünde bulundurarak tamamlayınız.

Garson: ………………………………………………………………….…..…......…….
Müşteri: Hoş bulduk. Yörenize özgü sebzeli çorbalardan hangileri var? 
Garson: …………....…………….............………………………………………......….
Müşteri: ……………......... çorbası lütfen? Hamsi de yemek istiyorum, öneriniz nedir?
Garson:…………….................……………………………………………..…....……..
Müşteri: ……………………….……………………………… lütfen. Tatlı olarak ne alabilirim?
Garson: ………………………………………………….………………………….…….
Müşteri: ………………………………….………………………. Bir de su lütfen. Teşekkür ederim.

SİPARİŞ KARTI

Başlangıç : .......................

Ana Yemek : .......................

Tatlı  : .......................

İçecek  : .......................

ETKİNLİK
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ç. El Sanatları 
El sanatı, belirli ham maddelerin basit tezgâhlar veya el becerisi 
ile işlenip çeşitli amaçlar için kullanılan ürünlere dönüştürülme-
sidir. Yüzyıllar boyu kullanılmakta olan çeşitli yöntem ve teknik-
ler el sanatlarının “geleneksel” bir nitelik kazanmasını sağlamış-
tır. Geçmişten bugüne, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan ticaret 
güzergâhında önemli bir durak olması, Trabzon’un el sanatları 
alanında zengin bir şehir olmasını sağlamıştır. Çeşitli kültürlere 
ait ürünler Trabzonlu zanaatkârlara ufuk açmış, el sanatlarında 
ustalık düzeyine ulaşmalarını sağlamıştır. 

Debbağlık, saraçlık ve pabuççuluk gibi deri işçilikleri Osman-
lı Dönemi’nde Trabzon sanayisinin önemli iş kolları olmuştur. 
Bununla birlikte taş ve ahşap işçiliği, demircilik, dokumacılık, 
çömlekçilik ve kalaycılık bu dönemin önemli mesleklerindendir. 

d. Sözlü Edebiyat
İnsanlığın kültürel birikiminin önemli parçası olan sözlü anlatım biçimleri, folklor biliminin en önemli kaynağıdır. Sözlü kül-
tür, sözlü gelenek, sözlü anlatım ya da geleneksel kültür kavramlarıyla doğrudan bağlantılı olan sözlü edebiyat, kuşaktan 
kuşağa aktarılan ve edebî niteliği olan çeşitli anlatım biçimlerini içerir. Efsane, destan, halk hikâyesi, fıkra, deyim, atasözü, 
argo, ağıt, dua, beddua, mani, ninni, masal, lakap, tekerleme ve bilmeceler sözlü edebiyat ürünleridir. 

Tarihî kent Trabzon, geleneksel kültürün günümüzde de hissedildiği, sözlü edebiyat bakımından zengin bir bölgedir. 

Dut ağacını oydular   Yer altında
İçine neşe koydular   Fesli hoca
***
     ***
Almanya’da süt taştı  Tap burada, tap şurada
Kokusu buraya düştü  Tap kapının arkasında
***     ***   
  
Bir kuru kafa    Hoca çıkar handan
Oturur rafa    Sarığı kandan
Yemesi tatlı    Döner döner bilmez
Maymun suratlı   Kıble ne yandan 

(Kemençe) (Sarımsak)

(Mektup) (Süpürge)

(Horoz)(Kabak)
B

ilm
ec

e ?

Günümüzde bu el sanatlarının birçoğu kaybolmaya yüz tutmuştur. Buna rağmen Trabzon ve çevresinde hasır bilezik 
yapımı, ahşap işçiliği, dokumacılık, bıçakçılık, demircilik, bakırcılık, sepetçilik gibi geleneksel el sanatları az da olsa sür-
dürülmektedir. 
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  Sosyeteler çok sever  Evlerinin önünde  Hamsi baluk pişirdum
  Biberın dolmasini   Kara karalahana  Kırmizi kiremide
  Ha bu uşak çok sever  Biberli eyle oni  Benum canimi yakan
  Lahana çorbasini   Ya koy oni sahana  Hopşera’dan HemideM

an
i

Hazreti Ali’nin Atının Nal İzi
Maçka’ya bağlı Galyan köyleri grubundan Valena Mahallesi ile Ayanbavlos ve Kizinos’a giden yol üzerin-
de, üstünde sular çağlayan bir kaya vardır. Bu kayada bulunan at nalı büyüklüğündeki çukurun Hazreti 
Ali’nin atının nal izi olduğuna inanılır. Bu çukurda toplanan suyu içen kadınların çocuklarının olamayaca-
ğına, gebe kalamayacaklarına inanılır.

Çürümeyen Askerler
Araklı’nın Oftinkaya (Bahçecik) yaylasındaki şehitlikte halk, yıkık mezarlıkları onarmak ister. Mezarları 
açanlar şehitlerin hiç çürümemiş bedenleriyle karşılaşır. İçlerinden biri, tüfeğine sarılmış hâlde yatan 
şehit askerin tüfeğini almak ister fakat alamaz. Bunun üzerine ilçede görevli bir komutanı çağırmaya 
karar verirler. Mezara gelen komutan şehide: “Evladım, devletten aldığın emaneti teslim et.” der. Bu söz 
üzerine şehit asker tüfeği bırakır.

Penguen
İki Karedenizli yanlarında bir penguenle Beyoğlu’nda geziyorlaşmış. Bir belediye görevlisi yanlarına 
yanaşıp sormuş: 
_ Nedir bu?
_ Penguendur.
_ Yazık, bunu hayvanat bahçesine götürün.
İki Karedenizli arkadaş “Olur.” diyerek oradan uzaklaşmışlar. Bir saat geçtikten sonra iki arkadaş, bele-
diye görevlisi ile tekrar karşılaşmışlar. Görevli, pengueni göstererek sormuş:
_ Hani bunu hayvanat bahçesine götürecektiniz?
_ Hayvanat bahçesine göturduk. Şimdi da sinemaya göturiyruk. 

Ef
sa

ne
Fı

kr
a

Tü
rk

ü

Sabahtan kalkar kızlar Çümene bak çümene Yaylanın çümeninde
Bakarlar aynalara  Çümenın çiçeğine  Peri bağırır peri
Geyındi kuşandiler  Gel beraber gezelım Kar yağdi da kapatti
Gidecekler yaylaya  Yalnız gezeceğune  Konuştuğumuz yeri
Yaylalarda gezersın  Çümenlerdeki karlar  Maçka’nın yaylalari
Çümenleri ezersın  Su olur da akarlar  Çok soğuktur sulari
Yedi türli çiçek var  Burda konuşmayalım Başka işim olmasa
Hangisine benzersın Gizlenır da bakarlar  Varsam gezsem onlari
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e. Yöresel Çocuk Oyunları                   
Halk kültürünün önemli ögelerinden biri de çocuk oyunları-
dır. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen oyun ve oyuncaklar, 
ait oldukları yörenin kültürel ögelerinin taşıyıcısıdır. Bu oyun-
lar sayesinde çocuklar kendi aralarında ortak bir dil gelişti-
rir ve bu yolla anlaşır. Oyunlar, çocukların fiziksel, zihinsel 
ve sosyal açılardan gelişmesini sağlayan, sözlü geleneğin 
unutulmaya yüz tutmuş etkinlikleridir. Çocukların yaşamın-
da önemli olan geleneksel oyunlar, günümüzdeki teknolojik 
gelişmeler sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Trabzon yöresinde tespit edilen ve genellikle açık alanda 
oynanan başlıca geleneksel çocuk oyunları şunlardır: 

Hu hu hu sana    Uyur uyur uykusi var
Çeşmelerden su sana   Oğlumun uykusi var
Benum oğlum uyusana   Uzak uzak yollarda
Haydi benum oğlum nenni    Ağabeyleri var nenni
Hu hu hu çeker    Kedi kalur samanluktan
Kuyulardan su çeker   Uyudukça tadi galur
Benum oğlum uyuyanda   Beybabasi şindi gelur
Annesi neler çeker    Nenni benum oğlum nenni  

N
in

ni

1. Taşla Oynanan Oyunlar: esir/yesir, cıngılıs, kopça (düğ-
me), tumbula, kuyu (lüç), cüz, pokuç 
2. Topla Oynanan Oyunlar: tombala, tombis, zifir
3. İple Oynanan Oyunlar: ip atlama, arapsaçı
4. Özel Oyun Aracıyla Oynanan Oyunlar: bayrak, yağlı ka-
yış, firar, bacak arası, mendil kapmaca, ok-yay savaşı, viya 
koşma, geri atma, gındırlama, patapat, sivi sivi (zimi zimi/
siviş/kulbaç-kırbaç), dalgalarla dalga geçme, goglez, kurt 
baba, aç kapıyı bezirgânbaşı 

Cüz Nasıl Oynanır? 
Yirmi dört adet çakıl taşı, bir oyun tahtası veya yere çizilen de-
senle iki kişi tarafından oynanır. Oyun tahtası iç içe geçmiş üç 
adet dikdörtgenden oluşur. Ayrıca dikdörtgenlerin tam ortaların-
da, hepsi aynı hizaya gelecek şekilde birer nokta bulunur. Oyun-
cular ellerine aldıkları on ikişer taşla oyuna başlar. Bir oyuncu 
noktalardan birine bir taş koyarak oyunu başlatır. Oyunda amaç, 
oyuncunun kendi taşlarından üç tanesini düz veya çapraz biçim-
de aynı hizaya getirmesidir. Bu esnada rakip oyuncu bunu engel-
lemeye çalışırken kendisi de aynı işlemi yapmaya çalışır. Üç tane 
taşını aynı hizaya dizip cüz yapan oyuncu rakibin oyun sahasına 
koyduğu taşlardan bir tanesini alır. Oyun, rakip oyuncunun elinde 
iki taş kalana dek devam eder.
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5.5. Dil Özellikleri 
Toplumda zamanla siyasi, sosyal, kültürel vb. etkenler-
le birtakım değişimler yaşanır. Bu değişimden etkilenen 
unsurlardan biri de dildir. Lehçe ve ağız terimleri dilin 
temel özelliklerinden biri olan bu değişimin sonucudur. 
Lehçeler içinde dile dair farklılıkların daha az olduğu 
ağızlar vardır. Anadolu’da konuşulan lehçenin adı Tür-
kiye Türkçesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinin konuşma 
biçimleri ağız olarak adlandırılır. 

Anadolu’da Ankara ağzı, Van ağzı, Sivas ağzı, Trabzon 
ağzı gibi farklı farklı ağızlardan bahsedilir. Bunun temel 
sebebi 11. yüzyıldan itibaren bu coğrafyaya yerleşen 

Oyun Oynayalım
Trabzon yöresine ait birer çocuk oyunu belirlemek amacıyla üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerini seçiniz. 
Sözcülerin tanıtacakları oyunları sınıf, spor salonu ya da okul bahçesinde oynayınız.

