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

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

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

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

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

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

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?

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.

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

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
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.
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1 ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Görsel 1.1

BİRLİKTE YAŞAMIN GEREKLİLİĞİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisi ile 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.
Görsel 1.3

Görsel 1.2

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?

Görsel 1.4
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Birçok insanın
katkısıyla sütüm içilmeye hazır. Peki ya
öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı,
kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp
eğlenceli vakit geçiriyorum.
Ya onlar olmasaydı?
Öğretmenim
olmasa bu kadar bilgiyi nasıl
öğrenirdim?
Bu yollar yapılmasaydı, araba ya
da şoför olmasaydı okula nasıl
ulaşırdım?

Görsel 1.5

Görsel 1.6
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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.
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 kişilerarası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba
ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim halinde 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.
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“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?”
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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Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarının yakınında, 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, pazaryerleri 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. 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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(Görsel 1.11 - Çatalhöyük Temsili Resim)

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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Şehir ve Medeniyet
“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.
Medeniyetler şehirleri
etkilerken şehirler de
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
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.

Görsel 1.13
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Görsel 1.14

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.

Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına
kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam)
Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi
haline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası hızla göç
alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin
kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline
getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya
yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız 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 1.15
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Görsel 1.16

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

ETKİNLİK

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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Şehirle İlişkimiz
Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine
uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu 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.
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.
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.
Görsel 1.17
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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-i Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş
ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak 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 ilişkiler sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.18

Görsel 1.19
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ŞEHİRDE YAŞAM

Yer: Göreme, Nevşehir
Görsel 2.1

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve
kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane,
otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme,
içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi,
ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı,
kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.
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.
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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.
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.

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.
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 ge-

rekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı
diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk
görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir.
Bir kız çocuğu konuşuyor:
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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Görsel 2.2

Temsili
Artistoteles

i

Heykel Resm

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.
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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.

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

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 hala dışarıda.

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 altındakaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazkalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. galları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler
okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek
çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla dol- akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya
du. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz sığınan yaşlı kadın‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu
pek çok ulaşım aracı var: Otobüs, metro, tren... İki emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniaraba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. yor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. DükAraç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vak- kânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma
araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Titinde ulaşamayacakları için kaygılı.
yatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim
birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde kursu başlamış bile.
ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan
fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanbile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da lar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli
eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her
Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık
bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.
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.
Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor.
Polis çağrılıyor.

Görsel 2.3
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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.

ŞEHRİN FIRSATLARI
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 uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.
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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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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik
kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

DEPREM
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem
kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehirlerimizin birinci derece
deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan
fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin
oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme
dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.

Görsel 2.4

• Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya
kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere panikle
koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
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• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatlarından
uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı
olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile bireylerinizi
bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, kalın
giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

Görsel 2.5

SEL
Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani
sel baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri
sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları
hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.
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TRAFİK
Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte,
on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur
insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle
kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği
bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını bilen
bireyler olmalıyız.

Görsel 2.6

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa,daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Kesinlikle yaya
geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

ŞİDDET
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak
yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle,
okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz. Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene
dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu
sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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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 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.
Görsel 2.7
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Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullasunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine im- nabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
kân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini
sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerkimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişi- de bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro
ni yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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.

Görsel 2.8
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Ampute Milli Takım

Görsel 2.9

Görsel 2.10

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.

yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır.
Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş
alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, insanların
ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

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.

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.

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi,
kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini,

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.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı
yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitkileri ve hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.
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Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o
yere tekrar gelecektir.
Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına
biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.
Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz?
Onların 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.

Görsel 2.11

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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Görsel 3.1
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ŞEHRİMİ TANIYORUM

ARTVİN’İN COĞRAFİ
ÖZELLİKLERİNİ TANIYORUM

Görsel 3.2
Çizim Tasarım: Gamze BEYAZ

Merhaba, benim adım Tamara Gürcistan’ın Acara Bölgesi’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı nedeniyle yirmi kişilik bir grupla Artvin’e geldim. İlk durak noktamız olan Artvin Valiliğinde
beklerken çok heyecanlıydım. Bu yolculukta beni misafir edecek olan arkadaşımı merak ediyordum. Biraz
bekledikten sonra Artvin’i tanıma maceramda yanımda yer alacak Asiye’yle tanıştım. Onunla tanıştığım
andan itibaren Asiye’nin gülümseyen yüzü ve misafirperverliği beni çok etkiledi. Bu vesile ile Artvin insanının ne kadar sıcakkanlı olduğunu anladım. Asiye bir hafta boyunca beni hem misafir edecek hem de
bana “Göğe Komşu Topraklar” diyarı Artvin’i tanıtacak.
Merhaba Asiye,
Görsel 3.3

Merhaba, Tamara şehrimize hoş geldin. Ben de senin gibi ortaokul öğrencisiyim.
Sosyal Bilgiler dersini çok severim, bu derse ilgimin şehrimi tanıtmada bana yardımcı
olacağına eminim. Bir haftalık süre içinde sana şehrimizi tanıtmak için elimden geleni
yapacağım.
Görsel 3.4

Öncelikle Artvin’in doğasına hayran kaldığımı belirtmek isterim.
Bu kadar güzel bir şehri bir an önce tanımak istiyorum.
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Tamara, tarih boyunca insanlar yaşamak için genellikle su kenarlarını ve tarım
yapılabilen alanları yerleşim alanı olarak
seçmiştir. Artvin Doğu Karadeniz Dağları’nı
derin bir şekilde yaran Çoruh Vadisi’nin kenarında kurulmuş bir şehirdir. Artvin;  doğu
ve güneydoğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum,
batısında Rize, kuzeyinde Gürcistan Cumhuriyeti ile
çevrelenmiştir. İlimizin toplam yüz ölçümü 7.436 kilometrekaredir. Ayrıca, Artvin’in Gürcistan’a olan sınır
uzunluğunun 109 kilometre olduğunu belirtmek isterim.

Görsel 3.5

Artvin ile
sınır komşusuyuz,
benzerliklerimizi de
farklılıklarımızı da
merak ediyorum.

Görsel 3.6
Artvin ili idari sınırları - Çizim Tasarım: Gamze BEYAZ

İlimiz genel itibariyle dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kıyı şeridinde ırmakların oluşturduğu alüvyal düzlükler haricinde bir ovaya sahip değildir. İlimizin yer aldığı Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığı için denizin ılıman etkisi iç kesimlere kadar
ulaşamamaktadır. Bu da ilimizde birbirinden farklı ilkim tiplerinin görülmesini sağlar. Mesela
ilimizin sahil şeridindeki ilçeleri Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa’da ılık ve yağışlı bir iklim tipi egemendir.

Türkiye’de standart zamanlarda gerçekleşen maksimum yağışlar incelendiğinde  
çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen en şiddetli yağışlar “Kemalpaşa”
ilçemizde görülmektedir.
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Borçka-Murgul ilçelerimizde ise kıyı kesimde görülen nemli ve ılık hava devam eder fakat iç kesime
doğru gidildikçe Ardanuç ve Yusufeli ilçelerimizde havadaki nem azalmakla birlikte karasallık artmaktadır.
Özellikle Çoruh Vadisi’nin alçak tabanlarında karasal iklim ile Akdeniz ikliminin karışımı olan bir iklim hâkimdir. Şavşat ilçemiz ise diğer ilçelere göre daha doğuda ve yüksek dağlarla çevrili olması nedeniyle havası
kuru ve serttir. Bu yüzden Şavşat ilçesinde kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçer.
Görsel 3.7

Görsel 3.8

Arsiyan Yaylalarında baharı müjdeleyen çiçekler
Görsel 3.9

Hopa Sahili
Görsel 3.10

Şavşat ilçesinden bir köy - Hasan AVCI

Şavşat Maden Köy

Asiye, senin anlattığın özelliklere göre Artvin yöresinde kısa mesafelerde farklı
iklim tiplerinin görüldüğünü anlıyorum. Yaşadığım Acara Bölgesi’nin en önemli şehri olan
Batum’da da buraya benzer ilkim şartları var. O yüzden Artvin’in havasına alışmam zor
olmadı.
Bu duruma sevindim. İklim konusunda Artvin’de farklı özellikte geçiş iklim alanları
vardır. Bunlardan bahsetmemi ister misin?
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Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tabi ki seni merakla dinliyorum.
Görsel 3.11

Çoruh Havzası, nehrin getirdiği alüvyal toprakları biriktirerek verimli alanlar oluşturur. Bu alanlar, çevresindeki
dağ kütlelerinin varlığı sayesinde dışarıdan gelen soğuk
hava kütlesinden korunduğu için sıcak ve ılık kalır. İşte bu
şekilde çevresindeki büyük iklim kuşağından farklı belli dar
alanda görülen “özel koşullu iklim alanları” oluşur.

