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İSTİKLÂL MARŞI 

 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  
 
 
 
 
 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 
Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 
 

  Mehmet Âkif Ersoy 
 



 
 

 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 

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

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 

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

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

dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap 

düşmüş olabilir. 

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

cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ÜNİTE 1 - ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ 

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ 

 
Bir yolcu gemisi aniden kopan bir 

fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar 
geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek 
adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte 
kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve 
çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. 
Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın 
birinden çıkan deftere not eder. 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. 

 
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 içmeye hazır. Peki 
ya öyle olmasaydı? 

 Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim? 

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

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

 Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl 
öğrenirdim? 

 

Görsel 1.1.1 
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek 
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan 
yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu 
nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. 
Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.  
 

 
Görsel 1.1.2 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler 
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un 
hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için 
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden 
insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur.  

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

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası 
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak 
üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal 
çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak 
için 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. 

 

Görsel 1.1.3  
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ŞEHRİ TANIYORUZ 

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?” 
 

 
Görsel 1.2.1 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik 
yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim. 

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 
sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri 
toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. 
Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya 
başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve 
hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki 
düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler. 

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla 
birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk 
yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde 
ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla 
ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç 
duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. 

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy 
olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim 
yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden 
yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi. 
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Görsel 1.2.2 : (Çatalhöyük) 

 

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun 
ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi 
meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, 
dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece 
kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık 
gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, 
Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan 
şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır. 

 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de 
varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir 
deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok 
olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait 
birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. 

 
Görsel 1.2.3 

Günümüzde şehirler artık eski 
çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. 
Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın 
kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin 
kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. 
yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların 
yaygınlaşmaya başlaması şehir 
nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük 
bölümü şehirlerde yaşamaktadır. 
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Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, 
hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön 
plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî 
geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan 
şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön 
plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların 
ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem 
yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, 
Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca 
birkaçıdır. 

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin 
yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet 
sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı 
ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. 
Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika 
şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade 
etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir. 

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 
İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer 
katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır.  

Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın 
Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
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ŞEHİR VE MEDENİYET 

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. Medeniyet; bir 
toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni 
Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine 
şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının 
sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu. 

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. 
Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm 
insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, 
insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin 
zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların 
kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir. 

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

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin 
tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır. 

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

KURTUBA  

 
Görsel 1.3.1 : (Kurtuba) 

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya 
gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli 
eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı 
bölgelerinden, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, 
döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir 
olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar 
Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti 
Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır. 
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MEDİNE 

 
Görsel 1.3.2 : (Medine) 

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

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

 

PARİS 

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

 
Görsel 1.3.3 : (Paris) 
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İSTANBUL 

 
Görsel 1.3.4 : (İstanbul)  

 

 İstanbul’da M.Ö. 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. 
İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı 
bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi 
olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi 
bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı 
medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara 
yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır. 

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

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

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve 
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir 
uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar 
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve 
ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını 
sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir. 

 
Görsel 1.4.1 

 

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

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar 
işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş 
mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları 
etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok 
farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde 
farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… 
Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar 
bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. 
Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.  
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Görsel 1.4.2 

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, 
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini 
tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de sokağı 
sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir. 

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

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa 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 
düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. 
Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel 
bir surette medeni yaşayan kimsedir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde 
yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir. 

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve 
insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; 
atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir 
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel 
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde 
komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, 
yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur. 
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ÜNİTE 2 - ŞEHİRDE YAŞAM 

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM  

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.” 

 
Görsel 2.1.1 

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, 
kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar 
yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve 
kurumlar bir şehrin kimliğini yansıtır. 

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır: 

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

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

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, 
gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. 
Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin 
zayıflaması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır.  
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“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, 
düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her 
konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise 
bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar 
karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır.  

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

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için 
birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar 
arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek 
dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini 
yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve 
yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. 

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

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler 
arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. 
Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle 
durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde 
hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik 
duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal 
afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da 
Marmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve 
dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal 
olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 
Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun 
bir kanıtıdır. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Görsel 2.1.2 

Görsel 2.1.3 
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ 

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde 
geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte 
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı 
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam 
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın 
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket 
kurallarına uymak durumundadır. 

 
Görsel 2.2.1 

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

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

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

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri 

yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde 

yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda 

bulunmamalıyız. 

 
Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer 

insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan 

kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız. 

 

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, 

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

Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. 

 

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara 

zamanında gitmeli, bu mekânlarda cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında 

diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız. 

.. 

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere 

karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, 

hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz. 

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ 

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN 

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış 
bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan 
ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden 
dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.  

 
Görsel 2.3.1 

 

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde 
pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir 
yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba 
köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı. 

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

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, 
bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. 
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak 
en yakın hastaneye götürüyor. 

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul 
bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer 
arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor 
ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın 
çevresindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor. 

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların 
bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç 
yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak 
zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su 
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birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye 
işçileri açmaya çalışıyor. 

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. 
Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa 
böyle olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer 
kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya 
giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim 
kursu başlamış bile. 

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar.  Tenha 
sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları 
gerektiğini hatırlıyorlar. 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş 
imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde 
yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara 
daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih 
etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir. 

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. 
Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik 
sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin 
en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı 
zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine 
düşünmektir. 

 

 



29 
  

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ: 

 

 

 

 

 

 

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde 
bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır. 

Eğitim Fırsatları 
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların isteklerine ve 
yeteneklerine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar (meslek liseleri, 
güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler). 
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal 
bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır. 
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma 
imkânı vardır. 
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de şehir 
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. 
 

Sağlık Fırsatları 
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.  
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşılabilir. 
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmaktadır. 

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. 
. 

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar 
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir. 
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkânı vardır. 
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır. 
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır. 
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir. 

Ulaşım Fırsatları 
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır. 
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir. 
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır. 
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ENGELSİZ YAŞAM 

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

 

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Engelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal 
mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla 
karşılaşmaktadır. 

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

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu 

Görsel 2.4.1 
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olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, 
hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik 
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes 
yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir 
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir 
ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir. 

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini 
gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. 
İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini 
yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte 
sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. 
Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.  

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden 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 olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın 
görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir 
yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır. 

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

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır. 

 Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, 
sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR 

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

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

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç 
kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için 
vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr 
vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır. 

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

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca 
sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda 
bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız. 

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat 
yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 
sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 

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

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ÜNİTE 3 
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ÜNİTE 3 – ŞEHRİMİZİ TANIYORUM 

 

 
 

 

 
 
 

 KONULAR 

1. Burdur’un Coğrafi Özellikleri 

2. İnsan – Doğa Etkileşimi 

3. Burdur’un Demografik Yapısı 

4. Doğal Afetler 

5. Dünden Bugüne Burdur’un İdari Yapısı 

6. Şehrimizin Kuruluş ve Gelişim Süreci 

7. Komşu Şehirlerimiz 

NELER ÖĞRENECEĞİZ? 

 Burdur’un coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini öğreneceğiz. 

 Şehrimizde insan – doğa etkileşimini fark edeceğiz. 

 Burdur’un demografik yapısını öğreneceğiz. 

 Şehrimizde karşılaşabileceğimiz doğal afetleri öğreneceğiz. 

 Şehrimizin dünden bugüne idari yapısını inceleyeceğiz. 

 Burdur’un kuruluş ve gelişim sürecini inceleyeceğiz. 

 Komşu şehirlerimizi öğreneceğiz. 
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BURDUR’UN COĞRAFİ KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 

TÜRKİYE’NİN NERESİNDE YAŞIYORUZ 

 

 

 

 

  

Şehrimiz 29° - 30° doğu boylamları 

ve 36°-37°  kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. Burdur, güneyde Antalya, 

batıda Denizli, güneybatıda Muğla, doğu ve 

kuzeydoğuda Isparta ve kuzeyde 

Afyonkarahisar illeri ile çevrilidir. 

Şehrimizin yüzölçümü 6883 km²dir. Burdur 

şehrine bağlı; Ağlasun, Altınyayla, Bucak, 

Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, 

Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçeleri ile 193 

köy bulunmaktadır. Burdur şehri “Teke 

Yöresi” olarak da adlandırılan coğrafi 

yörenin merkezi durumundadır. 

Neler Öğreneceğiz? 

        Şehrimizin Türkiye’deki yerini, komşularını ve doğal 

özelliklerini öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Yaşadığımız yerin coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini bilmenin bizim için 
neden önemli olduğunu araştırınız. 

 Burdur’un coğrafi konumunun Burdur’a neler kazandırdığını araştırınız. 

Harita 3.1 Burdur’un Türkiye üzerindeki yeri 

Harita 3.2.Burdur’un İlçeleri  
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BULALIM EĞLENELİM 

Aşağıda karışık verilen kelimelerin arasından ilçelerimizi bularak işaretleyiniz. 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 

Burdur şehrinin sınırları Batı Toros Dağları’nın içinde yer aldığı için engebeli bir araziye 
sahiptir. Arazisinin yarıdan fazlası dağlık geri kalanı ova ve platolardan oluşur. 

Toprak yapısı genel olarak killi ve kireçlidir. Arazide kireç taşının yaygın olması ve kireç 
taşının çözünmesi ile göl hâline gelmiş çöküntüler, kanyonlar ve mağaraların sayısı oldukça 
fazladır. 

 
Görsel 3.1.1: (İnsuyu Mağarası) 

  

 

 

Bunları Biliyor musunuz? 
 

İnsuyu Mağarası Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarasıdır. 
Uzunluğu 597 metredir. 
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DAĞLARIMIZ 

 
 

Görsel 3.1.2:  (Boncuk Dağları -Karanlıkdere)

 

OVALARIMIZ 

 
Görsel 3.1.3

 

YAYLALARIMIZ 

Görsel 3.1.4 

Burdur ilinde yükseklikleri 1200 ile 2200 metre arasında değişen birçok yayla vardır. 
Burdur’da yaylacılık faaliyetleri hem tarımsal hem de hayvancılık açısından önemlidir. 
Yaylalarda önemli ölçüde koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
 

• Koçaş Dağı (Kızılcadağ 2598 m) 
• Eşeler Dağı 
• Rahat Dağı 
• Kestel Dağı 
• Katrancık Dağları 
• Akdağ 
• Söğüt Dağı 
• Boncuk Dağları 

 Burdur -Yazı–Eğneş, Çine Ovaları 

 Ağlasun Ovaları. 

 Bucak –Kestel Ovaları. 

 Gölhisar- Söğüt Ovaları. 

 Karamanlı –Tefenni Ovaları. 

 Çeltikçi Ovası. 

 Yeşilova'da Akçaköy-Erle Ovaları 

 Merkez Aziziye Yaylası 

 Ağlasun Akdağ Yaylası 

 Altınyayla Kırkpınar Yaylası, 

 Bucak Kestel ve Kumar Yaylaları, 

 Kemer Akpınar Yaylası 

 Gölhisar Koca Yayla  

 Böğrüdelik Yaylası 
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AKARSULARIMIZ 

Şehrimizde çok sayıda göl bulunmasına rağmen akarsu bakımından pek zengin değildir. 
Var olan akarsularımızın en büyükleri Gölhisar sınırları içinden doğup Akdeniz’e dökülen 
Dalaman Çayı, Tefenni ilçesinden doğup Burdur Gölü’ne dökülen Alakır (Bozçay) Çayı ve 
kaynağını Isparta’dan alıp Ağlasun ilçemizden geçip Akdeniz’e dökülen Aksu Çayıdır. Aksu Çayı 
üzerinde Karacaören Barajı ve Dalaman Çayı üzerindeki Yapraklı Barajı bulunmaktadır. Diğer 
akarsularımız mevsimlik yani sadece yağışlı mevsimlerde su taşıyan küçük derelerdir. 
Bunlardan bazıları Burdur Çayı, Çeltikçi Çayı, Başköy Çayı, Tefenni Çayı, Karamanlı Çayı, Yarışlı 
Çayı, Düğer Çayı, Kestel Çayı’dır. 

 
Görsel 3.1.5: (Karacaören Barajı)  

 

YERALTI SULARIMIZ 

Burdur’da yeraltı suları içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
ilimizde “içme” olarak tabir edilen mineral bakımından zengin kaynak suları da bulunmaktadır. 
Bunlar Tefenni Barutlu Su içmesi, İnsuyu içmesi ve Gökçebağ içmesidir. 

 

GÖLLERİMİZ 

Şehrimizin başlıca gölleri: Burdur Gölü, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Karataş Gölü’dür. Bu 
göllerin haricinde baraj gölleri ve yaz aylarında kuruyan çok sayıda küçük göller mevcuttur. 

Burdur Gölü: Kendi adını taşıyan kapalı havzanın içinde yer alan Burdur Gölü; 
Türkiye‘nin yedinci büyük gölüdür. Uzunluğu güneybatı-kuzeydoğu istikametinde 34 km’dir. 
Yüzölçümü ise 180-186 km² kadardır. Derinliği yaklaşık 80 metredir. Burdur Gölü yapı itibariyle 
tektonik bir göldür. Göl kapalı havza olduğu için suları tuzludur. Yıllık yağış miktarının düşüş 
göstermesine bağlı olarak yeraltı sularının azalması ve iklimsel özelliklerden dolayı Burdur Gölü 
sürekli su kaybetmektedir. 

Görsel 3.1.6: (Burdur Gölü) 
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Salda Gölü: Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Yapı itibariyle tektoniktir. 
Denizden yüksekliği 1139 metredir. Türkiye’nin en derin göllerinden biri olan Salda Gölü son 
yıllarda Türkiye’nin önemli turizm alanlarından biri olmuştur. Yüzölçümü 125 km²dir. Son 
yıllarda sık sık Maldivler ile kıyaslanmaktadır. 

 
Görsel3.1.7: (Salda Gölü) 

 

 

 

 

Bunları Biliyor musunuz? 
 

Burdur Gölü 85 kuş türüne ve yaklaşık olarak 300 bine yakın 
su kuşuna ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan 

"dikkuyruk" ördeklerinin %70'ine ev sahipliği yapmaktadır. 
Endemik kuş türlerinin barınma alanı olan Burdur Gölü 

uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Bu nedenle 1994 
yılında Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Burdur 

dişli sazancığı (Aphanius Sureyanus) da dünyada sadece 
Burdur Gölü'nde yaşamaktadır. 

Bunları Biliyor musunuz? 
 

Salda Gölü’nün çevresindeki kayalardan çözülerek gelen 
manyezit, kumsallarının beyaz, göl sularının ise turkuaz renge 

bürünmesini sağlamaktadır. Kumsalların mineral içeriğinin Mars 
yüzeyi ile benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. 



42 
  

İKLİMİ 

Burdur, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği taşımaktadır. Akdeniz 
kıyısı ile arasında bulunan yükseklik farkı ve dağların kıyıya uzanış yönü iklim değişikliklerinin 
başlıca doğal nedenlerindendir. Bu nedenle Burdur'da Akdeniz kıyı şeridindeki yerleşmelerden 
farklı olarak kışları soğuk, yazları ise sıcak geçmektedir. Yıllık yağışların büyük bir kısmı kış 
aylarında yağmur ve kar şeklinde oluşmaktadır. İl genelinde yükselti farkının fazla olması 
iklimde de farklılıklar oluşturmuştur. Örneğin; Bucak ilçe ve civarı daha alçak ve denize yakınlığı 
sebebiyle Aksu Vadisi’nden bol yağış alıp daha yumuşak bir iklim özelliği gösterirken, merkez 
ilçenin bir kısmı, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde soğuk ve kurak bir iklim özelliği 
göstermektedir. 

 

 
Grafik 3. 1. (Burdur İli Sıcaklık ve Yağış) 

 

 

 

 

 

 

SIRA SİZDE 
Yukarıdaki iklim grafiğini inceleyerek aşağıdaki boşlukları 
doldurunuz. 

En sıcak ay  : ………………………….….……  

En yağışlı mevsim : ……………………………..……  

En soğuk ay  : ……………………………..…… 

En kurak mevsim  : ……………………………..…… 
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BİTKİ ÖRTÜSÜ: 

Burdur’da Akdeniz ve karasal iklim bitki örtüsü çeşitliliği görülür. Arazinin %45’i orman ve 
makilerle kaplıdır. Ormanlarda karaçam, kızılçam, katran, meşe, ardıç, köknar ve sedir ağaçları bulunur. 
Geri kalan alanlarda ise bozkır bitki örtüsü görülür. 

 
Görsel 3.1.8: (Salep Orkidesi) 

 

 

YABAN HAYATI 

 
Görsel 3.1.10: Vaşak (Karakulak) 

 

 

 

 

 
Görsel 3.1.9: (Ağlasun Kocaçınar Anıt Ağacı) 

 
Şehrimizde yaklaşık 4990 bitki türü bulunmaktadır. 

Bu türlerin 595’ i endemiktir. Toros göknarı, salep orkidesi, 
sığla ağacı bunlardan bazılarıdır. (Dünya üzerinde nadir 
görülen bitki ve hayvan türlerine endemik tür denir.) 

Şehrimizde çok sayıda anıt ağaç da 
bulunmaktadır. Ağlasun çınarı (510 yaş), 
Ballık köyü sediri (Altınyayla, 530 yaş), 
Dirmil Çınarı (650 yaş), Kocaçayır sediri 
(Altınyayla,780 yaş), Esenli sediri 
(Altınyayla, yaş 790). 
            Anıt ağaç: Yaş, çap, boy 
bakımından alışılagelmiş ölçülerin dışında 
olan yani çok yaslı ve çok büyük ağaçlara 
denir. 

Şehrimizde keklik, yaban domuzu, 
çakal, kurt, tilki, tavşan, yaban keçisi, yaban 
kedisi ve vaşak gibi yaban hayvanları 
bulunmaktadır. 
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İNSAN DOĞA ETKİLEŞİMİ 

 

 

Görsel 3.2.1 

 

TABİAT ANAYLA KOL KOLA  

 
 

 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Yaşadığımız şehrin coğrafi özelliklerinin insan yaşamı 
üzerindeki yeme-içme, giyim-kuşam ve barınma özellikleri 
açısından inceleyeceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Sizler bir modacı olsaydınız Burdur’un coğrafi özelliklerine uygun nasıl bir kıyafet 

tasarlardınız? 
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Görsel 3.2:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşamın ilk yıllarından bu yana tabiat ana ve insan kol kola ilerlemektedir. Tabiat ana, 

bizlere cömertçe kollarını açmış ve tüm imkânlarını bizler için seferber etmiştir. Bizler de 

tüm faaliyetlerimizi tabiat ananın şefkatli kollarında gerçekleştirmekteyiz. Tabiat ana 

bizlerin barınma, beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarımızı farklı şekilde karşılamaktadır. 

Örneğin; nisan ayının başlarında komşumuz Antalya’da yaşayan bir arkadaşımız ısınan 

havaların etkisiyle yazlık kıyafetler giymeye başlarken Kemer, Altınyayla gibi yüksek rakımlı 

ilçelerde yaşayan arkadaşlarımız soğuk havaların devam ediyor olmasından dolayı sıkı 

giyinmeye devam ediyor olacaktır. Aynı etkileşim hali barınma ihtiyaçlarının giderilmesinde 

de vardır. Örneğin; kurak ve yarı kurak iklimin olduğu Harran’da evler kerpiçten yapılırken, 

yağışlı ve nemli iklimin olduğu Rize’de evler ahşaptan yapılır. Başka bir örnek de şehirlerin 

mutfak kültüründe görülür. Soğuk bölgelerimizin mutfağında yağlı, proteinli hayvansal 

ürünler olurken, sıcak bölgelerin mutfağında daha çok sebze ağırlıklı yemekler vardır. 

Kısacası tabiat ana, iyi bir mimar, iyi bir modacı, iyi bir aşçıdır. 
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Sıra Sizde:  

 Burdurlu bir öğrenci yazın serinlemek için ne 

yer ve ne içer? 

 Çevrenizdeki binaların mimari özelliklerini 

inceleyiniz ve coğrafi özelliklerin mimari 

üzerindeki etkisini tartışınız. 

 Burdur mutfağının yöresel yemekleri ile iklim 

ve coğrafya arasında nasıl bir ilişki olduğunu 

tartışınız. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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BURDUR İLİMİZİN DEMOGRAFİK YAPISI 

 

 
Görsel 3.3.1: (Burdur Saat Kulesi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

           Burdur nüfusunun dağılışına etki eden başlıca faktörleri 
öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Şehrimizin demografik yapısını (TÜİK genel ağdan) araştırınız. 

 TÜİK nedir? Ülkemize katkısı nedir? Araştırınız. 
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Biraz Düşünelim 

Gazete haberine göre Burdur kent nüfusunun 
artmasına etki eden faktörler nelerdir? Yazınız. 

Yerel Gazete Haberi (Burdur Yeni Gün Gazetesi) 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı nüfus verilerini kamuoyuna açıkladı. Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, 2018 Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki 

yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. 

2018 yılında Burdur, nüfusu artan şehirler arasında yer aldı. Burdur’un toplam nüfusu 

270 bin sınırına dayanarak 269 bin 926 oldu. 2017 yılında toplam nüfusu 264 bin 779 olan 

Burdur ilinin nüfusu 2018’de 5 bin 147 kişi daha artarak 269 bin 926 olmuştur. 