 Aç Kapıyı Bezirgânbaşı Nasıl Oynanır? 
Sayışma yapılır ve iki oyuncu kapıcı seçilir. Kapıcı olan oyuncular, kendilerine varlık isimlerinden (meyve, ağaç, 
çiçek vb.) birer tane seçer. Kapıcılar karşılıklı olarak el ele tutuşur ve oyunun ezgisini söyler. Diğer oyuncular ka-
pıcıların kollarının altından sırayla geçer ve bu esnada ezgiyi söyler:
“Aç kapıyı bezirgânbaşı, bezirgânbaşı. 
Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin? 
Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun.”
Ezgi bittiğinde kapıcılar sırasıyla oyuncuları kollarının arasına alarak “Bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü deliğe kaçan” 
der. Üçüncü oyuncuya gizlice kapıcıların seçtiği isimler sorulur. Oyuncu, hangi ismi seçerse o kapıcının arkasına 
geçer. Tüm oyuncular kapıcıların arkasına geçtiğinde oyun alanının ortasına bir çizgi çizilir. İki kapıcı, arkasındaki 
oyuncularla beraber çizginin sağına ve soluna yerleşir. İki grubun oyuncuları birbirini çeker. Çizgiyi geçen grup 
oyunu kaybetmiş olur.

Oğuz boylarının farklı ağız özelliklerine sahip olmasıdır. Ay-
rıca Oğuzların dışında Anadolu’daki diğer Türk boyları, aynı 
coğrafyadaki yabancı unsurlar, bölgeden bölgeye değişen 
arazi yapısı, sosyokültürel ve ekonomik durum Türkiye Türk-
çesi ağızlarının oluşumunda belirleyici olmuştur. Ağız, bir dilin 
sınırları içerisinde doğal olarak ortaya çıkmış, yazılı bir gele-
neği olmayan, belli bir bölgeye özgü sözlü anlatım yollarının 
tamamına verilen addır. Yakın lehçe ile ağız arasındaki fark 
ise çoğunlukla sese dayalı birtakım şekil, cümle bilgisi, kelime 
farklılıklarından ibarettir. Dolayısıyla İstanbul Türkçesi konu-
şan birinin bir yörenin ağzını bilmiyor olması önemli bir iletişim 
sorunu oluşturmaz. 

ETKİNLİK
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5.6. Yerel Yayıncılık                  
Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Trabzon, ticari 
ve kültürel olarak bölgenin merkezidir. Basın hayatı yö-
nünden de aynı durum söz konusudur. Şehrin ilk gazetesi-
nin yayımlandığı 1869’dan bugüne kadar Trabzon’da yak-
laşık 350 yayının (gazete, dergi, bülten) varlığı bu kültürel 

Ses, şekil bilgisi ve söz dizimine ait birtakım farklılıklar, 
Anadolu ağızlarının üç ana grupta değerlendirilmesini 
sağlar. Bunlardan birincisi “Doğu Grubu Ağızları”, ikincisi 
“Kuzeydoğu Grubu Ağızları”, üçüncüsü ise “Batı Grubu 
Ağızları”dır.

Trabzon ağzı; Hopa, Artvin, Borçka (Artvin), Rize ile birlik-
te Kuzeydoğu Grubu Ağızları’nın bir üyesidir. Kuzeydoğu 
Grubu Ağızları’nı Türkiye’nin diğer ağızlarından ayıran be-
lirleyici özelliklerden birkaçı şöyledir:
Kelimelerin sonundaki “ı, u, ü” ünlüleri “i” ünlüsü ile karşıla-
nır: Gözi (gözü), oğli (oğlu)
Duyulan geçmiş zaman eki tek şekillidir: 
Yemek güzel olmiş (Yemek güzel olmuş). 
Ahmet köye dönmiş (Ahmet köye dönmüş).
Hâl ekleri arasında görev değişikliği diğer Anadolu ağızla-
rına göre daha yüksektir:
On yedi yaşinayum (On yedi yaşındayım). 
Ben oni şaşayirum (Ben ona şaşıyorum). 
Özellikle Trabzon ve Rize’de yüklemin sistemli bir şeklide 
başa gelmesi ile ortaya çıkan bir cümle yapısından da bah-
sedilebilir:
Keldum eve, sora kittum hastaneye (Eve geldim, sonra 
hastaneye gittim).
“Kuzey Doğu Grubu Ağızları”nda yer alan Trabzon ağzı, 
Eski Türkçe dönemine ait birtakım özellikler de barındır-
maktadır. Türkçenin yüzyıllar öncesiyle bağını gösteren 
işaretlerden biri, kelime başındaki /g/ ve /d/nin Trabzon 
ağızlarında /k/ ve /t/ şeklinde kullanılıyor olmasıdır. 
“Göl” yerine [köl], “gibi” yerine [kibi], “duymak” yerine [tuy-
mak], “diş” yerine [tiş] gibi örneklerle bu durum somutlaş-
tırılabilir. 
Bir diğer özellik de Eski Türkçeden 15. yüzyıla kadar bol- 
şeklinde olan bugünkü ol- fiilinin Trabzon ağzında bolaki 
“İnşallah, olur ki.” anlamıyla kullanılmasıdır: 
Bolaki bu sene çecukler gelur Alamanya’dan (İnşallah, 
çocuklar bu sene Almanya’dan gelir).

zenginliğin kanıtıdır. Şehrin sahip olduğu kültürel çeşitlilik 
gazete ve dergilerde de kendini göstermiştir. Trabzon’un 
yerel basın tarihinde yalnızca Türkçe yayınlar yoktur. Za-
man içinde kentte yayımlanmış Rumca, Ermenice, Rusça 
ve Fransızca gazete ve dergiler de şehrin basın tarihinde 
yer almıştır. 

Anadolu’daki ilk matbaa, “Matbaa-i Vilayet-i Trabzon” 
adıyla 1868 yılında Trabzon’da kurulmuştur. Kuruluşun-
dan bir yıl sonra bu matbaada Anadolu’nun ilk gazete-
lerinden olan “Trabzon Vilayet Gazetesi” yayımlanmaya 
başlamıştır. Bu matbaa ve gazete, şehrin basın kültürü-
nün oluşmasında etkili olmuştur. 1885 yılında Mehmet 
Nuri ve Ahmet Fehmi Efendi’nin çıkardığı “Saadet”  Trab-
zon’un ilk özel gazetesidir. Akçaabat Müftüsü Mehmet İz-
zet Efendi tarafından 1908 yılında çıkarılan “Pulathane”, 
Türkiye’nin ilk ilçe gazetesi olması bakımından önemlidir. 
1909’da yayımlanan “Kehkeşan” Trabzon’un ilk dergisi, 
1910 yılına ait “Hekim” ise Anadolu’nun ilk tıp dergisidir.

1. Cumhuriyet Öncesi Trabzon’daki Bazı Gazete ve 
Dergiler  
Trabzon Vilayet Gazetesi (1869), Saadet (1885), Meşve-
ret (1908), Pulathane (1908), Haber Anası (1909), İkbal 
(1909), İstikbal (1918), Kaygu (1918), İğne (1919), Genç 
Anadolu (1921), Kahkaha (1922), Zafer (1922), Gençlik 
(1923).

2. Cumhuriyet Sonrası Trabzon’daki Bazı Gazete ve 
Dergiler
Yeni Yol (1924), Deve Kuşu (1925), Çalı Kuşu (1926), 
Halk (1933), Horoz (1944), Boztepe (1946), Dikkat 
(1947), Horon (1955), Hâkimiyet (1956), Kıyı (1961), 
Son Haber (1963), Türk Sesi (1975), Karadeniz (1979), 
Trabzonspor (1981), Kuzey Haber (1983), Uzun Sokak 
(1989), Akçaabat Yeni Haber (1990), Kuzey Ekspres 
(1994), Tonyahaber (1998), Günebakış (1999), Trabzon 
Haber (1999), Taka (2002), Hizmet (2002), Karadeniz’de 
Sonnokta (2013).

Anadolu’daki diğer illere kıyasla basın ve yayın hayatının 
Trabzon’da erken dönemde başlaması, şehrin ülkedeki 
en zengin yerel medyalarından birine sahip olmasında 
etkili olmuştur. Trabzon ve bölge için büyük öneme sahip 
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Gazeteci Gençlik
Trabzon’da eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanındaki projelerle ilgili haber metinleri derleyiniz. Derledi-
ğiniz metinleri kullanarak örnektekine benzer bir duvar gazetesi hazırlayınız. 

Lider Çocuk Tarım Kampı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez 2010 
yılında Ankara'da başlatılan ve sonra ülke genelin-
de uygulanan 'Lider Çocuk Tarım Kampı' etkinlikle-
ri Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 22-24 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.  Etkinlikler çerçevesinde 
öğrencilerin doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazan-
maları, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve 
gıda güvenilirliği hakkında bilgi edinmelerine yönelik 
uygulamalar gerçekleştirildi.

TRT Trabzon Radyosu, yayınına 1968 yılında başlamıştır. Trab-
zon, 1978’de yayın alanını Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun, 
Ordu, Samsun ve Sinop’u kapsayacak şekilde genişletmesiyle 
radyo yayıncılığında da bölgenin merkezi olmuştur. 1990’lı yıl-
lardan itibaren çok sayıda özel radyo ve televizyon Trabzon’da 
yayına başlamıştır. Böylelikle şehirdeki basın ve yayın hayatı 
daha da gelişip çeşitlenmiştir. Bilgisayar, internet ve mobil tek-
nolojilerindeki ilerlemeler sonucu geleneksel medyanın yanında 
bugün dijital/sanal medya da ağırlık kazanmıştır. Bölgesel ağır-
lıklı yayın yapan bu tür kuruluşlar, hem yurt içi hem yurt dışında 
takip edilmektedir.

Trabzon’daki Bazı Yerel Radyo ve Televizyonlar 
Kuzey Radyo-TV, Zigana Radyo-TV, Trabzon Radyo-TV, Kadır-
ga Radyo-TV, Yıldız FM, Kuzey FM, Trabzon FM, Sahil FM, Zi-
gana FM, Radyo Aktif, Radyo Bordo Mavi, Bayrak FM, Taka FM.

Trabzon’daki Bazı Dijital/Sanal Yayın Organları*
haber61.net, 61saat.com, trabzonhaberajansi.net, haberim-
hamsi.com, manset61.com, akçaabatinsesi.com, sebathaber.
com.
*Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, https://www.trabzongazetecilercemiyeti.org.tr/Basin-Rehberi.
html (ET: 28.02.2020)
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nemalarda yapılmıştır. 1950’lerde Ortahisar Mahallesi’nde 
yer alan âşık kahvehaneleri, Anadolu’nun çeşitli yerlerin-
den gelen gezici âşıkların ağırlandığı mekânlardır. Öte yan-
dan bu dönemde vals, çaça, tango ve tvist gibi Batı kökenli 
dansların kent merkezinde yaygınlık kazandığı da görülür. 
Aynı yıllarda İstanbul kökenli müzik gruplarının, özellikle 
hafif Batı müziği yorumcularının Trabzon’da konserler ver-
diği bilinmektedir. Bununla beraber şehirde birçok hafif Batı 
müziği orkestrası da oluşturulmuştur. 

1955’te kurulan Trabzon Musiki Cemiyeti, şehirde birçok 
ses yarışması ve konser düzenlemiş, çevre illeri de kap-
sayan etkinlikler yapmıştır. Cemiyet’in yaklaşık 5 yıl son-
ra kapanmasının ardından müzik çalışmalarının merkezi 
Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti, Trabzon Müzik 
ve Halk Oyunları Derneği ve Halk Eğitim Merkezi olmuştur. 