Yusufelif Zeytin Bahçesi - Kaan Gündoğdu

Görsel 3.12

Biz bu alanlara “mikroklima alanları” diyoruz. Çoruh Nehri
Havzası da mikroklima özelliği taşıdığı için Akdeniz Bölgesi ürünleri burada da yetişmektedir. Örneğin zeytin, mandalina, portakal...

Görsel 3.13

Artvin’de Mandalina

Zeytin Hasadı - Fotoğraf: Bilal TOP

Görsel 3.14
Zeytin Hasadı - Fotoğraf: Bilal TOP

Buraya gelmeden önce Türkiye’nin  farklı coğrafi özelliklere sahip çok güzel bir ülke
olduğunu duymuştum. Anlaşılan Artvin’de küçük bir Türkiye misali karşıma birçok güzellik
çıkaracak. Anlattıklarına göre senin şehrin Artvin çok farklı bitki çeşitliliğine ev sahipliği
yapıyor olmalı.
Gayet tabi, ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Türkiye sahip olduğu farklı
bitki çeşitliliği sebebiyle dünyada 22. sırada yer almaktadır. Avrupa’da 12500 adet bitki sınıflandırılması yapılmıştır. Türkiye bu bitki sınıflandırmasından 9996 farklı bitki türüne sahip olması nedeni
ile Avrupa’da “birinci” sıradadır.
Artvin yüz ölçümünün %54’ü ormanlık alanlarla kaplıdır. Dolayısı ile bitki çeşitliliği bakımından
oldukça zengindir. Artvin; sahip olduğu farklı yaşam ortamları, yaklaşık 4000 metrelik yükselti farkı, üç farklı
iklimin görülmesi, zengin su kaynakları gibi farklılıklar nedeniyle  çok sayıda değişik bitkilerin yetişmesine
olanak sağlamıştır.

Artvin 137 familya (bitki ailesi) 761 cinse ait olmak üzere toplam 2727 adet
doğal bitki sınıflandırması ile Türkiye’nin en zengin ilidir.
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Türkiye’nin kendine has bitki çeşitliliği de mevcuttur, o zaman.
Evet, Tamara aynen öyle... Ülkemizde yüksek dağ çayırlarından, bazı tropik bitkilere;
bozkırlardan, iğne yapraklı ve geniş yapraklı ormanlara kadar çok çeşitli bitki toplulukları bulunmaktadır. Dünyanın başka yerinde bulunmayan sadece ülkemize özgü endemik bitki türlerinin
bulunması bitki çeşitliliğimize zenginlik katmaktadır.

Avrupa ülkelerinde toplam 3500 endemik bitki türü varken, Türkiye’de ise
3649 endemik bitki türü vardır.

Artvin, sahip olduğu doğal zenginlik bakımından son yıllarda ülkemizdeki birçok bilim insanının ilgisini çekmektedir. İlimiz sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde adını dünyaya duyurmaktadır. Bu anlamda yapılan çalışmalar sonucunda Camili Havzası 29 Haziran 2005 tarihinde Türkiye’nin ilk biyosfer rezervi
ilan edilmiştir. Dünyada sadece Türkiye’de bulunan endemik bitkilerden 198’i Artvin’de yayılış göstermektedir.

Çoruh çıngırağı, İspir çıngırağı

Artvin kevkesi

ovittüllübaşı

yartüllübaşı

türkalıcı

allıgelin

Fotoğraflar Prof. Dr.
Özgür Eminağaoğlu’ndan
alınmıştır
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mavruzo

dağgülü

Görsel 3.15

Bilgi Notu
Biyosfer rezervler, insan ve doğa arasındaki ekolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan dengeli ve
sürdürülebilir ilişkilerin kurulduğu ve UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı içerisinde yer
alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip alanlardır.
Artvin’in dağ turizmindeki ününü duymuştum. Şehrinizin o muhteşem dağlarından
bahseder misin?
Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Doğu Karadeniz Dağları’nın ilimizdeki uzantıları
Kaçkar, Altıparmak(Barhal), Kükürtlü ve İskaristi Dağları’dır. Bu dağlar Gürcistan sınırına
kadar uzanmaktadır. Üzerlerinde çok sayıda dağ ve tepe yer alır.

Karçal Dağları

Kaçkar Dağları

Karadeniz kıyısını takip ederek batıdan doğuya doğru iki sıra halinde uzanan Kaçkar
Dağı(3937m) Karadeniz dağlarının en yüksek noktasını oluşturur. Bu dağlar Artvin, Rize ve
Erzurum il sınırlarını belirler. İlimizin diğer önemli dağı olan Karçal Dağı(3428m) ise Şavşat ve Borçka
ilçeleri arasında yer alan, Çoruh ve Berta Vadileri ile Gürcistan sınırına kadar uzanan bir dağımızdır.
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Görsel 3.16

Eminim, bu dağlarda nice yaşanmışlıklar vardır.
Evet, Tamara. Sana Arsiyan Dağı’ndaki göllerden birinin hikayesini anlatmak
isterim.
Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Görsel 3.17

Görsel 3.18

Çizim Tasarım: Gamze BEYAZ

Boğa Gölü Efsanesi
Arsiyan Yaylası’nda yaşayan Ali Ağa’nın çok
bakımlı bir boğası vardır. Ali Ağa onu her gün diğer
GÜNGÜT
boğalarıyla birlikte otlaması için yaylanın geniş
ylası - Murat
Ya
an
iy
rs
A
Boğa Gölü
düzlüklerine bırakır. Boğalar başlarında bir çoban
olmadan akşama kadar otlar ve kendileri yaylaya geri
döner.
Bir gün en sevdiği boğası yaralı bir şekilde ahırına gelir. Ağa normaldir, der. Kendi hayvanlarıyla
güreştiğini düşünerek pek önemsemez. Lakin sonraki günlerde de boğa her akşamüstü yorgun ve yaralı
olarak eve dönmeye devam eder. Buna üzülen Ali Ağa o akşam boğasının boynuzlarını daha sivri hale
getirir. Sabahleyin hayvanları salınca o da boğayı takibe başlar. Hayvan hiçbir yerde durmaz, göle doğru gitmeye başlar. Boğa önde Ali Ağa arkada yola devam eder. Boğa bazen yavaşlar, durur, böğürerek
boynuzları ve ayaklarıyla toprağı eşeleyerek yeri göğü inletir. Bu şekilde devam ederek tepeye ulaşır. Arsiyan Yaylaları’na bakan vadinin ön kısmında durarak sanki birini çağırırmış gibi böğürmeye başlar. Birkaç
dakika sonra gölden siyah ve çok heybetli bir boğa çıkar. Naralar atarcasına yaklaşarak meydan okur.
Ardından kafa kafaya vererek başlayan güreş saatlerce sürer. İki boğa bir türlü güreşmekten vazgeçmez.
Haddinden fazla yorgun olsalar da gölden çıkan boğa daha dinçtir. Ali Ağa’nın boğasının boynuzları daha
sivri olduğundan boğayı yaralar. Boğa yaralanınca göle dalar ve gözden kaybolur. Ali Ağa’nın boğası da
gölün başından ayrılmaz. Yaylaya dönen Ali Ağa bu olayı yakınlarına anlatır. O günden bugüne Boğa Gölü
Efsanesi dilden dile aktarılarak bizlere ulaşır.
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Gerçekten etkileyici bir efsane doğrusu daha önce bu şekilde bir efsane duymamıştım.
Buradan anlaşıldığı üzere boğa güreşleri sizin kültürünüzün bir parçası olsa gerek.