Burdur şehri, 2018 yılında bu nüfus verileriyle Türkiye sıralamasında 65’inci sırada yer 

almaktadır. Burdur şehir merkezinde birkaç yıldır düzenli bir şekilde süren nüfus artışlarının 

nedenlerine indiğimizde, ilk sırada akla üniversite öğrencilerinin katkısı gelmektedir.  

Her geçen yıl artan öğrenci sayıları, yeni açılan bölümler, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesinin gelişme ve büyüme hızı, şehir merkezinin nüfusuna da yansıyor. Burdur’da 

kent merkezindeki nüfus artışının ikinci sebebi, kırsaldan aldığı göçtür.  Burdur genelinde, 

köylerde yaşayan insan sayısı giderek azalmaya devam etmektedir. Son yıllardaki en belirgin 

nüfus hareketlerinden biri olan Burdur’da kırsal nüfusun azalması 2018 yılında da sürdü. 

Burdur şehir merkezi ile ilçe merkezlerinden oluşan şehir nüfusu 2018’de 183 bin 351’e 

çıkarken şehrimizin belde ve köylerindeki toplam nüfus 86 bin 575 oldu. İç göçte en büyük 

payı şehir merkezi alırken ilçe merkezlerinin nüfusları da artmaya devam ediyor. 

 

(https://www.burduryenigun.com/burdurun-nufusu-artti-toplam-il-nufusu-269-bin-926-

sehir-merkezi-nufusu-90-bin-303/) 
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KADIN/ERKEK NÜFUSU (İL VE İLÇELER) 

 

YIL İLÇE 
İLÇE 

NÜFUSU 
ERKEK 

NÜFUSU 
KADIN 

NÜFUSU 
NÜFUS 

YÜZDESİ 

2018 MERKEZ 113.077 57.643 55.434 % 41,89 

2018 BUCAK 64.943 32.279 32.664 % 24,06 

2018 GÖLHİSAR 22.519 11.224 11.295 % 8,34 

2018 YEŞİLOVA 15.457 7.459 7.998 % 5,73 

2018 ÇAVDIR 13.077 6.48 6.597 % 4,84 

2018 TEFENNİ 10.201 5.008 5.193 % 3,78 

2018 AĞLASUN 8.537 4.278 4.259 % 3,16 

2018 KARAMANLI 8.006 3.933 4.073 % 2,97 

2018 ALTINYAYLA 5.591 2.827 2.764 % 2,07 

2018 ÇELTİKÇİ 5.237 2.511 2.726 % 1,94 

2018 KEMER 3.281 1.598 1.683 % 1,22 

 

2018 İL-İLÇE KADIN/ERKEK NÜFUSU 

 

 

 

 

Araştıralım – Tartışalım:  

Bucak ilçemizin nüfusunun diğer ilçelerimize göre fazla olmasının nedenleri neler 
olabilir? Tartışınız. 
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YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS 

 

 

 

 

 

SIRA SİZDE 
Yukarıdaki tabloyu inceleyerek, istenen bilgileri 

yanına yazınız. 

Nüfusu fazla olan yaş grubu : ………………………. 

Nüfusu az olan yaş grubu : ………………………. 

Sizin yaş grubunuzun sayısı : ………………………. 
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MESLEK KOLLARINA GÖRE NÜFUS 

Burdur şehrinde çeşitli iş kollarında çalışan kadın ve erkek sayıları: 

 
Tablo 1: (Sektörlere ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı) 

 

Sektörlere göre dağılımda ise; Burdur şehrinde çalışanların büyük bir yoğunluğu imalat 
ile madencilik sektörlerinde yer almaktadır. İmalat sektörünün Burdur şehri için önemi bu 
verilerden de anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 2: (Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları) 
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BURDUR’DA YAŞANAN DOĞAL AFETLER: DEPREMLER 

 

 
 

 

 

 

 
Harita 3. 3: (AFAD 2019 Türkiye Deprem Tehlike Haritası) 

 

Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal 
afet denir. Haritada görüldüğü üzere Burdur, Batı Anadolu deprem kuşağı içinde yer alır. 
Burdur sınırları içinde kalan alanların tamamına yakını 1.derece deprem bölgesidir. Burdur 
geçmişte büyük depremler yaşamıştır. 14 Ekim 1914 yılında merkez üssü Halıcılar köyünde 7.1 
büyüklüğünde deprem olmuş 657 kişi yaşamını yitirmiştir. 12 Mayıs 1971 yılında merkez üssü 
Yazıköy olan 6.2 büyüklüğündeki depremde 57 kişi yaşamını yitirmiştir. 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Şehrimizde yaşanan ve yaşanabilecek olan doğal 
afetleri ve bu afetlere karşı alabileceğimiz tedbirleri 
öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Doğal afet nedir? Hangi olaylar doğal afet sayılabilir?   

 Sizin yaşadığınız ya da büyüklerinizden duyduğunuz bir doğal afeti anlatınız. 
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Görsel 3.4.1: 1971 (Burdur Depremi) 

 

Deprem Öncesi, Deprem Anı, Deprem Sonrası Alabileceğiniz Önlemleri Biliyor musunuz? 

 

 

 

 

• İmar planında konuta ayrılmış yerler dışına bina yapılmamalı, 

• Öncelikle deprem etkilerine karşı dayanıklı binalar inşa edilmeli, 

• Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalı, 

• Evlerdeki eşyalar depreme dayanıklı bir şekilde sabitlenmeli, 

• Acil durum çantası hazırlanmalı, 

• Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları 
otomatik hâle getirilmeli, 

• Deprem anında güvenli bir yere geçilip ÇÖK - KAPAN - TUTUN 
hareketiyle hayat üçgeni pozisyonu alınmalıdır, 

• Balkona çıkılmamalı, balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya 
atlanmamalı, 

• Kendi emniyetimizden emin olduktan sonra çevremizde yardım 
edebileceğimiz birinin olup olmadığı kontrol edilmeli, 

• Acil durum çantası alınarak mahalle buluşma noktasına doğru 
harekete geçilmelidir. 

 
 

 

 

SIRA SİZDE 
 Sınıfınızda siz de öğretmeninizle birlikte ÇÖK-
KAPAN-TUTUN uygulaması yapınız. 
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DÜNDEN BUGÜNE BURDUR’UN İDARİ YAPISI 

  

 

 

 

İDARİ YAPISININ TARİHİ GELİŞİMİ 

 

 Burdur dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Burdur’da 
Hacılar ve Kuruçay Höyüklerinde tarih öncesine ait yerleşim izleri 
vardır. 

 Bölge tarih boyunca Pisidia Hitit, Frigya, Lidya, Pers, İskender ve 
Roma İmparatorluğu idaresi altına girmiştir. 

 

 Malazgirt Zaferi'nden sonra Burdur, Selçuklu Devleti idaresine 
girmiştir. 

 

 Hamitoğulları Beyliği idaresine girmiştir.

 

 Yıldırım Bayezıt’ın Anadolu seferi sırasında Osmanlı Devleti 
idaresine girmiştir.

 

 1920'de Osmanlı Devleti'nde İstanbul’a bağlı bağımsız sancak 
olmuştur. 

 

 1923’te Cumhuriyet idaresi ile birlikte il olmuştur. 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Burdur’un dünden bugüne idari yapısını öğreneceğiz. 

Tarih 
Öncesi  

ve İlk Çağ 

12. yy 

13. yy 

14. yy 

20. yy 

1923 

Hazırlık Çalışması 

Burdur’un idari yapısını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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BURDUR’UN İLÇELERİ 

 

Harita 3.5.1 

 

 

AĞLASUN 

 
Görsel 3.5.1: (Antoninler Çeşmesi) Ağlasun Sagalassos 

 

Burdur’a 29 km uzaklıkta olan Torosların incisi Ağlasun; tarih, tabiat, iklim harikası şirin 
bir ilçedir. Adını 5 km kuzeyde, Akdağ’ın eteklerine kurulan Sagalassos şehrinden alan Ağlasun, 
1958 yılında ilçe olmuştur. Türkler bu bölgeye gelip yerleştikten sonra Sagalassos Harabelerine 
“Bodrum” ismini vermiştir. UNESCO Geçici Miras listesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti’nin 
en dikkat çeken yapısı olan Antoninler Çeşmesi’nden bugün de geçmiş dönemlerdeki gibi 
orijinal kaynağından su akmaktadır. Leziz kirazları ve daha birçok meyvesi (şeftali, ceviz, elma, 
gül) ilçemize ayrı bir değer katmaktadır. 

 

 

Burdur’un merkez ilçe hariç, 10 ilçesi 
bulunmaktadır. Bunlar;  

 Ağlasun,  

 Altınyayla,  

 Bucak,  

 Çavdır,  

 Çeltikçi,  

 Gölhisar,  

 Karamanlı,  

 Kemer,  

 Tefenni 

 Yeşilova’dır.  
Şehrimiz Cumhuriyet idaresi ile 
1923’te il ilan edilerek bugünkü idari 
yapısına kavuşmuştur. 
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ALTINYAYLA 

 
Görsel 3.5.2: (Altınyayla) 

Altınyayla, şehir merkezine 125 km uzaklıktadır. Denizli-Fethiye yolu üzerinde şirin bir 
ilçedir. Kanyonları, yaylaları, ormanları ve anıt ağaçlarıyla ünlüdür. İlçenin güneybatısında 
önemli bir Likya kenti olan Balboura bulunur. İlçenin özellikle yaz mevsiminde soğuk suları, 
serinliği ve temiz havası dikkate değerdir. Fatmapınarı ve Dedetaş bölgelerinde kayak turizmi 
potansiyeli mevcuttur. Yine bu bölge yaz kampları için uygundur. Değirmenderesi, 
Karanlıkdere Kanyonu ve mağaralarıyla önemlidir. Her yıl temmuz ayında yapılan geleneksel 
yağlı pehlivan güreşleri de ilçemiz turizmi açısından önemlidir. İlçe yöresel sazlardan sipsinin 
beşiği olup, cura ve sipsi ustaları ile ünlüdür. İstiklal savaşında yayımlanan Tekalif-i Milliye 
emirleri gereğince toplanan malzemeler Göçer İsmail Ağanın develeriyle Burdur'a kadar 
taşınmıştır. Böylece Dirmil halkı İstiklal Savaşına her anlamda destek vermiştir. Dirmil kebabı, 
Dirmil güreşleri, Balboura antik kenti, sipsi, kireç üretimi, bal, Kırkpınar yaylası, dokumacılığı, 
ilçemizin öne çıkan özelliklerindendir olarak sıralanabilir. Batı Akdeniz’in bu şirin kasabası, 
1990 yılında yeni bir isimle Altınyayla adını alarak ilçe olmuştur. 

BUCAK 

 
Görsel 3.5.3: (İncir Han) 

 

Burdur’a 45 km uzaklıktadır. Antalya karayolu üzerinde bulunan Bucak, Burdur şehrinin 
en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Bu bölgeye yerleşenler Oğuz boyuna mensup olduğu için 
“Oğuzhan ” ismi ile de adlandırılmıştır. İstiklal Savaşı sırasında “Oğuzhan” adıyla bir nahiye 
olarak kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde 1926 tarihinde bugünkü “Bucak” adını almıştır. 
Kremna, Milias, Sia ve Kodrula gibi önemli antik kentleri bulunur.  

İpek Yolu üzerinde bulunan Susuz Kervansarayı ile İncir Han Kervansarayı önemli 
Selçuklu eserlerindendir. Antik kentleri ve kervansarayları ile medeniyetin beşiği olarak tarihte 
oynadığı rolü olanca güzelliği ile sergilemekte olan ilçe, şehrimizin gözde ilçelerindendir. 
Sanayisi gelişmiş olup mermercilikte adından söz ettirmektedir. Avrupa’nın en büyük ölçekli 
çimento fabrikasına sahip olan Bucak ilçemiz ülkemiz sanayisine de çeşitli alanlarda önemli 
katkıda bulunan bir ilçemizdir. İlçenin; Burdur, Isparta ve Antalya üçgeninde olması ticari 
hayatın canlı olmasına katkı sağlamaktadır. 
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ÇAVDIR 

 
Görsel 3.5.4: (Çavdır) 

Çavdır, adını Oğuz Türkleri'nin Üç Ok kolundan olan Çavuldurlardan almaktadır. 
Çavdır’ın tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır. Çavuldurluların bir kısmı 
Anadolu’nun fethi sırasında Selçuklu fetihlerine katıldılar.  

Burdur’a 95 km uzaklıkta olan Çavdır, Antalya-Fethiye-Denizli yol kavşağında bulunur. 
Çavdır, coğrafi konum olarak İzmir-Denizli bölgesi ile Antalya-Fethiye bölgesi arasında işlek bir 
konumdadır. İlçede birçok tümülüs, höyük ve kaya kabartmaları bulunmaktadır. Anason, 
buğday, haşhaş, çörekotu vs. üretimi ve ticareti yapılmaktadır. Göller Bölgesi’nin en büyük 
hayvan pazarı ilçemizdedir. Otomatik av tüfeği yapımı ve yedek parça imalatı yapılmaktadır. 
Çavdır, 1990 tarihinde ilçe olmuştur.1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyetine başlamıştır. 

 

ÇELTİKÇİ 

 
Görsel 3.5.5: (Çeltikçi) 

Çeltikçi Ovası Sultan Abdülhamit’in çiftliğidir. Harbiye Nazırı Enver Paşa, 1914’te 
Antalya’ya yaptığı gezi sırasında Çeltikçi’de durmuş ve halkla konuşarak bedeli 12 yılda 
ödenmek kaydıyla bu arazinin halka verilmesini sağlamıştır. Halkın anlatımı bu yöndedir. 

 Arazinin halka devredilmesinden sonra bugünkü iki mahalle oluşturulmuş, daha sonra 
bu mahallelerin birleşmesiyle Haziran 1968’de Çeltikçi belediyelik olmuş, 1990 yılında ilçe 
yapılmış olup, 26 Temmuz 1991 yılında ilk kaymakamın göreve başlamasıyla da ilçe olmuştur. 
Şehrimize 32 km uzaklıktadır. İlçede ekonomik hayatın tarihi gelişimi tarım ve hayvancılığa 
dayanır. Eskişehir, Afyon üzerinden gelen karayolu ilçe içerisinden geçerek Antalya’ya ulaşır. 
Bu karayolunda yük ve yolcu taşımacılığı oldukça yoğundur. Coğrafi olarak seracılık için çok 
uygun olan Çeltikçi, sebze diyarı olarak adlandırılmaktadır. 
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GÖLHİSAR 

 
Görsel 3.5.6: (Kibyra) 

Gölhisar Burdur şehrinin güneybatısında ve Burdur’a 105 km uzaklıktadır. İlçenin tarihi 
çok eski çağlara dayanmaktadır. Şehrimizin en önemli antik kentlerinden biri olan Kibyra bu 
ilçede bulunmaktadır. Gölhisar 14. yüzyılın başlarında Hamitoğulları, 1389 yılında da 
Osmanoğulları egemenliğine girmiştir. Gölhisar 1953 tarihinde ilçe olmuştur. Adını 
Hamitoğulları tarafından Uylupınar Gölü’nün ortasında yapılan kaleden (hisar) almaktadır. 
Tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynağıdır. Ormanları, yaylaları, gölleri, antik kentleri 
turizm açısından önemlidir. Böğrüdelik, Kocayayla, Kozpınarı, Armutlu ve Yusufça yaylaları 
önemli yaylalarıdır. Yerli ve yabancı turistler yayla turizminde aradıkları her türlü doğal 
güzellikleri burada bulabilirler. İbecik bezi, dastarı, üçeteği, yün çorap, kara çul, çaşır el 
sanatları; keşkek, tirit, yepinti, Gölhisar kavurması yemekleri arasında yer alır. Gölhisar; doğa 
yürüyüşleri, konaklama, balık tutma gibi her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin 
gerçekleştirilebileceği ilimizin ikinci büyük ilçesidir. 

KARAMANLI 

 
Görsel 3.5.6: (Karamanlı Karataş Gölü) 

Burdur-Gölhisar yolu üzerinde bulunan Karamanlı, şehir merkezine 60 km uzaklıktadır. 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir daha ayrılmamak 
üzere Türklerin idaresine giren yöremiz, değişik Türk boylarının ve devletlerinin idaresini 
görmüştür. İlçede çok sayıda höyük ve tümülüs bulunmaktadır. Tarım başta olmak üzere 
Karamanlı eskiden beri küçük sanayi ve el sanatları bakımından çevrenin merkezi 
durumundadır. Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla kavşağında bulunması, Karamanlı’yı 
nakliyecilikte ileri götürmüştür. Mermerciliğin hızla gelişim gösterdiği ilçemizde, tarım, ceviz 
üretimi, mermercilik önemli ekonomik kaynakları oluşturmaktadır. 1987 yılında ilçe olmuştur. 
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KEMER 

 
Görsel 3.5.7: (Mastadon İskeleti) Doğa Tarih Müzesi 

Burdur il merkezine 57 km uzaklıkta bulunur. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra 1075 
yıllarında bölgenin Türkmen Kavimlerinin hâkimiyeti altına girmesi ile birlikte ilçemize Türkler 
yerleşmiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Olbasa Antik Kenti, Akpınar Yaylası’nın 
yanı sıra fillerin atası olarak ve mamutlardan önce yaşadığı bilinen 6 milyon yıllık “ Mastadon 
Fosilleri” Burdur il merkezindeki Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nde meraklıların ziyaretine açıktır. 
Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla yayla şenlikleri yapılan ilçemizde, doğa tutkunlarının ve 
doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için Kemer Yaylası görülmeye değer güzelliktedir. 1987’de 
ilçe olması kanunla kabul edilmiştir. 

TEFENNİ 

 
 

Tefenni tarihi binlerce yıl 
öncesine (M.Ö. 2500-2300) dayanan çok 
eski bir yerleşim yeridir. Tefenni 1864 
yılında kaza merkezi olmuş ve Burdur 
Sancağına bağlanmıştır. İlçenin 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır. İlçe merkezine 7 km uzaklıkta, 
böbrek taşı ve kumları dökmesiyle 
bilinen su, barut kokusunda olması 
nedeniyle barutlu su olarak 
ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Yörük 
kültürünün en eski örneklerinden biri de 
Tefenni’nin Hasanpaşa köyünde yaklaşık 
700 yıldan beri devam ettirilen Yünüm 
Böğed Şenlikleri’dir. Bu şenliklere, ilçe 
halkı olduğu kadar çevre ilçelerden de 
ziyaretçiler merak duymaktadır. İlçemiz 
şehir merkezine 71 km uzaklıktadır. 

 

Görsel 3.5.8: (Tefenni Barutlu Su)
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YEŞİLOVA 

 
Görsel 3.5.9: (Salda Gölü) 

 
Burdur'un eski yerleşim yerlerinden biridir.1207 tarihinde Bizans veliahttı Aleksi ’ye 

karşı müthiş bir satır atıldığı için, bu bölgeye ‘’Satırlar’’ denmiştir. (Satır atmak: Kırıp geçirmek) 
1936 yılında Yeşilova adını alıp Burdur’a bağlanarak ilçe olmuştur. İlçe Burdur’a 60 km 
uzaklıktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Burdur’un yeşil ile mavinin 
buluştuğu şirin ilçelerinden birisidir. Kışın Eşeler Dağı’nda kayak yapmak, yazın Salda Gölü’nde 
kamp alanlarında sakin bir tatil geçirmek mümkündür. Salda Gölü, son yıllarda ülkemizin ve 
dünyanın ilgisini çeken önemli bir turizm merkezi olmaya adaydır. Kayaç yapısının dünyada 
Mars yüzeyine benzeyen üç alandan biri olması, gölün renginin turkuaz renkte olması ve 
temizliği ile ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Akçaköy’de bulunan Lavanta Deresi ise 
ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük lavanta ekim alanlarından biridir. 

 
 

  

Görsel 3.5.10: (İlçeler) 
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BURDUR’UN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ 

  

 

 

 

BURDUR TARİHİ 

İlk dönemlerden itibaren insanlar, 
yerleşim yeri seçerken su kaynaklarının bol, 
iklim şartlarının elverişli olduğu yerleri tercih 
etmiştir. Burdur, bu özelliklere sahip 
olmasından dolayı Anadolu’nun en eski 
yerleşim alanlarından biri olmuştur. 
Şehrimizde dünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden birisi Hacılar ve Kuruçay 
Höyüklerinde tarih öncesine ait yerleşim 
yerlerinin izleri vardır. (10.000 yıl önceye ait) 

Şehrimiz, Burdur Gölü ve çevresinin 
hayat verdiği verimli topraklar üzerinde 
birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. 

Burdur’un Hacılar, Kuruçay, Bademli gibi tarih öncesi yerleşmelerle başlayan uygarlık 
yolculuğu; Pisidya şehir devletleri, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender 
İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuyla devam 
etmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi bu 
bölgede de Türk fetihleri yoğunlaşmıştır. 

Burdur ve yöresi, Selçuklular zamanında, Anadolu’nun fethi sırasında, çeşitli Türk 
akınlarına hedef olmuşsa da ancak 1119 yılında Anadolu'ya gelen Türklerden Kınalı Aşireti’nin, 
Burdur’a 200 çadır kurarak yerleştiği görülür. 

Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanına giren şehir 1075-1120 yıllarında sınır kenti 
olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklular zayıflamaya başlayınca, 13.yüzyılda Hamitoğulları 
Beyliği'nin topraklarına katılmıştır. Yıldırım Bayezit’in Hamitoğulları Beyliği’ni Osmanlı 
topraklarına katması ile Burdur, Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi Kütahya Beylerbeyliği’ne 
bağlanarak Osmanlı idaresine girmiştir. Tanzimat Dönemi’nde Konya vilayeti, Hamit Sancağına 
bağlı kaza merkezi yapılmış, 1872 yılında da doğrudan Konya’ya bağlı bir sancak haline 
gelmiştir. 1920 yılında da Konya vilayetinden ayrılarak sancak yapılmış ve İstanbul’a 
bağlanmıştır. 1920'de Burdur bağımsız sancak olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın yenilgi ile 

Neler Öğreneceğiz? 

