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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.

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

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şuhedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuhedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

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

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

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

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

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.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit,
çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve
dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri,
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevgili Öğrenciler
Yaşadığımız şehir, birçok kültüre ev sahipliği yaparak Dünya tarihini değiştiren
olaylara tanıklık etmiş önemli şehirler arasındadır. İstanbul, bu öneminin yanı sıra
doğal güzellikleriyle de sanatçılara eserlerinde esin kaynağı olmuştur.
İstanbul’u keşfetme yolculuğuna çıkaracak olan elinizdeki “İstanbul Dersi” kitabı sayesinde İstanbul’un değerini eğlenerek öğreneceksiniz. İstanbul Dersi’nde,
sınıflarınızdan çıkacak, İstanbul’un sokak
seslerini duyacak, Kanlıca’ya özgü şekerli
yoğurdu tadacak, Mısır Çarşısı’nda farklı
baharatları koklayacak, vapur yolculuğu yaparken boğazın güzelliklerine şahit olacaksınız. Tarihin izlerinde İstanbul’u
keşfederken siz de bizler gibi heyecan
duyacaksınız. Sizler de ürettiğiniz şiirler,
yazdığınız oyunlar, öyküler ve yaptığınız
resimler ile kendi İstanbul’unuzu bize anlatacaksınız.
Yaşadığımız şehri tanıdıkça kentimizin
güzelliklerinin farkına varacağınıza ve
İstanbul’u benimseyerek koruyacağınıza
inanıyorum.
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Dr. Muammer YILDIZ
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Merhaba
Ben Hazerfen Ahmet Çelebi. Kendi geliştirdiğim takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanım. Uçmak benim tek hayalimdi.
İstanbul’un semalarında martılar kadar özgürce uçabilmek. Ömrüm uçuş denemeleriyle geçti. Uçabilmek için okudum, araştırdım, kuşları inceledim. Her yolu denedim. Sonunda başardım.
Galata Kulesi’nden uçtum. Size sözlerim garip gelebilir. O dönemlerde kuşlar dışında gökyüzünde uçan hiçbir varlık yoktu. Sizler artık uzaya bile gidebiliyorsunuz. İnsanoğlunun gökyüzü macerası benim gibi araştıran, deneyen, başaracağına inanan bilim
insanlarının çalışmalarıyla başladı. Siz elinizdeki İstanbul Dersi kitabıyla İstanbul’un müzelerini, köprülerini, surlarını, ekonomisi okuyup araştırken ben de yakınlarınızda olacağım.

1.

TEMA:

İSTANBUL’U TANIYORUM

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

1.
1.

• Yaşadığım ilçeyi İstanbul
haritasında göstermeyi...

TEMA: İSTANBUL’U TANIYORUM
KONU:

İstanbul’un İlçeleri

• Yaşadığım ilçenin
bulunduğu kıtayı...
• İstanbul’un ilçelerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
“İstanbul’un İlçeleri” haritasında yaşadığınız ilçeyi bulup üzerine evinizi çiziniz.

1. ETKİNLİK
“İstanbul’un İlçeleri” haritasından yararlanarak soruları cevaplayınız.
İstanbul’un hangi ilçesinde yaşıyorsunuz?

İstanbul’un hangi yakasında yaşıyorsunuz?

Yaşadığınız ilçeye komşu olan ilçeler hangileridir?

Yaşadığınız ilçeden başka hangi ilçeleri gezdiniz?
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2. ETKİNLİK
“İstanbul’un İlçeleri” bulmacasında sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya,
aşağıdan yukarıya ve çapraz yönlerde gizlenmiş olan İstanbul’un ilçelerini bulunuz.
Bulmaca: İstanbul’un İlçeleri
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AVCILAR
BAĞCILAR
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BAŞAKŞEHİR
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BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY

ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE

KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
ŞİLE
SİLİVRİ

ŞİŞLİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU

Neler Öğrendim?

Yaşadığınız ilçenin ne gibi özellikleri var? Birkaç cümle ile
anlatınız.

Bunları Biliyor muydunuz?
Sevgili öğrenciler,
Son tarihî bulguların 8.000 yıllık bir tarihe sahip olduğunu ortaya koyduğu İstanbul’un ilçe adlarının çeşitli medeniyetlerden izler taşıdığını biliyor muydunuz?

Örneğin Çengelköy; burada gemi çapaları yapılırmış.
Eminönü ilçesinin bu adı almasında Osmanlı döneminde deniz gümrüğü ve Gümrük Eminliğinin burada bulunması etkili olmuştur.
Kandilli’ye eski dönemlerde Kandillibahçe denilirmiş.
IV.Murad, şehzadelerden birinin doğuşu sebebiyle burada yedi gece kandil yaktırmıştı.
Bayrampaşa adını IV. Murad’ın sadrazamlarından

(başbakan)

Bayram

Paşa’dan almıştır.
Bebek adını, Fatih’in buraların muhafazasında görevlendirdiği bölükbaşının bebek lakabını almasından kaynaklanmıştır.
Önder Şenyapılı
Ne Demek İstanbul; Bebek, Niye Bebek?
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

1.

• İstanbul Valiliği’nin ve
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin logolarının
anlamını...

TEMA: İSTANBUL’U TANIYORUM

2. KONU:

• İstanbul için yeni bir logo
tasarlamayı...

İstanbul’un Logosu

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
“Logo” kelimesinin anlamını tahmin edip yazınız.
Tahminim:
“Logo” kelimesinin sözlük anlamını yazınız.
Sözlük anlamı:

1. ETKİNLİK
Verilen logoları inceleyiniz.

18

• Bu logoyu daha önce nerelerde
gördünüz?

• Bu logoyu daha önce
nerelerde gördünüz?

• Logoda hangi şekilleri görüyorsunuz? Sizce bu şekillerin anlamları nelerdir?

• Logoda hangi şekilleri görüyorsunuz? Sizce bu şekillerin anlamları nelerdir?

2. ETKİNLİK
İstanbul için yeni bir logo tasarlayınız.

Neler Öğrendim?

İstanbul ile ilgili
öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul’un sembolü sayılabilecek yapıların resimlerini haritadan
inceleyiniz.
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

1.

TEMA: İSTANBUL’U TANIYORUM

3. KONU:

İstanbul’un Yeditepesi

• İstanbul’un yedi tepe
üzerine kurulduğunu
• İstanbul’un yedi tepesinin
isimlerini

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
“Yeditepe” denilince aklınıza gelenleri yazınız.

1. ETKİNLİK
“Yedi Tepeli İstanbul” adlı hikâyeyi okuyunuz.

YEDİ TEPELİ İSTANBUL
O yıl beşinci sınıfa geçen Fatih’i ailesi, yaz tatilini geçirmek üzere
İstanbul’da yaşayan babaannesiyle dedesini ziyarete göndermişlerdi.
Dedesi Fatih’e İstanbul’u gezdireceğine
söz vermişti. İşte, nihayet o büyük gün
gelmişti.
Kahvaltı masasında Akif Bey torununa, “Aslında seninle yalnız bugün değil,
yedi gün boyunca İstanbul’u gezmeye
çıkacağız evlat.” dedi. Sevinçten ağzı
kulaklarına varan Fatih, “Yedi gün mü?
Bu harika bir şey dedeciğim ama neden
yedi gün?” diye sordu. “İstanbul yedi
tepe üzerine kurulmuştur da ondan. Bu
nedenle İstanbul “Yedi Tepeli Şehir” olarak da anılır. Seninle her gün bir başka
tepesini gezeceğiz İstanbul’un.” diye ekledi dedesi.
Kahvaltıdan sonra hemen yola çıktılar.
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Dedesi otomobilini Eminönü’nde bir yere
park ettiğinde çok şaşırdı Fatih. “Dede, burası tepe değil ki deniz kıyısı. Neden buraya geldik?” diye sordu. Akif Bey, “Tepeye
yürüyerek, geze geze çıkacağız. Daha iyi
değil mi?” dedi.
Akif Bey, keyifli bir yürüyüşten sonra ulaştıkları Sultanahmet Cami’nin önündeki
banklardan birine oturarak anlatmaya başladı: “Burası İstanbul’un birinci tepesidir evlat. İstanbul’un ilk kurulduğu yerdir burası. “Topkapı Sarayı
Tepesi” de denir bu tepeye. Önce Topkapı Sarayı’nı gezeceğiz seninle.
Sonra da Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi’ni ve Yerebatan Sarnıcı’nı
gezeriz. Hadi bakalım, gezimiz başlıyor.”
Fatih, akşam olup da otomobille eve dönerlerken günün ne kadar çabuk geçtiğini düşünüyordu.
Ertesi gün kamelyanın altında kahvaltılarını yaptıktan sonra yine yola
koyuldular dede ile torun. Bu kez tramvayla… Tramvaydan indiklerinde
Akif Bey, “Şu anda, İstanbul’un ikinci
tepesindeyiz Fatih. Burası, Çemberlitaş
Tepesi. Hadi bakalım, istikâmet Çemberlitaş Sütunu!”
Çemberlitaş Sütunu’nun bulunduğu
yere geldiklerinde “Bu sütun, İmparator I. Konstantin tarafından dikilmiştir.” diye bilgi verdi torununa
Akif Bey. Fatih İstanbul’un bu kadar eski bir yerleşim yeri olduğunu duyunca çok şaşırdı. Nuriosmaniye Cami’ni gezerken
farklı medeniyetlerden izler taşımasının İstanbul’u da farklılaştırdığını ve dünyanın en büyülü kenti hâline getirdiğini düşündü.
Üçüncü gün, dede ile torun yine tramvayla Beyazıt’a gittiler. Tramvaydan inip İstanbul Üniversitesi bahçesindeki Beyazıt Kulesi’ne kadar yürüdüler. Akif Bey torununa, “Burası da
İstanbul’un üçüncü tepesi olan Beyazıt Tepesi evlat. Bu kule
de aslında bir itfaiye kulesi... Eskiden bu kulede insanlar beklerlermiş; beklerlermiş ki yangın çıktığında hemen tulumbacılara
haber verebilsinler.” diye bilgi verdi. Fatih, o devirlerde yan-
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gın kulesinin olmasından etkilenmişti. Daha sonra dedesiyle Süleymaniye
Cami ile medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret ve dükkânlardan
oluşan külliyeyi gezdiler.
Dördüncü gün, evlerine yakın olan Fatih semtine kadar yürüdüler dede
torun. Bir yokuşu tırmandıklarında bütün ihtişamıyla Fatih Cami ve külliyesi
yükseliyordu karşılarında. Dedesi Fatih’e “Sadece bu semt değil, bu cami
de senin adınla aynı adı taşıyor evlat.” dedi. Fatih hemen “İstanbul’un
dördüncü tepesi, Fatih Tepesi değil mi dede?” diye sordu. Dedesi gülümseyerek başını salladı. Dede torun daha sonra Fatih Cami ve Külliyesi’ni
gezdiler, “İstanbul Fatihi” olarak da anılan Padişah İkinci Mehmet’in külliye içindeki mezarını ziyaret ettiler.
Beşinci gün Haliç’e bakan bir yere gelmişlerdi. Dedesi arabasını park
ederken İstanbul’un beşinci tepesi olan “Yavuz Selim Tepesi”ne geldiklerini söyledi. Haliç kıyılarını seyrederken İstanbul’un ne kadar güzel bir şehir
olduğunu düşünüyordu Fatih. Daha sonra Sultan Selim Cami ve Külliyesi ile
eskiden bir kilise olan Fethiye Cami’ni gezdiler dedesiyle.
Altıncı gün gittikleri tepe, İstanbul’un en yüksek tepesi olan Edirnekapı
Tepesi’ydi. Akif Bey arabasını park ederken Fatih’in aracın camından ilk
gördüğü şey, “Kariye Müzesi” yazan bir tabelaydı. Fatih sormadan dedesi
gülerek “Önce Haliç’e tepeden kuşbakışı bakalım, sonra müzeyi ve Mihrimah Sultan Cami’ni gezeriz.” dedi. Fatih Haliç’e bakan bu tepeden İstanbul surlarını görebiliyordu. Dedesi, Fatih’e yedi tepenin İstanbul’un surları
içinde kalan bölgede olduğunu ve bölgenin bu nedenle “Eski İstanbul”
diye de anıldığını söyledi. Fatih, günlerdir gezerken İstanbul surlarının bir
kısmını görmüştü. Artık “Eski İstanbul”un sınırlarını kısmen de olsa gözünün
önünde canlandırabiliyordu.
Fatih dönüş yolunda dedesine “Yarın nereyi gezeceğiz dedeciğim?”
diye sordu. Dedesi, “Yarın seninle semtimizde küçük bir gezi yapacağız.”
deyince Fatih hemen itiraz etti: “Ama dedeciğim, yedinci tepeyi gezmedik ki daha...” Akif Bey gülerek “İstanbul’un yedinci tepesi Aksaray’la
Topkapı Surları arasında kalan tepedir ve biz de o tepede, yani Kocamustafapaşa Tepesi’nde yaşıyoruz evlat. Yarın kahvaltıdan sonra hemen
semtimizi, pardon, İstanbul’un yedinci tepesini gezmeye çıkabiliriz.” deyince Fatih’in yüzü yeniden aydınlandı.
Sibel Karaoğlanoğlu, Oya Güçlü, Ayşegül Gökmener
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2. ETKİNLİK
Okuduğunuz metinden yararlanarak haritada eksik olan tepeleri, harita üzerine yazınız. Fatih’in dedesiyle gezdiği tepeleri sırasıyla harita üzerinde gösteriniz.