Evet Tamara, boğa güreşleri Artvin kültürünün   geçmişi yıllar öncesine dayanan
vazgeçilmez bir parçasıdır.
Sevgili Asiye, seninle olan birlikteliğimizde Artvin’i tanırken müthiş zevk
alıyorum ama merak ettiğim konulardan birisi de Çoruh Nehri’dir. Batum’dan gelirken Çoruh Nehri’nin denize döküldüğü yeri gördüm. Acaba bu nehir kaynağını
nereden alıyor?

İlimizin en büyük nehri olan Çoruh Nehri, Mescit Dağları’ndan kaynağını alır, Bayburt’u
geçerek Yusufeli ilçesinden il sınırına girer. Su kavuşumu denilen yerde Oltu Çayı ile birleşip,
Yusufeli yakınlarındaki Barhal Deresi’ni de içine alarak kuzeybatı yönüne istikamet eder. Artvin’den sonra Borçka’da Murgul Deresi ile birleşir. Son olarak Muratlı köyünden devam ederek
Batum’ dan denize dökülür.
Görsel 3.19

Kaynağını başka dağlardan alıp Çoruh Nehri ile birleşen
diğer akarsularımız da şunlardır: Oltu Çayı, Tortum Çayı, Barhal
Çayı, Şavşat Suyu. Kısacası Artvin’le Çoruh özdeşleşmiş, birbirini
tamamlamış, güzellikleriyle bütünleşmiştir. Coşkusunu, asiliğini,
güzelliğini şehrin kültürüne aktarmıştır.

Gerçekten çok farklı bilgiler öğrendim, teşekkür ederim.
Benim de birçok akrabam Hopa, Arhavi ve Borçka’ya çay ve fındık
tarımı yapmak amacıyla işçi olarak gelmektedir.  Onlarla yaptığım
sohbet esnasında Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajların Artvin’in
havasını değiştirdiğini söylediler. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Çoruh Nehrinden Bir Görüntü - Rahmi Arslanoğlu

Çok haklısın. Çoruh Nehri üzerine kurulan barajlar Artvin il merkezini ve bazı ilçelerini
iklim olarak etkilemiştir. Artvin’e yapılan barajlar ilimizin havasını yumuşatmıştır.

Artvin’i bütünüyle keşfetmek harika bir deneyimdi. Ailenle yaptığımız geziler de benim
için ayrı bir zevkti. Günlüğüme yazdığım göllerle ilgili edindiğim bilgileri de seninle paylaşmak
isterim.
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Asiye ve ailesiyle beraber Artvin’in Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl’e gitmek için yola çıktık. Yeşilin
her tonunun birbiriyle oluşturduğu uyumu seyrederek yaklaşık iki saatte göle vardık. Bu gölün aynı zamanda milli park sınırları içinde yer aldığını ve koruma altında olduğunu öğrendim. Cennetten bir köşe olan
bu yerin koruma altında olması beni mutlu etti. Gölün etrafı usta bir ressamın çizimi gibi eşsiz ağaçlarla
çevriliydi. Arabamızı girişteki araç park alanına bırakarak yürümeye başladık. Az ileride gölün üstünde
yürüyormuş hissi veren iskele bizleri karşıladı.
Asiye, adeta bir sanat eseri olan bu doğada anılarımı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. İskelenin hemen
solundaki ahşap bankta oturarak gölün üzerinde bir kuğu misali süzülen kayıkları izlemek de çok keyifliydi.
Ardından şen kahkahalar içinde çimenleri hissederek piknik yaptık. Her güzel anın bir sonu vardır. Arnavut
kaldırımıyla kaplı yolda yürüyerek gezimizi noktaladık. Her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği
bu muhteşem doğayı ben de herkese anlatacağım.

Görsel 3.21
Görsel 3.20
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Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl’e geniş yapraklı ağaçlar ve eğrelti otları içinde yer alan yirmi
beş kilometrelik yolun sonunda vardık. Gölün hemen kenarında çeşmeye yakın bir kamelya bizi misafir etti.
Bu gölde de sandallar vardı ama buradakiler suyun üzerine serpiştirilmiş rengârenk çiçekler gibiydi. Asiye’nin
babası “Maceraya hazır mısınız?”  dediğinde ikimizde çok heyecanlandık. Gölün sağ tarafından yürüyüşe
başladık. Küçük bir tahta köprüden geçerek irili ufaklı taşlarla kaplı yoldan ilerlemeye devam ettik. Bu macera dolu yolda boyumuzu aşan eğrelti otları vardı. Asiye’yle mutluluğumuzu belgeleyen fotoğraflar çektirdik.
Yol boyunca zorlu yerlerde bize yardım eden tahta merdivenler ve köprüler sayesinde ilerledik. Sona doğru
bazı bölümler el değmemiş şekildeydi. Bir ağacın yıllara meydan okuyan kökleri üzerinde ilerlemek ona dokunmak ise insanın ruhunu zenginleştiriyordu. Serüvenimizi iskeleye vararak tamamladık. İskeledeki görevli
bayramda otuz iki bin kişinin burayı ziyaret ettiğini ve sonbaharda rengarenk bir görüntüsü olduğunu söyledi. Bence de herkes bu eşsiz doğayla buluşup gizemli parkuru sonuna kadar tamamlamalı.
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Son yolcuğumuzu ise Arsiyan Yaylası’ndaki yedi göllere yaptık. Asiye’nin annesi “Burada göreceğiniz
göller el değmemiş yaylaların içinde yer almaktadır. Yedi göller adı verilen bir bölgesi bulunmaktadır. Her bir
gölün adı ve neredeyse hepsinin de bir hikâyesi vardır. Boğa Gölü, Kız Gölü, Yüzen Göl, Çimli Göl, Kalp Gölü
bunlardan bazılarıdır.” diyerek bizi bilgilendirdi. Süremiz kısıtlı olduğu için yüzen adaların olduğu gölü seçtik.
Biz cesaret edemesek de yüzen adaların üzerine çıkanların fotoğraflarını çektik. Ziyarete gelen herkes bu
macerayı yaşamak için sabırsızlanıyordu.
Görsel 3.22

Arsiyan Yaylası Yüzen Adalar

Görsel 3.23

Arsiyan Gölü

Artvin’in coğrafyasına gerçekten hayran kaldım. Seninle bu şehri tanırken sanki kendimi bir masal
kahramanı gibi hissediyorum. Şehrin insanları, cennetten bir köşe olan bu ilde yaşamı en güzel şekilde anlamlandırıyorlar.

Fotoğraflar: İl Kültür veTurizm Müdürlüğü
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ARTVİN’DE DOĞANIN İNSAN
YAŞAMINA ETKİSİ
Görsel 3.24

   Artvin Merkez Çoruh Vadisi - İbrahim BÜLBÜL

Gün ilerledi, seni biraz yordum galiba. Acıkmış olmalısın. İstersen
karnımızı doyuralım.
Acıktım. Başka bir ülkeye gittiğimizde herkesin en çok merak ettiği yemeklerdir. Ben de sizin yemeklerinizi çok merak ediyorum.
Az önce öğrendiklerinden de anlaşılacağı üzere ilimiz geçit vermez dağlar, şırıl
şırıl akan akarsular ve hemen her mevsim yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu özellikler aslında bizim yemek kültürümüzün temelini de oluşturuyor.  Sadece yemek değil
kaldığımız evlerin, kullandığımız samanlıkların da kaynağıdır bu güzel doğa.
Bu kadar zengin bir bitki çeşitliliğine sahip bir il herhalde yemek çeşitliliği açısından da çok zengin olsa gerek.
Aslında tam da öyle değil. Coğrafi yapının zorluğu, yaz mevsiminin kısa ve genelde
yağışlı geçmesi yeme içme alışkanlıkları üzerinde de belirleyici olmuştur.