Burdur’un kuruluş ve gelişim sürecini öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Büyüklerinizle, Burdur’un tarihi ile ilgili röportajlar yaparak topladığınız bilgileri 

sınıfta paylaşınız. 

Görsel 3.6.1: (Mısırlılar Evi) 
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neticelenmesinden sonra İtalyanlar Antalya’ya asker çıkarmışlar, Burdur’a gelerek merkez 
komutanlığı kurmuşlardır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 1923 yılında il olarak yerini almıştır. 

 

BURDUR İSMİ NEREDEN GELİYOR? 

 

 
Görsel 3.6.2: (Taş oda) 

Burdur isminin nereden geldiği hakkında 
çeşitli rivayetler ve efsaneler mevcuttur. En eski 
efsanelerden biri Latince bir kelime olan Ezostas’tır. 
(Burada dur!)  

Kimi kaynaklara göre ise; Burdur yöresinin eski 
adı “Limobrama” idi. “Limobrama” kelimesi “Göl 
Kenti” anlamına gelen “Limonobria” sözcüğünden 
türemiş, sonra da değişerek “Burdur” olarak 
söylenmeye başlanmıştır. İstasyon civarında bulunan 
höyüğün ismi “Polydorion”dur.  

“Polydorion” eski Rumca’da “taşlık yer” anlamına gelmektedir. Bizans döneminde de buraya 
“Polydorion” denilirdi. Bir rivayete göre “Polydorion” sözcüğü önce “Polydor” olarak 
söylenmiş, (halk arasında da Buldur) daha sonra da “Burdur” olarak söylenegelmiştir. 

Bir başka rivayet ise; Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti 
mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği karşısında “Cennet buradadır” demişler ve 
“buradadır” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür. 

Bir başka söylentiye göre de, 1100’lü yıllarda Türkmen boyu Kınalı aşireti doğrudan 
Pisidya’ya gelerek “Polydorion” ismi ile anılmakta olan Burdur’a yerleşir ve diğer Türk boyları 
gibi çadır hayatı yaşamaya başlar. Civara yerleşmiş başka bir aşiretin beyi, Kınalı aşiretini 
ziyarete gelir ve yaklaşık 200 çadırın düzenli yerleşimi karşısında çok etkilenir. Duygularını “Ne 
güzel tirkemiş, ne güzel tirkemiş” sözleri ile ifade eder. Tirkemiş, Burdur’un İlk Türkçe adı olur. 
Çay kenarındaki düz alanda kurulan Tirkemiş, sel baskınlarından ve çevresindeki bataklıklar 
nedeniyle de sıtmadan etkilenmiştir. Aşiret reisi, aile reislerini de yanına alarak yeni yer 
aramaya başlarlar. Yine çay kenarında Alan Pazarı mevkiinin yeni yerleşim merkezi olarak 
uygun olduğuna karar verilir. Aşiret reisi, aile reislerini “Sen burada dur!” diyerek yerleştirir. 
“Burada dur!” sözü zamanla aşiret halkı arasında “Burdur” olarak söylenmeye başlamıştır. 

Kesin olan bir şey vardır ki o da ünlü seyyah İbn-i Batuta Burdur’a geldiğinde (1329) 
şehir günümüzdeki adını taşımaktadır. Yaklaşık 700 yıldır şehrimizin ismi Burdur’dur. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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OKUMA PARÇASI (MİLLÎ MÜCADELE’DE BURDUR VATANSEVERLERİ) 

 

 

 

 

Millî Mücadele’de Burdur Vatanseverleri 

 

1.Dünya Savaşı’nın yenilgi ile neticelenmesinden sonra İtalyanlar Antalya’ya asker 

çıkardılar. (28 Mart 1919) İtalyanların Antalya'yı işgal ettikten sonra Burdur'a doğru 

ilerleyeceği anlaşılınca, 57.Tümen Komutanı Albay Şefik Bey (AKER) 7 Nisan 1919'da Bucak 

Kızılkaya Bucağı’na bağlı Bademağacı’na giderek cephaneliği boşalttırmıştır. Buradaki 

cephane ve silahlar, daha içerilere, vatansever Kızılkaya köylülerinin yardımı ile 200 kadar 

öküz arabasıyla Burdur'un Çeltikçi köyüne götürülmüştür. Bu depodaki silahlar daha sonra 

Burdur’a nakledilmiştir. Oradan da Şükrü Saracoğlu, Burdur’a gelerek cephaneyi Nazilli’ye 

taşıttırmıştır. Bu silahlardan Nazilli Cephesi’ndeki direniş sırasında ve daha sonraki savaşlarda 

çok yararlanılmıştır. 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine yurdun her tarafında tepkiler 

oluşmuş, “Bucaklı fedailer” gibi şehrimizin her tarafından askerlik şubesine işgallere karşı 

direnmek için başvurular olmuştur. İstiklâl mücadelesine iletişim alanında destek veren 

kahramanlardan biri de Burdur Telgraf Müdürü Suphi Bey’dir. Suphi Bey, İtalyanların tüm 

faaliyetlerini gizlice Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı’na ve Kuvayı Milliye 

komutanlarına bildirerek büyük fedakârlık göstermiştir. Bunun yanı sıra Kurtuluş Savaşı için 

silah, erzak ve asker yardımı yapan Burdur’da, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasının 

yanında, Kadın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin de kurulmasına öncülük etmiştir. Kadın 

Müdafaa-i Hukuk cemiyeti Göller Yöresi’nde sadece Burdur’da bulunması açısından Burdur 

için bir övünç kaynağıdır. Burdurlu Kuvayı Milliyecilerin “Çelikalay” adı verilen gönüllü 

birlikleri, Yunanlılara karşı Nazilli Cephesi’nde çarpışmışlar. Cepheye çok sayıda gönüllünün 

yanı sıra silah, cephane, yiyecek ve giyecek göndermiştir. Nazilli Cephesi’nde 400'e yakın 

Burdurlu gönüllü şehit olmuştur. 

(Metin Özata, 2009, İlk Çağlardan Kurtuluş Savaşı’na Burdur Tarihi adlı kitabı sf.78-125’ten sadeleştirilmiştir.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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OKUMA PARÇASI (ZEYNEP, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNDE) 

 

 

Zeynep, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 

 

Zeynep, ağabeyinin üniversite sınavına girdiği gün 

annesi ile birlikte ilimizin üniversitesine gitmiş ve ağabeyi 

sınavda iken annesi: 

-Gel kızım! Kütüphaneye gidip kitaplara bakalım, 

demişti. 

Kütüphanenin kapısına gelince güler yüzlü güvenlik görevlisi “Hoş geldiniz.” dedikten 

sonra “Aşağıda müzemiz var orayı da gezebilirsiniz.” teklifi üzerine, merdivenlerden aşağıya 

inerek müzeyi gezmeye başladılar. Zeynep balmumundan yapılmış heykeli görünce 

heyecanla: 

-Anne! Üniversitemizin ismi Mehmet Akif, kütüphanede de Mehmet Akif müzesi var. 

Mehmet Akif Burdur için neden bu kadar önemli diye heyecanla sordu. 

Bunun üzerine annesi: 

-Zeynepçiğim bizim bir önceki devletimizin adı Osmanlı Devleti idi. Osmanlı Devleti 

1914-1918 yıllarında 1.Dünya Savaşı’na katılmış sonuçta yenik ayrılmıştı. Savaş sonrasında 

Mondros Ateşkes Antlaşması ile ülkemiz işgal edilmeye başlamıştı. Ülkemizi bu durumdan 

kurtarmak için, Ankara’da 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve Mustafa 

Kemal Paşa meclis başkanı seçilmiştir. 24 Nisan 1920’de Akif ile karşılaşan Mustafa Kemal 

Paşa ‘’Sizi bekliyordum efendim tam zamanında geldiniz.” diyerek onun milli mücadelede 

coşkusu ile neler yapabileceğini hissetmişti. 

7 Mayıs 1920’de “Nasihat Heyeti’ne.” seçilen Akif vaazları ile halkı aydınlatmak ve 

Millî Mücadele etrafında birleştirmek için görevlendirilmiştir. 

Akif’in oğlu Emin Bey, babasıyla yaptığı Burdur seyahatini şöyle anlatmıştır: ‘’Burdur 

halkı bizi öyle karşılamıştı ki, yorucu yolculuğumuzu hemen unutturmuştu. İlk konuşmasını 

hükümet konağında 300-400 kişiye yapmış ve bir hafta kaldığımız Burdur’da her gün 

konuşmalar yaparak halkı milli mücadele için bilinçlendirmişti. Babamı, Burdurlular o kadar 

benimsemişti ki, Burdur ileri gelenleri aralarında misafir etmek için yarışıyordu.’’ 

O zamanlar farklı yerlerden milletvekili seçilebiliyordu. Biga ve Burdur milletvekili 

seçilen Mehmet Akif meclise bildirdiği cevapta Burdur milletvekilliğini tercih ettiğini 

bildirmesi bizim açımızdan çok değerlidir Zeynepçiğim, dedi annesi. 

İşte bugün üniversitemizin de adını aldığı milli şairimizin Burdur ile ilgili hatırası budur 

yavrum. 

-Teşekkür ederim anneciğim diyen Zeynep, Mehmet Akif ile ilgili bu anısını fotoğrafla 

ölümsüzleştirdi. 
(Metin Özata’nın “İlk Çağlardan Kurtuluş Savaşı’na Burdur Tarihi” adlı kitabından(sf.138-140) kitap 

yazarları tarafından hikâyelendirilmişti.) 
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KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ 

 

 

Harita 3.7.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

  Şehrimizin komşu illerle kültürel yönden benzer ve farklı 

yönlerini öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Türkiye idari harita üzerinden tüm illerimizin yerlerini inceleyiniz. 

 

Harita 3.7.2 
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Burdur şehrimizin komşu olduğu şehirlerle ortak özellikleri vardır. Bunların başında 

kültürel özellikler ön plana çıkmaktadır. Âdeta birbirinden ayrılmayacak derecede benzerlikler 

taşımaktadır. 

Şehrimiz; Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, Denizli ve Muğla ile komşudur. Birbirlerine 

yakın mesafede olup karayolu ulaşımı ile bağlantı sağlanmaktadır. En yakın komşumuz 

Isparta’dır. Mesafenin çok yakın olması her iki şehir arasındaki etkileşimi artırmaktadır. 

 

Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı 

medeniyetlerle buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline 

gelmiştir. 

Türk kültür ve medeniyeti, Türklerin devlet kurduğu coğrafyanın etkisi ile “Bozkır 

Kültürü” olarak adlandırılmaktadır. 

Günümüze kadar yapılan araştırma ve derlemeler incelendiği zaman bu kültürde 

toplumsal birçok noktada birliktelik ortaya çıkmaktadır. Yemek, düğün gelenekleri, el sanatları, 

konutların mimari özellikleri, halk oyunları, müzik aletleri, ninniler, masallar vb. konularda 

büyük benzerlikler görülmektedir. 

BURDUR VE KOMŞU ŞEHİRLERİMİZDEKİ BENZERLİKLERİMİZ 

 

 

 

Yemek

•Tarhana

•Bulgur

•Su Böreği

•Keşkek

•Top Tarhana

•Sarma

•Dirgit

•Pişi

•Nokul

•Baklava

•Makarna

•Erişte

Düğün

•Kına Gecesi

•Sünnet Merasimi

•Gelin Alma

•Nişan

•Oku Dağıtmak

•Gelin Hamamı

•Çeyiz Alma

•Kız İsteme

•Keşkek Dövülmesi

Folklör

•Teke Zeybeği

•Serenler Zeybeği

•Alyazma Zeybeği

•Avşar Zeybeği

•Kezban Yenge

•Tavas Zeybeği

•Kerimoğlu Zeybeği

Kültür: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, 

kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini 

oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik 

duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. 
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SIRA SİZDE 

 

 

 

 

 

 Geleneklerimiz ve kültürümüz yaşatılmaya çalışılsa da çevre etkisi ve toplumsal 

zorunluluklardan dolayı değişimler yaşanabilmektedir. 

 Kültürel ögeler bir toplumda ya başka kültürlerden etkilenerek devam etmiş, ya da 

başka bir kültürel yapının içine kaynaşmış ve bir bileşik hâlini almış ya da o kültürel öge 

tamamen başka bir kültürün egemenliğinde kaybolup gitmiştir. 
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR 

ÜNİTE 4 
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ÜNİTE 4-ŞEHRİM ÇALIŞIYOR 

 

 

 

 

 

NELER ÖĞRENECEĞİZ? 

 Burdur’un gelişiminde etkili olan ekonomik faaliyetleri öğreneceğiz. 

 Burdur’a özgü üretim alanlarını ve zanaatlarını öğreneceğiz. 

 Burdur’un turizme katkılarını öğreneceğiz. 

 Burdur’un ulaşım ve iletişim imkânlarını öğreneceğiz. 

KONULAR 

1. Burdur Çalışıyor 

2. Gelenekten Geleceğe 

3. Şehrimizin Turizme Katkıları 

4. Burdur’da Ulaşım ve İletişim 
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BURDUR ÇALIŞIYOR 

  

 

TARIM VE HAYVANCILIK 

 
Görsel 4.1.1: (Büyükbaş Hayvancılık) 

Burdur’da yaşayan halkın büyük bir bölümü 
geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlar. İlimiz 
ekonomisinin %40’ı süt üretimine dayalı hayvancılık 
faaliyeti ve bunu destekleyen bitkisel üretimden 
oluşmaktadır. İlimiz 200 binin üzerinde büyükbaş 
hayvan varlığına sahip olup bunların %98’i kültür 
ırkından oluşmaktadır. Burdur, günlük bin tonun 
üzerinde süt üretimi ile Türkiye’de 10. sırada yer 
almaktadır. Küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) varlığı 
400 bin civarındadır. Ayrıca ilimizde kümes 
hayvancılığı, arıcılık ve kültür balıkçılığı da 
yapılmaktadır.  

Görsel 4.1.2: (Küçükbaş Hayvancılık) 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

          Burdur’da yaşayan insanların geçim kaynaklarını ve 

Burdur’un Türkiye ekonomisine katkılarını öğreneceğiz. 

Hazırlık Çalışması 

 Çevrenizde yaşayan insanların en çok hangi işlerde çalıştığını ve geçimlerini 

hangi işlerden sağladığını araştırınız.  



72 
  

BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERİMİZ 

2017 yılında Türkiye’de öne çıkmış bazı tarım ürünlerimizin üretim miktarları: 

 

 

 Bin 770 ton rezene üretimi ile 
Türkiye üretiminin %95’i, 

 3 bin 371 ton anason üretimi ile 
Türkiye üretiminin %40’ı, 

 6 bin 363 ton kültür mantarı üretimi 
ile Türkiye üretiminin %16,1’i, 

 23 bin 226 ton taze fasulye üretimi 
ile Türkiye üretiminin %3,2’si, 

 Bin 545 ton haşhaş üretimi ile 
Türkiye üretiminin %5,4’ü Burdur’da 
gerçekleştirilmektedir. 

 İlimizde seracılık da yaygındır. 
 
 

 
Görsel 4.1.3: (Şeker Pancarı) 

BURDUR’DA SANAYİ VE TİCARET 

  
     Görsel 4.1.4:  Burdur Şeker Fabrikası (1955) 
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 Burdur’da sanayi gelişme 
göstermektedir. 

 Sanayi daha çok Burdur şehir 
merkezi ve Bucak ilçelerinde 
gelişmiştir. 

 Toplam 941 sanayi tesisi 
bulunmaktadır. 

 Burdur’da 2, Bucak’ta 1 organize 
sanayi bölgesi; toplam 13 küçük 
sanayi sitesi mevcuttur. 

 2017 yılında 15 milyon dolar 
değerinde ihracat yapılmıştır. 

 

 

MADENCİLİK 

 Şehrimizde bulunan başlıca madenler: Krom, linyit ve mermerdir. 
Şehrimiz, son yıllarda mermer ve doğal taş açısından büyük bir atılım göstermiştir. Bu sektörler 
il ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. 

 127 mermer ocağı faaliyettedir. 

 117 mermer fabrikası ve atölyesi bulunmaktadır. 

 11 bin 226 vatandaşımıza iş sağlayarak istihdamın üçte birini oluşturmaktadır. 

 Burdur’dan en çok mermer ihracatı Çin’e yapılmaktadır.  
Mermer işlenmiş olarak ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika, Rusya, Türk 

Cumhuriyetleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu Ülkeleri ile Güney 

Kore’ye ihraç edilmektedir. 

 
Görsel 4.1.5: (Mermer) 
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BULMACA 

 

SIRA SİZDE  

DİKEY YATAY 

1. Burdur’un içinde olduğu, yöreye de adını 
veren küçükbaş hayvanın dişisi. 

5. Burdur’da yaygın olarak yetiştirilen bir tür 
baklagil. 

2. Burdur’da yetiştirilen, yağı kozmetik 
sanayinde kullanılan bitki. 

6. Burdur’un meşhur tatlısının yapımında 
kullanılan meyve. 

3. Şeker sanayisinin hammaddesi olan bitki. 7. İlaç sanayinde kullanılan bitki (çay). 

4. Burdur’da en çok çıkarılan ve Burdur’dan 
ihraç edilen maden. 

8. Burdur’da yetiştirilen, yününden 
yararlanılan küçükbaş hayvan türü. 

 9. İlaç sanayinde kullanılan, üretimi devlet 
denetiminde yapılan tarım ürünü. 

 10. Burdur’da en fazla yetiştirilen büyükbaş 
hayvan türü. 
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GELENEKTEN GELECEĞE 

  

 

 Şehirlere, yörelere kültürel kimlik kazandıran en değerli uğraşlardan biri de el 

sanatlarıdır. İhtiyaçtan yola çıkılarak oluşan el sanatları çevre ve iklim şartlarına göre 

değişimler göstermiş, içinde bulunduğu toplumun duygularını ve kültürel özelliklerini usta-

çırak ilişkisi içinde nesilden nesile aktarmıştır. Hatıralar, gurbet özlemleri, mutluluklar, acılar 

gündelik hayatın içerisinde belki bir tülbentte dile gelir. Belki de bir kızın dokuduğu kilimin 

deseni odamızın bir köşesinde hayat bulur. Burdur’a Oğuz Boylarının çoğunun yerleşmesi 

zengin kültür varlığı örneklerini de ortaya çıkarmıştır. Halen mahalle ve köylerimizde, gelişen 

teknolojiye direnen az sayıda zanaatkâr, ürettikleriyle şehrimizin kültürünü yaşatmaktadır. 

DOKUMACILIK 

Burdur'da dokumacılık tarihi çok eskilere 

dayanmaktadır. Daha M.Ö. 5600 – M.Ö. 5400 yılları 

arasında Hacılar Höyüğü’nde yapılan kazılarda 

dokumacılığın yapıldığına dair bulgular elde edilmiştir. 

Daha sonraki zamanlarda özellikle hayvancılıkla geçinen 

Türkmenler tarafından devam ettirilen dokumacılık, 

Burdur'da her çeşit bez, alaca, kilim ve halının dokunmasını 

sağlamıştır. Öyle ki üretilen dokumaların kalite bakımından 

Halep, Şam ve Bursa dokumalarından farkı yoktur. 1890'lı 

yılların başında Burdur'da pazar günleri dokuma pazarı 

kurulmaya başlanmıştır. Dokumalar başta İstanbul, İzmir, 

Konya, Antalya, Denizli, Akşehir, Ilgın, Afyon, Isparta ve 

Kütahya olmak üzere diğer sancak ve kazalara satılmıştır. 

Burdur Alacası, 1892 yılında Şikago'da düzenlenen 

uluslararası fuarda kategorisinde birincilik elde ederek 

altın madalya ile ödüllendirilmiştir. 

 
Görsel 4.2.1: (Dokuma Atölyesi) 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Burdur’a özgü üretim alanları ve zanaatları öğreneceğiz.  

Hazırlık Çalışması 

Büyüklerinizle sohbet ederek şehrimizdeki el sanatlarından hangileri ile 

uğraştıklarını veya hangilerini bildiklerini anlatmalarını isteyiniz. Bunu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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Burdur’un önemli bir gelir kaynağı olan dokumacılık, teknolojinin gelişmesi ile bugün 

çok az sayıda faaliyeti ile bu zanaatı yaşatmaya çalışmaktadır. Yörük diyarı Burdur'un 

yaylalarında kurulan çadırların (kara çadır) keçi kılından dokunması geleneği az da olsa devam 

etmektedir. 

ALACA DOKUMA 

 
Görsel 4.2.2: (Alaca Dokuma Tezgâhı) 

 

Burdur Alaca Dokumaları, 1950 yıllarına kadar ilin önemli bir geçim kaynağıydı. Alaca 

dokumasının canlanması, yeniden geçim kaynağı hâline gelebilmesi için çalışmalar 

sürdürülmektedir. Masa ve sehpa örtüleri, atkı, şal, sini bezi, göynek, peştamal, el bezi, peçete, 

peşkir vb. olarak üretilen alaca dokumaları, özgün moda tasarımı olarak piyasada yerini 

almaktadır. Günümüzde Burdur Belediyesi Halı Sarayı binasında mevcut tezgâhlarda Burdurlu 

kadınlar tarafından alaca dokumaları bütün güzelliği ile dokunmaya devam etmekte, 

giyimimize ve evlerimize ayrı bir sanatsal estetik katmaktadır. 