Neler Öğrendim?

Yeditepe isimleri ile şaklat şıklat oyunu oynayınız.

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunda yer alan yedi üçgen, İstanbul’un üzerine
kurulduğu yedi tepeyi simgeler.
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Ayasofya
Süleymaniye Cami

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Fatih Cami

Nuruosmaniye Cami

Mihrimah Sultan Cami

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Cerrahpaşa Cami

Sultan Selim Cami
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2. TEMA:

İSTANBUL’UN DÜNÜ,
BUGÜNÜ, YARINI

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

2. TEMA: İSTANBUL’UN DÜNÜ,
BUGÜNÜ, YARINI
1.

KONU:

İstanbul’un tarihsel
dönemlerini...

İstanbul’un Tarihi

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul’da bizden çok öncesinde de yaşamın devam ettiğini
gibi yapıların varlığından anlıyorum.

1. ETKİNLİK
İstanbul’un tarihsel dönemlerini inceleyiniz.

CUMHURİYET DÖNEMİ

BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ

TARİH ÖNCESİ
DÖNEM
İstanbul’da ilk
yerleşim izleri
günümüzden
8000 (?) yıl öncesine aittir.
Küçükçekmece
Gölü çevresinde Yarımburgaz
Mağarası’nda
basit kesici, parçalayıcı aletlere
rastlanmıştır.

Konstantinopolis,
Doğu Roma İmpaBYZANTİON ratorluğunun kurulDÖNEMİ ması ve Batı Roma
İmparatorluğunun
Yeni bir şehir
kurmak ama- yıkılmasından sonra zamanla Bizans
cıyla yola
İmparatorluğuna
çıkan Megaralılar, Byzas’ın dönüşen devlete
önderliğinde, de başkentlik yapmıştır.
Sarayburnu
çevresine yer- Bu dönemde hipodromun yapımı
leşmişlerdir.
tamamlanır.
Bu bölgede
saray ve çeşitli tapınaklar
inşa etmişlerdir.

Mustafa Kemal
OSMANLI Atatürk’ün

İMPARATORLUĞU 29 Ekim 1923’te
DÖNEMİ Cumhuriyet’i
29 Mayıs1453’te
Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolis’i fetheder ve
burayı Osmanlı
İmparatorluğu’nun
başkenti yapar.

ilân etmesiyle
bu dönem başlar.

Cumhuriyet
Döneminde
Taksim Meydanı, Boğaziçi
Bu dönemde Top- ve Fatih Sultan
Mehmet Köpkapı ve Dolmarüleri yapılmıştır.
bahçe Sarayları,
Kapalıçarşı ve Mısır İstanbul, geçÇarşısı, Süleymani- mişten aldığı
Ayasofya Kilisesi,
ye ve Sultanahmet miras ve yeni
Yerebatan Sarnıcı Camileri inşa edil- projelerle gelişve Galata Kulesi
miştir.Arkeoloji Mü- meye devam
etmektedir.
inşa edilmiştir.
zesi kurulmuştur.
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2. ETKİNLİK
İpuçlarından yararlanarak çengel bulmacayı çözünüz.
1. İstanbul’da ilk yerleşim izlerinin rastlandığı mağaranın adı.
2. Byzantion Döneminde Megaralıların yerleştiği bölgenin adı.
3. Cumhuriyet Döneminde İstanbul Boğazı’na yapılan
ilk köprü adı.

ÇENGEL
BULMACA

4. Byzantion Dönemindeki ibadet yerinin adı.
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5. Bizans İmparatorluğu Döneminde kilise olarak inşa
edilen ve günümüzde müze olarak kullanılan yapının adı.
6. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle
başlayan imparatorluk döneminin adı.
7. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen saraylardan birinin adı.
8. Bizans İmparatorluğu döneminde at yarışlarının yapılması için inşa edilen yapının adı.
9. Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilân etmesiyle başlayıp günümüzde de devam eden dönemin
adı.

2

1
4
3

6
5
8

7

9
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Neler Öğrendim?

Günümüz İstanbul’u Cumhuriyet Döneminden önceki
,
,
ve
dönemlerinin izlerini taşır.

Bunları Biliyor muydunuz?
Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan ve tarihteki ilk
yazılı antlaşma olarak kabul edilen Kadeş Anlaşması,
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Taksim Meydanı

Galata Kulesi

Boğaz Köprüsü

Yerebatan Sarnıcı

HATIRLATMA:
Bir sonraki derste kullanmak üzere makas, yapıştırıcı ve fon kartonu getirmeyi unutmayınız.
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

2. TEMA: İSTANBUL’UN DÜNÜ,
BUGÜNÜ, YARINI
2. KONU:

İstanbul’un Tarihi

• İstanbul’un tarihsel
dönemlerini sıralamayı
• İstanbul’un tarihsel
dönemlerini gösteren
tarih şeridi oluşturmayı

Kullanacağım Malzemeler
Makas, yapıştırcı, fon kartonu

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Bir önceki derste öğrendiğiniz İstanbul’un tarihsel dönemlerini gözden geçiriniz.
İstanbul’un tarihsel dönemlerini aşağıdaki boşluklara geçmişten günümüze doğru sıralayınız.

ETKİNLİK
Eklerde verilen görselleri kesiniz. Görsellerin hangi tarihsel döneme ait olduklarını belirleyiniz. Görselleri fon kartonuna tarihsel dönem sırasına göre yerleştiriniz. İstanbul’un
tarihsel dönemlerini gösteren tarih şeridi oluşturunuz. Oluşturduğunuz tarih şeridini sıra
arkadaşınızla karşılaştırınız.

Neler Öğrendim?

Oluşturduğunuz tarih şeridini yorumlayınız.
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Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul 1453 senesine kadar çeşitli milletler tarafından yirmi sekiz
kez kuşatılmıştır. Şehrin alınamamasının en önemli sebebi, üç tarafının sularla çevrili olması, kara tarafının da çok yüksek surlarla çevrili
olmasıydı. Fatih Sultan Mehmet bu surları yıkacak büyüklükteki topları kendi tasarlamıştır.
(Düzenlenmiştir.)
Ali Osman Atak
İstanbul’un Fethi

İSTANBUL OKUMALARI
İstanbul’un Fethi
İstanbul’un fethi, 29 Mayıs 1453’te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın komutanlığında fethetmesidir.
İstanbul, o dönemde de önemli bir şehirdi. Şehir üç tarafının sularla çevrili
olması, kara tarafının da çok yüksek surlarla çevrili olması nedeniyle çok çeşitli milletler tarafından kuşatılıp alınamadı. Şehri korumak için yapılan Anadolu Hisarı aynı zamanda boğazın güvenliğini sağlıyordu. Fatih, surların karşısına Boğaziçi deniz yolunu kapatarak Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek
yardımı önlemek için üç ayda tamamlattığı Rumeli Hisarlarını yaptırdı. Şehrin
surlarını yıkmak için Fatih topları kendi tasarladı. Şehir hem karadan hem de
denizden kuşatıldı. Surlara yoğun top
atışı devam etmekteydi. Bunun üzerine Bizanslar Haliç’i zincir ile kapattılar.
Denizde Türk donanması vardı. 50 gemi
karadan Tophane’den Kasımpaşa’ya
tahta kızaklar üzerinde gece yürütüldü.
Böylece gemiler Haliç’e girebildiler. 53
gün süren kuşatma neticesinde şehir 29
Mayıs 1453’te fethedildi.
(Düzenlenmiştir.)
Ali Osman Atak
İstanbul’un Fethi
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3. TEMA:

ADIM ADIM İSTANBUL

Akıl Haritam

34

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

3. TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
1.

KONU:

İstanbul’un Tarihi ve Turistik Mekânları

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul’un tarihi surları
ve hisarlarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul surlarını gördünüz mü? Sizce bu surlar ne amaçla yapılmıştır?

ETKİNLİK
Verilen metni okuyunuz.
Surlar, birçok tarihi yerleşim yerinde olduğu
gibi İstanbul’da da şehri dışarıdan gelecek
saldırılardan koruma ve şehrin sınırlarını çizme
amacıyla yapılan taştan örülmüş duvarlardır.
İstanbul’da surların yapımı 200’lü yıllara dayanır. Surlar, tarihi boyunca İstanbul’u birçok saldırıdan korumuştur. İstanbul’un fethi sırasında
surların bir kısmı yıkılarak şehir ele geçirilmiştir.
Surlar, karada Ayvansaray’dan Edirnekapı’ya, oradan da Yedikule’ye uzanır.
Hisarlar ise şehrin önemli kontrol noktalarında yapılan büyük duvarlardır. İstanbul’da
Anadolu ve Rumeli Hisarları olmak üzere iki hisar bulunmaktadır. Anadolu Hisarı, Anadolu yakasında Yıldırım Beyazıd tarafından boğazdan gelebilecek tehlikeleri önlemek
amacıyla yaptırılmıştır. Anadolu Hisarı günümüzde Beykoz ilçesindedir.
Rumeli Hisarı ise İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasındadır. Bizans’a kuzeyden yardım
gelmesini önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından Anadolu Hisarı’nın karşına yaptırılmıştır. Günümüzde Sarıyer ilçesinde bulunan Rumeli Hisarı açık hava müzesi
olarak kullanılmaktadır.
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Cilt 6
(Düzenlenmiştir.)
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.
İstanbul eskiden surlarla korunuyordu.
Anadolu Hisarı İstanbul’un fethi sırasında yaptırılmıştır.
Kara surları Beyoğlu’ndan Şişli’ye uzanır.
İstanbul, surların bir kısmının yıkılmasıyla ele geçirilmiştir.

Neler Öğrendim?

İstanbul’da surların
amaçlı yapıldığını öğrendim.
Hisarların şehrin
bulunduğunu öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?
Boğazın güvenliği için yaptırılan Anadolu Hisarı, karşısına Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı’nı yaptırdı. Hisarın yapımı üç ayda tamamlandı. Rumeli ve Anadolu Hisarları günümüzde müze olarak işlevini sürdürmektedir.
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

3. TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
2. KONU:

İstanbul’un Tarihi ve Turistik Mekânları

İstanbul’un müzelerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Müzeler, geçmişe ve farklı kültürlere ait eserlerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği kurumlardır. Uzun ve çok kültürlü geçmişe sahip İstanbul, zengin bir müze şehridir.
İstanbul’un hangi müzelerini gezdiniz?

Müze gezerken sizce nelere dikkat etmeliyiz?

1. ETKİNLİK
İstanbul’u ziyarete gelen kişilerle ilgili bilgileri okuyarak onları gidecekleri müzeye götürünüz.
Merhaba! Ben Mehmet.
İstanbul’u ziyaret etmek için
İzmir’den geldim. Atatürk ile
ilgili daha fazla bilgi sahibi
olmak istiyorum. Bana hangi
müzeyi önerirsin?