Nasıl yani?
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Şöyle ki üç aylık yaz mevsimi ilimizde genelde yağışlı geçer. Havaların açık olduğu
günlerde aile, çok hızlı çalışıp hayvanların kışlık yiyeceğini biçip, kurutup, taşıyıp depolar.
Bunun yanında kendisi için ektiği ürünleri de bu günlerde hasat etmek zorundadır.

Görsel 3.25

Fotoğraf: İbrahim BÜLBÜL

Çok hızlı çalışmak zorundasınız o zaman. Siz Artvinliler birlikte çalışıp yardımlaşmayı seviyorsunuzdur.
Sadece hızlı olmak yetmiyor. Ailede anne, baba ve çocuklar hep birlikte çalışmak
mecburiyetindedir. Bu durum yeme içme alışkanlıklarımızın belirleyicisi olmuştur.
Anladım galiba! Evde yemek yapacak olan anne de tarlada eşine yardım
ediyordu. O zaman siz ne yiyordunuz?
Eşiyle birlikte eve dönen anne hem ev işleriyle hem de çocuklarıyla ilgilenirken
yemek yapmak zorunda kalıyordu.

Yani anne eve gelince çok hızlı yemek yapmak mecburiyetinde. Çünkü aile aç
ve yorgun. Evde ne varsa hünerlerini konuşturup aileyi doyuruyordu. Yemek için seçici
değildi.

Bu durum hamur işi ve sebze ağırlıklı beslenme eğilimi doğurmuştur. Hamurun yağda kızartılması sonucu elde edilen pişi ve ketelerimiz bunun en güzel örneğidir.
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Görsel 3.26

Şimdi daha çok merak ettim ne yiyeceğimizi?

Artvin’de olmazsa olmazımız,
yemyeşil yaylalarda otlamış kuzuların etinden hazırlanan odun ateşinde pişirilen  
“Artvin döneri ”dir.
Görsel 3.27

Dönerinizin ününü duymuştum. Artvinlilerin sabah kahvaltısını döner yiyerek yaptıklarını
da biliyorum. Menünüzde beyaz et de vardır diye
düşünüyorum.

Tabi ki. İlimizin denize kıyısı olması, bol yağışın sonucu şırıl şırıl akan akarsularımız ve
göllerimizin çokluğu balığı sofraların baş tacı yapmıştır. Oksijeni bol akarsularımızdaki kırmızı
benekli alabalıkların tadı da bir başka oluyor.
Daha önce ülkenize ailemle gelmiştim. Balık yemiştik. Çok güzeldi. Balığın yanında
mısır ekmeği ikram etmişlerdi. Balık ve mısır ekmeği çok güzel.
Görsel 3.28

Mısır temel besinlerimizin başında
geliyor. Yukarıda söylediğimiz yaz mevsiminin yağışlı geçmesi buğday üretimini
zorlaştırırken, mısır üretimine çok uygundur.  Mısırın yanında beyaz patates ve kuru
fasulyeyi de unutmamak lazım. Onlar da
ilimizde en çok yetiştirilen ürünlerdendir.

Bitki çeşitliliğinin zengin olması çok kaliteli bal ürettiğiniz anlamına geliyor sanırım.
Arının nektar aldığı bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa o kadar kaliteli
bal elde edersiniz. Dolayısıyla dünyanın
en değerli ballarından bazıları ilimizde
üretiliyor. (Sarıçayır balı, Hatilla balı,
Macahel  balı gibi) Birçok hastalığa şifa
olan kestane balını da unutmamak gerek.
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Fotoğraflar: İbrahim BÜLBÜL

Görsel 3.29

Yemek için teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Yemekle birlikte ikram edilen sıcak ekmek, taze tereyağı ve balın tadını ömrüm boyunca unutmayacağım. Siz Türkler gerçekten
misafirperversiniz. Misafire ikramda bulunmayı seviyorsunuz.

Afiyet olsun.

Bir ilçenizde deniz, diğer ilçede üç bin metreyi aşan yüksek dağlar. Bu durum farklı
iklim çeşitliliği beraberinde ürün çeşitliliğini ortaya çıkarıyor mu?

Tam üstüne bastın.
Ayyy! Neyi ezdim.

Korkma korkma! Bir şeyi ezmedin. Doğru bir şey söyledin demek istedim.
Siz de böyle mi denir, ben anlamadım.
Hayır. Biz de bu söz bir deyimdir. Doğru tahminde bulunmak anlamında kullanılır.
Senin söylediğin doğru bir tahmindi ve ben de bunu belirtmek için bu deyimi kullandım.
İlimizde dört iklimi bir arada görebileceğiniz yöreler vardır. Bu durum ülkemizde
yetişen her türlü meyvenin ilimizde de yetişmesini sağlıyor.

Görsel 3.30

Görsel 3.31

Fotoğraflar: İbrahim BÜLBÜL
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Yetiştirilen bu meyvelerden  pekmez, pestil, köme, korava, ( elma, armut ve kızılcık
gibi meyvelerden yapılan konsantre meyve suyu) reçel, marmelat yapılarak veya kurutularak ( elma, armut, kızılcık, incir, erik, kiraz kurusu vb. ) uzun kış günlerinde tüketilir. Bunların yanında değişik bitkilerden ( çaşur, kımi ) meyvelerden (armut turşusu…) ve sebzelerden ( fasulye, lahana, domates…) de turşular yapılarak uzun kış günlerinde sofralarımızın
vazgeçilmezi olurlar.
Her tarafı ormanlarla
kaplı bu doğanın size başka
ne gibi etkileri oluyor?

Görsel 3.32

Ormandan elde edilen ahşap hayatımızın her alanında yer almaktadır. Barındığımız
evler, samanlıklar, serenderler, camiler hatta son zamanlara kadar evlerin çatıları bile bedevra ( Ağaçtan yapılan evlerin çatılarında kiremit yerine kullanılan ince tahta parçası. ) ile
kaplıydı.
Görsel 3.33

Şavşat Şalcı Köyü Manat Kışlası
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Fotoğraflar: İbrahim BÜLBÜL

YAŞADIĞIM ŞEHRİN
DEMOGRAFİK YAPISI
Görsel 3.34

DEMOGRAFİ NEDİR? Demografi nüfus bilimidir.
NÜFUS NEDİR? Belirli sınırlar içerisinde yaşayan insan sayısıdır.
Demografiye, mevcut nüfusun nitelik (yaş, cinsiyet gelir durumu,
engelli, medeni durumu gibi çeşitli ekonomik ve sosyal durumlar
vb.) ve niceliğini ( insan sayılarını) inceleyen bilim dalı da diyebiliriz.

Fotoğraf: Hasan AVCI

Bilgi Notu

Düşünüyorum da nüfus ve yerleşmenin dağılımını etkileyen etmenler
doğal,beşeri ve ekonomik olmalı.