1960 ve 1970’li yıllar, müzik gruplarının şehirde etkili ol-
duğu zamanlardır. Özellikle çok sesli hafif müzikte söz sa-
hibi olan “Halikarnas Atlısı” adlı orkestra, Trabzon müzik 

5.7. Müzik Kültürü                        
En az 4 bin yıllık geçmişe sahip Trabzon, tarihî süreçte 
çeşitli uygarlıkların kendilerine has müzik kültürlerini ya-
şattığı bir yerdir. Buna bağlı olarak günümüz Trabzon’u, 
yerel unsurların yanında klasik Türk müziği, Batı müziği, 
dinî müzik ve başka bölgelere ait halk müziği gibi birçok 
türünü barındırmaktadır. Şehrin müzik tarihine dair ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde Trabzon’da müziği “şehir 
müziği” ve “köy halk müziği” olarak ikiye ayırmak müm-
kündür.

a. Şehir Müziği
Fetihten 1900’lü yıllara kadar Müslüman ve gayrimüslim 
nüfusun bir arada yaşadığı şehir, zengin bir müzik çe-
şitliliğine sahiptir. 1900’lerin başında Trabzon’da gayri-
müslimlere ait bir filarmoni orkestrası ve bir kilise korosu 
olduğu bilinmektedir. 1912’de opera binasının yapılma-
sıyla şehir Batı müziği bakımından daha zengin konuma 
gelmiştir.  

Hafızların okuduğu gazel ve kasideler; dinî günlerde oku-
nan mevlit ve ilahiler aynı dönem şehirdeki dinî müziğin 
temelini oluşturmuştur. 

Yirminci yüzyılın başında şehirde yer alan spor kulüp-
lerinin Trabzon’un müzik kültürüne katkısı çoktur. İdma-
nocağı, İdmanyurdu, Necmiati, Doğanspor gibi kulüpler 
sahip oldukları müzik şubeleri aracılığıyla kentte pek çok 
sanat etkinliği gerçekleştirmiştir. 

On dokuzuncu yüzyıl Trabzon’unda ut çalmak kadınlar 
arasındaki yaygın geleneklerdendir. Bu çalgı, özellikle 
şehir merkezinde ve Akçaabat Ortamahalle’de yaşayan 
kadınların çeyizlerinde kendine yer bulacak kadar yay-
gınlaşmıştır. 

1930’larda Trabzon Lisesinin bünyesinde bir müzik sınıfı 
oluşturulmuş ve burada piyano ve keman gibi Batı müzi-
ğine ait çalgıların eğitimine başlanmıştır. Aynı yıllarda on 
beş günde bir yayımlanan “Akın” müzik ve sanat dergisi 
de şehrin müzik kültürüne katkı sağlayan unsurlardandır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında şehirdeki müzik etkinlikleri 
genellikle gazinolarda, Kavakmeydanı’nda ve yazlık si-

Görsel: Trabzon Eski Opera Binası (Yıkılmış)
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tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dönemin çok sesli müzik 
orkestralarından diğeri Akçaabat’taki müziksever gençlerin 
kurduğu “Kasabalılar”dır. Aynı yıllarda şehirde yaşayan mü-
ziksever üç kardeşin kurduğu “3 Hürel” isimli grup, Anadolu 
rock tarzında yaptıkları müzikle ülke genelinde büyük başa-
rılara imza atmıştır. 

3 Hürel                        
Anadolu rock (rak) müziğinin başarılı grubu 3 Hürel, Onur 
(1948), Haldun (1949) ve Feridun Hürel (1951) kardeşler 
tarafından 1970 yılında Trabzon’da kurulmuştur. Baba-
larının karne hediyesi olarak aldığı akordiyon sayesinde 
müzikle tanışan Hürel kardeşler, müziklerini ilk olarak bir 
düğün salonunda sahnelemiş, ilerleyen zamanda profesyo-
nel çalışmaları ile büyük başarılar elde etmiştir. 1970 yılın-
da “Ve Ölüm/Şeytan Bunun Neresinde” adlı ilk kırkbeşlik 
plaklarını yapan grubun ünü hızla yayılmış, 3 Hürel uzun 
süre müzik listelerinde bir numara olmayı başarmıştır. Ana-
dolu’nun ritimlerinden yola çıkarak müzikte denenmemiş 
sentezlere ulaşan grup, dünyada ilk kez Doğu enstrümanı 
bağlama ile Batı enstrümanı elektrogitarı aynı gövdede bir-
leştirip çift saplı “elektrosaz gitar”ı üretmiştir. 3 Hürel’in en 
önemli özelliklerinden biri de sadece kendilerine ait söz ve 
besteleri kullanan ilk Türk grubu olmasıdır. Grup, herhan-
gi bir yabancı besteyi kullanmamış, türkülerden uyarlama 
yapmamıştır. Şarkı sözlerinde genellikle aşk acısı, ayrılık 

ve ölüm gibi hüzünlü temaları işleyen 3 Hürel grubu, mü-
zik yaşamları boyunca 4 albüm ve 12 kırkbeşlik yapmış, 
çeşitli ödüllerin sahibi olmuştur.

1988’de KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün 
faaliyete geçmesinin ardından önemli bir eksiklik gideril-
miş ve şehirde lisans düzeyinde müzik eğitimine başlan-
mıştır. Bölüm, şehrin müzik hayatına önemli katkılarda 
bulunmuş, bu alanda pek çok nitelikli insan yetiştirmiştir. 

Mavi Nota
1993’te yayın hayatına başlayan “Mavi Nota” müzik ve 
sanat dergisi, kentin müzik kültüründe önemli bir yere 
sahiptir. Trabzon’daki müzik bilincinin gelişimine imkân 
sağlayan derginin 1996’dan beri gerçekleştirdiği “Mavi 
Nota Müzik Ödülleri”, Avrupa’nın en önemli 50 müzik 
ödülünden biri kabul edilmektedir.

1996 yılında TRT Trabzon Radyosu bünyesinde TRT Ço-
cuk Korosu adıyla amatör ses grubu kurulmuştur. Hâlen 
faaliyetlerine devam eden Koro, kuruluşundan bugüne 
dek çok sayıda konsere imza atmıştır.

Trabzon’da kurulan orkestralar, korolar,  çıkarılan dergi-
ler, düzenlenen sanat geceleri sanata meraklı kent hal-
kının yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Görsel: 3 Hürel Görsel: TRT Trabzon Çocuk Korosu
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2011 yılında eğitim öğretime başlayan KTÜ Devlet 
Konservatuvarı, şehrin en üst düzeydeki resmî 
müzik eğitimi kurumudur. Uluslararası birçok se-
miner ve çalıştaya imza atan kurum, Doğu Kara-
deniz Bölgesi Geleneksel Müzik ve Dans Günleri, 
Gitar Günleri ve Chopin (Şopen) Günü gibi sanat 
etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 

Türkü Türkü Trabzon
Sınıfça bir Trabzon türküsü belirleyiniz. Belirlediğiniz türküyü öğretmeniniz rehberliğinde 
seslendiriniz. 

1996’da eğitim öğretime başlayan Trabzon Güzel 
Sanatlar Lisesi, ortaöğretim çağındaki yetenekli 
gençlerin müzik alanında eğitim almalarına im-
kân sağlamaktadır. Güzel Sanatlar Lisesi, ger-
çekleştirdiği etkinliklerle şehirdeki müzik hayatı-
nın önemli bir parçasıdır. 

Trabzon’da müzik faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı kurum, kuruluş ve dernekler şunlardır: Trabzon Valiliği Tevfik Serdar 
Kültür ve Sanat Merkezi, Trabzon Kültür Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu, Trabzon Belediyesi Türk Sanat Müziği Ko-
rosu, Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu, Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği Ko-
rosu, Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Karadeniz Folklor ve Eğitim Merkezi Türk Sanat 
Müziği Korosu. 

ETKİNLİK
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b. Köy Halk Müziği
Trabzon’da müzik denince akla kemençe ve horon gelir. 
Öyle ki engebeli arazilerin yaygın olduğu coğrafyada na-
diren rastlanan düzlükler “horondüzü” olarak adlandırılır. 
Köy halk müziği yörede ilçeden ilçeye karakteristik farklı-
lıklar gösterir. Kemençe, davul, zurna ve kaval bu müzik 
türünün başlıca çalgılarıdır. 

Şalpazarı, geleneksel halk müziğinin günümüzde yaşatıl-
dığı ilçelerden biridir. Doruk gelişi gaydesi ve Ağasar horo-
nu (yan horon) bu yöreye has özel havalardır. Yol havaları 
ve özel havalar da bu ilçede önemli bir yere sahiptir. Şalpa-
zarı’nda genel olarak kemençe kullanılmakla beraber yay-
la şenliklerinde horon halkalarının geniş olduğu zamanlar 
davul ve zurna ikilisi de oyunlara eşlik eder.

Tonya, halk müziği bakımından Şalpazarı ile birçok ortak 
özelliğe sahiptir. Gırtlak yapısı, türkü ve horon iki yörede 
benzerlikler gösterir. Tonya horonu ve dik horon (titreme 
horonu) yörenin kıvrak oyunlarıdır. Buradaki horonların bir-
çoğu içerik olarak bazı farklılıklar gösterir. Bu durum yöre 
insanının tarihi ve zengin hayal gücüyle ilgilidir. 

Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı’nda halk müziği bakımın-
dan benzer unsurlara rastlamak mümkündür. Bu ilçelerin kul-
landığı yaylaların ortak olması bu durumun önemli sebeplerin-
dendir. Sıksara, düz horon ve atlama yörede en çok rastlanan 
horonlarıdır. Yaygın olarak kullanılan kemençeye özellikle 
yayla horonlarında davul ve zurna eşlik eder.

Geleneksel halk müziği kültürünün yoğun olarak yaşandığı 
Akçaabat’ta davul ve zurna temel çalgılardır. Kemençe ise 
özellikle kız horonlarında tercih edilir. Yöredeki en karakteris-
tik horon, atlama olarak bilinir. Kemençeci Nikola, Koryanalı 
Hüseyin, Hozoysalı Hakkı ve Hayri Yaşar Karagülle yörenin 
ünlü kemençecileridir.

Maçka, kemençenin yanı sıra davul ve zurnanın da yaygın 
olarak kullanıldığı ilçedir. Bununla beraber yörede kavala 
rastlamak da mümkündür. Kemençe, ebat ve kullanım şekli 
açısından burada farklılık gösterir. Türküler, özellikle uzun ha-
valar Maçka’nın geleneksel müzik zenginliğidir. Yöre kültürü, 
çok sayıda türkücü yetiştirmiştir. Cemile Cevher, Kara Haydar 
Eyüboğlu, Erol Dülger ve Ferhat Yurdakul bu isimlerin bazıla-
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rıdır. Türkülerinden beslenen ve kemençe ile bağlamayı bir 
arada kullanan Erkan Ocaklı, yöre müziğinin ülke genelin-
de yaygınlaşmasında en önemli isim olmuştur. 

Yomra, Arsin ve Araklı’da horonlara kemençe eşlik eder. 
Bununla beraber az da olsa davul ve zurna da kullanılan 
çalgılardandır. 