Merhaba! Ben Emily. Hat sanatı,
el yazması eserler, çiniler, seramikler ve halılar ilgimi çekiyor.
İstanbul’da bu eserleri görebileceğim bir müze için Kanada’dan
geldim. Sence hangi müzeye
gitmeliyim?

Merhaba! Ben Norveç’ten Jonas. Benim ülkemde denizcilik çok önemlidir.
İstanbul ziyaretim sırasında denizler ve
gemiler ile ilgili görmek istediklerim var.
Sence hangi müzeye gitmeliyim?

Merhaba! Ben Bennu,
arkeologum. Mısır’dan
geldim. Eski medeniyetlere ait eşyalar, heykeller,
çömlekler, takılar görmek
istiyorum. Bana hangi
müzeyi önerirsin?

Merhaba! Ben İtalya’dan Alerca. İstanbul’da
kilise olarak yapılan, sonra cami ve günümüzde
de müze olarak kullanılan bir bina olduğunu öğrenmiştim. Bana yardım ederek hangi müzeye
gitmem gerektiğini söyler misin?

Merhaba! Ben Öykü. Antalya’da yaşıyorum.
Öğretmenimiz derste İstanbul’un fethinden
bahsederken bu konuyla ilgili daha fazla şey
öğrenmek istediğimi fark ettim. İstanbul’da bu
konuda bilgi sahibi olabileceğim bir yer bulmakta senin desteğine ihtiyacım var.

Merhaba! Ben Marry. İstanbul’u görmek
için İngiltere’den geldim. Eskiden şehrin
su ihtiyacını karşılamak için yapılan, sütunları ve balıkları ile ünlü bir yapı olduğunu
duymuştum ama adını hatırlayamıyorum.
Bana yardımcı olur musun?
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Arkeoloji
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Müzesi
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Müzesi
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Panorama
1453
Tarih Müzesi

Yerebatan
Sarnıcı

2. ETKİNLİK
İstanbul’daki bazı müzeler hakkındaki bilgi kartlarını inceleyiniz.

Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt
Kurulma
Bilgileri

Kullanım
amacı ve
içeriği
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Atatürk Müzesi

Şişli/Harbiye
Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ile bu evde kalmıştır. Bu ev, 1942
yılında müzeye çevrilerek ziyarete açılmıştır.
Müzede Atatürk’e ait özel eşyalar, elbiseler, fotoğraflar
ve el yazısı belgeler sergilenmektedir. Ayrıca Milli Mücadele ve Atatürk konulu tablolar ile ünlü Türk ressamı
İbrahim Çallı’ya ait yağlıboya tablolar da bulunmaktadır.

Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt

Ayasofya Müzesi

Fatih/Sultanahmet

Kurulma
Bilgileri

İmparator Konstantin tarafından 326 yılında kilise olarak yaptırılmıştır. Yıllar içerisinde deprem ve yangınlarla
hasar gören bina onarım görmüştür. 1453 yılında Fatih
Sultan Mehmet’in isteğiyle camiye çevrilerek ibadete
açılmıştır. Daha sonra 1935 yılında Atatürk ve Bakanlar
Kurulu’nun kararıyla müzeye çevrilmiştir.

Kullanım
amacı ve
içeriği

Müzenin ana girişinin sağ ve sol köşelerinde iki mermer
küp bulunur. İslam âleminin en büyük sekiz hat levhası
müzenin duvarlarına yerleştirilmiştir. Mermer kaplı duvarlar dışında tüm yüzeyler bitkisel ve geometrik desenli
mozaikler ile altın, gümüş, cam gibi malzemelerle süslenmiştir. Ayrıca Hıristiyanlığa ait kaideler, kabartmalar,
ve temalı tasvirler de yer almaktadır.

Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt

Türk ve İslam Eserleri
Müzesi
Fatih / Sultanahmet

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Kurulma
Bilgileri

1913 yılında Süleymaniye Cami Külliyesi’nde açılan
müze, 1983’te Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Sarayı’na
taşınmıştır.

Kullanım
amacı ve
içeriği

Müze, Türk ve İslam dünyasına ait 40.000’den fazla seçkin sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. Müzedeki
eserler halı, el yazmaları ve hat sanatları, ahşap eserler,
seramik, çini, cam, maden sanatı, taş sanatı, etnografya bölümlerinde sergilenmektedir.
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Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt

Yerebatan Sarnıcı Müzesi

Fatih / Sultanahmet

Kurulma
Bilgileri

Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatorluğu döneminde 542 yılında
sarayın su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılmıştır.

Kullanım
amacı ve
içeriği

Müze, suyun içinden yükselen 336 sütunu ve balıkları ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Sarnıç, müze olmanın yanı sıra ulusal ve
uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Fatih / Sultanahmet
Aynı bahçede bulunan Çinili Köşk, Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul
Arkeoloji Müzesi ile bir müze grubu olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri
adıyla anılmaktadır.

Kurulma
Bilgileri

Çinili Köşk: 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından köşk olarak
yaptırılmış, 1875’te müze olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
Eski Şark Eserleri Müzesi: Ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından
1883 yılında Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) olarak yapılmış,
1974’de müze olarak ziyarete açılmıştır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi: İlk Türk müzesi olarak kurulan bu müze 1891
yılında ziyarete açılmıştır.
Çinili Köşk: Köşkün içinde farklı tekniklerle yapılmış çini, seramik, hat
ve yaldızlı bezeme örnekleri ile tavus kuşu süslemesi bulunmaktadır.
Eski Şark Eserleri Müzesi: Müzede heykel, mezar taşı, kabartma, lahit,

Kullanım
amacı ve
içeriği
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tablet gibi eserler Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Arap Sergileri olmak üzere gruplanmıştır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi: Müzenin salonlarında çeşitli dönemlere ve
kültürlere ait, büstler, heykeller, portreler, mezar taşları, lahitler, tasvirli
kabartmalar, mozaik panolar, çömlekler, takılar, seramik eşyalar yer
almaktadır.

Müze Adı
Bulunduğu
ilçe/semt

İstanbul Deniz Müzesi

Beşiktaş/Sinanpaşa

Kurulma
Bilgileri

1897’de müze deposu olarak açılmış, içerisindeki eserler 1917
yılında sınıflandırılmıştır. Bu eserler farklı mekânlarda sergilenmiş, 1961 yılında ise Beşiktaş semtinde İskele Meydanı’nda bulunan bugünkü binasına taşınarak ziyarete açılmıştır.

Kullanım
amacı ve
içeriği

Müzede ünlü Türk denizci Piri Reis’in dünya haritası, Osmanlı
– Akdeniz haritaları, denizci kıyafetleri, çapalar, gemi ve denizaltı maketleri, saltanat kayıkları gibi eserler sergilenmektedir.

Müze Adı

Panorama 1453
Tarih Müzesi

Bulunduğu
ilçe/semt

Fatih/Topkapı

Kurulma
Bilgileri

2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan
fetih müzesidir.

Kullanım
amacı ve
içeriği

Müzede İstanbul’un fethi 360º derecelik açı ile üç boyutlu olarak ışık ve ses efektleriyle canlandırılmaktadır.

Bilgi kartlarından yararlanarak seçtiğiniz müzenin tanıtım broşürünü verilen şablona
göre hazırlayınız.

4
(Haritası, Ulaşım
ve İletişim Bilgileri)

1
(Broşürün
Kapağı –
Müzenin adı ve

2

(Kuruluş Bilgisi)

3

(Müzenin
İçeriği)

fotoğrafı)
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Neler Öğrendim?

Bugün öğrendiğim müzelerden en çok
ilgimi çekti.

Bunları Biliyor muydunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın sunduğu bir uygulama olan Müze Kart, İstanbul ve Türkiye’deki 300’ü aşkın
müze ve ören yerini sınırsızca gezme imkânı sağlamaktadır.

NOTLAR
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

3. TEMA:
TEMA:ADIM ADIM İSTANBUL
3. KONU:
KONU: İstanbul’un Tarihi ve Turistik Mekânları

İstanbul’un köprülerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul, Marmara Denizi ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı ile ikiye ayrılmıştır. İstanbul’un Avrupa yakasındaki
tarihî alanların, önemli yerleşim ve ticaret yerlerinin bulunduğu
bölge Haliç ile bölünmüştür.
Soruları cevaplayınız.
• İstanbul’un köprülerinden hangilerini gördünüz?

• İstanbul’un sularla bölünmüş bu yapısının ulaşım üzerindeki etkileri sizce nelerdir?

• Sizce köprüler niçin yapılmıştır?

1. ETKİNLİK
İstanbul’daki köprülerle ilgili verilen tabloyu inceleyiniz.
İstanbul’un Köprüleri
Adı

Bağladığı Bölge

Haliç

Ayaklarının
Bulunduğu Semt

UnkapanıAzapkapı

Tarihçesi

İlk olarak 1836’da
ahşaptan yapılmıştır.
Günümüzdeki
köprü 1936’da inşa
edilmiştir.

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Atatürk Köprüsü
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Haliç

AyvansarayHalıcıoğlu

1974 yılında yapımı
tamamlanmıştır.

Haliç Köprüsü

Haliç

Eminönü-Karaköy

Galata Köprüsü

1845’te ahşaptan
yapılan köprü kısa
sürede yıpranmış, yerine yenileri yapılmıştır.
Bugünkü köprünün
tasarımı Haliç’e gemi
geçişinin sağlanması
için açılabilir bir
şekilde yapılmıştır.

Boğaz

1970’te yapımına
başlanan köprü
Ortaköy-Beylerbeyi
1973 yılında hizmete
açılmıştır.

Boğaz

1886 yılında
yapımına başlanmış,
1988’de köprü
tamamlanmıştır.

Boğaziçi Köprüsü

Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü
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Hisarüstü-Kavacık

2. ETKİNLİK
İstanbul’daki köprülerle ilgili verilen bilgilerden faydalanarak aşağıdaki haritaya köprüleri çiziniz ve köprülerin isimlerini yazınız.
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Neler Öğrendim?

İstanbul’daki köprüler ile ilgili verilen diyagramı tamamlayınız.

İstanbul’daki
Köprüler

İstanbul Boğazı’ndaki
Köprüler

Haliç’teki Köprüler

Bunları Biliyor muydunuz?
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, özel
ampullerle aydınlatılmaktadır. Farklı renklerle yapılan
ışık oyunları ve animasyon uygulamaları ile köprüler,
İstanbul’un ulaşımına katkıları yanında şehrin önemli
simgesel yapılarına dönüşmektedir.