Doğal Etmenler: İklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, yeraltı kaynakları, su kaynaklar vb.
Beşeri ve Ekonomik Etmenler: Sanayi, tarım, ulaşım, ticaret, bilişim ve teknoloji, haberleşme, savaşlar,
politik nedenler vb.
Artvin ili yukarıda belirtilen birçok nedenlerden dolayı başka şehirlere göç vermek durumunda
kalmıştır. Bu durum il nüfusunda yıllara göre artış ve azalışlara neden olmuştur. Artvin ilinin nüfus artış
oranı Türkiye nüfusunun artış oranının gerisinde kalmıştır.
Artvin nüfus yoğunluğu sıralamasında 81 il içerisinde 76. sırada yer alır. Artvin’i sıralamada,
Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Tunceli, Bayburt takip eder.
Bilgi Notu

Ülkemizde nüfus sayısının en fazla olduğu il TÜİK 2018 verilerine göre İstanbul’dur. Ülke nüfusunun %18,37’sini oluşturur. Ülke nüfusunun en az olduğu il ise
82,274 kişi ile Bayburt’tur.
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ARAŞTIRALIM ÖĞRENELİM
Sizce İstanbul’un nüfusu ne kadardır?
Artvin’deki en yüksek nüfus verisi hangi yıla aittir?
1980 yılından sonra en düşük nüfus hangi yıla aittir?
2018 TÜİK verilerine göre Artvin’de toplam şehir ve kır nüfusu ne kadardır?
2018 TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde kaçı şehirlerde ve köylerde
yaşar?
Görsel 3.35

Tablo 1 Artvin İli ve Türkiye Geneli Sayım Dönemlerine Göre Nüfus Değerleri

KAYNAK: www.tuik.gov.tr

Artvin nüfusu 2017 yılında 166.143 iken 2018 Yılında 174.010 yükselmiştir. İlin
nüfusundaki ani sıçramanın nedeni sizce ne olabilir?
Artvin’de yıllara göre nüfus artış hızı, Türkiye geneliyle paralellik göstermemektedir. Türkiye nüfusundaki hızlı yükseliş Artvin’de aynı hızla devam etmemiştir. Özellikle 1927-1980 yılları arasındaki yükseliş, sonraki yıllarda düşüş eğilimine geçmiştir. Artvin şehir merkezi nüfusu 2018 TÜİK rakamına göre
25.408 kişidir.
2018 TÜİK verilerine göre Türkiye’de km2ye düşen insan sayısı 107 kişi iken Artvin’de  km2ye
düşen insan sayısı 23.6’dır. 1980-2010 yılları arasında sürekli olarak azalan ilin nüfusu 2011 yılından
sonra inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir.
1927’de 119.947 olan Artvin’in toplam nüfusu, 1980 yılında 228.997 iken, 2018 yılı
ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Sayımı) sonuçlarına göre 174.010 kişiye ulaşmıştır.  Artvin’de nüfus artış
hızı özellikle 1985 yılından itibaren düşme eğilimi göstermiştir. 2008-2018 yılları arasında, Artvin’de ortalama nüfus artış hızı Türkiye ve bölge illeri ortalamasından daha düşüktür. Artvin’de 1927 yılında km²
ye 16 kişi düşerken 2017 yılında 23 kişiye ancak çıkmıştır.
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ARTVİN İLİNİN NÜFUS YAPISI

2018 174.010
2017 166.143
2016 168.068
2015 168.370
2014 169.674
2013 169.334
2012 167.082
2011 166.394
2010 164.759
2009 165.580
2008 166.584
2007 168.092

9.537
8.786
-

12.056
10.599
10.744
10.890
11.160
11.366
11.406
11.802
11.613
11.813
11.844
11.948

17.606
16.471
17.144
17.524
19.024
17.507
17.660
17.932
17.886
18.058
18.240
18.780

20.794
20.218
20.592
20.917
21.596
22.093
22.234
21.725
21.513
21.758
22.220
22.945

25.500
21.697
22.036
22.293
23.162
24.662
22.964
23.693
23.826
24.343
24.768
24.133

HOPA

BORÇKA

6.658
6.189
6.987
7.121
6.142
6.668
6.395
5.928
5.979
5.995
6.323
6.114

ARDANUÇ

MURGUL

35.081
34.926
34.626
34.208
34.050
33.415
33.692
33.333
32.627
32.985
32.272
32.827

YILLAR

MERKEZ

Tablo 2 TÜİK 2007-2018 Yıllara Göre Artvin İli, Merkez İlçe ve Diğer İlçe Merkezleri,
Nüfus Sayıları

21.003
20.452
20.553
20.565
20.306
19.899
19.602
19.362
19.319
19.132
19.189
19.136

25.775
26.805
35.406
34.852
34.234
33.724
33.129
32.619
32.016
31.496
31.728
32.209

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Artvin ilinin engebeli topografik yapıya sahip olması, nüfusun il genelinde düzensiz dağılmasına
neden olmuştur.   İldeki nüfus dağılışı ilçelere göre farklılık gösterir. Karadeniz kıyısında yer alan Hopa,
Arhavi ilçeleri ile Çoruh Nehri ve kollarının oluşturduğu vadilerde nüfus yoğunluğu daha fazlayken diğer
alanlarda daha azdır.
Kemalpaşa ilçesinde Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’nın bulunması sahil şeridindeki ilçelerimize ekonomik yönden canlılık kazandırmıştır.
2018 TÜİK verilerine göre Artvin nüfusunun %59’u il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, %41’i belde
ve köylerde yaşamaktadır. Türkiye nüfunun ise %92’si il ve ilçe merkezlerinde %8 ise belde ve köylerde
yaşamaktadır. Artvin toplam köy sayısı 320’dir.
ŞİMDİ SIRA SİZDE?
Aşağıdaki sorular hakkında araştırma yaparak sınıfta tartışınız?
- Artvin ilinin Karadeniz sahilinde yer alan ilçelerinin isimlerini yazınız?
- Kemalpaşa beldesi hangi tarihte ilçe olmuştur?
- Sarp Sınır Kapısı hangi tarihte açılmıştır? Son üç yıl içerisinde Sarp Sınır Kapısı’ndan
geçen insan ve araç sayıları hakkında araştırma yapınız?
- Sarp sınır Kapısı’nın, Artvin iline ekonomik katkıları neler olabilir?
Nüfusun niteliklerini arttırmak, iyi bir eğitim ile mümkündür. Teknolojiyi kullanmak, sahip olunan doğal
kaynakları işleyip geliştirmek ancak yetişmiş nitelikli iş gücü ile olabilir.
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Artvin nüfusunda görülen azalma il dışına olan göçlerle ilişkilendirilir. Ekonomik şartlarda iyileştirmeler yapılarak göç veren alanlarda yoğun göçlerin önüne geçilebilir. Bunun için yerel kaynakların harekete
geçirilmesi ve ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
1980 yılından sonra kırsal kesimlerden kentlere olan yoğun göçler Artvin ilinden büyük kentlere
olan göçleri de tetiklemiştir. Artvin ilinde mevsimlik göçler çoktur. Artvin merkez il ve ilçelerinde yaşayan insanlar, yazları köy ve yaylalara göç ederken kışın genellikle şehir merkezlerini tercih ederler. İlin dağlık yapısı
ve yer şekillerinin engebeli olması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir. Sanayileşmenin az olması,
ulaşım güçlüğü, eğitim, sağlık gibi nedenler, il içerisindeki ve ilden başka illere olan göçleri tetiklemiştir.
Artvinlilerin en çok göç ettiği iller: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Samsun, Ankara illeri olmuştur.
Ülkemizin Gürcistan sınırının, Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan bu yeşil il, kültür varlıkları açısından sınır komşusundan etkilenmiştir.

ARAŞTIRALIM - ÖĞRENELİM
Artvin’deki nüfus artışının fazla olmamasının nedeni sizce nelerdir?

ARTVİN DESTANI
Çok vilayet gezdim görmedim dengin.
Dolansan bulunmaz eşi Artvin’in
Her sebze mebzuldur lezzetli şeker
Altındır toprağı taşı Artvin’in.

Camide boş kalmaz, dolar mihraplar
Kahve, lokantada güler ahbaplar
Her köşe başında döner kebaplar
Gayet meşhur olur şişi Artvin’in

Her gün bayram gibi davulu, sazı
Neşe ile geçer baharı yazı
Çalkanır göllerde ördeği kazı
Bülbül gibi öter kuşu Artvin’in

Binaları kiremitle örtülü
Arazisi altın ile tartılı
Cihan harbi sefaletten kurtuldu
Daha çok genç kaldı yaşı Artvin’in

Saklayan bulunmaz yüzde on malı
Ormana bakıyor sağ ile solu
Ağaç meyve verir arılar balı
Senede bir aydır kışı Artvin’in

Der Fahrî doğru çalışan çoktur
Yerleri dar ama gözleri toktur
Esanafı çalışkan, hasutluk yoktur
Pek az bulunur kallaşı Artvin’in.