 
Görsel 4.2.3: (Alaca Dokuma) 

 
Görsel 4.2.4: (Alaca Dokuma) 
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İBECİK BEZİ 

İbecik bezi: Tamamen el emeği göz nuruyla tahta tezgâhlarda dokunan, İbecik köyüne 
has bir dokuma ürünüdür. Unutulmaya yüz tutan bu dokumalar; İbecik bezi, başörtüsü, masa 
örtüsü, sehpa örtüsü, şal, perde ve elbise olarak dokunmaktadır. 

 

 
Görsel 4.2.5: (İbecik Bezi Tezgâhı) 

 
Görsel 4.2.6: (İbecik Bezi ) 

 

BAKIRCILIK 

 

 
Görsel 4.2.7: (Bakırcılık) 

İnsanoğlunun en çok kullandığı madenlerden 
biri de bakırdır. Çok yaygın olan dövme bakırcılık, 
bugün tarihe karışmak üzeredir. Evlerimizde 
numunelik olarak saklanan ve antika muamelesi 
gören bakır örnekleri evlerimizin köşelerini 
süslemektedir. İhtiyaç maddesi olmaktan çıkmış, 
süs eşyası kimliğine bürünmüştür. Arasta'da turistik 
amaçlı bakır eşyalar üretilmektedir. 

 
Görsel 4.2.8: (Kalaycılık) 
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KABAK KEMANE YAPIMI 

Kabak kemane, yörede yaygın olarak kullanılan bir halk çalgısıdır. Gövde kısmı su 
kabağından olup üzerine büyükbaş hayvanın yürek zarı derisi gerilerek yapılan yaylı bir sazdır. 
 

 
Görsel 4.2.9: (Kabak Kemane Sanatçısı) 

 
Görsel 4.2.10: (Kabak Kemane Ustası) 

 
 

 

SİPSİ VE KAVAL YAPIMI 

Sipsi: Türk halk müziği sazları içerisinde en 
küçük ve gür bir sese sahip olan genellikle su 
kamışından yapılan Burdur’a özgü nefesli bir çalgıdır. 

Kaval: Erik, kayısı ve ardıç ağaçlarından yapılan 
nefesli bir halk çalgısıdır. Dilli ve dilsiz olmak üzere iki 
çeşittir.  

 
Görsel 4.2.11: (Sipsi) 

 
Görsel 4.2.12: (Sipsi Ustası)  

 

 

 



79 
  

CURA 

Cura: Bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. 

Teke Yöresi'nin en karakteristik müzik aleti sipsinin yanında, iki telli ve üç telli curalar 
ve özellikle parmak curası adı da verilen curanın ilimizde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Mızrap 
kullanmadan parmaklar marifetiyle ezgi çalınır. Teke Yöresi müzikleri özellikle gurbet havaları 
cura ve sipsi ile birlikte çalındığı zaman bütünlük sağlar. 

 

Görsel  4.2.13: (Cura Ustası) 

 

 
 

 

 

SIRA SİZDE 
Zanaat ve sanat kavramlarını araştırıp sınıfta tartışınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ŞEHRİMİZİN TURİZME KATKILARI 

  

 

Turizm: İnsanların yaşadığı bölgeler dışındaki başka bir bölge veya ülkeye, gezmek, 

eğlenmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptıkları gezilere denir. Seyahati gerçekleştiren kişilere 

turist adı verilir.  

Bu gezilerin amacı genel olarak eğlence olacağı gibi kültür ve sağlık amaçlı da olabilir. 

Ülke içinde gerçekleşen turistik faaliyetlere iç turizm denirken, dışarıdan gelen veya dış 

ülkelere giden turistlerin yaptığı etkinliklerin tümüne de dış turizm denir. 

 
 

 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Burdur şehrimizin turizme katkılarını öğreneceğiz.  

Hazırlık Çalışması 

 Şehrimizin en önemli turizm potansiyelleri nelerdir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 TATUTA Nedir? 

 Turizm potansiyeline sahip olan bir bölge çevreye ne gibi ekonomik kazançlar 

sağlar? 

Bunları Biliyor musunuz? 
 

          Dünya Geçici Miras Listesinde Burdur: 

 İmparatorların gözde şehri Ağlasun- Sagalassos (2009) 

 Gladyatörlerin şehri Gölhisar-Kibyra (2016)  
yer almaktadır. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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TURİZMİN ÜLKE VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKILARI 

 

 
Şekil: 4.3.1 

 

Turizmin ekonomiye katkısı dolaylı ve dolaysız yollardan olabilir. Dolaysız yol; turistlerin 
geziler sırasında harcadığı paralardır. Turistler gittikleri yerlerde kaldıkları sürece ulaşım, 
konaklama, beslenme, eğlenme ve alışveriş yaparak harcama yaparlar. Harcamalar için 
gereken parayı kendi ülkelerinden getirdikleri için turistik bölgeye bir döviz girişi olur. Bu 
durum da ülke ve bölgenin ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlar. 

Turistler için konaklama, barınma ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayan oteller, moteller, 
pansiyonlar, plajlar, lokantalar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, 
kaplıcalar birer turizm kuruluşudur. Turistik bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri yanında 
turistik tesislerinin kaliteleri, görünümleri, çalışanlarının niteliği gibi özellikler de belirleyici 
olmaktadır. İlimizin turizm hacmi son yıllarda artan ve artmaya devam eden önemli 
sektörlerden biridir. 

Bu potansiyel ülkeye döviz, vatandaşlarımıza gelir, aynı zamanda bölgenin ve ülkenin 
tanıtılması için önemli bir araçtır. 
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BURDUR’UN TURİZM POTANSİYELİ 

 

Şekil: 4.3.2 
 

 
Görsel 4.3.1: (İnsuyu Mağarası) 

•Burdur Saat Kulesi

•Bucak Kremna Antik Kenti

•Bucak İncir Han

•Ağlasun Sagalassos Antik Kenti

•Gölhisar Kibyra Antik Kenti

Tarihi Mekânlar

•Burdur Gölü

•Burdur İnsuyu Mağarası

•Yeşilova Salda Gölü

Doğal Güzellikler

•Burdur Arkeoloji Müzesi

•Burdur Doğa Tarihi Müzesi

Müzeler

•Burdur Bakibey Konağı

•Burdur Mısırlılar Evi

•Burdur Taş Oda Konağı

Kültürel Mekânlar

•Burdur: Aziziye Yaylası

•Bucak: Kestel Yaylası

•Çeltikçi: Demirli Yaylası

•Ağlasun: Akdağ Yaylası

•Gölhisar: Armutlu Yaylası, Böğrüdelik Yaylası

•Yeşilova: Eşeler Yaylası

•Kemer: Akpınar Yaylası

•Altınyayla: Kırkpınar Yaylası

Yaylalar
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 

 

 
Şekil 4.3.3:  (Şehrimizin Somut Olmayan Kültürel Miras Örnekleri) 

 

 

Halıcılık

Yağlı Güreş

Kaşıkçılık

SemercilikDokumacılık

Yorgancılık

Oya ve 
Oyacılık 

• Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO) tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, 

kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 

bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde 

tanımlanmaktadır. 

• Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve 

tarihiyle etkileşimine bağlı olarak sürekli gelişir. Bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu 

verir. Böylece kültürel çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunur.  
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OKUMA PARÇASI (LİSİNİA “GÖNÜLLÜ DOĞA KORUYUCUSU”)

 

 

 

 
Görsel 4.3.2: (Lisinia) 

Lisinia “Gönüllü Doğa Koruyucusu”  

Lisinia Doğa Projesi'nin temelleri 2005 yılında Burdur Gölü'nün kıyısında atılmıştır. 
Bölgenin eski çağlardaki adı, Pisidya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Lisinia'dır. Merkez, 
adını buradan alır. (Lisinia: Doğan ve batan güneşin, ay ışığının sudaki pırıltısı anlamına gelir.) 

Kurulduğu yıldan beri gelişerek çeşitlenen Lisinia, 9 farklı alt projesi ve gönüllülerinden 
aldığı güç ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu projeler; 

1. Zararlı kimyasallar ve kansere karşı proje, 
2. Ekolojik üretim ve doğa dostu tarım uygulamaları projesi (doğal, bitkisel üretimler, 

sebze ve meyve bahçeleri), 
3. Türkiye'ye ait bitki türlerinin ve yerli hayvan üretimi ve gen muhafazası projesi (Eski 

yerli tohumlardan üretilen sebze ve meyveler her yıl yenileniyor), 
4. Yaban hayatı ve iyileştirme merkezi projesi (Hasta ve yaralı yaban hayvanlarını 

tedavi ve iyileştirmenin ardından tekrar doğaya bırakılıyor), 
5. Kullanılan enerji yöntemlerinin doğada yaptığı zararlı etkiler ve yenilenebilir enerji 

yöntemleri projesi (rüzgâr, güneş vb.), 
6. Gönüllü doğa korucusu projesi, bir doğa eğitimi projesidir. 

(Küçük yaşlardan itibaren ihtiyacımız kadar tüketmeyi, doğanın canlılar için önemini ve 
doğamıza sahip çıkmayı her yaştan insanımıza görsel olarak anlatmayı hedefliyor.) 

Lisinia projesi kuruluşundan şu ana kadar 120 binin üzerinde ziyaretçi ve 5 binin 
üzerinde yabancı gönüllü ağırlayarak dünyada kabul görmüş bir proje niteliğindedir.  

https://www.lisinia.com/tr/projeler/76-gonullu-doga-koruyucusu.html
https://www.lisinia.com/tr/projeler/76-gonullu-doga-koruyucusu.html
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TURİZMİN “ŞEHRİMİZE” KATKILARI NELERDİR/NELER YAPILABİLİR? 

Burdur’da çeşitli alanlarda yapılabilecek turizm türleri sayesinde, turizmde çalışmak 

için özellikle Antalya bölgesine giden genç nüfusu, Burdur’da tutarak göçü engellemek 

mümkün olabilecektir.  

Ağlasun ilçemizde yapılacak kırsal turizm projeleri sayesinde hem yörenin tanıtımı 

yapılacak hem de turizmin gelişmesi sağlanacaktır. 

Antalya’dan yapılan günübirlik turlarla gelen turistlere Ağlasun’da faaliyet gösteren 

TATUTA (Tarım, Turizm, Takas) çiftliklerinde ve Sagalassos yayla evlerinde konaklama 

sağlanabilir. Ayrıca, köy evlerinin konaklama amacıyla turistlerin kullanımına açılabilmesi için 

yöre halkının turizm konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bölgede doğa tabanlı turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı için çaba harcanmalı, bu konuda 

faaliyet gösteren gönüllü örgütler desteklenmelidir.  

Örnek; Karakent Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde organik 

tarım yapılarak organik ürünlerin satılabileceği mekânlar yaygınlaştırılmalıdır. 

Yerel halk tarafından yapılan tarhana, reçel, pekmez, ceviz ezmesi gibi yöresel ürünler 

turistlere sunulabilir ve böylece yöre halkının geliri arttırılabilir.  

Belediye, üniversite, kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların iş birliği içerisinde 

çalışmasıyla bölgede turizm bakımından çekicilik oluşturulabilecek yöresel el sanatlarının 

kaybolmaması için gerekli çabaların gösterilmesi gerekmektedir.  

Yöresel festival ve etkinliklere ağırlık verilmelidir. Uluslararası Burdur Gölü Satranç 

Turnuvası, Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri, Yeşilbaşköy Kiraz Festivali ve Geleneksel Dirmil 

Altın Sipsi Yağlı Pehlivan Güreşleri bu etkinliklerden bazılarıdır. Etkinlik sayısının artması 

yörenin tanıtımı ve yöresel ürünlerin pazarlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Burdur şehri kırsal alanları, kırsal turizm kapsamında çiftlik turizmi, tarım turizmi, kuş 

gözlemciliği ve yayla turizmi vb. gibi alternatif turizm türleri için uygun alanlardır. Ayrıca bu tür 

turizm kolları için büyük yatırımlara gerek yoktur ve kısa vadede yöre halkına gelir sağlayabilir.  

Burdur şehrinde turizmin gelişebilmesi ve hak ettiği yere ulaşabilmesi için, kırsal 

alanlarda yapılabilecek alternatif turizm türlerini hayata geçiren, yerli ve yabancı turistlere 

odaklanan bir turizm politikasının ve buna ilişkin akademik çalışmaların ve ayrıca turizm 

projelerin yapılması faydalı olacaktır. 

 

 

 



86 
  

SIRA SİZDE 

Aşağıdaki soruları uygun cevaplarla çizerek eşleştiriniz. 

 

 

 

 

Yöresel Hediyelik Eşyalar Tasarlıyoruz. 

 Lavanta çiçeklerini ya da gül yapraklarını küçük bez ya da keten torbalar 

içerisine koyup hazırlıyoruz. Üzerini süsleyip arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. 
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BURDUR’DA ULAŞIM VE İLETİŞİM 

 

 

 

 

KARA YOLU ULAŞIMI:  

 Burdur, İç Anadolu ile Ege Bölgesi, Akdeniz ile Ege Bölgesi arasında karayolları 

bağlantısını sağlayan il konumundadır. Burdur; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Denizli 

karayolları arasında merkezi bir konumdadır. İstanbul-Ankara- Antalya karayolu üzerindedir. 

DEMİR YOLU ULAŞIMI:  

 
Görsel 4.4.1: (Burdur Tren Garı) 

İzmir, Ankara, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli ve İstanbul'a demir yolu ile bağlı olup 

günümüzde sadece yük taşımacılığı için kullanılmaktadır. 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur’da ulaşım için kullanabileceğimiz ulaşım 

şekillerini ve acil durumlarda arayabileceğimiz telefon 

numaralarını öğreneceğiz.  

 

Hazırlık Çalışması 

 Burdur’dan İstanbul’a seyahat etmek isterseniz ulaşım seçenekleriniz neler olabilir? 
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DENİZ YOLU ULAŞIMI:  

Burdur’un denize kıyısı olmadığı için üretilen ve ihraç edilen ürünlerin büyük çoğunluğu 

Antalya limanından deniz yolu ile gönderilir. 

HAVA YOLU ULAŞIMI:  

 Hava ulaşımı 25 km uzaklıkta bulunan Isparta Süleyman Demirel Hava Limanından ve 

130 km uzaklıktaki Antalya Hava Limanıyla gerçekleşmektedir. 

 

 
Görsel 4.4.2: (Süleyman Demirel Havaalanı) 
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TÜRKİYE’DE ACİL DURUM NUMARALARI 

 

Tüm acil durum numaraları 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında tek bir numarada toplanmıştır. 
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ÜNİTE 5 

ŞEHRİMDE BEN 
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ÜNİTE 5-ŞEHRİMDE BEN 

 

 

 

 

KONULAR 

1. Tuvaldeki Burdur 

2. Küçük Seyyah Burdur’da 

3. Gönüllerde İz Bırakanlar 

4. Teke Yöresi Kültürü 

5. Burdur Ağzı 

6. Burdur ve Medya 

7. Yerel Müzik Kültürümüz 

8. Takvim Yapraklarında Burdur 

9.Gelecekteki Burdur 

10. Burdur’da Spor 

NELER ÖĞRENECEĞİZ? 

 Burdur’umuzun bize sağladığı kültür ve sanat imkânlarını öğreneceğiz. 

 Şehrimizin tarihi ve kültürel mekânlarını öğreneceğiz. 

 Burdur’umuzun önemli simalarını öğreneceğiz. 

 Şehrimizin somut olmayan kültürel miraslarına kapı aralayacağız. 

 Yöremizin ağız özelliklerini fark edeceğiz. 

 Burdur’daki medya faaliyetlerini inceleyeceğiz. 

 Burdur’un tınısına kulak vereceğiz. 

 Şehrimizin renkli günlerini öğreneceğiz. 

 Burdur’umuzun eğitim ve spor imkânlarını öğreneceğiz. 
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TUVALDEKİ BURDUR 

  

 

 
Görsel 5.1.1: (Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Merkezi)

 Her şehrin kendine özgü bir rengi bir dokusu vardır. İnsan, ürettiği kültürel 

malzemelerle, şehirlere ait bir kimliğin oluşmasında başrol oynar. Şehirler; fotoğraf, resim, 

karikatür, tiyatro, sinema, edebiyat ve müzik gibi kültürel faaliyetler sayesinde nefes alır. Biz 

de bu bölümde şehrimize nefes aldıran mekânlar ve etkinlikler üzerinde duracağız. 

 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur’un bize sunduğu kültür- sanat imkânlarını 

öğreneceğiz. 

 

Hazırlık Çalışması 

 Burdur’u anlatmak için hangi sanat dalını (fotoğraf, resim, şiir, karikatür…) tercih 

ederdiniz? 
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BURDUR’DA SANAT 

 
Görsel 5.1.2: (Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin ile Şiir ve Müzik Dinletisi) 

Burdur, kültür ve sanatın beşiği olan bir şehirdir. Şehrimizde bulunan kültür-sanat 
merkezleri; sergi, konser, tiyatro, söyleşi ve sempozyum gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. 
Şehrimiz bu mekânlardaki kültürel ve sanat etkinliklerle nefes alır. 

Şehrimizin nefes aldığı bazı kültür ve sanat merkezleri: 

 Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Merkezi 

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu 

 Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi 

 Burdur Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu 

 

Fotoğraf Tutkunları Haydi Burdur’a… 

Burdur’un tarihi ve doğal güzellikleri açısından zengin bir şehir olması, fotoğraf 
sanatında Burdur’u ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Fotoğraf sanatçısı makinesini eline 
aldığında şehrimizde güzel fotoğraflar çekmekte hiç zorlanmayacaktır. Çünkü Burdur’umuz, 
eşsiz manzaralarını fotoğraf sanatçılarının beğenisine sunmaya çok hevesli ve paylaşım 
konusunda son derece cömerttir. Şehrimiz bu cömertliğinin yanında birçok gizemli güzelliği de 
coğrafyasında barındırmaktadır. Bu güzellikler fotoğraf makinelerinin ışığında aydınlatılmayı 
beklemektedir.  Onun içindir ki şehrimizde fotoğraf yarışmaları ve fotoğraf sergileri 
yapılmaktadır. 
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İşte, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında objektiflere 

takılan güzellikler 

  
Görsel 5.1.3: (BAKA Fotoğraf Yarışması Derece Alan Fotoğraflar)  

 

ŞİİR BURDUR’DA 

İn, bir hızda güneye Burdur'a 
Gül topla oradan bana bir yumak; 
Bir halı çiçeği de yeter. 
Yalnız ikisi de al olmalı, kan gibi al 
Burada bana her al, büyük bir bayrak.   

İbrahim Zeki BURDURLU 
(Kaynakça: http://www.siirleri.org/siir/5281/Spikere.html) 

Burdur, kelimelerin dans ettiği ve efsunlu kelimelerin hayat bulduğu bir şehirdir. Çünkü 
Burdur, Mehmet Akif Ersoy ile özdeşleşmiştir. Bu bakımdan Burdur ile şiir arasında yoğun bir 
ilişki vardır. Mehmet Akif Ersoy’dan mı bilinmez, her zaman şehrimizde şiire karşı bir yakınlık 
olmuştur. Bunun içindir ki şehrimizde şiir dinletileri, yazar ve okur buluşmaları 
düzenlenmektedir. 

 
Görsel 5.1.4: (Bestami Yazgan İmza Günü ) 
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GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 

İlimizde Geleneksel Türk Sanatlarından 
ebru, hat, seramik, minyatür, dokumacılık ve 
ahşap oymacılık alanında eğitimler 
düzenlenmektedir. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi 
ve Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi bu 
eğitimlerin verildiği yerlerden bazılarıdır. 

 
 

Görsel 5.1.5: (Hat Sanatı) 

 

 

 

 

 
Görsel 5.1.6: (Resim Sergisi) 

 
Görsel 5.1.7: (Resim Sergisi) 

 

Bunları Biliyor musunuz? 
  Stendhal sendromu (Sanat Zehirlenmesi): Bir 

sanat eserinin güzelliği ve ihtişamı karşısında kendinden 
geçme veya bayılma hali olarak ifade edilen geçici durum 
diye tabir edilen ve bilim adamları tarafından geçerliliği 
araştırılan durum. 

(https://www.bilgiustam.com/stendhal-sendromu-
nedir/) 

https://www.bilgiustam.com/stendhal-sendromu-nedir/
https://www.bilgiustam.com/stendhal-sendromu-nedir/
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SIRA SİZDE 
Şehrimizdeki sinema ve tiyatro faaliyetlerini araştırıp 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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KÜÇÜK SEYYAH BURDUR’DA 

  

 
 

 
Görsel: 5.2.1 

 

KÜÇÜK SEYYAH BURDUR’DA 

 

 
 
 
 
 

Neler Öğreneceğiz? 

 Şehrimizin kültür ve sanat imkânlarını öğreneceğiz. 

 

Hazırlık Çalışması 

 “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” Tartışınız. 

 Bir seyyah olsaydınız Burdur’da nereleri gezmek isterdiniz?  

 

Merhabalar. Benim adım Mehmet. 1611 yılında İstanbul Unkapanı’nda Derviş 

Mehmet’in oğlu olarak dünyaya geldim. Ben bir seyyahım. Seyahatname adlı bir kitap 

yazmak için yıllar önce bir yolculuğa çıktım. Ancak yolculuğum esnasında tuhaf bir 

şekilde zaman tünelinde kayboldum ve buralara kadar geldim. Şu an içinde 

bulunduğumuz zaman dilimine uyum sağlamakta zorlanıyorum. Beraber Burdur’un 

başlıca tarihi mekânlarını inceleyelim mi? 