HATIRLATMA:
Bir sonraki derste İstanbul’daki bazı bilim merkezleri hakkında bilgilere ihtiyaç duyacaksınız. Şişli Belediyesi Bilim Merkezi,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İTÜ Bilim Merkezi,
Santral İstanbul Enerji Müzesi, İslam, Bilim ve Teknoloji Tarih
Müzesinden birini seçerek bu bilim merkezi hakkında
bilgi toplayınız.
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İSTANBUL OKUMALARI
MARY İSTANBUL’DA
Güneşli bir yaz günü Mary, uçakta ilk yurt dışı gezisinin heyecanını minik ayısı
Bobi’yle paylaşıyordu:
“Bobi bak, İstanbul’a geldik. Hani babam bir DVD getirmişti de seyretmiştik ya seninle İstanbul’u. Hatırladın mı? Sence İstanbul eğlenceli bir yer midir
Bobi?”
Uçak anonsunu duyan annesi, uçağın birazdan ineceğini söyleyerek
Mary’nin kemerini bağladı. Uçaktan inip havaalanı binasına girdiklerinde
Mary’nin annesi:
“Umduğumdan da modern bir ülkeymiş Türkiye.” dedi.
Mary de hiç yabancılık çekmemiş, keşfetmek arzusuyla bir o yana bir bu
yana koşturmaya başlamıştı. İşlemleri bitirip valizlerini aldıktan sonra babası
Mary’e seslendi:
“Artık gitme vakti küçük hanım.”
Bir taksiye atlayıp kalacakları otele doğru yola çıktılar. Yol boyunca taksinin
camından İstanbul’un büyüleyici manzarasını seyreden Mary, bu tatilin eğlenceli geçeceğine artık emindi.
Taksi Pera Palas’ın önünde durunca Mary hayranlıkla oteli seyre koyuldu.
Ayısı Bobi’yi takside unuttuğunu fark ettiğinde neyse ki taksi çok uzaklaşmamıştı. Bir ıslıkla taksiyi durduran babası, Bobi’yi alarak kızına getirdi. Sevimli ayısına kavuşan Mary, otele girdiklerinde iyice yorulduğunu hissetti. “Artık odamıza
çıkıp uyumalıyız Bobi, yarın İstanbul’da gezecek çok yer var.” diye fısıldadı
minik ayısının kulağına.
Odalarına çıktıklarında annesi ilk iş perdeleri açtı. Pencereden görünen
manzara, Mary’yi adeta büyülemişti. Bobi’yi heyecanla göğsüne bastırdı.
“Vay canına! Gördüklerime inanamıyorum. Seyrettiğimiz DVD’dekinden
daha muhteşem görünüyor bu kule Bobi.” dedi.
Mary’nin gördüğü kule, Galata Kulesi’ydi. Mary bir anda yorgunluğunu
unutmuş, hemen oraya gitmek için annesine yalvarmaya başlamıştı. Annesi:
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“Şimdi uyumalıyız tatlım, söz veriyorum, yarın önce Galata Kulesi’ne gideceğiz.” diyerek Mary’yi öptü ve yatağına yatırdı. Mary küçük ayısına sarılarak
derin bir uykuya daldı.
Ertesi sabah erkenden Galata Kulesi’ne giden Mary ve ailesi, kuleyi gezmeye başladı. Mary anne ve babasıyla kuleden İstanbul’un nefes kesen manzarasını izlerken birinin ona seslendiğini duydu. Sese doğru yöneldiğinde karşısına
kocaman kanatları olan bir adam çıktı. Daha önce böyle birini hiç görmeyen
Mary, biraz ürkerek biraz da merakla sordu:
“Sen de kimsin?”
“Ben Hezarfen Ahmet Çelebi’yim.”
“Neden kanatların var senin?”
“Ben uçan bir insanım. Bu kanatları da kendim yaptım ve bu kanatların yardımıyla 1600’lü yıllarda buradan ta karşı kıyıya, Üsküdar’a kadar uçtum ben.
İstersen seninle macera dolu bir İstanbul gezisi yapabiliriz. Hem de uçarak…
Ne dersin?”
Mary, izlediği İstanbul belgeselini hatırladı yine. Belgeselin adı “Hezarfen’in
Gözüyle İstanbul” idi. Belgeselin animasyonlu tanıtımında karşısında duran
adama benzeyen kanatlı bir adam, İstanbul semalarında süzülerek uçuyordu.
Hatta daha sonra babasıyla İnternet’te Hezarfen’i araştırmışlardı. DVD’yi izlerken İstanbul’u bir uçakla gezmenin ne kadar keyifli olabileceğini düşünmüştü.
İşte, dileği gerçek olmak üzereydi.
“İsterdim ama annemler ne olacak?”
“Merak etme yolculuğumuz çok uzun sürmeyecek.”
Hezarfen böyle deyince Mary çekinmeden onun sırtına atladı ve macera
dolu bir gün böylece başlamış oldu. Galata Kulesi’nden uçarak havalandılar
ve İstanbul’u kuşbakışı seyre koyuldular. Denizin ortasında gördüğü bir kule,
Mary’i çok şaşırtmıştı. Hezarfen:
“Şu kuleyi gördün mü Mary?” diye sordu.
“Denizin ortasındaki kuleyi mi?”
“Evet, işte orası Kız Kulesi. Seni orada biriyle tanıştıracağım.”
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“Kiminle?”
“Kulenin bekçisiyle… Yıllardır orada yaşıyor.”
“Niçin orada yaşıyor?”
“İstersen nedenini sana kendisi anlatsın.”
Kızkulesi’ne vardıklarında onları elli yaşlarında bir adam karşıladı. ‘Hezarfen’in
bahsettiği bekçi, bu adam olmalı.’ diye
geçirdi içinden Mary. Hezarfen’in sırtından atlayıp bekçiye sordu:
“Burası neden denizin ortasında Bekçi Amca?”
Bekçi Hezarfen’le tokalaştıktan sonra anlatmaya başladı:
“Yüzyıllar önce bir kâhin, dönemin imparatoruna kızının bir yılan tarafından
sokulup öldürüleceğini söylemiş. Kızından hiçbir şeyi esirgemeyen imparator,
onun için denizin ortasında bir kule yaptırmış. Böylece kızını yılandan koruyacağını düşünmüş. Bir gün prensese kıyıdan gönderilen üzüm sepetinin içine
gizlenen sinsi bir yılan prensesi sokmuş. Prenses ne yazık ki oracıkta ölmüş. O
günden bugüne kulenin üzerinde yanan bir fenerle prensesin denizcilere yol
gösterdiğine inanılır. O feneri ben yaktığım için de artık burada yaşıyorum.”
Duyduklarından çok etkilenen Mary:
-“Bunları aileme anlatmak için sabırsızlanıyorum.” dedi Hezarfen’e.
“Daha gezecek çok yerimiz var küçük hanım. Şimdi gitme vakti.” dedi Hezarfen.
Bekçiye veda edip Kızkulesi’nden ayrıldılar. Mary, Hezarfen’in kanatlarında
oturmuş İstanbul’u keyifle izlerken sabırsızca sordu:
“Şimdi nereye gidiyoruz?”
“İki dinin buluştuğu yere.” diye cevapladı Mary’yi Hezarfen.
Mary çok heyecanlanmıştı. Yol boyunca gidecekleri yeri hayalinde canlandırmaya çalıştı. Derken kocaman bir kubbenin üzerine kondular. Küçük kız bir
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süre büyülenmiş gözleriyle çevresini seyre daldı. Bahçedeki turistleri görünce
kubbeden Hezarfen’in yardımıyla inerek turistlere Ayasofya’yı gezdiren rehberin peşine takıldı. Merak içinde rehbere kulak verdi:
“Ayasofya, dünyanın en eski ve en güzel kiliselerinden biridir. Ayasofya’nın
muhteşem bir kubbesi vardır. Bizans imparatoru Justinianos’(Justinyanus)un kilise olarak yaptırdığı bu muhteşem yapı, İstanbul’un fethinden sonra Fatih tarafından camiye dönüştürülmüştür. Şimdi ise dünyanın birçok yerinden gelen
turistlerin ziyaret ettiği bir müzedir.”
Rehber bu bilgileri aktarırken Mary de muhteşem yapıyı seyrediyordu.
Ayasofya’dan çıktıklarında Mary karşılarındaki altı minareli camiyi gördü. Hezarfen:
“Orası Sultanahmet Cami... Bu cami, Osmanlılar döneminde yaptırılmıştır.
Ne zaman buraya gelsem bir Ayasofya’ya bir Sultanahmet’e bakarım. Bu iki
yapı bana her zaman, sevgiyle birbirini selamlayan iki dostu hatırlatır.” dedi.
Bu arada camiden içeri girmişlerdi bile. Mary, kocaman kubbeyi ve duvarları süsleyen mavi çinileri görünce şaşkınlıkla bağırdı:
“Burası gökyüzü kadar mavi…”
“Bu yüzden turistler buraya “Mavi Cami” diyorlar ya...” dedi Hezarfen gülümseyerek.
Caminin avlusuna çıktıklarında Mary şadırvandan kana kana su içti. Biraz
dinlendikten sonra da Hezarfen’in kanatlarına atladı ve birlikte yeniden uçmaya başladılar.
Mary bir yandan İstanbul’u seyrederken bir yandan da içinden “Sanki
rüyada gibiyim.’ diye geçiriyordu. Aşağıya baktığında oyuncak gibi birbiri ardına dizilmiş kırmızı trenleri görünce gözlerine inanamadı. Dört kuleli kocaman
bir şatonun içinde trenlerin ne işi olabilirdi ki? Üstelik bir de şatonun iskelesine
gemiler yanaşmıştı. Hezarfen’e merakla sordu:
“Aaa trenleri neden şatoya koymuşlar?”
“Orası Haydarpaşa Garı.” dedi gülümseyerek Hezarfen. “Bu gar, 1908 yılında Alman mimarlara yaptırılan Türkiye’nin en büyük tren garıdır. İstanbulBağdat tren yolunun da başlangıcıdır bu gar ve içi de dışı kadar güzeldir.”
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Gördüklerine hayran kalan Mary, iki yakayı birbirine bağlayan köprüyü görünce daha da büyülendi. Hezarfen Mary’ye devasa köprüyü göstererek bilgi vermeye başladı:
“Bak Mary, burası iki kıtanın birleştiği İstanbul Boğazı. Şu gördüğün Boğaziçi
Köprüsü de sadece iki yakayı birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda Asya ve
Avrupa’yı da birbirine bağlar. Bu özelliğiyle dünyada tektir bu köprü. Her gün
binlerce insan bu iki kıta arasında yolculuk yapar.”
Hezarfen bunları anlatırken Mary gökyüzünde ışıl ışıl mavi gözleriyle bulutların arasından İstanbul’u izleyen birini gördü. Şaşkınlıkla Hezarfen’e gökyüzünü
işaret etti.
“O da kim?”
Hezarfen Mary’ye gördüğü kişinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk olduğunu söyledikten sonra ekledi:
“O bizi hiç bırakmaz ve çok sevdiği ülkesindeki gelişmeleri her zaman ilgiyle
izler.”
Mary, gördüğü güzelliklerden büyülenmiş bir şekilde Hezarfen’e sordu:
“Şimdi nereye gidiyoruz?”
“Bugünlük bu kadar Mary.” dedi Hezarfen. “Yarın Topkapı Sarayı’yla Dolmabahçe Sarayı’na ve daha birçok yere gideceğiz. Ama artık dönmeliyiz.
Hem annenler de seni merak etmişlerdir.”
O anda derinden annesinin sesini duyuyordu:
“Mary, uyansana kızım, Galata Kulesi’ni görmek istemiyor musun yoksa?”
Mary gözlerini açınca annesini başucunda buldu. Annesi sevgiyle saçlarını
okşuyordu.
“Aaa hepsi rüya mıydı?” diye hayal kırıklığıyla sordu annesine.
“Rüyanda ne gördüğünü bilmiyorum ama birazdan Galata Kulesi’ni göreceğini iyi biliyorum.” dedi annesi gülerek. “Haydi, bir yandan hazırlan bir
yandan da bana rüyanı anlat istersen.”
Mary, içinden rüyasının gerçek olmasını dileyerek hazırlanmaya koyuldu.
Tabii bir yandan da heyecanla annesine rüyasında gördüklerini anlatmaya…
Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi Öğrencileri tarafından yazılmıştır.
Sibel Karaoğlanoğlu tarafından düzenlenmiştir.
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İLGİNÇ BİLGİLER
• İstanbul’da ilk sebil 1496’da Şeyhülislam Efdalzade
Seyyid Hamidüddin Efendi, sonuncusu ise 1896’da
saraylı bir hanım olan Nermidil Kalfa tarafından
yapılmıştır.
• İstanbul’da ilk çeşme Fatih Sultan Mehmet
Rumelihisarını yaptırıken inşa ettirdiği 1452 tarihli
çeşmedir.
• “İstanbul bir su şehridir…” Eskiden böyle derlermiş
İstanbul’a… Bu denizlerle çevrili olduğundan
değil, düne kadar her mahallede gürül gürül akan
çeşme ve sebilleri nedeniyle söylenirmiş bu söz.
• İstanbul’da yüzlerce sokak adını yakınındaki bir
çeşmelerden almıştır. (Acıçeşme sokak-Tophane,
Çobançeşme sokak-Tarabya,
Soğuk çeşme
sokak-Gülhane vb.)
• Eskiden çeşmelerin musluğu yoksa buraya lüle
denen bir boru konurmuş.
• Eskiden “saka”lık diye bir meslek varmış. Sakalar,
çeşmelerden evlere su taşımayı meslek edinen
kişilermiş.
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4. TEMA:

İSTANBUL BENİM
OKULUM

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

4. TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
1.

KONU:

İstanbul’daki bazı bilim
merkezlerini...