Şair Fahri
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ÖĞRETMEN: Yaşadığınız ilde göçleri durdurmak için sizce neler yapılabilir? Ayşe, sen söylemek ister
misin?
AYŞE: Öğretmenim bence mevcut sanayi siteleri geliştirilebilir. Kırsal kesimlerde, tarım ve hayvancılıktaki
teşvikler arttırılabilir. Orman ürünleri işleyen atölye tipi sanayiler geliştirilebilir. Köylerde yörenin doğal
kaynaklarına uygun el sanatları ve tarımsal faaliyetler geliştirilebilir.
EFE: Öğretmenim bende söz alabilir miyim?
ÖĞRETMEN: Tabi ki… Söyle bakayım Efe, sen neler düşünüyorsun?
EFE: Üretilen ürünlerin pazarlanması için kolaylıklar sağlanabilir.
ÖĞRETMEN: Nasıl olacak peki?
EFE: Belirli yerlerde organik pazarlar kurulabilir. Ayrıca ilimizde büyük bir kooperatifimiz var. Siz söylemiştiniz. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerimizi destekliyor diye. Bu kooperatif aracılığıyla da tüketiciye daha
kolay ulaşılabilir.
ÖĞRETMEN: Öyleyse sana görev veriyorum, Tarım Kredi Kooperatifine giderek bu konuda bir araştırma
yap arkadaşlarınla sınıfta paylaş. Hatice de bu konuda sana yardım etsin. Biliyorsun birlikten kuvvet
doğar. Peki, Hatice sen ne düşünüyorsun?
HATİCE: Turizm faaliyetleri ve alt yapı sorunları giderilebilir.
ÖĞRETMEN: Alt yapı derken?
HATİCE: Öğretmenim turistlerin konaklayacağı tesisler, yollar, reklamlar vb.
ÖĞRETMEN: Aferin. Peki, farklı düşünceleri olan var mı?
YİĞİT: Evet var öğretmenim. Benim ağabeyim, Artvin Çoruh Üniversitesinde harita mühendisliği
bölümünde okuyor. Üniversite kampüsünde yabancı öğrencilerin olduğunu söyledi. Üniversite farklı
bölümlerle zenginleştirilebilir. Ayrıca yurt dışı öğrencilerinin üniversiteyi tercih etmeleri sağlanabilir.
Üniversite içerisinde fakülte ve bölümler arttırılabilir.
ÖĞRETMEN: Olcay sen de fikrini paylaşmak ister misin?
OLCAY: Yöremizde yetişen çay, fındık gibi ürünlerin işlenmesi için tesisler çoğaltılabilir. Organik tarım
ürünleri, kayın mantarı yetiştiriciliği gibi alternatif faaliyetler göçleri durdurabilir.
ÖĞRETMEN: Ülkelerin kalkınmasında nüfus sayısı kadar niteliği de önemlidir, çocuklar!
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Görsel 3.36

Artvin ilinde yaşlı nüfus oranı, Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi (DKB) ortalamasının üzerindedir.
Artvin’de nüfusunun büyük kısmı,  kıyı kesimler ve vadi içlerinde toplanır. Coğrafi şartlar nüfusun dağılışı
ve sosyoekonomik özellikleri üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur.
Herhangi bir bölgede yer alan nüfus miktarı, dağılışı, yoğunluğu, cinsiyet ve yaş yapısı, kır-kent
bileşimi, artış hızı, bağımlılık oranı ve göç durumu nüfusun yaşadığı coğrafi çevrenin doğal, beşeri ve
ekonomik özellikleri ile yakından ilişkilidir.

Tablo Artvin ili Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus(2018)

Tabloya baktığımızda ilde çalışma çağındaki nüfusun fazla olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusun %68’i
15-64 yaş aralığındadır. 118.290 kişidir.

Toplam nüfusun cinsiyete göre dağılımına baktığımızda, 2018 TÜİK verilerinde, nüfusun %50.4’ü
erkek, %49,6’sı kadındır.
Görsel 3.37
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Artvin’de Yaşanan Doğal Afetler
Doğal Afet: İnsanların kontrolü dışında oluşan, tedbirler alınmadığı zaman can ve mal kayıplarına
neden olan olaylardır. Doğal afetler, genelde kısa sürede gerçekleşir. Başladıktan sonra önlenmesi zordur.
Artvin, Türkiye’de doğal afetlerin en çok yaşandığı iller arasında yer alır. İlimizde, sel (su baskını), heyelan
(toprak kayması), kaya düşmesi, çığ ve yangın doğal afetleri sıklıkla yaşanmaktadır. Bunlardan başka çok
fazla olmasa da  yıldırım düşmesi, fırtına afeti de görülmektedir.

Görsel 3.38

Artvin’de heyelan olayları; Hopa, Arhavi,  Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde daha çok yaşanmaktadır.   Bu ilçelerde meydana gelen heyelanlarda yerleşim yerlerinde eğimin fazla olmasının yanında,
yağışın fazla olması etkilidir. Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde de  heyelan alanları geniş yer kaplamaktadır.
Görsel 3.39

Afetin Nedeni:
Aşırı Yağış
Arazinin yanlış kullanımı
Topografik Yapı (Aşırı Eğim)
Arazinin yapısını bozacak şekilde, menfez ve yol yapımı
Kopan bitki örtüsünün menfez
ve köprüleri kapaması.
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ŞİMDİ SIRA SİZDE?
Artvin’de kaya düşmesi olayının çok görünmesinin nedenleri neler olabilir?

Kaya düşmesi olayı il genelinde gözlenmekte olup özellikle Çoruh Vadisi boyunca daha çok meydana gelmektedir. İlimizdeki vadilerin oldukça derin ve dik yamaçlı olması, yerleşim yerlerine ulaşımı
sağlayan yolların bu vadilerden geçmesi sonucunda kaya düşmesi can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Görsel 3.40

Kaya Düşmesi
(Ardanuç Peynirli)

Fotoğraf: Artvin AFAD’dan alınmıştır.

Su baskını olayları, Çoruh Havzasında olan ilimizde oldukça fazla yaşanmaktadır. Hopa, Arhavi,
Kemalpaşa, Borçka ilçelerinde aşırı yağışın düşmesi nedeni ile su baskını olayları daha fazla yaşanır.
İlkbaharda aşırı yağışların yanında kar erimesi sonucu dereler taşmakta can ve mal kayıplarına neden
olmaktadır. Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde de su baskını gözlenmektedir.
Görsel 3.41

Afetten Etkilenen Kişi Sayısı: 3294
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Yangın; köy yerleşim alanlarında konut yapımında genellikle ahşap malzememin kullanılması,   merek (saman veya otun depolandığı yapı) ahır ve benzeri yapıların konutlarla iç içe olması, altyapı hizmetlerinin (yol, su, v.b.)  sınırlı kalması nedeni ile kırsal alanlarda sık sık yangın yaşanmaktadır. Bu nedenle özellikle
Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde yangın olaylarının afete dönüşmesine sebep olmaktadır.

Görsel 3.42

Görsel 3.43

Yangın (Yusufeli Zeytincik Köyü)
Çığ; oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip olan Artvin’in iç kesimlerinde kalan ilçelerinin (Borçka, Merkez, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli) yüksek kısımlarında görülen yoğun kar yağışı sebebiyle zaman
zaman çığ felaketleri görülmektedir. Bu çığ olayları sonucunda kış aylarında köy ve mezralara ulaşım
güçlükle sağlanmaktadır.
Görsel 3.44

Çığ
Oldukça engebeli ve sert bir
topografyaya sahip olan Artvin’de;
Merkez, Şavşat, Yusufeli, Ardanuç ve
Borçka ilçelerinde çığ riski yüksek alanlar
tespit edilmiştir. Her yıl vatandaşlar bu
riskli alanlar konusunda uyarılmaktadır.