Sürmene ve Of’un sahil kesiminde yaygın olan çalgı ke-
mençedir. Atlama, kız horonu, sıksara, bıçak horonu, sal-
lama, sürtme ve tepeler bölgenin en yaygın oyunlarıdır. 
Kemençe ve kaval yapımının ön planda olduğu yörede 
Sürmeneli Hasan Sancak Usta en meşhur kemençe ya-

pımcısıdır. Sürmene’nin iç kesimleri ile Köprübaşı arasındaki 
bölgede davul ve zurnanın yanında kaval da sıkça kullanılır. 
Yörede kalın sesli fasıl kemençesi ve ince sesli horon ke-
mençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır. 

Of’un yüksek bölgeleri ile Çaykara ve Dernekpazarı’nda 
horonlar genellikle kaval eşliğinde oynanır. Çaykara’da düz 
horon, atlama, sallama ve sıksara yaygın olan oyunlardır. İl-
çenin Bayburt’a yakın kesimlerinde Candemir Ağa horonu da 
oynanmaktadır. Bölgede yer alan Sultan Murat Yaylası, kül-
türel etkinliklerin gerçekleştirildiği önemli bir mekândır. Çay-
kara’nın en meşhur kemençecisi Yusuf Cemal Keskin olarak 
bilinir. 
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5.8. Önemli Günler 
a. Fetih 15 AĞUSTOS 1461
Fatih ve Fetih
1461’de Kuzey Karadeniz seferine çı-
kan Fatih Sultan Mehmet, Candaroğul-
ları Beyliği’ni itaat altına aldıktan sonra 
Trabzon Rum İmparatorluğu’nun üzeri-
ne yürümüştür. Bunun üzerine Trabzon 
Rum İmparatoru’nun kızıyla evli olan 
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, 
kayınpederinin ülkesini kurtarmak için 
annesi Sara Hatun’u Osmanlı İmpara-
torluğu’na elçi olarak göndermiştir. Sara 
Hatun, seferdeki Osmanlı hükümdarı ile 
Trabzon Bulgar Dağı’nda karşılaşmıştır. 

Ana, bu zahmetler Trabzon için değil-
dir… 
Osmanlı hükümdarı, kendisine getiri-
len hediyeleri kabul edip Sara Hatun’a 
büyük saygı göstermiş ve anne diye hi-
tap etmiştir. Fatih, Sara Hatun’la birlikte 
Bulgar Dağı’nı aşıp Trabzon seferine 
devam etmiştir. Sultan, dağı geçerken 
birçok yerde atından inip yürümek zo-
runda kalması üzerine Sara Hatun, 
“Hey oğul, bir Trabzon için bunca zah-
metler çekmek nedir?” diye sormuştur. 
Bu soruya Fatih Sultan Mehmet,
“Ana, bu zahmetler Trabzon için değil-
dir. Bu zahmetler İslam dini yolunadır 
ki ahirette Allah’ın karşısına çıkınca 
utanmayalım diyedir. Zira bizim elimiz-
de İslam kılıcı vardır. Eğer biz zahmete 
katlanmazsak bize gazi demek yalan 
olur.” şeklinde tarihî bir cevap vermiştir. 
Fatih’in kuşatmasına karşı direnemeye-
ceğini anlayan Trabzon Rum İmparator-
luğu, 15 Ağustos 1461’de teslim olmuş 
ve böylece Osmanlı, Doğu Karadeniz’e 
hâkim olmuştur.
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Bir Yeniçerinin Ağzından Fetih/Konstantin Mihailoviç  
“Sultan buradan iki bin atlıyı Trabzon’a doğru gönderdi. Bunlar Trabzon ön-
lerinde yenilgiye uğratılıp öldürüldü. Sultan’ın kendisi bütün azameti ile Trab-
zon’a varana kadar onlardan bir haber almaya muktedir olamadık. Trabzon’a 
vardığımızda gidenlerin ölü vücutlarını gördük. Sonra Sultan Trabzon’u kuşat-
tı. Aynı zamanda Sultan’ın büyüklü küçüklü yüz elliye varan gemisi Karade-
niz’den gelip büyük silahlarla Trabzon’u kuşattılar. Sultan, altı hafta boyunca 
büyük zayiata katlanıp şehri almaya muvaffak oldu. Trabzon imparatoru, Sul-
tan‘a teslim olmak zorunda kaldı. Sultan, onu Edirne’ye gönderip bütün Trab-
zon topraklarını fethetti. Denizde birçok gemiye ve karada büyük bir orduya 
sahip olarak yukarıda açıkladığımız Rum topraklarındaki kral ve prense karşı 
yürümek istedi. Ancak bunların arasının çok iyi olduğunu işittiğinden onları 
bıraktı ve Edirne’ye döndü.”

b. Kurtuluş 24 Şubat 1918
Birinci Dünya Savaşı sırasında 18 Nisan 1916’da Trab-
zon Rus ordusu tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan Türk insanı için 
çok sıkıntılı bir dönemin de başlangıcı olmuştur. Açlık, 
sefalet ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye çalı-
şarak canlarını kurtarmaya çalışan binlerce Trabzonlu; 
Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Tokat başta olmak 
üzere batıya doğru zorluklarla dolu bir göçe başlamış-
tır. Halk, her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalma 
mücadelesi vermiştir.

Rusya’daki yönetimin değişmesinden sonra 24 Şubat 
1918’de Rus ordusu geri çekilmiştir. İki yıl süren işga-
lin ardından evlerinden uzakta yaşam mücadelesi ve-
ren, uzun süre muhacirlik yaşayan Trabzon halkı şehre 
dönmeye başlamıştır. Harabe hâldeki şehirlerine dö-
nen halk,  bir yandan işgal döneminde kaybedilen ev-
latlarının acısını unutmaya öte yandan yeni bir yaşam 
kurma mücadelesine girişmiştir. 
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Bir Muhacirin Tanıklığı/Şevket Çulha 
“İki yıllık bir ayrılıktan sonra, Trabzon’umuza kavuşmuştuk. 
Elimde, sıkı sıkı tuttuğum paraya bir daha baktım. Belediye 
meydanına doğru geliyoruz, başımın içinde uğultular var, 
uyanır gibiyim. Pide, francala, simitli somunlarla dolu fırın-
lara; simitçilere, sebzecilere, bakkal dükkânlarına, kantari-
ye mağazalarına, lokantalara rastlayacağız. Fakat heyhat! 
Belediyenin önünde bizi başıboş, lagar bir kadana karşıladı. 
Ortalık leşlerle, çöplerle, pisliklerle dolu. Ne simitçi ne fırın 
ne dükkân. On paramı cebime yerleştiriyorum.
Bir an önce mahallemize çıkmak, evimize gitmek gayretin-
deyiz. Yıkık ve berbat yollardan, enkaz hâline gelmiş evler 
arasından geçiyoruz. İşte evimizin yeri: Bir yığın taş, bir yı-
ğın kireç…”   
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c. Kanuni Haftası 27 NİSAN-3 MAYIS 
Büyük devlet adamı, büyük bir komutan, büyük bir şair ve bü-
yük bir kanun yapıcısı Muhteşem Süleyman adına doğup bü-
yüdüğü şehir Trabzon’da, 1995’den beri Kanuni Haftası ismi 
ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler kapsamın-
da Trabzon’un fatihi Fatih Sultan Mehmet, valisi Yavuz Sultan 
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın at üzerinde orijinal kıya-
fetleriyle temsil edildiği Kanuni Yürüyüşü, Kanuni Dönemi’ne 
ait giysilerin sergilendiği Kanuni Defilesi yapılmakta, konferans 
ve paneller düzenlenmektedir. 

Kanuni ile Bütünleşmiş Şehir Trabzon
• Büyük dedesinin adını taşıyan Büyük Fatih Camisi, Kanuni’nin 

doğduğu mahalle olan Ortahisar’dadır.
• Babaannesi Gülbahar Hatun’un adını taşıyan bir mahalle, 

cami ve türbe Trabzon’dadır.
• Hocasının adını taşıyan Hoca Halil Camisi Pazarkapı Mahal-

lesi’ndedir.
• Valisi İskender Paşa’nın adını taşıyan bir mahalle ve cami 

Trabzon’dadır.
• Kız kardeşi Kamer Sultan ve kardeşi Şehzade Salih’in mezar 

sandukaları Trabzon Ayasofya Camisi’nin avlusundadır.

• Trabzon Kalesi’nde Onarım Kitabesi vardır.
• Trabzon sahilinde, Zigetvar’daki Türk-Macar Dost-

luk Parkı’nda bulunan Kanuni’nin büstünün benzeri 
vardır.

• Ortahisar’da Kanuni adını taşıyan bir kültürevi, park 
ve Kanuni Heykeli bulunmaktadır.

• Trabzon’da Kanuni adını taşıyan bir ilkokul, ortaokul 
ve lise vardır.

• Trabzon’da Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü adın-
da bir köprü vardır.

• KTÜ Merkez Yerleşkesi’ne Kanuni adı verilmiştir.
• Trabzon’da Kanuni’nin adını taşıyan bir hastane 

vardır.

Görsel: Kanuni Sultan Süleyman Anıtı
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ç. Atatürk’ün Trabzon’u Ziyareti 15 Eylül 1924
Nihayet beklenen an gelmiş, Hamidiye Vapuru ufukta 
görünmüştü. Bir yandan gemi yavaşça limana yana-
şırken öte yandan iskeledeki kalabalık coşkun teza-
hüratlarda bulunuyordu. Kısa bir süre sonra kaleden 
ve gemiden toplar atılmaya başlanmıştı. Kentin ileri 
gelenleri, asker ve sivil, komutan ve amirler, resmî ve 
özel bütün kuruluşlar, askerî birlikler, öğrenciler, öğ-
retmen okulu izcileri ve özellikle Latife Hanım’ı karşı-
lamak için gelen Trabzonlu hanımlar tören düzeninde 
yerlerini almışlardı. İstimbottan, önce Latife Hanım’ın 
ardından Mustafa Kemal’in, karaya çıkmasıyla bütün 
Trabzonlular için günlerden beri süren hasret sona 
eriyor ve Gazi, sevinç gözyaşları içinde karşılanıyor-
lardı. Gerçekte bu vuslatın kaynağı millî mücadele 
günlerine dayanıyordu. Acılarla dolu o günler, Mus-
tafa Kemal’in kalbinde Trabzon, Trabzon’un kalbinde 
Mustafa Kemal sevgisi oluşturmuştu.

Trabzon/Mustafa Kemal Atatürk
“Trabzon ve Trabzonluları temsil eden bu önemli kişi-
lerle Trabzon’da aynı sofrada bulunmaktan çok büyük 
mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün yaptıkları coş-
kulu karşılamadan, gösterdikleri ciddi sevgi ve bağlı-
lıktan dolayı yüce Trabzon halkına arz etmeyi görev 
bildiğim gönülden teşekkürlerimi, bu seçkin topluluk 
aracılığıyla açıklama fırsatı bulduğum için son derece 
mutluyum.