İstanbul’da Bilim

Kullanacağım Malzemeler

Bilim merkezlerine ait görseller, renkli karton, makas, yapıştırıcı, renkli
kalemler, çeşitli süsleme malzemeleri.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Bir önceki derste araştırmasını yaptığınız bilim merkezi hakkında bildiklerinizi tablonun soldaki bölümüne, merak ettiğiniz diğer bilim merkezlerinin adlarını da tablonun
sağdaki bölümüne yazınız.
Bilim Merkezleri Rehberim

B

ildiklerim

kezleri

Merak E

im Mer
ttiğim Bil
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ETKİNLİK
• Sunumunu yapacağınız bilim merkezi hakkında topladığınız bilgileri grup arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Getirdiğiniz malzemeleri sunum yapmak için nasıl kullanacağınıza karar veriniz.
• Hazırlık ve sunum için görev dağılımını yapınız.
• Getirdiğiniz malzemelere ve görev dağılımına göre ürününüzü oluşturunuz.

Neler Öğrendim?

Oluşturduğumuz ürün sayesinde bildiklerimin dışında
adlı bilim merkezinin
özelliğini öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri
(BİLSEM) okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki
üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst
düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere kurulmuşlardır.

HATIRLATMA:
Oluşturduğunuz ürünü bir sonraki derste yanınızda getirmek üzere saklayınız.
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4. TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
2. KONU:

İstanbul’daki Bilim Merkezleri

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul’daki bilim
merkezlerini...

Kullanacağım Malzemeler

Bilim merkezlerine ait sunum görseli

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Bir önceki derste oluşturduğunuz ürünle ilgili soruları cevaplayınız.
• Hangi bilim merkezini tanıtacaksınız?

• Bu bilim merkezini tanıtmak için hangi sunum biçimini kullanacaksınız?

ETKİNLİK
• Sunumlar yapılırken her bir bilim merkezi ile ilgili soruları cevaplayınız.
• Sunum sırası size geldiğinde bilim merkezinizi grubunuzla tanıtınız.
Nerede bulunuyor?
Kuruluş amacı nedir?
Şişli Belediyesi Bilim Merkezi
Nerede bulunuyor?
Kuruluş amacı nedir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi
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Nerede bulunuyor?
Kuruluş amacı nedir?
İTÜ Bilim Merkezi
Nerede bulunuyor?
Kuruluş amacı nedir?
Santral İstanbul Enerji Müzesi
Nerede bulunuyor?
Kuruluş amacı nedir?
İslam, Bilim ve Teknoloji Tarih
Müzesi

Neler Öğrendim?

Bugünkü etkinlikler sırasında öğrendiğim bilim merkezleri
arasında en çok
görmek isterdim.
Siz bir bilim merkezi kuracak olsaydınız burada hangi
çalışmaların yapılmasını sağlardınız?

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul Bilim Üniversitesi, Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk ve tek sağlık üniversitesidir.
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5. TEMA:

SAYFA SAYFA İSTANBUL

Akıl Haritam

60

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

5. TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
1.

KONU:

Konusu İstanbul olan
bir şiir oluşturmayı...

İstanbul Şiirleri

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
“İstanbul” denince aklınıza gelenleri yazınız
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

ETKİNLİK
İstanbul içerikli şiirleri okuyunuz. Şiirlerde şairlerin İstanbul’un hangi yönünü anlattıklarını şiirlerin altındaki boşluklara yazınız.
ASANSÖR
…
Çocuğunu asma köprüde sallayan
BİR BAŞKA TEPEDEN

Bir annedir İstanbul

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Ki onun

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

İçi süt dolu

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Biberonudur Kız Kulesi

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Soğusun diye suya tutulan

…

…
Yahya Kemal BEYATLI

Sunay AKIN
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İSTANBUL’UMUN DİLİ
Annemin dili
Babamın dili
İstanbul’umun dili

İÇERENKÖY’DEN

İstanbul’umun dili

…

İstanbulumun efendisi

Sessiz yaşıyor, asaletiyle,

Hanımefendisi

Hala İçerenköyü’nde yer yer,

Sokaklarımın bekçisi

Ahşap yapının zarafetiyle

Sokaklarımın bekçisi

İstanbul’u süsleyen o köşkler…

Yoğurtçusu, balıkçısı

…
Munis Faik OZANSOY

Can dilimi konuşan
Canım benim
…
Asaf Halet ÇELEBİ

İSTANBUL TÜRKÜSÜ
…
Urumelihisarı’na oturmuşum;
Oturmuşum da bir türkü tutturmuşum:
İstanbul’un mermer taşları;
“Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;”
…
Orhan Veli KANIK
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İSTANBUL

UZAK İSTANBUL
…

Seni görüyorum yine İstanbul

Belki temmuz sıcağıdır bu sarı

Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan

Tutuşmuş yamaçlarında Küçüksu’yun,

Minare minare, ev ev,

Belki de uçuşan ekim yaprakları,

Yol, meydan.

Altın rüzgârında bir uykunun.
Bu ışık tuğrasındaydı
Fatih’in şimdi bakışlarını aydınlatan
Bu rüzgâr hep eserdi Çamlıca’da
Bize gençlik günlerimizi hatırlatan,
…

Geliyor Boğaziçi’nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kızkulesi.
…

Nurettin ÖZDEMİR

Neler Öğrendim?

Ziya Osman SABA

Şiirlerde geçen ortak duygu nedir?

Şiirlerde İstanbul ile ilgili öne çıkan özellikler nelerdir?

Şiirleri okurken neler hissettiniz?

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul’u eserlerine konu eden şairlerin heykellerinin yer aldığı Şairler Parkı, Beşiktaş ilçesinin Vişnezade
Mahallesi’nde yer almaktadır.
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

5. TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
2. KONU:

İstanbul Şiirleri

İstanbul ile ilgili bir şiir
oluşturmayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Öğrenciler 8 gruba ayrılır ve İ,S,T,A,N,B,U,L harfleri her bir grubun adı olur. Gruplar kendi harfleriyle başlayan ve İstanbul ile alakalı sözcükler yazarlar. Her grup kendi harfiyle
ilgili ürettiği sözcüklerden birini seçer ve bu sözcük tahtaya yazılır.

ETKİNLİK
Diğer gruplarca önerilen sözcükler yukarıdan aşağıya İ’den L’ye doğru tahtaya yazılarak bu sözcüklerle başlayan dizeler bulunur. Böylece ilk sözcükleri aynı olan ancak
diğer yönleri birbirinden farklı, grup sayısı kadar şiir üretilmiş olur.
HARF

Şiirin ilk sözcüğü

Şiirim

İ
S
T
A
N
B
U
L

Oluşturduğunuz şiirleri grup arkadaşlarınızla paylaşarak en beğendiğiniz şiiri seçiniz
ve bu şiiri sınıf arkadaşlarınıza okuyunuz.
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Neler Öğrendim?

Okunan şiirler İstanbul ile ilgili bana

hissettirdi.

Bunları Biliyor muydunuz?
Ünlü şairlerimizden Tevfik Fikret’in 1906-1915 yılları arasında yaşadığı ev olan Aşiyan Müzesi, Rumeli Hisarı’nda
bulunmaktadır. Şairin çocuk şiirlerinin yer aldığı ve kızı için
yazdığı “Şermin” adlı bir de şiir kitabı vardır. Bu kitap, 100
Temel Eser’den biridir.

NOTLAR
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

5. TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
3. KONU:

İstanbul Kitapları

İstanbul konulu bir
kitabı tanıtmayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Dönem başında alıp okuduğunuz İstanbul konulu kitabı tekrar gözden geçiriniz.

1. ETKİNLİK
Okuduğunuz kitap ile ilgili soruları cevaplayınız..

Okuduğum kitabın adı:
……………………
Bu kitabın yazarı:
……………………
Okumaya ………………
tarihinde başladım, okumayı
…………………… tarihinde
bitirdim.

okuduğum
kitabın
konusu:
……………
……………
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Kitabın yazarı
ben olsaydım
adının ……………
………………
……… olmasını
isterdim.

Kitaptaki karakterlerden en
çok ………………………………
…………………… ilgimi çekti.
Çünkü ………….............
………………………………..
………………………………..

Kitaptaki İstanbul ile ilgili
mekânlardan ……………
………………………………
………………………………
………………………………
………… görmek isterim.
Bu kitabın yazarı olsaydım
kitabın ……………….....
………………………………..
………………………………..
………………………………..
bölümünü değiştirmek
isterdim.

2. ETKİNLİK
Okuduğunuz kitabı özetleyiniz.

Okuduğum Kitabın Özeti
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Okuduğunuz kitaba farklı bir son yazınız.

Neler Öğrendim?

Okuduğum kitapta İstanbul hakkında
öğrendiğim üç bilgi:
1

2

3

68

İSTANBUL OKUMALARI
Canım İstanbul
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
İstanbul benim canım;
VatanIm da vatanım...
İstanbul,
İstanbul...
Tarihin gözleri var, surlarda delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...
Bulutta saha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;
Her nakısta o mana: Öleceğiz ne çare?
Hayattan canlı olum, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet...
O manayı bul da bul!
İlle İstanbul’da bul!
İstanbul,
İstanbul...
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Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca’da, yerdedir göklerin derinliği.
Oynak sular yalının alt katına misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.
Her aksam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...
Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbalı odalarda inletir katibi mi...
Kadını keskin bıçak,
Taze kan gibi sıcak.
İstanbul,
İstanbul...
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef isler!
Yedi renk, yedi sesten şayisiz belirişler...
Eyüp oksuz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, ucan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni söyle dursun, ağlayanı bahtiyar...
Gecesi sümbül kokan
Türkçe’si bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul...
Necip Fazıl KISAKÜREK
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İSTANBUL ŞARKI VE TÜRKÜLERİ
Üsküdar
Beste:

Anonim

Güfte:

Anonim

Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur
Katibimin setresi uzun, eteği çamur
Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Katip benim, ben katibin, el ne karışır
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır
Üsküdar’a gider iken bir mendil buldum
Mendilimin içine lokum doldurdum
Katibimi arar iken yanımda buldum
Katip benim, ben katibin, el ne karışır
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır

Ada Sahillerinde
Beste:

Anonim

Güfte:

Yazarı bilinmiyor.

Ada sahillerinde bekliyorum
Yarim seni serian istiyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Her zaman sen yalanci ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müstak
Her telakkide bir hayal-i firak
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararip sormak üzre yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni şad et şadiye başın için
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Kız Sen İstanbul’un Neresindensin
Beste:

Ünal Narçın

Güfte:

Aşık Yener

Duruşun andırır asil soyunu
Hisâr, Kuruçeşme, Sahilboylu mu
Arnavutköylü mü, Ortaköylü mü
Kız sen İstanbul’un neresindensin
Bilmem sözlü müsün, ya nişanlı mı
Sevgilin yaşlı mı, delikanlı mı
Emirgân, Bebekli, Âşiyanlı mı
Kız sen İstanbul’un neresindensin
Başında esen kavak yeli mi
Gözünden akan aşkın seli mi
Sarıyer, Tarabya, İstinyeli mi
Kız sen İstanbul’un neresindensin
Soyun buralı mı, başka yerden mi
Huyun âşığına küsenlerden mi
Yeşilyurt, Florya, Bakırköy’den mi
Kız sen İstanbul’un neresindensin

Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar
Derleyen:

Ahmet Yamacı

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine canım böyle mi yanar
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
Telgrafın direkleri semaya bakar
Senin o ahu bakışın çok canlar yakar
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
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Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul
Beste:

Münir Nurettin Selçuk

Güfte:

Yahya Kemal Beyatlı

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan sende ölen sende yatan
Ah ah sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde
Beste:

Yesâri Asım Arsoy

Güfte:

Yesâri Asım Arsoy

Sazlar çalınır Çamlıca’nın bahçelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
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İstanbul’da Boğaziçi’nde
Beste:

Şekip Ayhan Özışık

Güfte:

Orhan Veli Kanık

İstanbul’da, Boğaziçi’nde,
Bir garip Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içindeyim.
Urûmeli Hisarı’na oturmuşum,

Biz Heybeli’de Her Gece Mahtaba Çıkardık

Etrâfı bütün şarkı gazellerle yakardık
Zevke kanardık

Gözlerimden boşanır hicrân yaşları;
Edâlı’m,
Senin yüzünden bu hâlim.”
“İstanbul’un orta yeri sinema;
Garipliğim, mahzûnluğum duyurmayın anama;

İstanbul’da, Boğaziçi’ndeyim.
Bir garip Orhan Veli;
Veli’nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içindeyim
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Yesâri Asım Arsoy

Saz seslerinin sâhile aks ettiği demler

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı
kuşları;

Boynuna vebâlim!”