Bize bir harita lazım… 
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Harita 5.2.1: (Burdur Turizm Haritası) 

 

HAYDİ, GEZMEYE BAŞLIYORUZ 
 

HÖYÜKLER 

 

İlk olarak höyüklerimizi gezelim. Gezimize başlamadan önce de höyük neymiş 
öğrenelim. 

Höyük: Eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş haline verilen 
isimdir.  Burdur tarih öncesi devirlerden bu yana insanlığa kucak açmıştır. Bunun en büyük 
kanıtı ilimiz sınırları içinde bulunan Hacılar, Kuruçay, Höyücek Höyükleridir. İnsanlığın tarih 
öncesindeki yansımalarını bu höyüklerimizde görmekteyiz.  

İşte tarih öncesi devirlerden Burdur'a miras kalan eserler ve bu eserlerin çıkartıldığı 
höyüklerin krokisi. 
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Görsel 5.2.2: (Hacılar Höyüğünde Çıkan Eserler) 

 
                                                                                                                  Harita 5.2.2: Höyük (Hacılar- Kuruçay) 
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İkinci Durağımız Antik Kentler 

ANTİK KENTLER 

İmparatorların Gözde Şehri Sagalassos 

Sagalassos, Ağlasun ilçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1500-
1700 metre yüksekliğinde kurulmuş bir kenttir. Sagalassos Pisidia bölgesinin Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde en önemli şehirlerinden biridir. Şehirde bulunan yapıların büyük bir 
çoğunluğu Roma Dönemi’ne aittir. Sagalassos’un batılılar tarafından ilk keşfi 1706 yılında 
Fransız gezgin Paul Lucas tarafından yapılmıştır. 

 

 
                                                      Görsel 5.2.3: (Sagalassos Antik Kenti, Antoninler Çeşmesi) 
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Kahraman Savaşçıların ve Hızlı Atların Şehri Kibyra 

Kibyra, Gölhisar ilçesinin hemen batı yamacındaki alçak tepeler üzerinde yer 
almaktadır. Kibyra antik kentinin, yerleşim alanı oldukça büyüktür. Kibyra birbirinden derin 
yarlarla ayrılan hâkim üç tepe üzerinde oturmaktadır. Yapılar; simetrik düzenlenmiş, tepeler 
teraslanarak göl ve ova manzarasına hâkim konumda ve hiçbir yapı bir diğerinin manzarasını 
kesmeyecek biçimde yerleştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Görsel 5.2.4: Kibrya (Gölhisar) Medusa Mozaiği 
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Kremna Antik Kenti 
Bir diğer görkemli antik kentimiz Bucak 

ilçesi Çamlık Köyü sınırları içindedir. Aksu 
(Kastros)  Vadisi’ne hâkim bir tepe üzerinde 
Pisidialılarca kurulmuştur. Önemli bir Pisidia 
şehridir. Kremna ismi, Grekçe “uçurum” 
anlamına gelmektedir. 

Kentte ayakta kalabilen yapıların belli 
başlıları Roma Dönemine ait olanlardır. Şehrin 
etrafı iki metre genişliğinde, 7-8 metre 
yüksekliğinde surla çevrilidir. Kentte ortaya 
çıkarılan eserler Burdur Müzesi Kremna 
bölümünde sergilenmektedir. 

  
Görsel 5.2.5: (Kremna Antik Kenti Kalıntıları) 

 
Biraz da konak, camii ve kervansaraylarımızı gezelim. 

KONAK, CAMİİ VE KERVANSARAYLAR 

BAKİ BEY KONAĞI 

 
Görsel 5.2.6: (Baki Bey Konağı) 

İlk durağımız Baki Bey Konağı. Burdur 
merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba 
caddesindedir. 17. yy. Osmanlı sivil 
mimarisinin en güzel örneklerindendir. 
Kültür Bakanlığı tarafından 
kamulaştırıldıktan sonra 1988 yılında 
restorasyonu tamamlanmıştır. Baki Bey 
Konağı, Koca Oda adıyla da bilinir.  

Konağın en göz alıcı odası Başodadır. 
Konak genel olarak motiflerle süslenmiştir. 
Motifler bütünüyle devrin bitkisel 
süslemelerini yansıtırlar. Bütün bu altın ve 
gümüş kaplamalar, ahşap işçiliği ile kalem işi 
denilen boyalı süslemeleriyle ender 
rastlanan güzellikte bir başoda ortaya 
çıkarmıştır.  

 

Başodadan sonra yan yana eyvana ve içten birbirine açılan iki küçük oda yer alır. Gerek 
malzeme ve gerekse süsleme yönünden sade olmakla birlikte altın-gümüş varak kaplamalı ve 
kalem işi olarak yapılan süslemeler göze çarpar. Orijinalinde evin devamında en az bir odanın 
daha olduğu düşünülmektedir. Ancak yıkılarak yok olmuştur. 

2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Burdur Valiliği arasında yapılan bir protokol 
ile bakım ve teşhiri valiliğimize devredilen konak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine 
sunulmuştur. 
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MISIRLILAR EVİ 

İkinci durağımız Mısırlılar Evi. Burdur Merkez Oluklaraltı Caddesi’nde yer almaktadır. 
Hinnaplı ev olarak da adlandırılmıştır. Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır.  

19. yy. yapısıdır. İki katlı, taş temel üzerine yapılmış olup çatısı alaturka kiremit ile 
örtülmüştür. Alt katta kışlık odalar ve kiler, üst katta ise ortadaki ince uzun sofaya açılan dört 
oda yer almaktadır. Tavanlar ahşap işlemelidir. Bol sayıda pencereler ışıklandırmayı sağlar ve 
ahşap kepenklidir.  

 
Görsel 5.2.7: (Mısırlılar Evi) 

 
 

 
 

 

 

SIRA SİZDE 
Mısırlılar evinin mimarisi hakkında düşüncelerinizi 

yazınız.. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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TAŞ ODA 

Üçüncü durağımız Taş Oda. Burdur Merkez Pazar Mahallesi’ndedir. 17. yy. dan kalma 

Osmanlı sivil mimari örneklerinden biridir. Kınalı Aşiretinden Emin Bey tarafından 

yaptırılmıştır. Kültür Bakanlığınca 1978 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmış ve 1988 

yılında da bitirilmiştir. Bina iki katlıdır. Birinci kat taş, ikinci kat kerpiç ve ahşap yapı 

malzemesi ile inşa edilmiştir. Ev, bahçenin batı kısmına yerleştirilmiştir. Birinci kata çıkışı 

sağlayan merdiven sahanlığının altı, aynı zamanda çeşmedir. Kesme taş bloklardan yapılan 

bu çeşme, bugün de kullanılmaktadır. Evin zemin katında sivri kemerli ahırdan başka, iki 

büyük, bir de küçük oda vardır. 

 

 

 
 

SIRA SİZDE 
Baki Bey Konağı’nın karşısındaki tarihi konağın adını 

biliyor musun? 

Görsel 5.2.8: (Taş Oda) 
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BAŞLICA TARİHİ CAMİLERİMİZ 

ULU CAMİ 

Sıradaki durağımız Ulu Cami. Şehir merkezinde bulunan camiyi vakıf kayıtlarına göre 
Hamitoğlu Dündar Bey yaptırmıştır. 1914 depreminde yıkılan minaresinin yazıtında hicri 
1300'de yaptırıldığı yazılıdır.  

Doğu, kuzey ve batısında üç kapısı vardır. İçten yarım kubbelidir. Ahşap tavanlı ve kiremit 
çatılıdır.  Selçuklu ve beylikler dönemi Ulu camilerinde görülen mimari özelliklere uygun 
olarak yapılmıştır. Şehir merkezinde bulunan en büyük tarihi camidir. 

 

 

 

 

 
Görsel 5.2.9: (Ulu Cami) 

Şehrimizde bildiğiniz tarihi camileri yazınız. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  



106 
  

DENGERE CAMİ 

Sıradaki durağımız Dengere Cami. 
Çavdır'a bağlı Bölmepınar adı ile bilinen 
Dengere köyündedir. Selçuklu ve Beylikler 
Dönemi ahşap direkli, toprak damlı 
camilerin Osmanlı Dönemi'nde yapılmış 
örneklerindendir. Kitabesi olmadığından 
kim tarafından ve ne zaman yapıldığı belli 
değildir. Dengere Cami'nin duvarındaki 
taşlardan birine 1661 tarihi kazınmıştır. 

Cami minaresi ve şadırvanı ile 
birlikte bir bütün teşkil etmektedir. Kare 
planlıdır. Caminin ortasındaki dört direk 
çatısını tutmakta ve camiyi üç bölüme 
ayırmaktadır. 

 
 

 
Görsel 5.2.10: (Dengere Cami) 

 

BURDUR İNSUYU MAĞARASI 

 

 
Görsel 5.2.11: (İnsuyu Mağarası Sarkıt ve Dikitler) 

İhtişam, görkem ve gizem 
insana mistik bir görüntü sunar. İşte 
bu görsel şölenin buluştuğu yerdir 
İnsuyu Mağarası. 

Burdur Antalya karayolu 
üzerinde, Burdur’a 13 km uzaklıkta 
bulunan ve ülkemizde turizme açılan 
ilk mağaralardandır. (1965) Mağara 
597 metre uzunluğunda olup, deniz 
seviyesinden 900 metre 
yüksekliktedir. 

İnsuyu Mağarası’nda, karstik 
yapının zamanla erimesi sonucu 
oluşan sarkıt ve dikitler mağarada 
muhteşem görüntüler 
oluşturmaktadır. Ayrıca, girintili 
çıkıntılı çeşitli yönlere açılan dehlizler 
bulunmaktadır. Mağaranın suyu 
karbonatlı maden suyudur.  

 

 
 
 

http://burdur.ktb.gov.tr/Resim/213706,dengere-camii-kapisi.png?0
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OKUMA PARÇASI (BURDUR CANAVARI) 

 

 
 

İNCİR HAN 

 

Yol ve yolcu güvenliğine önem veren 
ecdadımız ülkemizin birçok yerine han ve 
kervansaray yaptırmıştır. Bu yapılardan biri de 
Bucak ilçesinin 6 km batısında İncirdere köyü 
yakınında bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu 
sultanlarından II. Gıyasettin Keyhüsrev Bin 
Keykubat tarafından 13. yy. da yaptırılmıştır. Avlu 
kısmı tamamlanmamasına rağmen ahır bölümü 
hâlâ ayaktadır. Han'ın ilk bakışta dikkati çeken 
kısmı kitabeli taç kapısıdır. Dikdörtgen şeklindeki 
kapının ortasında istiridye kabuğu şeklinde kemerli 
bir ana girişi vardır. Han, avlulu ve kapalı mekân 
olarak iki kısımdan oluşmaktadır 

 
Görsel 5.2.12: (İncirhan) 

 
 

BURDUR CANAVARI 

Mustafa Koçay hatıratında İnsuyu Mağarası içerisinde sürünerek ilerlerken 
korkup geri dönmesine neden olan olayı şu şekilde anlatır: 

"İn/Mağara ağzından içeri girdiğinizde 15 metre kadar gidildiğinde kanal 
ikiye ayrılır. Karşı ve sağ tarafa giden kanal, acı su kanalıdır. Karşıya vardığınızda yol 
kesilir. İki metre yükseklikte ve bir insanın sürünerek gidebileceği şekilde bir yol var. 
Bu yoldan bir gün elimde elektrik feneri olduğu halde sürüne sürüne gitmek istedim. 
Beş metre kadar gittikten sonra bir yığın kemikle karşılaştım. O anda bana bir ürkme 
geldi. Burada bu kemiklerin yabani ve büyük bir hayvanın getirdiği ve içerde 
bulunması ihtimali vardı. Esasen yatarak ve sürüne sürüne girdiğim bu delikte 
herhangi bir hareket yapma imkânsızdı. Bu yüzden geri geriye ve yatarak sürüne 
sürüne geri çıktım." 

Bu hatıra, akıllara geçmişte Burdurlular arasında efsane olarak dilden dile 
dolaşan Burdur Sırtlanı/Canavarını akla getirmektedir. Fransız gezgin Paul Lucas'ın 
1714 tarihinde Burdur'a ikinci kez geldiğinde gördüğü ve resmettiği, bugün nesli 
tükenmiş olan "Burdur Canavarı"; acaba 1930'lu yıllarda İnsuyu Mağarası'nı 
kendisine mesken mi tutmuştu? 

 
 (Koçibay, O. 8 Ekim 2016 tarihli Yenigün gazetesindeki yazısından (sf.5.) derlenmiştir.) 
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BURDUR MÜZESİ 

 

Zengin bir kültürel ve tarihsel birikime sahip 
olan Burdurlular 1950’li yılların ortalarına doğru bu 
birikimlerini sergileyebilecek bir müze arayışına 
girdiler. Böylelikle müzenin kuruluş fikrinin temelleri 
atılmış oldu. 1957-1960 yılları arasında Hacılar’da 
yapılan kazılar dünyanın ilgisini çekmeye başladı ve 
Burdur Müzesi resmen 1963 yılında kuruldu. Zengin 
bir arkeolojik potansiyele sahip olan ilimiz kısa bir 
zaman içerisinde müzesini geliştirerek ülkemizdeki 
sayılı müzeler içerisinde belli bir yere gelmiştir. 1992 
yılında müzenin batı kısmı kamulaştırılarak müzeye 
dâhil edilen alan ile genişleyen müze, günün 
gereksinimine uygun olarak yeni teşhir salonları ve 
eski eser depoları ile genişletilmiştir. Bu müzedeki 
tarihi eserlerden etkilenmemek elde değildir. 
Heykeller olanca ihtişamıyla bir anda karşınıza 
çıktığında tarihi bir karakterin yeniden canlandığı 
hissine kapılabilirsiniz.  

Görsel 5.2.13 (Burdur Müzesi Hadrian Büstü) 

 

 
Görsel 5.2.14: (Burdur Müzesi) 
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SAAT KULESİ 

 

Eski devirlerde kişisel saat 

kullanımı günümüze göre yaygın değil 

ve hatta zengin kesim için bile lükstü. 

Saat mekanizmalarının Avrupa’dan 

ülkemize geliş zaman aralığı 17. 

yüzyılın sonuna doğru olmuştur. 

Tarihte Burdur için ilk ve tek olma 

özelliği taşıyan saat kulesinin 1830 

yılında şimdiki Pazar Mahallesi Yukarı 

Çarşı esnafı tarafından yaptırıldığı, ilk 

inşaa yerinin şimdiki yerinden kısmen 

batıda olduğu bilinmektedir. 1914 

depreminden sonra dönemin Yukarı 

Pazar esnaflarından Buharalıoğlu Hacı 

Ali Demir tarafından 1936-37’de tekrar 

inşa edilmiştir. 

  
Görsel 5.2.15: (Saat Kulesi) 

 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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GÖNÜLLERDE İZ BIRAKANLAR 

 

 
 

 
 

Gül, çiçekler arasında gerek kokusu ve gerekse de güzelliği ile ayrı bir yere sahiptir. 
Burdur’umuz da tıpkı güller gibi birçok önemli şahsiyeti bağrında yetiştirmiştir. İşte onlardan 
bazılarını sizler için derledik. 

  İbrahim Zeki Burdurlu, Türk edebiyatına şiirleriyle damgasını vurmuş bir yazar ve 
şairdir. Fakir Baykurt, edebiyatımızın önde gelen yazarlarından biridir. Ahmet Yamacı, 
bağlamasıyla gönüllere taht kuran bir saz ustasıdır. Hamit Çine, Osman Sınav, Sümer Ezgü, 
Ferhat Erdem gibi ömürlerini sanata adayan memleket sevdasına gönül veren şahsiyetlerin 
ortak noktası Burdur’un suyunu içmiş olmalarıdır. Bu bölümde Burdur’umuzun yetiştirdiği, 
sanatçı, yazar, şair ve sporcuları öğreneceğiz.  

 

İşte gönlümüzde iz bırakanlardan bazıları: 

İBRAHİM ZEKİ BURDURLU 

İbrahim Zeki Burdurlu 1922 yılında Burdur’da doğan 
yazar ve şairdir. Bir Burdur sevdalısı olan İbrahim Zeki, 
yazılarında asıl soyadı olan “Öcal” yerine Burdurlu sıfatını 
kullanır. Resmiyetin dışında “İbrahim Zeki Burdurlu “olarak 
bilinir. 

İbrahim Zeki tam bir dil işçisidir. Yazılarını, 
örümceğin ağ ördüğü titizlik ve sabırla işler. Düzenden taviz 
vermeyen bir sanat anlayışıyla yazılarını yazan bir Burdur 
sevdalısıdır. 

 
 

Görsel 5.3.1: (İbrahim Zeki 

BURDURLU) 

 
 

Neler Öğreneceğiz? 

 Şehrimizin yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri, sanat, edebiyat, 

müzik ve bilim insanlarını tanıyacağız. 

 
Hazırlık Çalışması 

 Bir şehri temsil etmek ne demektir? Tartışınız. 

 Şehrimizi hangi alanda temsil etmek isterdiniz? Tartışınız. 
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FAKİR BAYKURT 

 

Fakir Baykurt 15 Haziran 1929 tarihinde Yeşilova 

ilçesine bağlı Akçaköy’de doğdu. Asıl adı Tahir’dir. Kavacık 

ve Dereköy’de öğretmenlik yapmıştır. En bilindik eseri 

“Yılanların Öcü” adlı romanıdır. Fakir Baykurt’un Yılanların 

Öcü adlı yapıtı 1961’de Metin Erksan, 1985’te Şerif Gören 

tarafından filme çekilmiştir. 

 

 
Görsel 5.3.2: (Fakir BAYKURT) 

 
 

HAMİT ÇİNE 

 

 
Görsel 5.3.3: (Hamit ÇİNE) 

4 Nisan 1926 tarihinde 
Burdur’da dünyaya gelmiştir. Adı 
Hamitoğulları beyliğinden 
gelmektedir. Çine Köyü’nde yaşayan 
babası bağlama üstadıdır. İlk bağlama 
deneyimine tarlalarda yetişen 
süpürgelik bitkisinin elyafını kaldırıp, 
arasına çöp koyarak, ondan melodiler 
çıkararak başladı. İlkokulda armonika, 
ortaokulda ise bağlama çalmaya 
başladı.  

1989 Yılında “Burdur’dan Damlalar” isimli Halk Bilimi hakkındaki çalışmasını ve “Üç 
Telli Bağlama Metodu” kitabını yayımladı. Yurt çapında düzenlenen sempozyumlarda 
bildiriler sundu. Yurtdışında birçok ülkede özellikle Teke Yöresi’nin müziğini tanıttı. 
İngiltere’de bir yarışmada 29 ülkenin sazları içinde en beğenilen saz olmasına rağmen üç telli 
ile ikincilik verildi.  

Başlıca Derlediği Eserler: 

Serenler Zeybeği (Burdur),  Akkoyunum Yüz Olsa (Burdur), Avşar Zeybeği (Burdur), 
On İkidir Şu Burdur’un Dermeni (Burdur), Yayla Yolları (Burdur), Erik Dalı (Dirmil-Burdur). 
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OSMAN SINAV 

Osman Sınav 1956 yılında Burdur’da 
doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve 
tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon 
eğitimi aldı. 500’ü aşkın reklam filminin yapımında 
görev aldı. 

Yönetmeni veya yapımcısı olduğu bazı 

yapıtları şunlardır: Sakarya-Fırat, Acı Hayat, Kurtlar 

Vadisi, Ekmek Teknesi, Deli Yürek: Bumerang 

Cehennemi 

 
Görsel 5.3.4: (Osman SINAV) 

 

 
 

SÜMER EZGÜ 

1960 yılında doğdu. Burdur Lisesini bitirdi. Lise 
yıllarında halk oyunlarına ilgi duydu. Ankara 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Akademisinden mezun oldu. 1981 yılında TRT'nin 
açtığı sınavı kazandı. TRT ve Kültür Bakanlığı arşivlerine çok 
sayıda türkü derledi. 1991 yılında ilk albümü "Esen Yeller'i 
çıkardı. 1998 yılında "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" isimli 
programı hazırlayıp sundu. 2000 yılında 13 bölüm devam eden 
“Milli Eğitim Bakanlığı Liselerarası Halk Oyunları Yarışması” 
programını hazırlayıp sundu. 2004 yılında ‘'Ferayi’' türküsünün 
işlendiği 'Türkü Filmi'nde başrol oynadı.  Daha sonraki yıllarda 
radyo ve televizyonlarda çeşitli çalışmalarda bulundu. 

 
Görsel 5.3.5: (Sümer EZGÜ) 

 

YASEMİN ZENGİN 

Burdur’umuzun yetiştirdiği sporculardan olan Yasemin 
Zengin Burdur’un Çine köyündendir. Sporcumuz, 2013 yılında 
Fransa'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ 
Koşusu'nda milli takımla dünya şampiyonu oldu. Yasemin 
Zengin, 15 Ağustos'ta Romanya'nın Buşteni kentinde yapılan 
Genç Bayanlar 4800 metre Dağ Koşusu Balkan 
Şampiyonası'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla ise 
ikincilik kürsüsüne çıktı. Yasemin Zengin yurtiçinde de çeşitli 
dereceler elde etti. Sporcumuz hem kendi köyünde hem de 
ilimizde genç sporculara esin kaynağı olmaktadır. 