Efendiler...
Trabzon halkının tamamını birlik ve beraberlik içinde 
gördüm. Kadınlarının, çocuklarının, ihtiyarlarının göz-
lerinde yaş gördüm. Bu ne coşkun duygulanma, bu 
ne sevecenlik, bu ne yüksek soyluluktur.
Açıklamak zorunluluğundayım ki bugüne kadar yaşa-
dığım hiçbir şeyin bu kıymetli memleket ve yüce hal-
kından bugün gördüğüm ilgi kadar beni etkilememiş 
olduğunu görmüş ve anlamış bulunuyorum. Şundan 
emin olabilirsiniz ki Trabzon ve yüce Trabzonluları 
ziyaret etmek, yıllardan beri içimde beslediğim derin 
bir arzu ve özlem idi. Ancak bugüne kadar beni bu 
mutluluktan yoksun bırakan koşulların neler olduğunu 
hepiniz biliyorsunuz. Bugün çok mutluyuz...”
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d. Yayla Şenlikleri ve Diğer Etkinlikler
Yaylalar; yüksek bölgelerde yer alan, kışın hayat şartları güç olduğu için 
boş bırakılan, yazları serin havaya sahip, hayvan otlatma veya dinlenme 
amaçlı kullanılan mekânlardır. Yılın belirli zamanlarında yaylalara çıka-
rak sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler yapmak, Doğu Karadeniz’de 
yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Bu geleneksel yapı; yaylacılığın, 
yayla ekonomisinin, yayla kültürü ve turizminin temelini oluşturmaktadır. 
Yaylacılık, Trabzon insanının bugün de vazgeçilmez bir tutkusu ve de-
ğeri olarak devam etmektedir. 

Yaylaya çıkış şenlik havası içinde gerçekleşir. Yol boyunca insanlar yay-
lalara dair türkü ve maniler söyler.  

Hayda gidelum hayda   Kıratımı nalladım 
Çiçekli yaylalara    Nalımı kalayladım  
Oturalım yan yana    Yaylaya gidenlerden
Bakalım aynalara    Yâre selam yolladım

Yaylanın yollarına    Bu sene yaylaları
Oluk yaptırdım oluk    Bile gezelum bile
Gelen geçen güzeller   Sevdum da alamadum
İçsinler soğuk soğuk   Nafile düştüm dile

Trabzon’un çeşitli yerlerinde, değişik tarihlerde yayla şenlikleri düzen-
lenmektedir. Şenlikler, genellikle temmuz ve ağustos aylarında yapıl-
maktadır.
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Kadırga
Yaylası
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Trabzon’da Şenlik Var
Aşağıda Trabzon’da düzenlenmekte olan sanat etkinliği ve festivallerin bazılarının afişleri yer almakta-
dır. Trabzon’daki kültür sanat etkinliklerini araştırıp örnektekiler gibi afişler hazırlayınız. Hazırladığınız 
afişlerden bir pano oluşturup sınıfta sergileyiniz.

Şenlik günü aileler çevredeki yayla, oba, köy ve ilçe-
lerden şenliğin yapılacağı yaylaya gelir. Halk; kadını 
erkeği, genci yaşlısıyla iç içedir. Yayla şenliklerinde 
horonlar, büyük halkalar hâlinde, kadın erkek karışık 
biçimde oynanır. Alan büyük, katılımcı sayısı fazla ol-
duğundan kullanılan çalgının (kemençe, davul, zur-
na) ve söylenen türkülerin duyulması için elektronik 
cihazlardan yararlanılır. Şenliklerde yörenin tanınmış 
sanatçıları da yer alır. Çeşitli yörelerden gelen halk 
oyunları ekipleri de şenliklere renk katar.

Yayla şenliklerinde yöre mutfağına has yemekler ka-
tılımcılara genellikle ticari, bazen tanıtım maksatlı 
sunulur. Şenlik esnasında hayvansal ürünler başta 
olmak üzere yaylada üretilen çeşitli süt mamulleri sa-
tışa sunulur.

İnsanlar yüzyıllardır devam eden bu şenliklerde hangi 
yöreden ve görüşten olursa olsun, aynı halka içerisin-
de el ele, diz dize, samimi bir hava içindedir. 

FESTİVALİN ADI

KİM? 

(Düzenleyen)

NE? 
(Etkinlikler)

İLETİŞİM
Telefon
Adres

FESTİVALİN
Tarihi, Günü, Saati, Yeri

ETKİNLİK
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Yayla Şenlikleri ve Diğer Etkinlikler
SIRA ADI YER TARİH

1 Şahinli-Erenköy Bahar Yayla Şenlikleri Çarşıbaşı 1-2 Temmuz
2 Sivri Şenliği Tonya Eylülün birinci haftası
3 Karadağ Serda Şenliği Düzköy 17 Ağustos
4 Demirciler Köyü Kültür, Sanat ve Ligarba Festivali Yomra Eylülün ilk pazar günü
5 Fenko Yaylası Şenliği Düzköy 1-2 Eylül
6 İzmiş Şenliği Beşikdüzü Ağustosun son Pazar günü
7 Tonya Tereyağı Festivali Tonya Ağustosun son cumartesi ve pazar günü
8 Alazlı Çoban Derneği Şenliği Düzköy 27 Ağustos
9 Honefter Şenliği Düzköy 20 Ağustos
10 Sultan Murat Şenlikleri Çaykara 20 Ağustos
11 Ilaksa Yayla Şenliği Maçka Ağustosun ikinci hafta sonu
12 Zarha Dağı Şenlikleri Sürmene Ağustosun ikinci haftası
13 Kamena Şenliği Düzköy 8 Ağustos
14 Cumapazarı Dağ Şenlikleri Of Ağustosun ikinci cumartesi ve pazar günü
15 Kayabaşı Karaabdal Yayla Şenlikleri Akçaabat Ağustosun ikinci pazar günü
16 Kuşmer Yaylası Şenliği Çaykara Ağustosun ikinci cumartesi ve pazar günü
17 Ekmek ve Kültür Festivali Vakfıkebir 4-5-6 Ağustos
18 Akçaköy Harmancık Şenlikleri Akçaabat Ağustosun ilk pazar günü
19 Ağa Konağı Şenliği Şalpazarı Ağustosun ilk pazar günü
20 Yeşiltepe Yayla Şenliği Maçka Ağustosun ilk pazar günü
21 Kurtdağı Yayla Şenlikleri Çaykara Ağustosun ilk hafta sonu
22 Maçka Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Maçka 25-26-27-28 Ağustos
23 Uzungöl Kültür ve Turizm Şenliği Çaykara 1-2-3 Ağustos
24 Sürmene Kültür ve Turizm Şenliği Sürmene 31 Temmuz
25 Limni Şenliği Çaykara Temmuzun son pazar günü
26 Uğurlu Yayla Şenliği Akçaabat Temmuzun son pazar günü
27 Fındık ve Karayemiş Festivali Arsin 29-30 Temmuz
28 Keşan Kültür ve Balıkçılık Festivali Çarşıbaşı 12-13 Temmuz
29 Kaldırım Yaylası Şenliği Çarşıbaşı 26-27 Temmuz
30 Sisdağı Şenlikleri Beşikdüzü Temmuzun dördüncü cumartesi günü
31 Haçkalı Hoca’yı Anma Merasimi Akçaabat Temmuzun üçüncü pazar günü
32 Taşköprü Kültür ve Yayla Şenliği Arsin Temmuzun üçüncü pazar günü
33 Alaca Yaylası Şenliği Şalpazarı Temmuzun üçüncü pazar günü
34 Karakısrak Şenlikleri Şalpazarı Temmuzun üçüncü salı günü
35 Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği Akçaabat 24 Temmuz
36 Dede Korkut Boğaçhan Kültür ve Sanat Festivali Maçka 24 Temmuz
37 Hırsafa Karadağ Şenlikleri Düzköy Temmuzun üçüncü cumartesi ve pazar günü
38 Demirkapı Soğuksu Şenlikleri Akçaabat Temmuzun ikinci pazar günü
39 Tonya Zere Yayla Şenliği Tonya Temmuzun ilk pazar günü
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SIRA ADI YER TARİH
40 Hamsiköy ve Civar Köyler Sütlaç Festivali Maçka Temmuzun ilk cumartesi günü
41 Soğuksu Şenlikleri Maçka Temmuzun ilk pazar günü
42 Deniz Eğlenceleri Akçaabat 6 Temmuz
43 Sultan Murat Şehitleri Anma Günü Çaykara 23 Haziran
44 Kadırga Yaylası Şenlikleri Şalpazarı Temmuzun üçüncü cuma günü
45 Harmantepe Şehitleri Anma Günü Köprübaşı 29 Haziran
46 Turnalı Yayla Şenliği Çaykara Ağustosun ikinci pazar günü
47 Derecik Vadisi Fındıklı Yayla Şenliği Akçaabat Ağustosun ilk cumartesi günü
48 Ağasar Kültür Şenliği Şalpazarı Haziranın ilk pazar günü
49 Karadağ Yayla Şenlikleri Vakfıkebir Temmuzun ikinci cumartesi ve pazar günü
50 Hıdırellez Bahar Bayramı Şalpazarı Mayısın ilk pazar günü

5.9. Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler
a. Örgün/Yaygın Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim Hizmetleri

Eğitim/Öğretim Kurumları ve Öğrenci Sayıları*

OKUL/KURUM TÜRÜ OKUL/KURUM SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI

Anaokulu 58 12 815

İlkokul 191 41 382

Ortaokul 180 35 272

İmam Hatip Ortaokulu 43   9 438

Mesleki ve Teknik Lise (Mesleki Eğitim Merkezi, Spor Lisesi, Güzel 
Sanatlar Lisesi) 51 12 997

Anadolu İmam Hatip Lisesi 22    6 023

Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi 64 20 762

Özel Eğitim 21      855

Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu, Rehberlik ve araştırma Merkezi, 
Olgunlaşma Enstitüsü, Kodlama Merkezi, AR-GE, Ölçme Değerlen-
dirme Merkezi

36 **

TOPLAM SAYI 666 139 544

*Haziran 2019 verilerine göre düzenlenmştir.

**İlgili satırda yer alan kurumların birçoğunun öğrencisi örgün eğitime kayıtlıdır.
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b. Üniversiteler 
1. Karadeniz Teknik Üniversitesi
1955 yılında Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak kurulmuştur. İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversitedir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), bilimsel faaliyetleriyle bilim dünyasına ve teknolojik gelişimlere katkı sağlamakta-
dır. Üniversite; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 28 uygulama araştırma merkezine sahiptir. 
2 binin üzerinde akademisyeni, 81 il ve birçok ülkeden 40 bin öğrencisi ve 200 bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde 
gelen eğitim kurumlarından biridir. 