Güfte:

Sandallarımız neş’e dolar zevke kanardık

“İstanbul’un mermer taşları;

Sevdâlı’m,

Yesâri Asım Arsoy

Biz Heybeli’de her gece mehtâba çıkardık

Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:

El konuşur, görüşürmüş, bana ne;

Beste:

6. TEMA:

İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

6. TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
1.

KONU:

İstanbul Sanayisi

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul’da sanayinin tarihsel
gelişimini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Günlük hayatta kullandığınız eşyalar nerelerde üretiliyor olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

1. ETKİNLİK
“İstanbul ve Sanayi” adlı metni okuyarak verilen tabloyu doldurunuz.

İSTANBUL ve SANAYİ
İnsan gücüyle değil de makineler ile yapılan seri üretim faaliyetlerine “sanayi” denir. Sanayi, ülkelerin kalkınmasını hızlandırır.
İstanbul’da 1750’li yıllara kadar bir sanayi gelişimi görülmez. Üretim tersanelerde, debbahhanelerde (dericilik), dökümhanelerde, baruthanelerde, tuğla
ve seramik işliklerinde, iplik tezgâhlarında yapılıyordu.
Cumhuriyet dönemine kadar sanayinin temeli askeri
alanlara dayansa da dokuma, camcılık, deri, ağaç işleme gibi sanayi kollarında üretim yapılmıştır.
1915’te yapılan sanayi kuruluşları sayımına göre ülkedeki 282 sanayi tesisinin 155’i İstanbul’daydı.
Cumhuriyet dönemi ile başlayan küçük sanayi hareketleri, 1950’lerde hız kazandı. Bu dönemde İstanbul, ülkedeki yatırımların ve sanayinin merkezi olmuştur.
1952’de kurulan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin
en büyük sanayi odasıdır. 40 meslek grubundan yedi bine
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yakın üyesi vardır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. Sanayinin her dalında sanayi kuruluşları
vardır. İmalat sanayiinde metal eşya, makina ve donanım çoğunluktadır.
İstanbul’un sanayideki merkez olma durumunu; ulaşım imkânları, coğrafi konum, teknik altyapı, nüfus özellikleri gibi sebepler etkilemiştir. Bu unsurlar, ülke
ekonomisinin dışa açılmasında da İstanbul’a önemli görevler yüklemiştir.

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Cilt 6
(Düzenlenmiştir.)

1750’lere Kadar
İstanbul’da Sanayi
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1750’lerden Cumhuriyet
Dönemine Kadar
İstanbul’da Sanayi

Cumhuriyet Döneminde
İstanbul’da Sanayi

2. ETKİNLİK
Sanayi toplumsal yaşamı farklı alanlarda etkiler. İstanbul’da sanayinin ulaşıma, nüfusyerleşmeye ve çevreye etkileri neler olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

İstanbul’da sanayinin
ulaşıma etkisi

İstanbul’da sanayinin
nüfus - yerleşmeye
etkisi

İstanbul’da sanayinin
çevreye etkisi

Neler Öğrendim?

İstanbul’da sanayi hareketlerinin ilk olarak

alanında başladığını öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?
Sanayi Odası; sanayiciler arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı sanayicilerle
ilişkiyi sağlamak, ortak çıkarları korumak için yasa ile kurulan kurumdur. 1952 yılında kurulan İstanbul Sanayi Odası,
15.000’e yaklaşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi
odasıdır.
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6. TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
2. KONU:

İstanbul Sanayisi

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul sanayisinin ülke
ekonomisine katkılarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul’da fazla sayıda sanayi kuruluşunun olmasının sebepleri nelerdir?

1. ETKİNLİK
Metni okuyarak kavram haritasını doldurunuz.
İstanbul yaklaşık on iki milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehridir. İstanbul’un
en kalabalık şehir olmasında sanayi kuruluşlarının bu şehirde toplanması etkilidir. İstanbul ticaret, ulaşım, turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlar. Ülkemizin en büyük sanayi kuşağı İstanbul - Adapazarı
arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır.

SANAYİ

Neyi etkiler?

Neyi etkiler?
Nüfus
Ekonomi
Nasıl etkiler?
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Nasıl etkiler?

Nasıl etkiler?

2. ETKİNLİK
Metni okuyarak İstanbul’dan elde edilen gelirin yüzde grafiğini boyayarak gösteriniz.
İstanbul, Türk ekonomisinin en önemli merkezidir. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret,
ulaşım, reklam ve ekonomi kuruluşları İstanbul’dadır. İstanbul’da gelirin % 40’ı sanayi, %
30’u ticaret ve geri kalanı diğer sektörlerden sağlanır.

%10 %10
%10

%10

sanayi

%10

%10

ticaret
diğer

%10

%10
%10 %10

“İstanbul’dan Elde Edilen
Gelir Grafiği”

Neler Öğrendim?

İstanbul sanayisi, ülkemizi

alanlarda etkiler.

Bunları Biliyor muydunuz?
Otomotiv, tekstil ve hazır giyim, mobilya, temizlik ürünü,
kozmetik, yapı malzemeleri, elektrikli ve elektronik ürünler,
gıda, deri ve ayakkabı gibi üretim alanlarında İstanbul sanayisi ülke çapında önemli bir yere sahiptir.
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İSTANBUL OKUMALARI
Darphane-i Amire
Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, 18. yüzyıl sonlarında kurulduğu düşünülen
Darphane-i Amire, madeni para basımının yanı sıra saray için altın ve gümüş eşya, hediye sikkeleri ve gümüş de üretmekteydi.
Mali politikaların yürütülmesinde önemli bir rol üstlenen Darphane’nin her zaman saraya yakın olmasında fayda görülmüştür. 19. yüzyıla gelindiğinde Darphane İngiltere’den
ithal edilen buhar makineleri ile donatılmış ve yine İngiltere ve Almanya’dan uzmanlar
getirilmiştir.
Üretim yönetiminde de yıllar geçtikçe değişiklik olmuştur. Yapı ilk kurulduğu yıllarda,
çeşitli madenler çekiçle dövülerek yani darp edilerek üretim yapılmıştır. Darp ismi de
buradan gelmektedir. Daha sonraları ise çeşitli yöntemler kullanılmış ve nihayet makine presi ile üretim yapılmaya başlanmıştır. 1967 yılında Darphane Balmumcu’daki yeni
yerine taşınırken, son makinelerden ikisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne verilmiştir. Rahmi
Koç Müzesi’nde de bir baskı makenesi ve bir presi sergilenmektedir. Yapı 1982-1983
yılları arasında Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir.

Darphane-i Amire
Topkapı Sarayı I. Avlusu Sultanahmet,
Eminönü-İstanbul
(0212) 512 04 80
Yapmadan Dönme
Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullandığınız bir gün Gülhane Parkı’nda inin. Tramvay durağından Gülhane Parkı’na doğru yürüyün. İstanbul’u yakından tanımak için
neler yapabilirsiniz? İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne doğru yürüyün. Yolun sonundaki iki
bilgi hazinesi karşılıklı yer alıyor. Önce nereden başlayacağınıza siz karar verin. Ama
unutmayın, Darphane’nin anlatacağı çok şey var...
Görmeden Dönme
Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Meydanı... Tarihin merkezine yolculuk edin!
Kaynak: Ex.change Endüstri Mirası Gezi Haritası
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7. TEMA:
KÜLTÜR ve SANATIN
BAŞKENTİ İSTANBUL

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

7. TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN
BAŞKENTİ İSTANBUL
1.

KONU:

İstanbul’un Ziyaretçileri

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un bir turizm merkezi
olduğunu...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul doğal ve tarihî güzellikleriyle ilgi çeken bir turizm merkezidir. Her yıl milyonlarca
yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
İstanbul dışında yaşayan akrabalarınızdan İstanbul’u gezmeye gelenler oldu mu? Akrabalarınız nereleri gezip görmek istediler?

1. ETKİNLİK

Türkiye’ye gelen her dört yabancı turistten biri
İstanbul’u ziyaret ediyor.
2010 yılında mevsimlere göre İstanbul’u ziyaret
eden yabancı turist sayısını gösteren tablo verilmiştir.
Tabloyu inceleyerek bu verilerle İstanbul için bir sütun
grafiği oluşturunuz.
2010 Yılı Mevsimlere Göre İstanbul’u Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayıları

Mevsimler

Sayılar

Kış

1.139.033

İlkbahar

1.767.306

Yaz

2.109.173

Sonbahar

1.945.468

Veriler İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010 yılı istatistiklerinden alınmıştır.
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İstanbul’u yabancı turistler en çok hangi mevsimde ziyaret etmiştir? Sebepleri neler
olabilir?

İstanbul’u yabancı turistler en çok hangi mevsimde ziyaret etmiştir? Sebepleri neler
olabilir?

2. ETKİNLİK
İstanbul’u ziyaret eden turistlerin geldiği ülkeleri gösteren haritayı inceleyiniz.

İstanbul
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Haritadan hareketle farklı ülkelerden gelen yabancıların İstanbul’a gelme nedenleri
ile ilgili tahminlerinizi yazınız.

Yabancıların
İstanbul’a Gelme
Nedenleri

Neler Öğrendim?

Farklı ülkelerden turistlerin İstanbul’a gelmesinin bu şehre
katkıları nelerdir?

İstanbul’a gelen turist sayısının arttırılması için sizce neler
yapılabilir?

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin büyük bir çoğunluğu Almanya, Rusya ve İngiltere’den gelmektedir.
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

7. TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN
BAŞKENTİ İSTANBUL
2. KONU:

İstanbul’da Yaşayan Farklı
Kültürler

• İstanbul’da farklı kültürlerin
bir arada yaşadığını...
• Kültürel farklılıkların zenginlik
olduğunu...
• Farklılıklara saygı duymayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Metni okuyunuz.
Çok eski bir yerleşim bölgesi olan İstanbul’da tarih boyunca farklı medeniyetler yaşamıştır.
Medeniyetler birbirlerinden beslenerek kendisinden öncekilerin de izlerini taşımıştır.
Aynı zamanda İstanbul’da yaşayan kültürler kendisinden öncekilere saygı duyarak diğer kültürlerin özgürce yaşamalarına imkân sağlamıştır. Günümüzde de devam eden
özgür ortamda farklı kültürler İstanbul’da halen varlıklarını sürdürmektedirler.
1. ETKİNLİK
İstanbul’da farklı kültürlerin özel gün kutlamalarına ait fotoğrafları inceleyerek açıklamaları okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Paskalya, her yıl Mart-Nisan aylarında evlerde yapılan paskalya çörekleri, boyanan paskalya yumurtaları ile kutlanan bir gelenektir.

Nevruz, her yıl 21 Mart’ta doğanın uyanışının yani
ilkbaharın gelişinin kutlandığı bir bayramdır. Zor geçen kış mevsiminden sonra bahar ile gelen bereket
ve bolluk nevruz törenlerinde ateş üzerinden atlanarak kutlanır.
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Roş Aşana, bir yılbaşı kutlamasıdır. İki gün süren
bayram boyunca ailece ballı elma veya elma reçeli
yeme adetleri vardır. Bayramın ikinci sabahı senenin
iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koçboynuzundan yapılan Şofar isimli çalgı çalınır.

Ramazan ayı boyunca cambazlar, hokkabazlar,
macuncular, kâğıt helvacılar, Karagöz ustaları gibi
geleneksel ögelere yer verilen kutlamalardır. Bu
ayda cami minareleri arasında “mahya” adı verilen
ışıklı yazılarla Ramazan mesajları verilir.

Noel, her yıl 25 Aralık’ta kutlanır. Süslenmiş ağaçlar, ışıklandırılmış ev ve caddeler, hediyeler, tebrik
kartları bu günün önemli sembolleridir.

UĞRUL

Fotoğraf: Alidost ERT

Hıdırellez, 6 Mayıs’ta kış mevsiminin bitip baharın
gelmesini kutlamak için düzenlenen bir etkinliktir. Bu
günde insanlar yeşillik ve açık alanlarda toplanırlar.
Gül ağacı altına yapılan çizimlerle veya kırmızı kurdelelerin yine bu ağaca bağlanmasıyla dilekler dilenir.