 
Görsel 5.3.6: (Yasemin ZENGİN) 
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FERHAT ERDEM 

 

Burdurlu sanatçıları anlatırken Ferhat Erdem’den 
bahsetmemek olmazdı. İlimizin karakteristik müzik aletlerinin 
başında gelen sipsinin üstadı, kavala büyülü nefesiyle hayat 
veren, üflemeli çalgılarda mahir bir sanatçımızdır. Eee insan 
Burdurlu olur da ruhunun derinliklerinde sipsi sesi yankılanmaz 
mı hiç? Burdur’un Altınyayla ilçesinin Çatak köyünde 10 Mayıs 
1963 tarihinde doğan sanatçımızın TRT Türk Halk Müziği 
Repertuvarı’nda derlemeleri bulunmaktadır. Sanatçımız Ankara 
Radyosu’nda kaval ve sipsi sanatçılığı da yapmaktadır. 1992 
yılında Polonya’nın Bydgoszcz (Bidgajt) kentinde solo 
performansı ile dünya birinciliği elde etmiştir. 

 
Görsel  5.3.7: (Ferhat ERDEM) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SIRA SİZDE 

Şehrimizin yetiştirdiği diğer tarihi şahsiyetleri, 
sanat, edebiyat, müzik ve bilim insanlarını araştırınız. 
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TEKE YÖRESİ KÜLTÜRÜ 

  

 
 

Kültürün tanımını Türk Dil Kurumu şöyle yapar: 

“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 
bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.” 

(https://sozluk.gov.tr) 

Bir şehrin hafızasıdır kültür. Şehrin ne yediği ne içtiği, sevince ne söylediği, üzülünce ne 
yaptığıdır kültür. Kültür bir şehri şehir yapan en temel dokudur. Bu bölümde Burdur’umuza ait 
kültürel ögelere değineceğiz. 

Halk oyunları, geleneksel giyim kuşam, yemekler ve el sanatları kültürün bazı ögeleridir. 
Masallar, destanlar, efsaneler, türküler, mâniler, deyişler ve ninniler ise sözlü kültürü meydana 
getirir. Kadim bir geçmişe sahip olan şehrimiz, zengin bir kültürel dokuya sahiptir. 

 

HALK OYUNLARIMIZ 

Halk oyunları; bir milletin 
geleneksel yaşam biçimini, bazı inanışlarını, 
tabiatla ve birbirleriyle olan ilişkilerini 
müzikle birleştirerek aktarmanın bir 
yoludur. İlimizde düğünler ve nişanlar gibi 
çeşitli merasimlerde halk oyunları oynanır. 
Halk oyunları oynanırken yöremizin 
geleneksel kıyafetleri kullanılır. Halk 
oyunları ağır ve yüksek ritimli olmak üzere 
iki farklı şekilde oynanır. Yayla Yolları, 
Serenler Zeybeği, Teke Zorlatması 
geleneksel oyunlarımızdan bazılarıdır. 
 

 

 
Görsel: 5.4.1 

 
 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını 

öğreneceğiz. 

 
Hazırlık Çalışması 

 Teke Yöresi kültürü hakkında neler biliyorsunuz? 

 

https://sozluk.gov.tr/?kelime=k%C3%BClt%C3%BCr
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YÖRE MUTFAĞIMIZ 

Eğer damak tadınız gelişmişse yöremizin mutfağına mutlaka misafir olmanız gerekir. 
Teke Yöresi mutfağı oldukça gelişmiş ve zengin bir mutfaktır. Kendine has lezzetleriyle 
damaklarda tat bırakan eşsiz bir yemek kültürünün harmanlandığı sofralar vardır ilimizde. 
Kurulan sofralara önce meşhur tarhana çorbaları getirilir. Ardından Burdur şiş, testi kebabı, 
Gölhisar kavurma gibi ana yemeklere gazel böreği ve kömbe gibi hamur işleri eşlik eder. En 
tatlılarını da en sona sakladık işte meşhur tatlılarımızdan birkaçı: ceviz ezmesi, kabak helvası, 
ceviz ve haşhaş helvası, Burdur muhallebisi…  

 
                                  Görsel 5.4.2: (Burdur Şiş) 

 
Görsel 5.4.3: (Ceviz Ezmesi) 

 

HALK DİLİNDE BURDUR 

Nesilden nesile söz aracılığıyla aktarılan anonim eserler, sözlü kültürümüzü oluşturur. 
Halk hikâyeleri, efsaneler, maniler,  türküler, bilmeceler ve atasözleri bu geleneğin ürünleridir. 

Maniler: 

Mani söyleme, sözün en güzel anlamlarını kullanarak iletmek istenen mesajın doğrudan 
veya dolaylı yollarla ifade etmenin belki de en zekice yoludur. Bir manide yeri geldiğinde ayrılık 
yeri geldiğinde kavuşma sembolik ve sözün en güzel haliyle söylenir. 

Kese içinde cevizim,   
Hazır oldu çeyizim, 
Alacaksan al beni, 
Ayvaya döndü yüzüm.  
 
Altınım alay değil, 
Yüzüğüm kalay değil, 
Sen orada ben burada, 
Ayrılık kolay değil. 
 

 
 

SIRA SİZDE 
Efsaneler, halk tarafından yüzyıllardır anlatılagelen 

olağanüstü kişi ve olayların yer aldığı sözlü geleneğimizin bir 

ürünüdür. Yörenize ait bir efsaneyi araştırarak sınıfta 

anlatınız. 
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TÜRKÜLERİN DİLİNDE BURDUR 

Sevinçlerini,  hüzünlerini, ayrılık ve kavuşmalarını en uç noktada yaşayan Burdurluların 
duyguları, sözlü geleneğimizin ürünlerinden olan türkülerin oluşmasına katkıda bulunmuştur. 
Nasıl ki Çukurova’nın genç ve çelimsiz ama mangal gibi yüreği olan bir kahramanı (İnce 
Mehmet’i) var ise Burdur’umuzun da Ali Bey’i vardır. Türk kadınının azim ve başarısını anlatan 
Kezban yengesi vardır. Daha ismini saymadığımız nice türkülerin harman olduğu yerdir Burdur. 

 

OKUMA PARÇASI (TÜRKÜLERİMİZ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
SIRA SİZDE 

Sınıfınıza bir Burdur köşesi oluşturun. Oluşturmuş 
olduğunuz köşeye Teke Yöresi’ne ait hikâyeleri araştırıp 
bu köşede sergileyiniz. 

Ali Bey Türküsü: 

Ali Bey’im taştan çıktı parladı, 

 Sakalı yok, bıyığı terledi. 

 Yavuklusu karşı çıktı ağladı, 

 Gitti gençlik, der der ağlar Genç Ali. 

 

Ali Bey’im de koya koymuş fesini, 

Yüksek kayalarda duydum sesini, 

Gelinlerin de nesini tutsun nesini, 

Ali Bey’im der der ağlar anası. 
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BİLMECE- BİLDİRMECE 

Şehrimizde sorulan bilmeceleri uygun kelimelerle cevaplandırınız. 

 
Altı mermer, üstü mermer 
İçinde bir dilber oynar. 
 

 

 
Alçacık tepe  
Cıngıllı küpe 
 

 

 
Terzi görmedik elbisesi var 
Değirmen görmedik unu var 
Balta görmedik odunu var 
 

 

 
Üstü çayır biçilir 
Altı çeşme içilir 
 

 

 
Dağdan gelir daşdan gelir 
Ağzı köpüklü aslan gelir 
 

 

 

HAYDİ, OYUNA… 

Bu bölümde ilimizde oynanan bazı çocuk oyunlarını işleyeceğiz. Oyun denince, nasıl da 
heveslendiğinizi görür gibiyim. Heveslenmekte haklısınız. Çünkü ilimizde, birbirinden güzel 
oyunlar oynanmaktadır. Bu kadar eğlenceli oyunların günümüzde unutuluyor olması üzücü 
doğrusu. Ancak sizlerin sayesinde bu oyunlar yeniden oynanmaya başlanacak. İşte 
oyunlarımızdan bazıları: Elbaş Oyunu, Baş Oyunu, Yüzük Oyunu, Pabuç Almacı, Kös, Beştaş…  

YÜZÜK OYUNU: Sınıfınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyundur. Öncelikle bir ebe seçilir. 
Sınıfınızda ebe olmaya en uygun kişiyi -öğretmeninizi- seçerek başlayınız. Oyuncular ebenin 
etrafında daire oluşturur ve ellerini ebeye doğruyu uzatır. Ebe elindeki yüzüğü belli etmeden 
herhangi bir oyuncuya verir. Oyunculardan birine “Yüzük kimde? ” diye sorar. Oyuncu bilirse 
ebe o olur. Bilemezse, gerçekte yüzüğü saklayan kişiye “Kaçı yağlı kaçı yağsız?” diye sorar. 
Cevabı yanlış söyleyen kişiye ucu düğümlü mendille söylenen sayı adedince hafifçe vurulur.  
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BURDUR AĞZI 

 

Görsel: 5.5.1 

 
 

 
 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Yöremize ait ağız, deyiş ve özgün söz varlığı hakkında 

farkındalık sahibi olacağız. 

 
Hazırlık Çalışması 

 Ağız ve şive arasındaki farklar nelerdir? 

 Burdur yöresine ait olduğunu düşündüğünüz kelime veya kelime grupları 
nelerdir?  

 Burdur yöresine ait maniler nelerdir? Araştırıp sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. 
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OKUMA PARÇASI (Burdur Ağzı) 

 

 

 

 Eğlenceli bir günün sonunda zil çalmış, okul bitmişti. Okul bahçesini 
dolduran öğrencilerin çığlıkları etrafta uçuşan kuşlar gibi gökyüzüne yükseliyordu. 
İyi akşamlar dileklerini çok sevgili öğretmenlerine ilettikten sonra öğrenciler 
evlerine dağılmaya başlamışlardı. Ahmet de bu öğrencilerinden biriydi ancak 
Ahmet o gün biraz durgundu. Çünkü Ahmet’in aklı hala Türkçe ödevindeydi. 
Türkçe Öğretmeni Gülsüm Hanım bugünkü Türkçe dersinde yöresel ağız 
özelliklerini anlatmıştı. Her bölgenin kendine özgü bir ağız özelliği olduğunu 
söylemişti. Öğrencilerinden de Burdur’un ağız özelliklerini içeren bir röportaj 
hazırlamalarını istemişti. Şimdi Ahmet nereden bulacaktı yöresel ağız 
özellikleriyle konuşan birisini? Kafasındaki bu düşüncelerle evine doğru yürürken 
birden bir sesle irkildi. Bu ses, yaşlı komşusu Hatice teyzenin sesiydi. Hatice teyze 
70’li yaşlara gelmiş kendi halinde bir kadındı.  

 Hatice teyze: “Huuu! Amat olum.” 

Ahmet: “Efendi, Hatice teyze” 

Hatice teyze: “Garadenizde gemilen mi battı, ne düşünüyon ?” 

Ahmet: “Yok bir şey teyzeciğim, ödevimi nasıl yapacağımı düşünüyorum.” 

Hatice teyze: “De bakam bi neymiş o ödev?” 

Ahmet: “Öğretmenimiz, Burdur’un yöresel ağzıyla konuşan birisini bulup bir 
ropörtaj yapmamızı istedi.” 

Hatice teyze: “Aaa olum nerden bulcen öle birini. Bizim Budur’umuzda hepicimiz 
İstanbul Türkçesiyle gonuşuyoz. Sen bulaman öle birini buuda.” 

Ahmet: “Teşekkürler teyzeciğim galiba ben buldum öyle birini. Biraz daha sohbet 
edelim mi?” 

 ( Tasarım ekibi tarafından hikâyelendirilmiştir) 

 
Görsel: 5.5.2 
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OKUMA PARÇASI (Manilerimiz) 

 

 

 

 
 

 

SIRA SİZDE 

Haydi, manileri biz tamamlayalım 

Mercimeğim kile kile, 

Gel ölçelim sile sile, 

Mevla’m ağız tadı versin, 

…………………………….…… 

 

Karpuz kestim yiyen yok, 

Halin nedir diyen yok, 

…………………………….….. 

Gözün aydın diyen yok. 

Ayna koydum çayıra, 

Şavkı vurmuş bayıra, 

Göğde Allah’ın yazdığına, 

Yerde kimler ayıra. 

*** 

Ateşim var külüm yok, 

Bülbül oldum dilim yok, 

Düştüm zalim eline, 

Ah etmedik günüm yok. 
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BURDUR VE MEDYA 

 

 
 

 
 

 

BASIN  

Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların tümüdür. Ulusal ve yerel 
olarak ikiye ayrılır. Burdur il sınırlarında, ilin güncel haberleri ve köşe yazıları ile yerel gündemi 
takip ettiğimiz medya türüne yerel medya denir. Her ilde basın yayın hayatının kendine özgü 
bir gelişim grafiği vardır. Burdur’da bu grafiği matbaacılık, dergicilik, gazetecilik, görsel basın 
oluşturmaktadır.  

 

 

BURDUR MEDYA MUTFAĞI  

Burdur merkez ve ilçelerindeki gazetelerin mutfağında bizzat çalışanlar olduğu gibi 
yaygın basının muhabirliğini yapan gazeteciler de vardır. Öncelikle Burdur basınının 
mutfağında fiilen çalışan birbirinden değerli birçok medya çalışanı bulunmaktadır. 

Kanal 15 televizyonu Burdur'un tek televizyon kanalı olarak yayın hayatına devam 

etmektedir. Burdur merkezde ülke genelinde 1200’ü aşkın yerel radyo istasyonundan biri olan 

Burdur Radyo Televizyonu yayın hayatına devam etmektedir.  

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur şehrine ait yerel yayıncılığın gelişimi ve bugünkü 
durumunu öğreneceğiz. 
 

Hazırlık Çalışması 

 Çevrenizdeki basın yayın kuruluşlarını araştırınız. 
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BURDUR’DA YAYIN SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞ YEREL GAZETELERİMİZ 

 

BURDUR 
 Gül dergisi 
 Ülker dergisi 
 Burdur Halkevleri 
 Altınoluk 
 Yeşil Burdur 
 Burdur Sesi  
 Yeni Burdur  
 Fedayı Gazetesi  
 Demokrat 
 Burdur Memleket Gazetesi  
 Burdurun Sesi 

BUCAK 
 Bucak 
 Bucak Postası 
 Bucak’ta Işık 
 Oğuzhan 
 Çınar 
 Çığır 
 Ergenekon  
 Gündem 

TEFENNI 
 Yeşil Eşeler 
 Tefenni 
 Tefenni’nin Sesi 

 

BURDUR’DA YAYIN HAYATINA DEVAM EDEN YEREL GAZETELERİMİZ 

 

Akça Gazetesi  
Kuruluş Tarihi:2010 

  

 

Yenigün Gazetesi 
Kuruluş Tarihi:1954 

  

 

Oğuzeli Gazetesi 
Kuruluş Tarihi:1997 

  

 

Burdur Gazetesi 
Kuruluş Tarihi:1954 

  

 

Ses 15 Gazetesi 
Kuruluş Tarihi:2004 

  

 

Çağdaş Burdur Gazetesi 
Kuruluş Tarihi:2004 
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OKUMA PARÇASI (Burdur’dan Güzel Haberler) 
 

Burdur tarihi üzerine yaptığı geniş çaplı araştırmalarla, zengin arşivi ile bilinen, bu 
çalışmalarını yerel gazetelerde ve bilimsel dergilerde okurlarıyla paylaşarak, Burdur tarihi ve 
kültürüne kalıcı katkılar sağlayan Tarihçi, Araştırmacı- Yazar Osman Koçibay, Nisan 2019’da 
da Burdur şehir merkezinde “Kültür Yürüyüşü Projesini” hazırladı. 

Projeye göre; toplamda yaklaşık 4231 metre (ortalama 4 km) Burdur kültür yürüyüşünde 
Burdur’la ilgili pek çok bilgiye erişmek mümkü. Yürüyüş haritası/rotası ile Burdur’un tarihi ve 
kültürel değerleri daha yakından öğrenilebilecek. 

Yol güzergâhının, alternatif güzergâhları (Yeşiltepe ile Çeşmedamı Çeşmesi, Baltaoğlu 
Hamamı ve Uzun Çarşı) eklenmediğinde yaklaşık 3.436 m uzunluğunda,795 metrelik alternatif 
güzergâhın da eklenmesiyle birlikte kültür yürüyüşünün yaklaşık 4231 m olduğu dile getirildi. 
      Güzergâh üzerinde dinlenme yerleri olarak da Yeşiltepe ile işletmeciliğini Burdur 
Öğretmenevinin yaptığı Mısırlılar Evi ile Taş Oda belirlenmiştir. 
 

Burdur’da Yürüyüş Yolu Planı Ve Güzergâhları: 
 

 

 Burdur Abideleri 
 Doğa Tarihi Müzesi 
 Hacı Rahmi Sultan Türbesi 
 Yeşiltepe ve Şehitler Anıtı 
 Şeyh Sinan Camii, Hoca Bali Hamamı, 

Burdurlu Sadrazam Derviş Mehmet Paşa 
Kütüphanesi, Oluklaraltı 

 Mısırlılar Evi, Piribaşlar Evi 
 Eski Yeni Hamamı, Eski Yeni Cami 
 Baki Bey Konağı, Çelikbaşlar Konağı 
 Hacı Abdullah Camii ve Çeşmesi 
 Saden Camii ve Kütüphanesi 
 Taş Oda 
 Ulu Camii, Saat Kulesi, Alaca Dokuma 
 Çeşmedamı Çeşmesi, Baltaoğlu Hamamı, 

Zülali Huş Çeşmesi 
 Tabak Hamamı, Hacı Mahmut Camii 
 Küçük Şeyh Mustafa Efendi (Pirkulzade) 

Kütüphanesi, Burdur Müzesi 
 Gazi Camisi 

Tarihçi - Araştırmacı – Yazar: 

Osman KOÇİBAY 
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SIRA SİZDE 

Çevrenizden edindiğiniz bir olayı, fikri, etkinliği vb. 

haber haline getiriniz. 

5 haber 5 grup: Beşer kişilik gruplar oluşturulur. 
Bu beşer kişiden oluşan grup bir haber hazırlamak üzere 
aralarında görev dağılımı yaparak ekip olacaklardır. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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YEREL MÜZİK KÜLTÜRÜMÜZ 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                   Görsel: 5.7.1 

 

Burdur'da en ağırından, en hızlısına zeybek türleri, oyun havaları ve halk oyunları dikkat 

çeker. Türkülerle oyunların iç içe olduğu Burdur'da her türkünün, her havanın bir oyunu vardır. 

Bunun en özgün örneği Teke Yöresi türküleri ve oyunlarıdır. Teke havasının çoğunluğu 

oyunludur ve yörenin en tipik oyunu zeybektir. Burdur'da yöreye özgü en önemli halk çalgıları 

sipsi, cura ve kabak kemanedir. 

 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur yöresinin müzik kültürünü öğreneceğiz. 
 

Hazırlık Çalışması 

 Yöresel halk müziğinde kullanılan çalgılar; davul, zurna, sipsi, bağlama, cümbüş, 

keman, darbuka, kaşık, kabak kemane, cura hakkında araştırma yapınız. 
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TEKE YÖRESİ’NİN KÜLTÜR BAŞKENTİ BURDUR  

Güler yüzlü, sıcak, misafirperver insanları, kültürü, tarihi mirası, gölleri, yaylaları ile 
birbirinden güzel doğal güzelliklerin buluşma noktası konumundadır. 

Teke Yöresi’nin kültürünü yaşayan ve yaşatan Burdur, bu yönüyle binlerce yıldır 
süregelen Türk kültür uzantılarını koruyan ve milli değerlerine sahip çıkan bir yapıya sahiptir. 

Burdur ve ilçeleri merkez olmak üzere, Denizli’nin Acıpayam, Serinhisar, Çameli, 
Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz’e kadar olan bölümü, Antalya’nın Korkuteli, Elmalı ve çevresi ile 
Afyon ilinin Dinar, Dazkırı, Başmakçı çevresi Teke Yöresi kültürünün görüldüğü ve yaşandığı 
çevredir.  

 Burdur’da Teke Yöresi müzik ve halk kültürü bağlamında; “Boğaz Havası, Teke 
Zortlatması, Serenler, Avşar Zeybeği; kabak kemane, üç telli (cura), sipsi, kaval veya çam 
düdüğü” gibi oyun ve müzik çalgılarıyla dikkat çeker. 

Teke Yöresi Kültürü’nün özelliklerini yansıtan Burdur, türkü ve oyun havalarıyla tanınır. 
Teke türküsü çalınıp söylenmeden bir düğün veya eğlence düşünülemez.  Teke müziği, sadece 
bu yörede yaygın şekilde görülen, yaşatılan ve kuşaktan kuşağa taşınan bir halk müziği türüdür. 
Burdur, en ağır zeybeklerden, en hızlı zeybeklere ve oyunlara kadar çok çeşitli oyun ve oyun 
havalarının görüldüğü Teke Yöresi’nin merkezidir. 

 

HALK MÜZİĞİ 

 

Burdur halk müziğinde Teke Yöresi özellikleri ağır basmaktadır. Burdur'un köylerinde 
yakımlar, düğün havaları, Avşar Beyleri, uygulamalı havalar ve teke havaları çalınır söylenir. 

Hikâyeleri bugün de dilden dile dolaşan ünlü türkülerin sayısı oldukça fazladır. 

Yakımlar 
Çoğu kez kimlikleri bilinmeyenlerce söylenir. Kaza, doğal afet veya askere 
gitme gibi olaylar üstüne yapılan ezgilerdir. 

Düğün Havaları 
Yörede çokça rastlanan gelin alma, gelin karşılama, kına havaları bu 
türdendir. 