2. Trabzon Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin devralınması ve yeni bölümleriyle 
2018 yılında şehrin ikinci devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Üniversite bünyesinde 6 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek 
yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 6 araştırma merkezi vardır. Trabzon Üniversitesi 490 akademisyen, yerli ve yabancı 
3800 öğrenci ile bilimsel ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
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3. Avrasya Üniversitesi
Trabzon’un ilk özel üniversite olan Avrasya Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2011 yılında başlamıştır. Üniver-
site’de 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 9 araştırma merkezi bulunmaktadır. 2019 itibarıyla 
6715 mezun veren kurum, 250 akademisyen ve 8002 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

c. Kütüphaneler
Sıra Adı

1 Trabzon İl Halk Kütüphanesi
2 Trabzon Çocuk Kütüphanesi
3 Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi
4 KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi
5 Trabzon İsmail Hakkı Berkmen İhtisas 

Kütüphanesi
6 Akçaabat İlçe Halk Kütüphanesi
7 Araklı İlçe Halk Kütüphanesi
8 Of İlçe Halk Kütüphanesi
9 Sürmene İlçe Halk Kütüphanesi
10 Arsin İlçe Halk Kütüphanesi
11 Beşikdüzü İlçe Halk Kütüphanesi
12 Çaykara İlçe Halk Kütüphanesi
13 Düzköy İlçe Kütüphanesi
14 Maçka İlçe Halk Kütüphanesi
15 Şalpazarı İlçe Halk Kütüphanesi
16 Tonya İlçe Halk Kütüphanesi
17 Vakfıkebir İlçe Halk Kütüphanesi
18 Yomra İlçe Halk Kütüphanesi

Görsel: Trabzon İl Halk Kütüphanesi
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ç. Araştırma Merkezleri                          
SIRA ADI BAĞLI OLDUĞU KURUM

1 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
2 Bilgisayar Destekli Tasarım-Mühendislik-İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
3 Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
4 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
5 Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
6 Deniz Ekolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
7 Elektronik Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
8 Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
9 Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
10 Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
11 İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
12 Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
13 Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi

14 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi

15 Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
16 Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
17 Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
18 Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
19 Stratejik Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
20 Sürekli Eğitim Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
21 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
22 Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
23 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
24 Türkiyat Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
25 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi
26 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
27 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
28 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
29 İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
30 Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
31 Karadeniz Kültür ve Tarihi Araştırma Merkezi Trabzon Üniversitesi
32 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrasya Üniversitesi
33 Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrasya Üniversitesi
34 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrasya Üniversitesi
35 Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrasya Üniversitesi
36 Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrasya Üniversitesi
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SIRA ADI BAĞLI OLDUĞU KURUM
37 Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrasya Üniversitesi
38 Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrasya Üniversitesi
39 Türkçe Öğretim Merkezi Avrasya Üniversitesi
40 Kariyer Merkezi Avrasya Üniversitesi
41 Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi İl Millî Eğitim Müdürlüğü
42 Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi İl Millî Eğitim Müdürlüğü
43 Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi İl Millî Eğitim Müdürlüğü
44 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü İl Tarım Müdürlüğü
45 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü İl Orman Müdürlüğü

Görsel: Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi
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d. Çocuk Eğlence Alanları
Çocuk için oyun ekmek, su ve hava kadar önemlidir. Çocuklar, oyun aracılığıyla çevresini ve toplumu tanır; sorumluluk 
almayı, iş birliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenir; takım ruhunu, arkadaşlarını anlama ve tanıma becerilerini geliştirir.

Çocukların gelişim ve öğrenmelerine katkı sağlayan oyun alanları,  şehirleşme sürecinde beton yığınlarına dönen kentler 
için daha da önem kazanmıştır. Onları doğa ile buluşturan, sosyalleştiren, çeşitli aktiviteler yapmalarına imkân sağlayan 
bu mekânlar, dört duvar arasına sı-
kışmış 21. yüzyıl çocukları için bü-
yük önem taşımaktadır.

2019 yılı itibarıyla Trabzon genelin-
de; hitap ettiği yaş grubu, biçimsel 
yapısı, yeterliliği ve büyüklüğü farklı-
lık gösteren 176 eğlence alanı bulun-
maktadır. Çocuk ve gençlere hitap 
eden bu mekânların 4’ü engellilerin 
yararlanabileceği şekilde düzenlen-
miştir. Belediyelerin sorumluluğunda 
olan bu alanların haricinde şehrin 
çeşitli yerlerinde çocuk ve gençlere 
yönelik özel eğlence mekânları da 
vardır. 

SIRA ADI TELEFONU KURUMSAL E-POSTA ADRESİ
1 Trabzon Gençlik Merkezi 0462 2302385 trabzongm@gsb.gov.tr
2 Pelitli Gençlik Merkezi 0462 3345930 trabzonpelitligm@gsb.gov.tr
3 Yomra Gençlik Merkezi 0462 3440237 trabzonyomragm@gsb.gov.tr
4 Sürmene Gençlik Merkezi 0462 7464013 trabzonsurmenegm@gsb.gov.tr
5 Vakfıkebir Gençlik Merkezi 0462 8413232 trabzonvakfikebirgm@gsb.gov.tr
6 Araklı Gençlik Merkezi 0462 7214027 trabzonarakligm@gsb.gov.tr
7 Düzköy Gençlik Merkezi 0462 9525837 trabzonduzkoygm@gsb.gov.tr
8 Of Gençlik Merkezi 0462 7714802 trabzonofgm@gsb.gov.tr
9 Dernekpazarı Gençlik Merkezi 0462 6812113 trabzondernekpazarigm@gsb.gov.tr
10 Trabzon Büyükşehir  Belediyesi Erdoğdu Gençlik Merkezi 0462 2309416 info@trabzon.bel.tr
11 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Gençlik Merkezi 0462 3256811 info@trabzon.bel.tr
12 Ortahisar Belediyesi  Kaymaklı Gençlik Merkezi 0462 3348000 kultur@trabzonortahisar.bel.tr

e. Gençlik Merkezleri                                 Görsel: Oyuncakistan
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f. Spor Kulüpleri                 
2019 verilerine göre Trabzon’da faaliyet gösteren spor kulüplerinin sayısı 400’dür. Bu kulüpler bireysel sporlar (boks, 
karate, güreş vb.) ve takım sporlarında (futbol, hentbol, voleybol vb.) etkinliklerini sürdürmektedir. Şehir, profesyonel 
liglerde 2 branşta 5 takımla temsil edilmektedir. Bunların 4’ü futbol, 1’i hentbol takımıdır.

g. Spor Tesisleri                        
SIRA ADI BRANŞ YER

1 Şenol Güneş Spor Kompleksi Futbol Ortahisar
2 Şenol Güneş Spor Kompleksi Çim Yüzeyli Futbol Sahası Futbol Ortahisar
3 Şenol Güneş Spor Kompleksi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol 

Sahası
Futbol Ortahisar

4 Şenol Güneş Spor Kompleksi Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Kamp Eğitim Merkezi Ortahisar
5 Ahmet Suat Özyazıcı Stadı Futbol Ortahisar
6 Çağlayan Futbol Sahası Futbol Ortahisar
7 Hayri Gür Spor Salonu Basketbol Ortahisar
8 Trabzon Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu Voleybol, Hentbol, Futsal Ortahisar
9 Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu Yüzme Ortahisar
10 Mehmet Akif Ersoy Açılır-Kapanır Olimpik Yüzme Havuzu Yüzme Ortahisar
11 Beşirli Tenis Kompleksi Tenis Ortahisar
12 Beşirli Fitness Salonu Fitness Ortahisar
13 Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu Voleybol, Hentbol Ortahisar
14 Trabzon Merkez Atış Poligonu Atıcılık, Havalı-Ateşli Silahlar Ortahisar
15 Trabzon Olimpik Sporcu Hazırlık Merkezi Kamp Eğitim Merkezi Ortahisar
16 Trabzon Çok Amaçlı Spor Salonu Judo, Boks, Güreş Karate Ortahisar
17 Trabzon Curling Salonu Curling Ortahisar
18 Söğütlü Atletizm stadı Atletizm Akçaabat
19 Söğütlü Futbol Sahası Futbol Akçaabat
20 Araklı ilçe Stadı Futbol Araklı
21 Araklı Futbol Sahası Futbol Araklı
22 Araklı Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Araklı
23 Arsin İlçe Stadı Futbol Arsin
24 Arsin Futbol Sahası Futbol Arsin
25 Arsin Spor Salonu Basketbol, Hentbol, Voleybol Arsin
26 Beşikdüzü Stadı Futbol Beşikdüzü
27 Beşikdüzü Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Beşikdüzü
28 Çarşıbaşı Stadı Futbol Çarşıbaşı
29 Çarşıbaşı Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Çarşıbaşı
30 Çaykara Futbol Sahası Futbol Çaykara
31 Düzköy Futbol Sahası Futbol Düzköy
32 Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı Gençlik Kampı Düzköy
33 Düzköy Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Düzköy
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SIRA ADI BRANŞ YER
34 Köprübaşı Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Köprübaşı
35 Maçka Stadı Futbol Maçka
36 Maçka Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Maçka
37 Maçka Esiroğlu Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Maçka
38 Of Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Of
39 Of Yüzme Havuzu Yüzme Of
40 Of Bölümlü Futbol Sahası Futbol Of
41 Of Ağaçbaşı Sentetik Futbol Sahası Futbol Of
42 Of Kavakpınar Sentetik Futbol Sahası Futbol Of
43 Of Eskipazar Sentetik Futbol Sahası Futbol Of
44 Of Gürpınar Sentetik Futbol Sahası Futbol Of
45 Sürmene Stadı Futbol Sürmene
46 Sürmene Futbol Sahası Futbol Sürmene
47 Sürmene Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Sürmene
48 Şalpazarı Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Şalpazarı
49 Tonya Futbol Sahası Futbol Tonya
50 Tonya Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Tonya
51 Vakfıkebir Stadı Futbol Vakfıkebir
52 Vakfıkebir Futbol Sahası Futbol Vakfıkebir
53 Vakfıkebir Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Vakfıkebir
54 Yomra Stadı Futbol Yomra
55 Yomra Futbol Sahası Futbol Yomra
56 Yomra Spor Salonu Hentbol, Basketbol, Voleybol Yomra
57 Yomra Jimnastik Salonu Jimnastik Yomra
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5.10. Geleneksel ve Güncel Spor Faaliyetleri                                     
Trabzon tarihi incelendiğinde kentteki spor faaliyetlerinin 
köklü bir geçmişe dayandığı görülür. Atletizm başta olmak 
üzere sporun çeşitli dallarının şehirde binlerce yıllık geç-
mişi vardır. Hem fetihten önce hem de sonraki tarihî kay-
naklara göre spor faaliyetleri, kentteki sosyal yaşantının 
parçası olagelmiştir. Yunan tarihçi ve asker Ksenophon 
[Senofon (MÖ 431-355)], ünlü eseri Anabasis’te Trab-
zon’dan bahsederken 2500 yıl önce Boztepe’de boks, gü-
reş, atletizm ve binicilik yarışmaları yapıldığını dile getir-
miştir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde ise şehirdeki 
spor etkinliklerinin merkezi Kavakmeydanı (Trabzon Fen 
Lisesi ile Avni Aker Stadyumu arasındaki alan) gösterilir. 
Şehzade Selim bu alanı cirit oyunları, güreş ve ok atma 
gibi faaliyetler için kullanmış, sonraki yıllarda benzer etkin-
liklerin burada gerçekleştirilmesi gelenek olmuştur. Şehri 
gezen yerli ve yabancı birçok seyyah, eserlerinde Kavak-
meydanı’nda yapılan spor etkinliklerinden bahsetmiştir. 