• Verilen özel gün kutlamalarının dışında hangilerini biliyorsunuz?

• Bu özel günlerin kutlamalarından hangilerine katıldınız?

• Katıldığınız bu özel gün neden kutlanıyor?

• Özel günleri kutlayanlara karşı hangi tutum ve davranışlar sergilemeliyiz?
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2. ETKİNLİK
Metni okuyunuz.

İstanbul geçmişte farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı her kültür bir önceki kültürün izlerini koruyarak kendi kültürel
mirasını şehre katmıştır. Bu sayede İstanbul zengin bir kültürel geçmişe sahip
olmuştur.
Günümüzde İstanbul ekonomik ve coğrafi konumu nedeniyle ülkemizin
en çok göç alan şehridir. Göç nedeniyle farklı şehir ve ülkelerden İstanbul’a
gelenler, kendi kültürlerini İstanbul’da yaşamaya devam etmektedirler. Her
kültürel öge, İstanbul’a farklılık ve renk katan bir zenginliktir.
Okuduğunuz metnin konusunu yazınız.

Okuduğunuz metne başlık yazınız.

İstanbul’da farklı kültürlerin yaşamasının

Neler Öğrendim?

olduğunu öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?
İstanbul’da Eski Ramazan

Eski Ramazanlarda bilhassa İstanbul’un göze çarpan beş hususiyeti vardır: Teravih
namazı, mahyalar, Hırka-i Saadet ziyareti, iftar alemi, Beyazıt Sergisi.
İftar sonrasında irili ufaklı cam veya muşamba fenerlerle camilere gidilirdi. Ramazan boyunca Fatih’teki Hırka-i Şerif Cami’nde Hırka-i Saadet ziyarete açılırdı. İftardan sonra Fatih Parkı ile Şehzadebaşı arasında Direklerarası eğlencelerini seyretmeye gidilirdi. Buralarda tuluat (önceden yazılmış bir metne dayanmadan ama örgüsü
önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o andaki buluşlarıyla konuşarak geliştirdikleri halk tiyatrosu türü), meddah (taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak
halkı eğlendiren sanatçı), karagöz oyunları seyredilir; dönemin saz gösterileri sahur
davullarına kadar devam ederdi. Selatin (sultan) camilerinin minareleri arasını Ramazanla ilgili ayet veya hadis yazılı mahyalar aydınlatırdı.

(Düzenlenmiştir.)
A.Ragıp Akyavaş - Asitane Cilt I TDV Yay.
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8. TEMA:

İSTANBUL’DA
YAŞIYORUM

Akıl Haritam

92

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

8. TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
1.

KONU:

İstanbul’un ulaşım yolları
ve ulaşım tarihi...

İstanbul’da Ulaşım

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul’daki ulaşım araçlarının isimleri bulmacada gizlenmiştir. Bulmacadan kullandığınız ulaşım araçlarını işaretleyiniz.
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1. ETKİNLİK
Metni okuyunuz ve metne uygun bir başlık yazınız.

İstanbul’un ulaşım sistemini belirleyen en temel etmen, kentin coğrafyası ve suyla ilişkisidir. Kent Marmara Denizi ve Karadeniz ile çevrilmiş, boğaz ve Haliç ile bölünmüştür.
Kentin kıyıları arasındaki ulaşım uzunca bir süre vapurlar ve Haliç üzerindeki köprülerle
sağlanmıştır.
İstanbul bir su kentidir. 1851’de
kurulan Şirket-i Hayriye, şehrin su
üzerindeki ilk toplu taşıma kurumudur. Böylece vapurlar, şehrin
ulaştırma sisteminde önemli bir
unsur olmuştur. Bu dönemde deniz ulaşımının gelişmesi, yerleşimin
kıyı bölgelerde yoğunlaşmasına
da neden olmuştur.
Raylı ulaşım ise ilk kez 1869’da kurulan Atlı Tramvay Şirketi tarafından atlarla sağlanmıştır. 1875’te Karaköy-Beyoğlu arasında açılan Tünel, Londra metrosundan sonra
dünyanın en eski ikinci metrosudur.
1871’de iki yakanın Marmara Denizi kıyıları
boyunca banliyö trenleri hizmet vermeye başlamıştır. 1890’da Sirkeci Garı, 1908’de ise Haydarpaşa Garı inşa edilmiştir.
1914’te kurulan Silahtarağa Elektrik Santrali
sayesinde atlarla çekilen vagonlar, Tünel-Şişli
hattından başlanarak yerini elektrikli işletmeye
bırakmıştır.
İstanbul’da 1950’lerde başlayan yoğun
göçle birlikte yerleşim, kıyı bölgelerden iç bölgelere
doğru gerçekleşmiştir. 1950’lerden sonra sahilde bazı yerler doldurularak sahil yolu inşa
edilmiştir. Bu da şehrin denizle olan ilişkisini değiştirmiştir. Dar İstanbul caddelerindeki
tramvay, otobüs ve otomobillerin önünde hız kesen ve modası geçmiş bir engel gibi
görünmeye başladı. Bu görüşle tramvay 1961’de Rumeli yakasından 1966’da da Anadolu yakasından kaldırıldı.
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1970’lerde hızlı nüfus yığılması şehirde konut ve ulaşım sorunlarına neden oldu. Bu
nedenle 1973’te boğazın iki yakası ilk defa Boğaziçi Köprüsü ile bağlandı. Trafiğe çıkan
otomobil sayısının artmasıyla ikinci boğaz köprüsüne ihtiyaç duyuldu. 1988’de Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapımı tamamlandı. Özellikle boğaz köprülerinin ve çevre yollarının yapılmasından sonra yerleşim, denizden uzaklaşarak büyümüş ve şehirde
karayolu ağırlıklı bir ulaşım sistemi oluşmuştur. Kent, su kenti kimliğinden koparken deniz
giderek kolay erişilebilen temel ulaşım ortamı olma özelliğini yitirmiştir.
1990 yılının sonlarında Taksim-Tünel arasında, 2003’te ise Kadıköy-Moda arasında
Nostaljik tramvay yeniden hizmete girdi.
1983’te tamamlanan Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’ndan
sonra 2001 yılında Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havaalanı açılmıştır.
İstanbul’un çağdaş bir kent içi raylı sistemle tanışması 1989
yılında yapılan hafif metro ile olmuştur. Hafif metro 2002 yılında Atatürk Havaalanına açılmıştır.
1992 yılında Sirkeci-Aksaray hattında hizmete giren çağdaş tramvay daha sonradan Zeytinburnu, Eminönü, Kabataş, Bağcılar ve Habibler Hatlarına yayılmıştır.
İstanbul’un ilk metrosu ise 2000 yılında işletmeye açıldı.
Boğazın altından geçen bir tünelle birleşecek olan Marmaray Projesinin temelleri
2004’te atılmıştır. Marmaray Projesi’yle tek yönde saatte 75.000 yolcu taşınabileceği
öngörülmektedir.
İstanbul’da ilk metrobüs sistemi 2007’de TopkapıAvcılar arasında hizmete açıldı. Hat, daha sonra Boğaziçi Köprüsü’nden geçerek Söğütlüçeşme’ye uzatıldı.
Günümüzde Şirket-i Hayriye’nin devamı olan Şehir
Hatları İşletmesi tarafından adalar ve yakalar arası deniz ulaşımı sağlanmaktadır.
Bugün İstanbul’da, ulaşım ağlarının kapasitesinin üstünde insan ve araç taşımaktadır. Ulaşımdaki ağır yük, şehirde hava kirliliği, trafik tıkanıklığı ve kültürel mirasın zarar
görmesi gibi sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
İstanbul Ansiklopedisi
NTV Yayınları
(Düzenlenmiştir.)
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1890 1973
.......
.......

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

1851

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

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

Şirket-i Hayriye kuruldu.

Tramvay SirkeciAksaray hattında
hizmete girmiştir.

Yeşilköy Atatürk
Havalimanı açıldı.

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

Metni tekrar gözden geçirerek tarih şeridini tamamlayınız.

1989
2007

Neler Öğrendim?

İstanbul’un ulaşım sorunlarında
gibi sebepler etkilidir.
Ulaşımdaki ağır yük, şehirde
gibi sorunlar yaşanmasına
sebep olmaktadır.

Bunları Biliyor muydunuz?
• İstanbul’un yolları kaç araç kaldırabilir?
İstanbul’un ana yollarının günlük araç kapasitesi bir milyon üç yüz otuz bin iken, bugün bu yolları iki milyon dört yüz
kırk bir bin araç kullanıyor.
• Toplu taşıma araçları ile günde kaç İstanbullu seyahat
ediyor?
İstanbul’da bir günde yaklaşık beş milyon altı yüz seksen
beş bin kişi yolculuk yapılıyor.
• Köprülerin araç kapasitesi ne kadardır ve köprülerden
günde kaç araç geçmektedir?
Günlük araç kapasitesi doksan bin olan Boğaziçi
Köprüsü’nden her gün geçen araç sayısı iki yüz beş bindir.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ise günlük araç kapasitesi yüz yirmi bin iken, bugün bu köprüyü kullanan araç sayısı
iki yüz on bindir.

NOTLAR
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8. TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
2. KONU:

İstanbul’daki Farklı Ulaşım Yolları

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul’un ulaşım ağını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
İstanbul’da şehir içi ulaşım, vapur, feribot, otomobil, otobüs, dolmuş, metrobüs, banliyö treni, hafif metro, metro, finüküler ve teleferik gibi araçlarla sağlanmaktadır. Raylı
sistemler ağ haritasını inceleyiniz.
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1. ETKİNLİK
Etkinlikte verilen kişilerin gidecekleri yerlere ulaşmada kullanacakları araçları raylı sistemler ağ haritasından yararlanarak yazınız.
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Kabataş’tan yola çıkan Ali, Taksim’de
arkadaşlarıyla buluşarak Darüşşafaka’ya
gidecektir. Ali yol boyunca hangi araçları
kullanır?

Elif ve ailesi Bağcılar’da oturmaktadır. Haftasonunda Sultanahmet’i
gezmek istiyorlar. Hangi araçları kullanırlar?

Fındıklı’da çalışan Eren, Halkalı’daki evine dönecektir. Eren hangi araçları kullanır?

Söğütlüçeşme’den Yeşilköy Atatürk
Havalimanı’ından kalkacak uçağına binmek isteyen Meral hangi
araçları kullanır?

2. ETKİNLİK
İskeleler, deniz ulaşımında yolcu indirilip bindirilen duraklardır. Önceleri kayıkların,
sonra buharlı vapurların, daha sonra da günümüz vapurlarının yanaştığı yapılardır.
İstanbul’da daha önce ulaşım amacıyla deniz yolunu kullandınız mı? Kullandıysanız
hangi iskeleden hareket ettiniz, hangi iskeleye vardınız?
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Bir vapur kaptanı olduğunuzu hayal ediniz. Verilen harita üzerine uğrayacağınız iskeleleri işaretleyerek bir tur
düzenleyiniz.

Neler Öğrendim?

İstanbul ulaşımının
olduğunu
öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz?