Oyun Havaları 
Teke oyunları ağır ve kıvrak zeybekler, kırık havalar, uygulamalı oyun havaları 
ve teke oyunlarının tümüdür. Tepsi, tencere kapağı, leğen ve darbuka gibi 
eşyalarla çalınıyorsa buna "Dımıdan" denir. 

Gurbet Havaları 
Ölçüsüz ve özgür dizinde, ağıt duygusu uyandıran ezgilerdir. Burdur ve Teke 
Yöresi’nin müzik folklorunda karakteristik bir yeri olan Gurbet Havaları, yöre 
halkının çeşitli sosyal olaylara karşı fazla duyarlılığını ortaya koymaktadır. 

Güllük Dağı 
Asırlar öncesinin millet birliğini, yurt bütünlüğü ve sevgisini, geçmişin temiz 
duygularını dile getiren bu ezgi, gurbet havalarımızın klasik türlerinden 
biridir. 

Boğaz Havası ve Boğaz 
Yörüklere özgü bir müzik türüdür. Aziziye köyünde boğaz çalan çocuklara 
rastlanmaktadır. Boğaz, başparmakla bastırılarak gırtlaktan kaval sesine 
benzer bir ses çıkarılmasıdır. 

Teke Havaları 
Burdur yöresinde teke türküsü çalınıp söylenmeyen, oynanmayan bir düğün, 
bir toplantı düşünülemez. Teke havalarını oyunlardan ayırmak imkânsızdır. 
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HALK OYUNLARI 

 
 
 

Meydanlarda davul zurna eşliğinde oynanır. Kol ve ayak hareketlerinin uyumu ile güzel 
figürler oluşturulur. 

Kabaardıç İki vuruşlu kırık hava türünde bir oyundur. Kollardan çok ayak, özellikle topuk 
hareketleri egemen ve önemlidir. Tüm köylerde oynanır. 

Ağır Zeybekler Köylerde yörenin ya da komşu illerin uygulamalı ağır zeybekleri oynanır. Al 
yazma, Gölhisar ve Tefenni Zeybekleri bunlara örnek gösterilebilir. 

Serenler Zeybeği Teke oyunları ağır ve kıvrak zeybekler, kırık havalar, uygulamalı oyun havaları 
ve teke oyunlarının tümüdür. Tepsi, tencere kapağı, leğen ve darbuka gibi 
eşyalarla çalınıyorsa buna "Dımıdan" denir. 

Bucak Serenleri Davul zurna ile çalınır. Serenler zeybeği ile Bucak Serenleri arasında müzik 
yönünden ayrılıklar vardır. Ancak, oyun açısından hiçbir ayrılık görülmez. 
Serenlerin dışında da Alyazma Zeybeği, Çiftlik Zeybeği, Avşar Zeybeği gibi 
kıvrak zeybek türleri de vardır. 

Tek Oyun 
Örnekleri 
(Bir kişi ile oynanan 
oyunlar) 

Isparta-Burdur Bölgesi'nde kadın tek oyunlarına çeşitli adlar verilmektedir. 
Ufak Oyun, Zenne Oyunu, Kırık Oyun gibi. 
Kız Havası, Ufak Hava, Kız Oynatma Havası, Kıvrak oyunları da hep tek kadın 
oyunlarıdır. 

Dımıdan Burdur yöresinde tek oyunlarda kadınların leğen dövmesi denmektedir, def 
olsa dahi vazgeçilmez bir gelenektir. Tefenni bölgesinde leğen havalarına 
“dımıdan” havası denmektedir. Aynı zamanda Teke havalarına da dendiği 
söylenir. Kadınlar kendileri melodiler söylerler. 

 

HALK ÇALGILARI 

 
 
 

Yöre halk müziğinde kullanılan çalgılar; davul, zurna, sipsi, saz, darbuka, boğaz, kabak 
kemane, bağlama, curadır. 

Köylerin tümünde davul-zurna, bir bölümünde bağlama, Tefenni, Yeşilova, Çavdır, Dirmil 
ve Kozağaç'ta da üç telli cura çalınır. 

 
Sipsi 

Yöreye özgü tek nefesli sazdır. Kelime anlamı "küçük" tür. Kurşun kalem boyunda tek ya 
da yan yana bağlanarak çiftlisi de çalınır. Dirmil'in, Bucak'ın bazı köyleri ile Çamköy ve 
Gölhisar çevresi köylerinin sazıdır. Özellikle gurbet ve Teke oyun havaları sipsi ile çalınır. 

 
 
Kabak 
Kemane 

Yöreye özgü halk çalgılarının başında gelen kabak kemane, yerinde iyice kurutulmuş bir 
kabağın yaklaşık ¼’ü kesilerek, yüzeyine gerilen deri ve saptan oluşmaktadır. Kullanılan 
kabağın çok iyi kurutulması sazın verimini arttırmaktadır. Kabağın yüzeyinde kullanılan 
deri büyük baş hayvanların yürek zarıdır. Kabak kemane yayı kelebek ağacından 
oluşmakta, genellikle at kuyruğu kılı kullanılmaktadır. Yayın boyu 60-65 cm arasında 
değişmektedir. 

Cura 

Yörede çok çeşitli tiplerde curaya rastlanır. İki telli ve üç telli curalar ve özellikle parmak 
curası adı da verilen curanın ilimizde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Mızrap kullanmadan 
parmakların marifetiyle ezgi çalınır. Teke Yöresi müzikleri özellikle gurbet havaları, cura 
ve sipsi ile birlikte çalındığı zaman bütünlük sağlar. 
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SIRA SİZDE 
Mert, Burdur yöremizin halk çalgılarından birisi olan 

sipsiye ulaşmak istiyor. Yolu gösterir misiniz? 
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TAKVİM YAPRAKLARINDA BURDUR  

 

 
 

 

 
Görsel 5.8.1: (Atatürk'ün Burdur'a Gelişi) 

ATATÜRK BURDUR'DA    

 

Atatürk’ün Burdur’a gelişini, 1909 doğumlu Mehmet Gül 2008 yılında yapılan 
röportajda şöyle anlatmıştır: 

“Ben askere gitmeden önceydi. Atatürk gelecek dendiği zaman herkes hazırlandı. O 
zamanlar Yenice Mahalle üzerinden Antalya’ya yol giderdi. Bütün Burdurlular Çatalpınar’da 
Atatürk’ü bekledik. 6 Mart 1930 tarihinde Isparta gezisinden sonra Burdur’a gelecek olan 
Atatürk, 6 Mart 1930 sabahı Burdur'un ileri gelenleri tarafından Baladız'da karşılanmıştı. 
Heyecan içerisinde bekliyorduk. Karşılamaya Azizoğlu Mehmet ile birlikte gitmiştik. Dört yolda 
yola halılar serilmişti. Müthiş bir kalabalık vardı. Herkes karşılamaya gelmişti. 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur’un önemli günlerini öğreneceğiz. 
 

Hazırlık Çalışması 

 Şehirler için önemli günler var mıdır? Bunlar neler olabilir? Büyüklerinizle sohbet 

ederek bunları sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. 
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 Atatürk, Çerçin-Kışla yoluyla geldi. Burdur şehir mezarlığının aşağısına doğru gül 
bahçeleri vardı. Bağları bekleyen kır bekçisi Koca Ömer, Atatürk’ün geldiğini görünce birden 
ayağa fırladı, ona koştu sarıldı. Başkaları da sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalıkta herkes 
Atatürk’e yakın olmak istiyordu. Atatürk önde, komutanlar etrafında… Atatürk’ün elinde 
baston vardı, başında da fötr şapka. Atatürk’ün üzerinde açık kahve renkli ve desenli yerli 
kumaştan elbisesi vardı. Yerli kumaş giyilecek denmişti. (Hep dışarıdan İngiliz, Avrupa 
kumaşları gelirdi.) 

 O zaman briyantin meşhurdu. Saçları taranmış ve parlıyordu. Saçları hafif seyrek, 
kırcalıydı. Fazla oyalanmadı. Kalabalıkla kısa bir sohbetin ardından, Antalya’ya hareket etti.  
9 Mart’ta Antalya dönüşü tekrar Burdur’a geldi. Yine çok kalabalıktı. Vali konağına kadar 
yürüdük. Valilik merdivenlerinde halka hitap etti. Lakin o kadar kalabalıktı ki valiliğin taş 
merdivenlerinde halka hitap ederken ben göremedim.” 

 Mehmet Gül bu hatırayı hayatının en değerli hatıralarından biri olarak yıllarca 
anlatmıştır. 
 (Metin Özata’nın İlk Çağlardan Kurtuluş Savaşı’na Burdur Tarihi kitabından derlenmiştir sf:183-184) 

      Atatürk’ün Burdur’a gelişi tarihi günlerimiz içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ilimizde 
kültür, doğa ve yetiştirilen tarım ürünlerin tanıtımı ile ilgili imkânlar ölçüsünde 
kutlanmaktadır. Bu önemli gün ve etkinliklerimizin bazıları şunlardır: 

Festival, Şenlik Ve Kutlamalar 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a Gelişi 6 Mart 

Nevruz Bayramı Kutlamaları 21 Mart 

Hıdırellez Kutlamaları 6 Mayıs 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bahar Şenliği Mayıs 

Kemer Akpınar Geleneksel Kültür Sanat ve Yörük Şenliği Haziran 

Söğüt Geleneksel Yayla Şenliği ( Domates ve Kültür Festivali ) Temmuz 

Geleneksel Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Pehlivan 
Güreşleri, Kültür Mantarı ve Kültür Sanat Etkinlikleri 

Temmuz 

Niyazi Baba Kültür Şenlikleri Temmuz 

Aziziye Köyü Kültür; Sanat ve Yayla Şenliği Temmuz 

Karamanlı Geleneksel Yayla, Ceviz ve Mermer Şenliği Temmuz 

Anbarcık Köyü Geleneksel Yayla, Kültür Şenlikleri Temmuz 

Bucak Geleneksel Sünnet Şöleni ve Keşkek Festivali Ağustos 

Salda Gölü THM Amatör Ses Yarışması ve Uçurtma Şenliği Ağustos 

Kozlucalılar Geleneksel 6. Bayram Buluşmaları Kültürünü 
Yaşatma Etkinliği 

Ramazan Bayramı 1. Gün 

Yünüm, Böğet Ağustos Sonu Eylül Başı 

Kozağaçlılar Göce (Tarhana) Şenliği Eylül 

Gölhisar Kibyra Kültür, Sanat ve Tarım Günleri Ağustos 

Yeşilköy Geleneksel Altın Elma Festivali Eylül 
 

https://burdur.ktb.gov.tr/TR-216260/sogut-15-geleneksel-domates-ve-kultur-festivali.html
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-216250/kozlucalilar-geleneksel-6-bayram-bulusmalari-kulturunu-.html
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-216250/kozlucalilar-geleneksel-6-bayram-bulusmalari-kulturunu-.html
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SIRA SİZDE 
 Bundan başka şehrimizde hangi etkinlikler 

yapılmaktadır? Bildiğiniz varsa sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. Siz bu etkinliklerden herhangi birine katılma fırsatı 

elde ettiniz mi? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………  



132 
  

GELECEKTEKİ BURDUR 

 

 
 

 
 

 
Görsel 5.9.1: (Burdur'dan Görünüm) 

 

BURDUR’DA EĞİTİM: 

Burdur nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını çocuklar ve gençler oluşturur. Hal böyle 
olunca şehrimizdeki bu genç ve dinamik nüfus potansiyelinin iyi bir eğitim alması, ilimizin 
geleceği açısından oldukça önemlidir. Okullar, üniversiteler, spor kulüpleri, sosyal gelişim 
alanları, özel eğitim hizmetleri, kütüphane ve araştırma merkezleri şehrimizdeki çocukların ve 
gençlerin gelişimini sağlayan yerlerdir. 

Burdur her zaman bir eğitim şehri olmuş ve olmaya devam edecektir. Bugün yaklaşık 
3282 öğretmenin görev yaptığı şehrimizde 268 okul/kurum,  2349 derslik ve 43438 öğrenci 
bulunmaktadır. Burdur’da sınavla öğrenci alan 9 lise bulunmaktadır. (2019 Aralık itibarıyla) 

 

 

Neler Öğreneceğiz? 

Burdur’umuzun çocuk ve gençlere sağladığı hizmetleri 

öğreneceğiz. 

 

Hazırlık Çalışması 

• Şehrimizdeki özel eğitim hizmetlerini araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

• Çevrenizdeki çocuklara uygun eğlence alanlarını neler olduğunu araştırınız. 
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BURDUR’DA YÜKSEKÖĞRETİM  

Şehrimizde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 
12 fakülte, 4 enstitü, 5 yüksekokul,  13 meslek yüksekokulu ve bir adet konservatuvar 
bulunmaktadır. 

 
Görsel 5.9.1: (MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi) 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

 

Hepimiz Mahmut Hoca’nın şu sözünü 
duymuşuzdur: “Okul sadece dört yanı duvarlarla 
çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her 
yerdir. Sırasında orman sırasında dağ başı… 
Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.” 
Aslında Mahmut Hoca uzun yıllar önce okul dışı 
öğrenme ortamlarına atıfta bulunmuştur. Peki, nedir 
bu okul dışı öğrenme ortamları? 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, 
sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, 
kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, 
teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar okul 
dışı öğrenme ortamlarıdır. 

 

 
 

Görsel: 5.9.2 
 

 

 

 



134 
  

KÜTÜPHANEYE NASIL GİDERİM?  

ADI İLİ İLÇESİ ADRESİ TELEFONU 

Bucak İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Bucak 
Konak Mahallesi 
Genç Osman 
Caddesi No:79 

0248 325 22 05 

Altınyayla İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Altınyayla 
Taşyaka İşletme 
Sokak No:6/1 

0248 521 28 12 

Burdur İl Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Merkez 
Bahçelievler 
Mah. Ulubatlı 
Hasan Cad. No:26 

0248 233 33 89 

Akçaköy Elif 
Nine Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Yeşilova Akçaköy 0248 628 45 01 

Çavdır İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Çavdır 
Pazar Mah. Şehit 
Halil Çelik 
Sokak  Çavdır  

0248 427 23 43 

Çeltikçi İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Çeltikçi 
Konak Mah. 
Hükümet Cad. 
No:14 

0248 711 20 14 

Gölhisar 75.Yıl 
İlçe Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Gölhisar 
Fatih Mah. Adnan 
Menderes Sokak 
No:59 

0248 411 47 26 

Karamanlı İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Karamanlı 
Yeni Mah. 
Atatürk Cad. No:2 

0248 531 31 66 

Kemer İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Kemer 
Yeni Cami Mah. 
M.A. Ersoy Sokak 
No:3 

0248 511 24 95 

Tefenni İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Tefenni 
Yenice Mah. Şehit 
Ömer Halisdemir 
Sokak No: 5 

0248 491 28 33 

Yeşilova İlçe 
Halk 
Kütüphanesi 

Burdur Yeşilova 
Merkez Mah. 
Atatürk Cad. 
No:20 

0248 618 12 94 
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OKUMA PARÇASI(MEKTUP) 

 
 

                                                                                                      17.10.2019 

Sevgili Gençler  

İçinde bulunduğumuz yüzyılın gençleri olan sizler, belki de daha önce hiçbir mektup 
almamışsınızdır. Sizlere seslenebilmek, sizlerin kalbine dokunabilmek için diğer iletişim 
araçları arasından mektubu seçtim. Çünkü mektuplar, yazan ve okuyan arasındaki tüm 
perdeleri kaldıran, kalpten gelen tüm duyguları ilk sıcaklığıyla ifade etmenin en güzel 
yollarından biridir.  Samimi duyguların ısıttığı mektuplarda kalemler erir, mürekkepler 
tutuşup siyaha döner. Yanmış mürekkeple yazdığım bu mektupta, sizleri yansıttığına 
inandığım bir başarı öyküsü anlatmak istiyorum. 

 İstanbul’un fetih hazırlıkları ile bizzat alâkadar olan Genç Padişah II. Mehmet 
gecenin geç saatlerine kadar çalışırmış. Bazen uzun çalışmalarına ara veren Genç Padişah, 
sarayın bahçesinde gökyüzünü seyretmeye çıkarmış. Yine böyle bir gecede penceresinde 
kandil yanan bir ev Padişahın dikkatini çeker. Bu durumu merak eden Padişah, işin aslını 
öğrenmek üzere vezirlerinden birini bu eve gönderir. Vezirler kısa süre içinde siz yaşlarda bir 
genç ile geri dönerler. Padişah gence hitaben: “De bakalım delikanlı senin de mi niyetin 
İstanbul’u fethetmek?” diye sorar. Genç de, o zamanın Mehmet’i sonrasının Fatih’ine şu 
cevabı verir: “Padişahım siz İstanbul’u fethetmek için çalışıyorsunuz ben ise ilim şehrini 
fethetmeye çalışıyorum. Benim fethim daha zor ama daha görkemli olacağı için bu kadar 
çalışıyorum.” der.  

Evet gençler, hepimiz ilim şehrinin fatihi olmaya adayız. Unutmayın ki fethimiz 
Burdur’umuz için daha muhteşem olacak. Artık çağlayan suların bendini nasıl aştığını 
gösterme zamanıdır. Unutmayın ki sizler, ilim şehrine bayrak olacak kumaştasınız. Saygı ve 
sevgilerimle… 

Emre ÇAY 
Burdur İl Millî Eğitim Müdürü 
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SIRA SİZDE 
           Şehrimizde bulunan okul dışı öğrenme 

ortamlarını araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
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BURDUR’DA SPOR 

 

 
 

 
 

 
Görsel 5.10.1: (Altın Sipsi Yağlı Güreşleri) 

 
Görsel 5.10.2: (Paralimpik Milli Okçularımız) 

 

Burdur’da sporun ayrı bir yeri vardır. 7’den 77’ye spora gönül vermiş pek çok Burdurlu 

bulunmaktadır. Sabahın erken saatlerinde Gazi Atatürk Stadyumunda sabah koşusuna 

gelenleri gördüğünüzde Burdur’da sporun ne derecede önemli olduğunu anlarsınız. 

Burdur Amatör Spor Kulüplerine kayıtlı 24 tane amatör spor kulübü bulunmaktadır. 

Burdur Gençlik ve Spor Müdürlüğünde kayıtlı yaklaşık 41 tane spor branşının temsilcisi 

bulunmaktadır. İlimizde yüzmeden oryantiringe, satrançtan tenise kadar geniş bir yelpazede 

spor faaliyetleri bulunmaktadır. 

Şehrimizin doğal özellikleri, modern spor tesisleri, sosyal ve ekonomik yapısı, sporun 

gelişmesini sağlayan önemli faktörlerdir. Örneğin Karanlık Dere Kanyonu keyifli bir doğa 

yürüyüşü yapabileceğiniz güzel bir yerdir. Salda Gölü’nün manzarasıyla bisiklet üstünde temiz 

havayı ciğerlerinize çekmenin tadına doyum olmaz. Ayrıca Şahika Ercümen ve Derya Can adlı 

sporcularımız Salda Gölü’nde çeşitli tarihlerde serbest dalış alanında dünya rekoru kırmışlardır. 

Neler Öğreneceğiz? 

 Burdur’daki geleneksel ve güncel spor imkânlarını ve 
faaliyetlerini öğreneceğiz. 
 

Hazırlık Çalışması 

 Burdur’da izlediğiniz bir spor karşılaşmasında gördüklerinizi anlatınız. 

 Hangi sporlarla uğraşıyorsunuz? 

 Uluslararası platformda Burdur’umuzu hangi spor dalında temsil etmek 

isterdiniz? 
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Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu ile su sporlarına imkân verirken il 

ve ilçelerimizde bulunan kapalı spor salonları da salon sporlarına olanak sağlamaktadır. 

Burdur’da ata sporumuz güreşe ayrı bir önem verilmektedir. Altınyayla ilçemizde her 

sene Dirmil Altın Sipsi yağlı güreşleri yapılmaktadır. Ayrıca Burdur il merkezinde 40 

başpehlivanın ve 500’e yakın farklı ağırlıkta güreşçinin katıldığı yağlı güreşler yapılmaktadır. 

 
Görsel 5.10.3: (Yamaç Paraşütçüsü) 

 
Görsel 5.10.4: (Para Okçuluk Dünya Şampiyonasında 

Bir Sporcumuz) 

 

BURDUR’DA FUTBOL 

Toplum olarak az çok futbola aşinayızdır. Tabi pek çoğumuzun aşinalığı mahalle 

aralarında üç kornerin bir penaltı olduğu, topu atanın aldığı dönemlere dayanır. Yine 

azımsanmayacak bir çoğunluğun da halı sahada top koşturmuş olmasından dolayı şehrimizde 

futbola karşı yoğun bir ilgi vardır. Peki, Burdur’da profesyonel futbol ne durumda? İşte 

şehrimizi BAL’da (Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi) temsil eden futbol takımlarımız. 

 
Görsel 5.10.5: MAKÜ Spor ( Süper Toto Bölgesel 

Amatör Ligi) 
 

 
Görsel 5.10.6: (Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor) 
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MAHALLE MAÇI KURALLARI 

 
Görsel  5.10.7: (Mahalle Maçı) 

 Üç korner bir penaltı olur. 

 Topu atan getirir. 

 Duvardan gol olmaz. 

 5’te yarı 10’da biter. 

 Atan kazanır. 

 Maç süresi akşam ezanına kadardır. 

 Kaleden kaleye gol olmaz. 

 Penaltıda kaleci değişirse iki penaltı atılır. 

 

HALI SAHA REPLİKLERİ 

 Beyler geri pas var mı? 

 Abi çok şanssızdık.  

 Bana hiç pas atmadınız. 

 Hadi beyler başlıyoruz. 

 Her hafta formayı biz 

giyiyoruz. 