ŞİMDİ SIRA SİZDE?
Artvin çevresinde yaşanan başka doğal afetler var mıdır?
Ülkemiz de oldukça sık görülüp ilimizde çok fazla yaşanmayan
doğal afetler hangileridir?
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Fotoğraflar: Artvin AFAD’dan alınmıştır.

Afetlere Karşı Alınan Önlemler

Görsel 3.45

Bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için
afete hazırlık kültürünü kazandırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılmalı.

Yangınlara karşı alınan önlemler:
Köylerde elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yapılmalıdır.
Çığ tehlikesine karşı alınan önlemler:
Çığ tehlikesini engellemek için, yamaçlardaki ormanlık alanlar korunmalıdır.

Kaya düşmesine karşı alınan önlemler
Görsel 3.46
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Heyelan oluşumunu önlemek için yapılan istinat duvarı
Görsel 3.47

Görsel 3.48

Görsel 3.49

Fotoğraflar: Artvin AFAD’dan alınmıştır.

Sel baskınını önlemek için yapılan dere ıslah çalışması
Görsel 3.50

ŞİMDİ SIRA SİZDE?
Doğal afetlerin zararlarından
korunmak için başka ne gibi
önlemler alınmalıdır?

Fotoğraf: Artvin DSİ’den alınmıştır.
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İlçelerimizi Tanıyalım
Asiye ve Tamara Artvin’inin ilçelerini daha yakından tanıyabilmek için valiliğin düzenlediği geziye
katıldılar. Gezi boyunca rehberin verdiği bilgileri not eden Asiye ve Tamara güzel fotoğraflar çekmeyi de
ihmal etmediler.
Tamara, Asiye’nin elinde daha önce gittiği yerler hakkında bilgilerin ve yorumlarının olduğu defteri görünce bu düşüncelerini internet ortamında bir blog sayfası haline getirebileceğini böylece aynı yerleri gezmek, görmek isteyenlere rehberlik edebileceğini söyledi. Bu fikir aslında Asiye’nin de hayaliydi.
Bilgisayar mühendisi olan dayısı Çağrı’ya bu fikri açtı. Dayısı ona güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgiler
verdikten sonra “Şehrimiz Artvin” sayfası açılmış oldu. Tamara memleketine döndüğünde Asiye de blog
sayfalarını düzenlemeye koyuldu.

Görsel 3.51
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Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bu sayfada sizlerle Güzel Artvin’imizin ilçelerini tanıtmak istiyorum. Bunun için ilçelerin öncelikle tarihinden, coğrafi özelliklerinden, ekonomik durumundan
ve turizm faaliyetlerinden bahsedeceğim. İlçeyle ilgili öğrendiğim farklı bilgileri de paylaşmaya çalışacağım.

ARDANUÇ
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizlerin daha sonra Gürcülerin istilasına
uğrayan Ardanuç, 7 Mart 1921 tarihinde Türkiye’
ye katılmıştır. 1945 yılına kadar Artvin’e bağlı bir
bucak olan Ardanuç aynı yıl ilçe olmuştur.
Artvin’den Ardanuç’a doğru yola çıktığınızda ormanlar seyrelmeye başlar. Hava bir
anda değişir. İlçe Karadeniz Bölgesinde olmasına
rağmen iklimi Erzurum-Kars bölümünden etkilenir.
Karasal iklimin etkisiyle bitki örtüsü Artvin’in diğer
ilçelerinden ayrılır.

Ardanuç kireç taşlarının erimesiyle oluşan,
dik duvarları ve büyüleyici yapısı ile Türkiye’nin ve
dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alan Cehennem Deresi Kanyonu’na ev sahipliği yapıyor.
500 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde ve
6 metre derinliğinde olan kanyonun bazı yerleri o
kadar daralıyor ki tek kişi bile zor geçiyor.

İlçe nüfusunun en önemli geçim kaynağı
tarım, hayvancılık, kısmen de ormancılık faaliyetlerdir.
Ardanuç köy ve yayla şenliklerinin yoğun
olarak düzenlendiği ilçelerden biridir. Bu festivaller
gurbetteki vatandaşların hasret giderme vesilesi olduğu gibi kardeşliği, birliği ve beraberliği pekiştirir. Ayrıca ilçe ekonomisine de katkı sunar. Ardanuç kültürünü daha yakından tanımak isterseniz
bu şenlikleri kaçırmamanızı öneririm.

Görsel 3.52

Ardanuç Merkez- Hakan AYDIN

Cehennem deresindeki zorlu yürüyüşün
ardından Ardanuç isminin efsanesine sahne olan
Gevhernik Kalesi’ne geliyoruz. Geriye yalnızca ufak
taş yığıntılarından yıkık duvarlar kalmış olsa da bir
zamanlar burada kralların ve prenslerin yaşadığını
düşündüğümüzde ve eşsiz manzarası karşısında
büyülenmemek elde değil.
Ardanuç ilçesinde bulunan Ferhatlı Kalesi,
Yeni Rabat Kilisesi, İskender Paşa Camii ve türbeleri
ise yine görülmeye değer tarihi güzelliklerdendir.

Ardanuç Geçitli Köyü
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Görsel 3.53

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Görsel 3.54

Ardanuç Merkez

Nüfusu(2018):
10.599
İl merkezine uzaklığı: 39 km
Mahalle sayısı :
1

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

958 km2
49

Görsel 3.55

İskenderpaşa Cami

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Görsel 3.56

Yeni Rabat Kilisesi
Görsel 3.57

Ferhatlı Kalesi - Artvin Valiliği
Görsel 3.58
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Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Cehennem Deresi Kanyonu

ŞAVŞAT

Şavşat Merkez
Görsel 3.59

Önemli geçit yolları üzerinde bulunan
Şavşat, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı neticesinde anavatandan koparılmıştır. Daha sonra 1921 yılında Türk ordusu
Sahara Dağı’nı aşıp Şavşat, Ardanuç, Borçka ve Artvin’i anavatana dâhil etmiştir.

kale Yavuz Sultan Selim zamanında 1572 senesinde
onarılmış. Dönemin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nden de öğrendiğimize göre ocaklık olarak kullanılmış. Kalede yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Orta Çağ kalelerinin
vazgeçilmez figürlerinden olan sarnıç, hamam,
şarap deposu, bey konağı, şarap küpleri, eczane
ve tabana yerleştirilmiş küpler, yiyecek içecekleri
depolama odaları gibi birçok mimari kalıntı gün
yüzüne çıkarılmış. Arkeolojik kazılarda çıkarılan
gümüş ve altın sikkeler, taş gülleler ise Rize Müzesinde sergilenmek üzere taşınmış. Kaleden ayrılma
vaktiniz geldiğinde surlara doğru bakıp Evliya Çelebi’nin kale için söylediği “Şavşadistan içinde sarp,
asi yerdir” sözüne hak verebilirsiniz.