Trabzon; siyasi, idari, sosyal ve ekonomik bakımdan 
Osmanlı’nın en önemli merkezlerinden olmuştur. Çok 
kültürlü yapısı ve stratejik konumu, 1800’lü yıllarda şe-
hirde 10’un üzerinde konsolosluk bulunmasına zemin 
hazırlamıştır. Şehir; İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, 
İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya ve Yunanistan’a 
ait konsolosluklar aracılığıyla çağdaş spor dallarını er-
ken tanımıştır. Konsolosluk çalışanları, tacirler ve Trab-
zon’un önde gelen aileleri, başta tenis ve golf olmak 
üzere kentin değişik noktalarında spor faaliyetlerinde 
bulunmuştur. Tenis müsabakaları Güzelhisar’da (Kale-
park) bulunan 2 tenis kortunda gerçekleştirilirken golf 
müsabakalarının yapıldığı yer, genellikle Soğuksu’daki 
çim alanlar olmuştur.
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Trabzon Lisesi’nin ilk müdürü ve şehrin ilk millî eğitim müdürü Ali Naki Efendi, 1887 yılında Lise’nin müfredatına 
spor dersini dâhil etmiştir. Böylece Lise’de jimnastik, atletizm, futbol gibi çeşitli branşlarda verilen eğitim ile sonraki 
yıllarda sporun hemen her dalında pek çok başarılı ismin yetişmesi sağlanmıştır.

1921 yılında, bugünkü “Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlü-
ğü” işlevini gören “Trabzon İdman Birliği” kurulmuştur. Birlik, 
Trabzon’da çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren İdmano-
cağı, İdmangrubu, Darülmuallim Mektebi ve Sanayi Mektebi 
adlı spor kulüplerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Trab-
zon İdman Birliği; futbol, atletizm, güreş, boks, eskrim, hokey, 
yüzme, kürek, hentbol ve bisiklet gibi çeşitli spor dallarında, 
Anadolu için erken sayılabilecek bir dönemde faaliyetlerde 
bulunmuştur. O yıllarda ülkede bulunan spor kulüplerinin bir 
çatı altında toplanıp organize edilmesi için bir birliğe ihtiyaç 
duyulmuş ve bu amaçla 1922’de “Türkiye İdman Cemiyet-
leri İttifakı” kurulmuştur. Kurulduğunda üç bölgeyi kapsayan 
bu İttifak’ın İstanbul ve İzmir’den sonra üçüncü şubesi Trab-
zon olmuştur. Trabzon İdman Birliğinin varlığı ve faaliyetleri, 
ülke genelindeki bu İttifak’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
Trabzon’un Türk sporunda özel bir yere sahip olması, bu ta-
rihî birikimin sonucudur. 

Trabzon’daki spor faaliyetleri özellikle şehirdeki spor kulüp-
lerinin çatısı altında yürütülmüştür. Atletizm, eskrim, boks, 
yüzme, tenis, güreş, voleybol ve hentbol gibi çeşitli branşlar-
da müsabakalar düzenlenmiş ve kent insanı bu faaliyetlere 
büyük ilgi göstermiştir. Trabzonlu sporcular bölgesel, ulusal 
ve uluslararası müsabakalarda şehri temsil etmiş ve çeşitli 
başarılara imza atmıştır. 1924 yılında Süleyman Rıza Kuğu 
ile başlayan Trabzonlu sporcuların uluslararası başarı öykü-
sü boksta Cemal Kamacı, Bülent Ulusoy, Selçuk Aydın, Fa-
tih Keleş, Busenaz Sürmeneli; güreşte İlker Genel, Selçuk 
Çebi, Şükrü Akyıldız; judoda Aynur Samat, Rabia Şenyay-
la; atıcılıkta Damla Altıntaş, Murat Şahin; wushuda Savaş 
Bekâr, Murat Kaçan ve daha nice isimlerle sürmüştür. Trab-
zonlu sporcuların çeşitli spor dallarındaki uluslararası başa-
rıları bugün de devam etmektedir. 

Görsel: Trabzon Lisesi (Eski)

Selçuk AydınSavaş Bekar Aynur Samat Selçuk Çebi



171

Futbol
1860’lı yıllarda bir kent sporu olarak İngiltere’de ortaya çıkan 
modern futbol, zamanla tüm dünyada popüler hâle gelmiştir. 
Trabzon’un futbolla tanışması Anadolu’daki diğer şehirlere 
kıyasla erken bir döneme, 1900’lü yılların başına denk gelir. 
Özellikle Trabzon Lisesi ve Muallim Mektebi öğrencileri, bu-
günkü kurallardan uzak bir şekilde oynadıkları futbolla o yıllar-
da, bu sporun şehirdeki ilk temsilcilerinden olmuştur. 

Trabzon’un ilk futbol kulübü kırmızı beyaz renklere sahip İd-
manyurdu’dur. Kulüp, 1913 yılında kurulmuş fakat 1914’teki 
seferberlik ilanının ardından sporcularının tamamının cephe-
ye gitmesi ile faaliyetlerine son vermiştir. Kentin ilk resmî spor 
kulübü ise 21 Ocak 1921’de kurulan İdmanocağı’dır. Kulübün 
bünyesinde dört futbol takımının yanı sıra atletizm, boks, es-
krim, hokey ve güreş takımları da yer almıştır. Kısa bir süre 
sonra, 17 Şubat 1921’de, Trabzon’un ikinci resmî spor kulübü 
olan İdmangrubu kurulmuştur. Şehirdeki ilk resmî futbol müsa-
bakası, bu iki takım arasında Kavakmeydanı’nda oynanmış ve 
İdmanocağı’nın 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştır. 

Ülkedeki en aktif spor merkezlerinden olan Trabzon, ulusal ve 
uluslararası düzeyde birçok spor organizasyonuna ev sahipliği 
yapmıştır. Zengin bir spor birikimine ve uluslararası tecrübeye 
sahip kentin ev sahipliği yaptığı spor organizasyonlarının bazı-
ları şunlardır:  1997 11. Genç Erkekler Dünya Hentbol Şampi-
yonası, 2007 1. Karadeniz Spor oyunları, 2011 Avrupa Gençlik 
Olimpik Oyunları, 2014 Dünya Okul Sporları Hentbol Şampi-
yonası, 2016 Okul Sporları Olimpiyatları, Uluslararası Trabzon 
Yarı Maratonu 

Görsel: İdmanocağı Futbol Takımı-1921

Görsel: Ali Kemal Denizci (1975-76 Sezonu)



172

Trabzon’da resmî lig müsabakaları 1923’te oynanma-
ya başlamış, ilk sezon İdmanocağı şampiyon olmuştur. 
Sonraki yıllarda Necmiati (1924), İdmangücü (1925), 
Birlikspor (1926), Doğanspor (1938) ve Martıspor 
(1956) gibi kulüplerin kurulması, rekabeti artırmış ve 
şehirdeki spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Trabzon Futbol Ligi, Türkiye Profesyonel Futbol Ligi’nin 
kurulduğu 1959 yılına kadar ülke futbolunun en önem-
li adreslerinden olmuştur. Şehirdeki futbol kulüpleri, lig 
maçlarına ek olarak zaman zaman başka illerden ge-
len takımlarla dostluk maçları düzenlemiştir. 23 Nisan, 
19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi bayramlarda da 
kupa maçları oynanmış, bu tür etkinliklerle kent insanı-
nın millî kimliği, heyecanı, birlik ve bütünlüğü canlı tu-
tulmuştur. 

Trabzon Futbol Ligi’nde en çok şampiyonluk yaşayan 
takımlar İdmanocağı, Trabzon Lisesi ve İdmangücü’dür. 
Bu takımlar Lig’de sırasıyla 12, 10 ve 8 kez şampiyon 
olmayı başarmıştır. Özellikle İdmanocağı ve İdmangü-
cü arasındaki rekabet, Trabzonspor’un kurulduğu 1967 
yılına kadar devam etmiştir. Şehirdeki futbol tutkusunu 
artıran, dönemin yıldız futbolcularının yetişmesine ze-
min hazırlayan bu rekabetten Trabzon futbolu kârlı çık-
mıştır.

Bugün Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde, profesyonel ve 
amatör liglerde çok sayıda Trabzonlu oyuncu ve tek-
nik direktör ülke sporuna hizmet etmektedir. Bu durum, 
kentin köklü bir futbol geçmişine sahip olması ve Trab-
zon insanının kazanma hırsıyla doğrudan bağlantılıdır.

Trabzonspor haricinde kenti Süper Lig düzeyinde tem-
sil eden diğer takım Akçaabat Sebatspor’dur. Kırmızı 
beyazlı ekip, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 
Süper Lig’de yer alarak büyük bir başarıya imza at-
mıştır. 

2019 yılı itibarıyla Trabzon’da futbol branşında faali-
yet gösteren 109 spor kulübü vardır. Kenti profesyo-
nel liglerde temsil eden takım sayısı 4’tür. Bu takımlar 
Trabzonspor (Süper Lig), Hekimoğlu Trabzon (2. Lig), 
Yomraspor (3. Lig) ve Ofspor’dur (3. Lig). 105 takım 
ise çeşitli amatör liglerde mücadele etmektedir. Bunla-
rın 5’i kız futbol takımıdır. 

Görsel: Türkiye’de ilk zamanlar futbol maçı

Görsel: Trabzonspor’un ilk binası-1967

Görsel: Akçaabat Sebatspor

Görsel:  Trabzon Lisesi 
(2003 Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonu)
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Görsel: Türkiye’de ilk zamanlar futbol maçı

Görsel: Trabzonspor’un ilk binası-1967

Görsel: Akçaabat Sebatspor

Futbol şehri olarak bilinen Trabzon’un başarıları okul spor-
larında da kendini göstermiştir. Özellikle Trabzon Lisesi ve 
Erdoğdu Lisesi, futbolda uluslararası başarılara imza atan 
okullardır. Trabzon Lisesi, ISF (Dünya Okul Sporları Fede-
rasyonu) Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonalarında 1977 
ve 2005 yıllarında “Dünya İkincisi”, 2003 yılında “Dünya 
Şampiyonu” unvanını elde etmiştir. Şampiyonanın 2015 yı-
lındaki finalinde Brezilya temsilcisini 2-1 yenen Erdoğdu Li-
sesi de, “Dünya Şampiyonu” unvanını elde eden ikinci Türk 
takımı olmuştur.

Trabzonspor
Türkiye Profesyonel Futbol Ligi Şampiyonluğu’nu İstan-
bul dışına taşıyan ilk takım, ulusal ve uluslararası pek 
çok başarının sahibi Trabzonspor 2 Ağustos 1967 tarihin-
de kurulmuştur. Kulübün daha erken bir tarihte kurulama-
masında İdmanocağı ve İdmangücü arasındaki tarihî çe-
kişme etkili olmuş, bu iki kulübün birleşmeye direnmesi 
takımın kuruluşunu geciktirmiştir. Nihayetinde İdmanoca-
ğı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü’nün anlaşıp 
birleşmesiyle Trabzonspor kurulmuş ve kulübün renkleri 
bordo-mavi olarak belirlenmiştir. 

Görsel:  Trabzon Lisesi 
(2003 Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonu)

Görsel:  Erdoğdu Lisesi 
(2015 Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonu)
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Trabzonspor, 4’ü Ahmet Suat Özyazıcı, 2’si Özkan Sümer’in teknik direktörlüğünde olmak üzere 1975-1984 yılları ara-
sında 6 şampiyonluk yaşamıştır. Dokuz yıla 6 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı, 3 Türkiye ve 2 Başbakanlık Kupası 
sığdıran Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarının hegemonyasına son vermiş ve dönemin spor basını tarafından “Kupa 
Beyi” olarak nitelendirilmiştir. 