 Düşünce güzeldi olsun. 

 İyi vurur… 

 
Görsel 5.10.8: (Bir Halı Saha Takımı) 
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175921/somut-olmayan-kulturel-miras.html (Erişim Tarihi: 16.08.2019) https://burdur.afad.gov.tr/ (Erişim 
Tarihi: 10.08.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-154482/lisinia-doga.html (Erişim Tarih: 17.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-
155037/cavdir.html (Erişim Tarihi:06.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155038/celtikci.html Erişim Tarihi: 
18.08.2019 ) https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/genelbilgiler (Erişim Tarihi: 09.08.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155039/golhisar.html (Erişim Tarihi:06.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-
155040/karamanli.html (Erişim Tarihi: 18.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155041/kemer.html (Erişim 
Tarihi: 06.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155042/tefenni.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019) 
http://www.yesilova.gov.tr/ilcemiz-tarihcesi (Erişim Tarihi: 01.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-
70046/burdura-nasil-gidilir.html( Erişim Tarihi: 16.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70165/fotograf-
albumu.html (Erişim Tarihi:17.08.2019) https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71000/isparta-mutfagi.html (Erişim 
Tarihi:17.08.2019) http://www.isparta.gov.tr (Erişim Tarihi:10.08.2019) 
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-163960/kibyra-antik-kenti-burdur-2016.html (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44412/sagalassos-antik-kenti-burdur.html (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
https://media.iskur.gov.tr/29001/burdur.pdf (Erişim Tarihi: 06.08.2019) https://www.burdur.ktb.gov.tr/TR-
155034/aglasun.html(Erişim Tarihi: 03.08.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155035/altinyayla.html (Erişim 
Tarihi: 09.08.2019) https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/genelbilgiler( Erişim Tarihi: 09.08.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155036/bucak.html) (Erişim Tarihi: 03.08.2019) http://www.cavdir.gov.tr/ilcemiz-
tarihcesi (Erişim Tarihi: 06.08.2019) 
https://www.burdurtso.org.tr/belgeler/Yusuf_Keyik_Sunum_23.11.2014.pdf (Erişim Tarihi: 06.08.2019) 
https://www.burduryenigun.com/burdurun-nufusu-artti-toplam-il-nufusu-269-bin-926-sehir-merkezi-nufusu- 
90-bin-303/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019) 
https://www.harita.gov.tr/kategori-14-ucretsiz-urunler.html (Erişim Tarihi:17.08.2019) https://www.ktb.gov.tr 
(Erişim Tarihi: 17.08.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/genelbilgiler (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
https://www.tarimorman.gov.tr (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/n-fus-verileri (Erişim Tarihi: 06.08.2019) http://www.aglasun.gov.tr, 
(Erişim Tarihi: 03.08.2019) 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 ( Erişim Tarihi: 19.09.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155784/burdur-muzesi.html (Erişim Tarihi: 19.09.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/gezilecekyer/ncir-han (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://www.burdurweb.com/web/burdurlu-unluler-kimler.html ( Erişim Tarihi: 17.08.2019) 
https://www.fanatik.com.tr/koydeki-idman-sahasindan-dunya-birinciligine-622209 (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
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http://www.burdur.gov.tr/geleneksel-oyunlar-ve-halk-calgilari (Erişim Tarihi:27.09.2019) 
http://www.burdur.gov.tr/teke-yoresinin-baskenti-burdur (Erişim Tarihi:27.09.2019) 
http://www.burdur.gov.tr/geleneksel-oyunlar-ve-halk-calgilari (Erişim Tarihi:28.09.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70165/fotograf-albumu.html (Erişim Tarihi: 18.08.2019) 
http://www.burdur.gov.tr/teke-yoresinin-baskenti-burdur (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
http://www.burdur.gov.tr/geleneksel-oyunlar-ve-halk-calgilari (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/genelbilgiler (Erişim Tarihi: 16.08.2019) 
http://www.burdurkentkonseyi.org/image/show/10-karisik-burdur-resimleri.html (Erişim Tarihi: 19.08.2019) 
http://www.burdur.gov.tr/geleneksel-oyunlar-ve-halk-calgilari (Erişim Tarihi: 19.08.2019) 
http://www.tufak.org.tr/burduryoresi.html (Erişim Tarihi:28.09.2019) https://maku.edu.tr/icerik/10/2/genel-
bilgi (Erişim Tarihi: 17.09.2019) 
https://www.burduryenigun.com/burdur-sehir-merkezinde-kultur-yuruyusu/ (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155349/sagalassos.html (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/Eklenti/46015,kibyraturkce.pdf?1 (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/gezilecekyer/kremna (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155623/bakibey-konagi.html (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/gezilecekyer/misirlilar-evi (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155558/ulu-cami.html (Erişim Tarihi: 25.10.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-
155560/saat-kulesi.html (Erişim Tarihi: 25.10.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155559/dengere-cami.html 
(Erişim Tarihi: 25.10.2019) https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155484/insuyu-magarasi.html (Erişim Tarihi: 
25.10.2019) https://www.biyografi.net.tr/fakir-baykurt-kimdir/ (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/23176-hamit-cine%E2%80%99ye-buyuk- 
jest.html (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 
http://www.turkusozu.com/t-sanatci/482-ferhat-erdem-sanatcimizin-biyografisi.html (Erişim 
Tarihi:27.09.2019) 
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GÖRSEL KAYNAKÇA 
Kapak Tasarımı: Aydın, Hüseyin. 
Ünite 1 Kapak : Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivi (Erişim Tarihi: 27.08.2019 ) 
Görsel 1.1.1: 
https://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/3/37/Robinson_von_Offterdinger_und_Zweigle_Kap_10.jp
g (Erişim Tarihi: 27.08.2019) 
Görsel 1.1.2: https://www.freepik.com/free-vector/profession-job-avatar-with-standing-people-icons- 
set_3816872.htm#page=1&query=JOBS&position=24 (Erişim Tarihi: 09.10.2019) 
Görsel 1. 1.3: https://www.freepik.com/free-vector/businessman-shouting-through- 
megaphone_791783.htm#page=1&query=communication&position=5 - (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.2.1: https://www.freepik.com/free-vector/cave-people-living- 
forest_4294814.htm#query=stone%20age&position=13 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.2.2: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk_after_the_first_exc 
avations_ by_James_MeNaart_and_his_team..jpg (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.2.3: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOnpWV0a 
DkAhVRblAKHUqdAIEQ 
jRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FArchitecture_of_New_York_City& 
psig=AOvVaw0fSXaGB-Ddjfg48oJLrCkI&ust=1566912256100454 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.3.1: Kurtuba: Altın Orhan Arşivi (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.3.2: https://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/2/2c/Medine.jpg (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.3.3: Paris https://sx-content-labs.sixt.io/Media/sf-countries/France/Paris/paris-city-content.jpg (Erişim 
Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.3.4: İstanbul https://harbiyiyorum.com/wp-content/uploads/anadolu-yakasinda-deniz-havasina- 
doyabileceginiz-7-mekan.jpg - (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 1.4.1: https://www.shutterstock.com/image-vector/series-streets-people-old-city-163583573 (Erişim 
Tarihi: 27.08.2019) 
Görsel 1.4.2: https://dlpng.com/vector/638164 (Erişim Tarihi: 27.08.2019) 
Ünite 2 Kapak Fotoğrafı: Burdur Valiliği Arşivi (Erişim Tarihi: 27.08.2019) 
Görsel 2.1.1: https://image.freepik.com/free-vector/modern-metropolis-street-life-cartoon-vector-concept- 
with-people-hurrying-business-city-street-townsfolk-walking-sidewalk-pedestrians-passing- crossroads-
transport-moving-road-illustration_1441-3392.jpg (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.1.2: https://www.freepik.com/free-vector/people-connecting-puzzle-pieces-illustration_3949963.htm 
(Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.1.3: https://www.freepik.com/free-photo/group-adult-friends-fist-bumping-together- 
table_5116331.htm#page=3&query=solidarity&position=29 - (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.2.1: https://www.freepik.com/free-vector/modern-city-buildings-flat- 
background_4393774.htm#page=5&query=street&position=1 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.3.1: https://www.freepik.com/free-vector/wide-range-transport- 
_582307.htm#page=1&query=transport+vehicles&position=1 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.3.2: https://www.freepik.com/free-vector/earthqauke-background- 
scene_4366203.htm#page=1&query=earthquake&position=1 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.3.3: https://www.freepik.com/free-vector/flood-disaster- 
design_1577472.htm#page=1&query=rain&position=37 (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 2.3.4: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/1727812/ (Erişim Tarihi:27.08.2019) 
Görsel 3.1.1: İnsuyu Mağarası (Burdur İl Kültür Müdürlüğü Arşivi) 
Görsel 3.1.2: Boncuk Dağları -Karanlıkdere Kanyonu (Altınyayla) ( Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivi) 
Görsel 3.1.3: Karacaören Baraj Göleti (Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivi) 
Görsel 3.1.4: Yaylalar Görseli Başıbüyük, Ş. Arşivi 
Görsel 3.1.5: Karacaören Barajı (Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi) 
Görsel 3.1.6: Burdur Gölü (Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi) 
Görsel 3.1.7: Salda Gölü (Yenigün Gazetesi) 
Görsel 3.1.8: Salep Orkidesi https://pixabay.com/tr/photos/bayan-orkide-salep-otu-1217003/ (Erişim Tarihi: 
10.08.2019) 
Görsel.3.1.9: Ağlasun Çınarı (Yenigün Gazetesi) 
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Harita 3.1.1: Burdur'un Türkiye Üzerindeki Yeri -Tasarım ekibi Harita 3.1.2: Burdur'un İlçeleri-Tasarım ekibi 
Görsel 3.2.1: http://apelasyon.com/Yazi/732-gecmisten-gunumuze-tarimin-toplumsal-duzen-uzerine-etkisi 
(Erişim Tarihi: 18.09.2019) 
Görsel 3.2.2: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meze_Deniz_b%C3%B6r%C3%BClcesi.JPG (Erişim Tarihi: 
18.09.2019) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Bolu_Gerede_Kazanlar_k%C3%B6y%C3%BC_ 
yayla_evleri_6.JPG (Erişim Tarihi: 18.09.2019) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/D%C3%B6ner_kebap_in_Turkey.jpg (Erişim Tarihi: 
18.09.2019) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harran,_63510_Harran- 
%C5%9Eanl%C4%B1urfa_Province,_Turkey_-_panoramio_(1).jpg (Erişim Tarihi: 18.09.2019) 
https://www.freepik.com/free-photo/senior-male-fashion-designer-taking-measurement-fabric- wooden-
 table_4732289.htm#page=1&query=tailor&position=25 (Erişim Tarihi: 18.09.2019) 
Görsel 3.3.1: Burdur Saat Kulesi ve Burdur Burdur Kültür Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi Tablo 3.3.1: 2018 Kadın 
erkek nüfusu 2018 TÜİK verileri-Tasarım Ekibi 
Tablo 3.3.2: Sektörlere ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı https://media.iskur.gov.tr/29001/burdur.pdf / (Erişim 
Tarihi: 02.08.2019) 
Tablo 3.3.3: Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları https://media.iskur.gov.tr/29001/burdur.pdf/ 
(Erişim Tarihi: 03.08.2019) 
Grafik 3.3.1: 2018 İl-İlçe Kadın Erkek Nüfusları 2018 TÜİK Verileri - Tasarım Ekibi Grafik 3.3.2: Tasarım Ekibi 
Grafik 3.3.3: 2018 Yaş Grupları 2018 TÜİK Verileri - Tasarım Ekibi Görsel 3.4.1: 1971 Burdur Depremi (Meb 
Arşivi) 
Harita 3.4.1: AFAD 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi 
(Erişim Tarihi: 10.08.2019) 
Etkinlik 1: Burdur'un İlçeleri Tasarım ekibi 
Etkinlik 2: Burdur'un İlçeleri Bulmacası Tasarım ekibi 
Görsel 3.5.1: Ağlasun https://burdur.ktb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 23.07.2019) 
Harita 3.5.1: http://burdur.meb.gov.tr/harita/ 
Görsel 3.5.2: Altınyayla https://burdur.ktb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25.07.2019) 
Görsel 3.5.3: Altınyayla (https://burdur.ktb.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 03.08.2019) 
Görsel 3.5.4: Çavdır-Yenigün Gazetesi 
Görsel 3.5.5: Çeltikçi-Yenigün Gazetesi 
Görsel 3.5.6: Karamanlı-İl Kültür Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 3.5.7: Mastadon Doğa Tarih Müzesi- Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 3.5.8: Tefenni Barutlu Su, Yenigün Gazetesi Arşivi 
Görsel 3.5.9: Salda Gölü-Yenigün Gazetesi 
Görsel 3.5.10: Başıbüyük, Ş. Arşivi ve Yenigün Gazetesi Arşivleri 
Görsel 3.6.1: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlhan Varank Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi. Tasarım 
Ekibi 
Harita 3.7.1: Türkiye İdari Haritası Tasarım Ekibi Harita 3.7.2: Burdur Komşuları Haritası Tasarım Ekibi Bulmaca 
3.7.1: Bulmaca Burdur Yemekleri Tasarım Ekibi Bulmaca 3.7.2: Bulmaca Halk Oyunları Tasarım Ekibi Görsel 
4.1.1: Büyükbaş Hayvancılık (Başıbüyük, Ş. Arşivi) 
Görsel 4.1.2: Küçükbaş Hayvancılık (Başıbüyük, Ş. Arşivi) 
Görsel 4.1.3: Şeker pancarı yetiştiriciliği https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancar05_-_panoramio.jpg 
(Erişim Tarihi: 15.08.2019) 
Görsel 4.1.4: Burdur Şeker Fabrikası (1955) Altın, O. Arşivinden Görsel 4.1.5: Mermer Ocağı (Yenigün Gazetesi) 
Görsel 4.2.1: Dokuma Atölyesi http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 26.07.2019) 
Görsel 4.2.2: Alaca Dokuma Tezgahı Burdur http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 26.07.2019) 
Görsel 4.2.3: Alaca Dokuma http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 26.07.2019) 
Görsel 4.2.4: Alaca Dokuma http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 26.07.2019) 
Görsel 4.2.5: (İbecik Bezi Tezgahı) http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.6: (İbecik Bezi) http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.7: Bakırcılık http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.8: Kalaycılık http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.9: Kabak Kemane http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.10: Kabak Kemane http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.11: Sipsi http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
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Görsel 4.2.12: Sipsi http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (erişim tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.2.13: Cura http://www.burdur.gov.tr/el-sanatlari (Erişim Tarihi: 13.09.2019) 
Görsel 4.3.1: http://www.burdurkentkonseyi.org/image/show/10-karisik-burdur-resimleri.html 
Şekil 4.3.1: Somut Olmayan Kültürel Miras Tasarım Ekibi 
Şekil 4.3.2: Turizmin Ülke ve Bölge Ekonomisine Katkıları Tasarım Ekibi 
Şekil 4.3.3: Şehrimizin Turizm Olanakları Tasarım Ekibi 
Soru 4.3.1: Burdur'un Turizme Katkıları Tasarım Ekibi 
Görsel 4.3.2: Lisinia, Başıbüyük, Ş. Arşivi 
Görsel 4.3.3: Burdur İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü burdur.ktb.gov.tr/TR-70165/fotograf-albumu.html Görsel 
4.4.1: Burdur Tren Garı http://burdur.gov.tr/burdur-fotograflari (Erişim Tarihi: 18.10.2019) 
Görsel 4.4.2: Süleyman Demirel Havaalanı https://suleymandemirel.dhmi.gov.tr/Sayfalar/haber- 
detay.aspx?oid=35 ( Erişim Tarihi: 12.08.2019) 
Görsel 4.4.3: Acil Durum Numaraları (Tasarım Ekibi) 
Görsel 5.1.1: http://celtikciiho15.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-burdur-belediyesi-kitap-festivaline- 
katildi_6603660.html (Erişim Tarihi: 27.09.19) 
Görsel 5.1.2: https://www.mehmetakif.edu.tr/haber/247/ataol-behramoglu-ve-haluk-cetinden-siir-ve-muezik- 
dinletisi-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-atatuerkcue-duesuence-toplulugu-ve-tuerkce-toplulugu- 
tarafindan-ataol-behramoglu-ve-haluk-cetin-ile-siir-ve-muezik-dinletisi-duezenlendi (Erişim Tarihi: 27.09.19) 
Görsel 5.1.3: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Arşivi 
Görsel 5.1.4: http://karamanlicumhuriyet.meb.k12.tr/icerikler/sair-yazar-bestami-yazgan-ile-5-ve-6-sinif- 
ogrencilerimizin-bulusmasi_6037046.html (Erişim Tarihi: 28.09.19) 
Görsel 5.1.5: 
https://www.facebook.com/Burdurhem/photos/a.1924336851124905/2861634144061833/?type=3&theater 
erişim tarihi 28.09.19 saat 22.57 
Görsel 5.1.6: Sipahi, S. Arşivinden 
Görsel 5.1.7: Sipahi, S. Arşivinden 
Görsel 5.2.1: https://burdur.ktb.gov.tr/ 
Harita 5.2.1: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155120/burdur-kultur-ve-turizm-haritasi.html Görsel 5.2.2: Kültür 
Varlıkları Genel Müdürlüğü 21.Kazı 
çalışmaları https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatolia,_area_di_hacilar,_figurina_femminile_seduta_o 
_inginocchiata,_5100-4900_ac._ca.JPG 
Harita 5.2.2: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155120/burdur-kultur-ve-turizm-haritasi.html 
Görsel 5.2.3: Abalı, Ö. Arşivinden 
Görsel 5.2.4: Yenigün Gazetesi Arşivi 
Görsel 5.2.5: Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.2.6: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155623/bakibey-konagi.html 
Görsel 5.2.7: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/burdur/gezilecekyer/misirlilar-evi 
Görsel 5.2.8: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155624/tas-oda.html 
Görsel 5.2.9: Başıbüyük, Ş. Arşivinden 
Görsel 5.2.10: İl KültürTurizm Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.2.11: Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.2.12 https://burdur.ktb.gov.tr/ 
Görsel 5.2.13: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155784/burdur-muzesi.html (Erişim Tarihi: 19.09.2019) 
Görsel 5.2.14: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155784/burdur-muzesi.html (Erişim Tarihi: 19.09.2019) 
Görsel 5.2.15: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155558/ulu-cami.html (Erişim Tarihi: 25.09.2019) 
Görsel 5.3.1: https://www.biyografya.com/biyografi/8624 (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.3.2: https://www.biyografi.net.tr/fakir-baykurt-kimdir/, (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.3.3: https://www.burdurweb.com/web/burdurlu-sanatci-hamit-cineyi-kaybettik.html (Erişim Tarihi: 
30.09.19) 
Görsel 5.3.4: https://www.biyografi.net.tr/osman-sinav-kimdir/ (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.3.5: https://www.burdurweb.com/web/burdurlu-unluler-kimler.html (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.3.6: https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/9234-asim-hoca-nin-ogrencisi- 
yasemin-den-dunya-capinda-basari.html (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.3.7: Erdem, F. Arşivi 
Görsel 5.4.1: Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.4.2: Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.4.3: Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
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Görsel 5.5.1: Tasarım Ekibi 
Görsel 5.5.2: Başıbüyük, Ş.Arşivinden 
Görsel 5.7.1: https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70165/fotograf-albumu.html Bulmaca 5.7: Tasarım Ekibi 
Görsel 5.8.1: Atatürk'ün Burdur'a Gelişi Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi Görsel 5.9.1: Burdur'dan Görünüm 
Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi 
Görsel 5.9.1: MAKÜ İstiklâl Yerleşkesihttps://www.mehmetakif.edu.tr/haber/196/istiklal-yerleskesi-beyaza- 
bueruendue (Erişim Tarihi: 30.09.2019) 
Görsel 5.9.2: Mahmut Hoca http://irfankaynak.meb.k12.tr/tema/icerikdetay.php?KATEGORINO=4215614 
(Erişim Tarihi: 17.10.19) 
Görsel 5.10.1: Altın Sipsi Yağlı Güreşlerihttps://burdur.ktb.gov.tr/TR-216245/31-geleneksel-altinyayla-dirmil- 
altin-sipsi-yagli-pehli-.html (Erişim Tarihi: 30.09.19) 
Görsel 5.10.2: Paralimpik Milli Okçularımızhttp://burdur.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/171448/paralimpik-milli- 
okcumuz-murat-turan-turkiyede-bir-ilki-basardi.aspx (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
Görsel 5.10.3: Yamaç Paraşütçüsü http://burdur.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1Z139521/burdur-yamac-parasutu- 
hedef-yarismasi-yapildi.aspx#haberThumbs-16 (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
Görsel 5.10.4: Para Okçuluk Dünya Şampiyonasında Bir Sporcumuz 
http://burdur.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/164712/para-okculuk-dunya-sampiyonasinda-sporcumuzdan- 
buyuk-basari.aspx (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
Görsel 5.10.5: MAKÜ Spor ( Süper Toto Bölgesel Amatör Ligi) 
https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/9/2/kurumsal-kimlik (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
Görsel 5.10. 6: Bucak Belediyesi Oğuzhan Sporhttp://www.burduraskf.com/haber/629/bucak-bld- 
oguzhanspor-u-15-turkiye-sampiyonasinda.html (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
Görsel 5.10.7: Mahalle Maçı http://meydanortaokulu.meb.k12.tr/icerikler/siniflar-arasi-futbol-turnuvasi-kiran- 
kirana-mucadele-devam-ediyor_7513214.html (Erişim Tarihi: 06.11.2019) 
Görsel 5.10.8: Bir Halı Saha Takımı Çalıkuşu, E. Arşivinden 
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