FAYTON
Faytona kısacası at arabası diyebiliriz; ancak daha detaylı bir tanım vermek gerekirse körüklü, dört tekerleği olan bir atlı binek arabasıdır.
Fayton günümüzde pek tercih edilen bir ulaşım aracı değildir. Faytonu sadece
eski dokuyu yaşatmaya çalışan nadir yerlerde bulabilirsiniz. Bu yerlere örnek verecek olursan İstanbul’da Adalar diyebiliriz. Osmanlı zamanında çok yaygın olan
Fayton günümüzde yerini motorlu taşıtlara bırakmış durumda…
Tek veya çift atla çekilen faytonların körükleri yarı yarıya ve öne doğru kapanacak şekildedir, sürücü için ön kısımda yüksek bir yer vardır. İstanbul adalarında
motorlu taşıt kullanma yasağı olduğu için faytonlar bu adaların özelliğini teşkil eder.
Osmanlı döneminde II. Mahmud’un faytonsuz hiçbir yere gitmediği, Sultan Abdülmecid döneminde faytonun resmi saray arabası haline getirtildiği ve Sultan Abdülaziz döneminde ise diğer devlet görevlilerinin de hizmetine sunulduğu biliniyor.
Yine bu dönemden itibaren faytonlar şehrin ileri gelen ailelerinin hizmetine kiraya
verilmeye de başlanır.
Günümüzde faytonların nostaljik bir gezinti arabası amacıyla kullanılmadığı tek
yer ise, İstanbul’un adalarıdır. İstanbul adalarında itfaiye araçları ve ambulanslar
haricinde motorlu araç yasağı bulunmasından dolayı tek ulaşım aracı bu keyifli
faytonlardır. Bugün en çoğu Büyükada’da olmak üzere adalarda neredeyse beş
yüzden fazla fayton bulunuyor.
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9. TEMA:
YAŞAYAN İSTANBUL

Akıl Haritam
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NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NASIL ÖĞRENDİM?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

9. TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
1.

KONU:

İstanbul Mimarı Mimar Sinan

İstanbul mimarı Mimar Sinan’ı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Fotoğrafları inceleyip açıklamaları okuyunuz.

İstanbul’daki ilk eseri, Kanunî Sultan
Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan için yaptırdığı 1538-1539 tarihli Haseki Külliyesi’dir

Şehzadebaşı’nda, Kanunî Sultan Süleyman’ın
genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmed adına
“çıraklık eserim” dediği Şehzade Cami’yi inşa
etmiştir.
L

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRU

“Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye
Külliyesi, İstanbul’da inşa edilmiş en muhteşem eseridir.

Bu eserleri kim inşa etmiştir?
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1. ETKİNLİK
Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” diye nitelendirdiği Süleymaniye Camisi’ni anlatan
metni okuyunuz.

MİMAR SİNAN’IN İSTANBUL’U
Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman devrinde baş mimarlığa getirilir. Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine, daha sonradan “kalfalık eserim” diyeceği Süleymaniye
Cami’nin yapımına 1550 yılında başlar.
Yapımı 7 yıl süren Süleymaniye Cami’nde kubbenin çapı 26,5 metre ve yerden yüksekliği 53 metredir. Ayasofya’dan sonra İstanbul’un en büyük ikinci kubbesidir. 128 pen-

ceresi ve dört zarif minaresi bulunur. Bu minarelerin dört adet olması Sultan Süleyman’ın
İstanbul’daki 4. sultan olduğunu anlatır.
Mimar Sinan hem dahî bir mimar, hem de çok yetenekli bir mühendistir. Cami içinde sesin yankı yapıp dağılmaması için suyu fokurdatmış ve bu sese göre iç mekânda
çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Kubbe içine iki yüz kadar şişe gömdürterek caminin iç
mekânında yankısız bir ses dağılımı sağlamıştır.
Mimar Sinan’ın kubbenin içine şişe gömdürtmesinin sebebi nedir?

Süleymaniye Cami’nin içini aydınlatmak için şamdanlar ve yağ kandilleri kullanmıştır.
Ayrıca cami içine “is odası” inşa etmiştir.
Mimar Sinan’ın cami içine “is odası” inşa etmesinin sebepleri nelerdir?
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Süleymaniye Cami’ne Beyazıt Meydanı’ndan on dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.
Ayrıca kuzeye bakan dış avlu duvarlarının kıyısında durup muhteşem bir İstanbul manzarası da seyredebilirsiniz dakikalarca…
Haldun HÜREL
Mimar Sinan’ın İstanbul’u
(Düzenlenmiştir.)

2. ETKİNLİK
Mimar Sinan İstanbul’a hediye ettiği bir sembol olan Süleymaniye Cami’ni sadece
inşa etmekle kalmamış, bir şehircilik ve bölge planlama çalışması da yaparak külliyenin
çevresindeki evlerin ölçüleri ve renklerine varıncaya kadar hiçbir ayrıntıyı ihmal etmemiştir.18 ayrı bina halindeki külliye, büyük bir üniversite ve yeni bir şehircilik anlayışı ile
planlanmıştır.
Süleymaniye Külliyesi’nde cami, Kanuni Türbesi, okul, han (alışveriş mekanı), darüzziyafe (yemekhane), tabhane (mutfak), bimarhane (külliyenin bakım, onarım ve temizlik
yeri), hamam ve Mimar Sinan Türbesi bulunmaktadır.
• Külliyenin bölümlerine dikkat ediniz. Sizce bir külliyenin yapıları arasında sözü edilen
mekânların yer almasının nedenleri neler olabilir?

• Külliyeleri günümüzde hangi yapılara benzetebiliriz? Düşüncelerinizi yazınız.

Neler Öğrendim?

Mimar Sinan yaşasaydı günümüz İstanbul’u için nasıl
bir eser inşa etmesini isterdiniz?

Bunları Biliyor muydunuz?
Atatürk Mimar Sinan’ın heykelinin yapılmasını ister. Bu isteğini küçük bir not
kâğıdına tarih ve imzasını atarak belirtir.
“Sinan’ın heykelini yapınız. 02.08.1935 Saat 22.50”
Bu küçük not kâğıdını ve küçük kalemini pek çok eşyasının sergilendiği Harbiye’deki
evinde görebilirsiniz. Atatürk’ün bu vasiyeti, 1956 yılında yerine getirilmiştir.
Ayrıca http://www.sinanasaygi.org/ adresinden Mimar Sinan’ın tüm eserlerini inceleyebilirsiniz.
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9. TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
2. KONU:

İstanbul Değişiyor

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
İstanbul’daki mimari
yapılarının değiştiğini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Sınıf arkadaşlarınızla iç ve dış halka şeklinde iki büyük grup oluşturunuz.
ETKİNLİK
İstanbul’daki mimari yapıların değişimini öğretmeninizin vereceği yönergeleri uygulayarak tartışınız. Uygulama sonunda aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• İstanbul’da insanlar ne tür binalarda yaşıyorlar ve çalışıyorlar?

• Binaların şekli ve yapısı değişebilir. Bu değişime sebep olan doğa olayları neler olabilir?

• Binaların şeklinin ve yapısının değişimine her zaman doğa olaylar sebep olmaz. Bazen insanlar da binaların yapısında değişim yapabilirler. İnsanlar binaları ne tür şekilde değiştirebilirler? (Olumlu ve olumsuz örnekler veriniz.)

• Binalar çevre kirliliğine sebep olabilirler mi? Nasıl?

Neler Öğrendim?

Bu derste

öğrendim.

108

Bunları Biliyor muydunuz?
Eski Türk şehirlerinin korkulu rüyası olan yangın, hiç şüphesiz
İstanbul için de aynı derecede tehlike arz ediyordu. Ahşaptan vazgeçmeyen, çatıların ve cumbaların birbirine değecek
kadar yakın yapan insanlar, bunun bedelini çıkan her yangında evlerini kaybederek ödüyorlardı. İhmal, dikkatsizlik ya da
sabotajla başlayan yangınlar, her devirde dönemin semtlerini, yalılarını, köşklerini ve saraylarını yok ederken aynı zamanda el sanatı ürünlerinin ve yazma eserlerinin de ortadan kalkmasına neden oluyordu. Yangınların sayıca en fazla başladığı
iki semtten birisi olan Cibali, diğeri Hocapaşa’dır. Cibali’den
başlayan yangınlar şehri yok edebilmiştir. 1633, 1693, 1713,
1724, 1782, 1833 tarihlerinde çıkan yangınlar, şehre büyük zarar vermiştir. Yangınları söndürmek için 1720’de Tulumbacılar
Ocağı kurulmuştur.
Reşat Ekrem KOÇU
“Cibali”, İstanbul Ansiklopedisi, VII,

NOTLAR
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NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

9. TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
3. KONU:

İstanbul’da Çevre Planlama

İstanbul’da okul çevresindeki
yapıları planlamayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Okulunuzun çevresinde neler var?

1. ETKİNLİK
Okulunuzu merkeze alarak okulunuzun çevresinin kuşbakışı görünümünü çiziniz.

Okulum
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2. ETKİNLİK
Okul çevrenizde nelerin değişmesini isterdiniz? 1. Etkinlikte çizdiğiniz kuşbakışı görünümden yararlanarak okul çevrenizi yeniden planlayarak çiziniz.
Planlama esnasında aşağıdaki adımlardan yararlanabilirsiniz.
• Canlı- cansız varlıkların çizilerek veya boyanarak işlenmesi: Örneğin; insanlar (çocuklar, yetişkinler, satıcılar vb.), ağaçlar, çiçekler, pencerelere perde- saksı, asılmış çamaşırlar, gökyüzünde kuşlar vb.
• Hareket eklenmesi: Örneğin; vapur, kayık, araba, otobüs, bisiklet, el arabası, gökyüzünde bulutlar vb.
• Boş alanlara istedikleri bir işlevin verilmesi: Örneğin; açık alan ya da kapalı alanlar
tasarlanabilir (çocuk parkı, tiyatro, pastane vb).
• Yapıların boyanması ve mümkünse cephe malzemelerinin üzerlerine işlenmesi:
Tuğla bina, ahşap bina, taş bina, beton bina vb. (Verilen hazır silüette ahşap binalar zaten taranmıştır.)
• Yapı cephelerine istenen ekler yapılabilir. (Tabela, yangın merdiveni vb.)
• En son olarak yapıya grupça bir isim verilmesi.

Okulum
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Neler Öğrendim?

Planlama sürecinizi yapılış aşamalarıyla açıklayınız.

Bunları Biliyor muydunuz?
Türkiye’nin en önemli, dünyanın da sayılı uydu kent
projelerinden biri olan Bahçeşehir Projesi, 1996 yılında
Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı çerçevesinde;
“Kurumsal Uygulamalar ve Projeler” ödülüne, 1997 yılındaysa, Kanada’da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı”
ödülüne, Mayıs 2000 tarihinde de “Avrupa Konseyi Çevre Komisyonu” tarafından verilen “Kentsel Düzenleme”
ödülünü almıştır.
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İSTANBUL OKUMALARI
İSTANBUL’UN TARİHÎ HAMAMLARI
Çemberlitaş (Valide Sultan) Hamamı
Çemberlitaş Hamamı, Divanyolu’nun
kenarında III. Murad’ın annesi Nurbanu
Sultan tarafından 1584’te yaptırıldı. Mimar Sinan’a ait bir eserdir.

Haseki Hürrem Sultan (Ayasofya) Hamamı
Fatih’te Sultanahmet Meydanı’nda 1556-1557 yılları arasında Kanuni Sultan
Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Tasarımı Mimar Sinan’a
aittir.
Süleymaniye (Dökmeciler) Hamamı
Hamam, Süleymaniye Cami’nin yapılarından
birisi olduğu için cami ile aynı zamanda hizmete açılmıştır. Hamam, Mimar Sinan’a ait eserlerdendir.

Üsküdar Çinili Hamamı
Üsküdar

semtinde

Murat

Reis

Mahallesi’nde, Çinili Külliyesi’nin yapıtlarından biri olarak yaptırılmıştır. Sultan İbrahim tarafından Mimar Kasım Ağa’ya
1640-1648 yılları arasında yaptırılmıştır.
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ekler

2. Tema Konu: 2
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GEZİ RAPORU
Öğrencinin
Adı ve Soyadı : …………………………..
Sınıf ve No : ………………..
İmza :

Gezi Tarihi:
Gezilen Yer:
Gezinin Amacı:

• GEZİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİN NELER?

GEZİ SONRASI DÜŞÜNCELERİN NELER?

Gezi öncesi beklentileriniz ile gezi sonrası düşüncelerini karşılaştır.

• Gezide en çok
ilgimi çekti.
• Bu geziye katılmak bana
kazandırdı.

VELİ İZİN BELGESİ
(Gezi için)
……………………………………..Okul Müdürlüğüne
…………………….

Velisi bulunduğum okulunuz ………………. Sınıfı ……………………… numaralı öğrencisi
…………………..... …………..……………….’in ……. / ..….. / ……... tarihinde, öğretmeni
……………………………….. refakatinde ……………......…………………………………
gezisine katılmasına izin veriyorum.

…….. / ……... / ………….
………………………………………
Veli

Adres :………………………….………………………….………………………….……………
…………….………………………….………………………….
Telefon : ………………………….
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