Bordo mavili takım 1967-1968 sezonunda İkinci Lig’de mücadeleye başlamıştır. Kulüp’ün ilk başkanı Ali Kemal Ulusoy, 
takımın ilk teknik direktörü Hayri Gür’dür. Takım, 1973-1974 sezonunu İkinci Lig’in şampiyonu olarak tamamlamış ve 
sonraki sezon Birinci Lig’de mücadeleye başlamıştır. Birinci Lig’deki ilk yılında sezonu 9. sırada tamamlayan Trab-
zonspor sonraki yıl, 1975-1976 sezonunda Birinci Lig Şampiyonluğuna ulaşmıştır. Böylece Karadeniz Fırtınası, şampi-
yonluğu İstanbul dışına ilk kez taşıyan futbol takımı olmuştur. Bordo mavililer aynı sene Cumhurbaşkanlığı ve Başba-
kanlık Kupalarının da sahibi olmuştur. Trabzonspor’un bu başarıları Türk futbolunda bir devrim olarak nitelendirilmiştir.

Görsel: 1975-1976 Sezonu şampiyonluk maçı sonrası Trabzonspor
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Trabzonspor: Şenol Güneş, Cemil Usta, Necati Özçağlayan, Turgay Se-
mercioğlu, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Yavuz, Serdar Bali, Necmi Pe-
rekli, Engin Çınar, Ali Kemal Denizci.

Goller:
35. dk. Necmi Perekli (0-1)
54. dk. Arni Sveinsson (1-1)
85. dk. Ali Kemal Denizci (1-2)
87. dk. Ali Kemal Denizci (1-3)

Avrupa’da Şampiyon Kulüpler Kupası (Şampiyonlar Ligi), Kupa Galipleri 
Kupası, Avrupa Ligi ve Intertoto Kupası gibi organizasyonlara defalarca 
katılan Trabzonspor, Türkiye’yi yıllarca başarılı şekilde temsil etmiştir. 
Bordo mavililer; Liverpool, Olimpik Lyon, Aston Villa, Athletic Bilbao, Bar-
celona ve Inter gibi Avrupa’nın köklü takımlarını yenmeyi başarmıştır. 
Unutulmaz maçlara imza atan ekip, zamanla uluslararası düzeyde tanınan 
bir takım olmuştur. 

Trabzonspor’un Avrupa macerası 15 Eylül 1976 tarihinde İzlanda’nın baş-
kenti Reykjavik’teki (Reykıyavik) UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası maçıyla 
başlamıştır. İzlanda şampiyonu İA Akraness’i 3-1 yenen takımın Avrupa 
kupalarında ilk golünü atan isim Necmi Perekli olmuştur. 
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1 - 3
IA Akraness Trabzonspor

Görsel: Necmi Perekli

Görsel: Trabzonspor 1976-1977 Sezonu Görsel: Trabzonspor 2019-2020 Sezonu
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Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş gibi önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, 
çok sayıda millî oyuncunun da yetiştiği adres olmuştur. 

Karadeniz Fırtınası 1967-2017 yılları arasında, elli yıl boyunca maçlarını Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yapmış 
ve burada birçok tarihî başarıya imza atmıştır. 29 Ocak 2017’de 4-0’lık Gaziantepspor galibiyetiyle yeni stadına 
geçen takım, o tarihten beri 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nu kullan-
maktadır.  

Uzun zaman yalnızca futbol kulübü olarak bilinen Trabzonspor 
2008 yılında Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Trabzonspor Bas-
ketbol Takımıyla boy göstermeye başlamıştır. Takım İki yıl son-
ra Süper Lig’e çıkmayı başarmış, 2014-2015 sezonunda FIBA 
EuroChallenge adlı turnuvada finale yükselme başarısını gös-
termiştir. 

2010 yılında 24 Şubat Hentbol Takımını bünyesine katan Ku-
lüp, Erkekler Hentbol Ligi’nde de etkinlik göstermeye başlamış-
tır. Böylece futbol ve basketbolun ardından Trabzonspor Ku-
lübündeki üçüncü takım sporu hentbol olmuştur. Trabzonspor 
ayrıca atıcılık, atletizm, boks, judo ve masa tenisi gibi çeşitli 
amatör spor dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Görsel: Trabzonspor Basketbol Takımı

Görsel: Trabzonspor Hentbol Takımı

Hüseyin
Avni Aker
Stadyumu
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Doğa Sporları
Aşağıda Trabzon’da gerçekleştirilen doğa sporlarının bazılarına ait bilgi ve görseller yer almaktadır. Doğa 
sporlarıyla ilgili soruları cevaplayınız.

Yayla Safari: Trabzon yaylalarındaki turistik mekânları keşfetmek ve doğa 
ile iç içe olmak için düzenlenen heyecan dolu ve geniş çaplı etkinliktir.

Kano: Larhan Deresi ile Değirmendere’nin kolları olan Meryemana Dere-
si’nde gerçekleştirilen etkinliktir. 

Kuş ve Bitki Gözlemciliği: Yüzlerce endemik bitki ve kuş türüne sahip 
Trabzon’da yaban hayatını korumak ve doğaya dikkat çekmek için yapı-
lan etkinliktir.

Trekking ve Dağcılık: Trabzon’daki önemli önemli etkinliklerdendir. Kulin 
Dağı en önemli trekking rotasıdır. Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Ku-
lin Dağı yaylasından başlayan etkinlik rotası Kulin Dağı Yaylası, Figanoy 
Yaylası ile devam edip Lişer Yaylası’nda son bulur. Diğer bir dağcılık ro-
tası da Uzungöl-Demirkapı-Karakaya parkurudur. 

Yamaç Paraşütü: Dik yamaçlara sahip Trabzon’da dünyanın sayılı ya-
maç paraşütü parkurları yer alır. Akyazı, Akçakale, Düzköy, Haçka ve 
Uzungöl Tepeleri önemli uçuş parkurlarıdır.

Off-Road: Arazi araçları kullanılarak doğadaki engelleri aşmak, zor-
lu koşullarla mücadele etmek şeklinde gerçekleştirilen doğa sporudur. 
Trabzon’da off-road etkinliklerinin yapıldığı güzergâhlar: Çaykara-Kara-
çam-Soğanlı-Kuşmer, Hamsiköy, Sultan Murat Yaylası-Bayburt Aydın-
tepe, Uzungöl-Üzengili-Soğanlı Dağı, Hıdırnebi-Akçaabat, Uzungöl-Ga-
lester Yaylası, Araklı-Karameşe Şelalesi-Yağmurdere-Gümüşhane, 
Beşikdüzü-İkisu

ETKİNLİK
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Doğa sporlarından en çok hangisini yapmak isterdiniz, neden?

………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………........................................

İnsanlar neden doğa sporları yapma ihtiyacı hisseder?

………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………........................................

Doğa sporları ne tür tehlikeler içerebilir?

………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………........................................

Çevrenizde doğa sporları yapmaya uygun alanlar nerelerdir?

………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………........................................
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SÖZLÜK

A
aba   : Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.   
ağıl   : Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer.    
akordiyon  : Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde 
                                   taşınabilir bir çalgı.
anatomi  : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim.
argo   : Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken   çoklukla eğitimsiz kişilerin 
                                   söylediği söz veya deyim.
asistan  : Yardımcı.
âşık    : Halk ozanı.

B
balistik  : Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki 
                                  hareketini inceleyen bilim.
beste   : Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü.
beşerî   : İnsanoğlu ile ilgili.
bibliyografya : Kaynakça.
biyografi  : Öz geçmiş.
borsa   : Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve 
                                  değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.
boy   : Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı 
     uygulayan geleneksel topluluk.

C
cemiyet  : Dernek.
cevher  : Bir şeyin özü, maya.

Ç
çalıştay  : Bilim adamlarının ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve 
     değerlendirme toplantısı.

D
dekan   : Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.

E
editör   : Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse.
eğirmek  : Yün, pamuk vb.ni iğ ile büküp iplik durumuna getirmek.
ekoloji  : Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte 
     inceleyen bilim dalı.
endemik  : Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan).
enstitü  : Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı 
                                  durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
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etnik   : Kavimle ilgili, kavmî.
eyalet   : Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi.
ezgi   : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.

F
fakülte  : Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her 
     biri.
ferman  : Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
figür   : Birbirini izleyerek melodik ve ritmik bakımdan bir bütün oluşturan notalar grubu.
filarmoni   : Müzik konserleri derneği.
fileto   : Kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki et.
fistan   : Tek parça kadın giysisi.
fisto   : Elde veya makinede işlenmiş süslü şerit.
folklor  : Halk bilimi.
fuaye   : Dinlenmelik.  

G
güzergâh  : Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer.

I
ıslah etmek  : İyi bir duruma getirmek, iyileştirmek, düzeltmek.

İ
icazetname  : İzin belgesi, onay belgesi.
ihracat  : Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması.
ihtisas  : Uzmanlık, uzmanlaşma.
imar   : Bayındır duruma getirme işi.
imparatorluk : Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.
iskân   : Yurtlandırma.
istimbot  : Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur.
ithalat   : Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma.

K
kadı   : Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız 
                                   evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.
kamu   : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk.
katedral  : Başkilise.
kâtip   : Yazman.
kırkbeşlik  : Dönme hızı dakikada kırk beş devir olan plak.
konç   : Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm.
kongre  : Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.
konservatuvar : Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.
kooperatif  : Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik.
körfez ülkeleri : Basra Körfezi kıyısında bulunan ülkeler.
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kronoloji  : Zaman dizini.
kutnu   : Pamuk veya ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın, ensiz kumaş türü.

L
lakap   : Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir 
                                  özelliğinden kaynaklanan ad.
lehçe   : Bir dilin tarihsel, bölgesel ve siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan 
     kolu. 
lisans   : Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.
lojistik  : Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından 
                                   varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.

M
manastır  : Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, 
     keşişhane.
manşet  : Gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk.
mebus  : Milletvekili.
meddah  : Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı.
medya  : İletişim araçları.
mefruşat  : Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için gerekli eşya, döşeme.
mera   : Otlak.
metraj  : Metre olarak uzunluk.
muhacir  : Göçmen.
muktedir  : Erkli.
muvaffak  : Başarmış, başarılı (kimse).
müsabaka  : Yarışma.

N
nakavt  : Boks maçında yumruk etkisiyle yere düşen ve on saniye içinde kalkıp devam edemeyen oyuncunun 
                                  yenilmesi durumu.

O
oba   : Göçebelerin konak yeri.

R
risale   : Kitapçık.   

S
sancak  : Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.
seminer  : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi 
     altında düzenlenen toplantı.
sempozyum  : Bilgi şöleni.
senarist  : Senaryocu.
sentez  : Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
sıla   : Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer.
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sofa   : Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.
sosyoekonomik : Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri ilgilendiren.
sosyokültürel : Aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.
sur   : Kale duvarı.

T
tahsil   : Öğrenim.
temsil   : Oyun.
terim   : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.
turnuva  : Oyuncu veya takımlar arasında sırayla yapılan yarışma dizisi.

U
uyarlama  : Uyarlamak işi, adaptasyon.

Ü
üslup   : Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.

V
vuslat   : Kavuşma.

Y
yüksekokul  : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi.

Z
zabit   : Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
zanaat  : İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, 
               beceri ve ustalık gerektiren iş.
zanaatkâr  : Zanaatçı.
zayiat   : Yitikler, kayıplar.
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