Şavşat’ın doğal güzelliklerinin başında
ise Sahara Karagöl Milli Parkı içerisindeki Şavşat
Karagöl geliyor. Belki birçok yer için cennetten bir
köşe deyimi kullanılır ama bunu en çok hak eden
yerlerden biri burası. Etrafını çevreleyen gölün koİlçe dağlık ve engebeli bir arazi üzerine ruyucusu gibi yükselen geniş ormanı ve dupduru
yayılmıştır. İlçenin büyük bir bölümü zengin or- suyun içerisinde yüzen rengârenk balıkları izlerken
manlarla kaplı olduğundan tertemiz bol oksijenli zamanın yavaşlamasını hatta durmasını arzu edibir havası vardır. İlçede Karadeniz iklimi ve karasal yorsunuz. Bu güzelliği fark eden doğa ve kamp tutkunları arasında da oldukça popüler olan Karagöl’ü
iklim arasında bir geçiş iklimi hâkimdir.
muhakkak görmelisiniz.
Muhteşem doğası ve kaybolmayan kültürel
Karagöl’ün güzelliğini aratmayacak bir diğer
dokusuyla günümüz toplumunun sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan şehirlerinin yanında huzurlu doğal güzellik ise Arsiyan Yaylası. Yalnız yayla debir sakinlik ile adeta yaşayanlara “Dur biraz.” diyen yince aklınıza yazın gelinip kalınan, kışın dönülen
bir yaşam alanı gelmesin. Artvin’de yaylalar bir tutŞavşat, 2015 yılından beri Cittaslow kentidir.
kudur.
Cittaslow ağı; küreselleşmenin, şehirlerin dokusuna, sakinliğine ve yerel özelliklerine zarar
vermesini engellemek için ortaya çıkmış şehirler birliğidir.
Şavşat’ın tarihi güzelliklerinin en ihtişamlılarından biri olan Şavşat Kalesi şehre girişte sizi
karşılıyor. Daha kaleye çıkmadan kalenin merdivenleri sizi adeta geçmişe götürüyor. Her bir
adımda tarihin derinliklerine doğru ilerlediğiniz
hissi yayılıyor. Orta Çağ’da inşa edildiği düşünülen

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şavşat Meşeli

Görsel 3.60
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Bu yörenin insanı için yayla, yerleşim yerinden çok
daha fazlasıdır. Arsiyan Yaylası her birinin ayrı bir
efsanesi olan gölleriyle ve eski yerleşimleriyle de
ünlüdür. Boğa Gölü, Kız Gölü, Yüzen Göl, Çimli Göl
ve Kalp Gölü olmak üzere çok sayıda göl bulunmaktadır. Arsiyan için söylenen göl manzaralı yayla
ifadesi burayı doğru bir şekilde tanımlıyor.
Yavuzköy Seyir Terası’ndan yeşilin binbir
tonunu seyrederken esen rüzgâr size ağaçların
arasından geçerek sanki güzel bir şarkı söylüyor.
Bizim Şavşat gezimiz sırasında arkadaşım Tamara
en çok Kraliçe Tamara Odaları’nı merak ediyordu.
Kendisiyle aynı adı paylaşan bu kraliçe ile ilgili rehberimize sorular soruyordu. Rehberimizden Tamara
Odaları’nın bazı bölümlerine definecilerin yaptığı
tahribatlardan ötürü girilemediğini öğrendiğimizde
ise ikimiz de çok üzülmüştük.

Evi’ni de ziyaret etmeyi unutmayın. Şavşat mutfağının lezzetlerini de tatmayı ihmal etmeyin. Öyle
ki belki artık siz de tok olduğunuzda “Zülbiyet olsa
yemem. ” dersiniz.

Görsel 3.61

Şavşat’a geldiğinizde yontma taş işçiliği ve
bitkisel motiflerle dikkat çeken Cevizli (Tibeti) Kilisesi’ni, Maden köyünü, Suatan Şelalesi’ni, Şavşat

Görsel 3.62

Şavşat Tibet Kilisesi

Şavşat Karagöl
Görsel 3.62

Görsel 5.63
Şavşat Porto
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Şavşat Yavuzköy

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Nüfusu(2018):
16.471
İl merkezine uzaklığı: 71 km
Mahalle sayısı :
3

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

1316 km2
65

Görsel 3.65

Görsel 3.64

Ağ Göl
Görsel 3.66

Arsiyan
Görsel 3.67

Arsiyan Yayla Gölü
Görsel 3.68

Meydancık
Görsel 3.69

Düzenli Yayla

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kocabey Köyü
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BORÇKA
93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ruslara bırakılmış, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra da sırasıyla önce İngilizlerin,
daha sonra Gürcülerin işgali altında kalmıştır. 7
Mart 1921 yılında ülke topraklarına katılarak bucak
olmuş ve 28 Mayıs 1928 tarihinde de ilçe olmuştur.

lunan Maral Şelalesi’nin 60 metreden gürül gürül
dökülürken oluşturduğu rüzgârı hissettiğinizde ve
suyun o heybetli sesini dinlediğinizde buradan ayrılmak istemeyeceksiniz. Borçka Camili, saf Kafkas arı
ırkının da yaşam alanıdır. Bunun yanında önemli kuş
göç yolları üzerinde bulunması ve bölgede yaşayan
çeşitli endemik türler bölgenin Uluslararası Kuşları
Alanı 762 km2 olan ilçenin topraklarının Koruma Konseyi tarafından korumada öncelikli alantamamına yakını dağlarla ve ormanlarla kaplıdır. lardan biri olarak seçilmesini sağlamıştır.
Özellikle Camili-Macahel Vadisi’ndeki ormanlar da
her biri anıt olma özelliğine sahip ağaçları bünyeŞelaleleri geçip ormanın içerisinde ilerlerken
sinde barındırmaktadır.
Karagöl karşılayacak sizi. Yılın hangi mevsiminde gittiğinizin bir önemi yok. İsterseniz kış mevsiminde
Arazinin engebeli oluşu ilçede tarım karla yeşilin, buzla gölün uyumlu dansını seyredin.
yapılacak arazinin azlığına sebep olmaktadır. Bu İsterseniz sonbaharda kırmızının tonlarından, yeşida yöre halkını eğitime daha çok önem vermesi- lin tonlarına, turuncudan sarılara bürünen ağaçların
ni sağlamıştır. Karadeniz ikliminin hâkim olduğu göl üzerindeki yansımalarına şahit olun. İlkbaharda
ilçede bol yağış ve ılık havanın etkisiyle çay, fındık, doğanın uyanışına ve yaz mevsiminde tüm bu gütütün ve orman ürünleri üretimi yapılmaktadır. Bu zelliklerin güneşle randevusuna ortak olun. Gölün
ürünler ilçenin en önemli geçim kaynaklarıdır. Ye- etrafındaki parkurda yürüyüş yapmayı ve her biri
tiştirilen çay ürününe bağlı olarak ilçede 3 adet çay anıt ağaç olan bu heybetli ağaçlara selam vermeyi
fabrikası kurulmuştur. Orman ürünlerini işleyen
de ihmal etmeyin.
dört adet tesis bulunmaktadır. Bu fabrikalar ve
Görsel 3.70
Borçka Barajı ve Borçka Baraj Gölü’nde yetiştirilen
Borçka somonu da hem ülke ekonomisine katkı
sağlamakta hem de yöre halkına iş imkânı sunmaktadır.
UNESCO tarafından 29 Haziran 2005 tarihinde “İnsan ve Biyosfer Programı Koruma Ağı”
kapsamında “Biyosfer Rezervi Koruma Alanı” listesine alınan Camili köyü ve çevresindeki 25.258
hektarlık flora ve fauna zenginliğiyle ülkemizin
ilk biyosfer rezerv alanıdır. Bu alan içerisinde buMuratlı Köyü Camii- Süleyman İNAL

Görsel 3. 71

Ahşabın, sanatla ve inançla buluştuğu
yerdir Artvin’de camiiler. Ahşap oymalı minberi
ve kapılarıyla bizlere ahşabın şiirini okuyan 150
yıllık Muratlı Köyü Camii ile dışındaki sadeliğe karşı
içindeki muhteşem süslemelerle içle dışın tezadını
ortaya koyan Düzköy Köyü Camii ve kök boyasıyla
yöre halkı tarafından gelin gibi süslenmiş olan Maral
köyündeki İremit Camii bunun en güzel örnekleridir.
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Maral Şelalesi

Güreşen ve Demirciler kemer köprüleri de
geçmişle geleceği birbirine bağlayan kemer köprüler
olarak Borçka’nın tarihi güzelliklerindendir.
Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Görsel 3. 72

İremit Cami

Görsel 3. 73

Karagöl

Nüfusu(2018):
21.697
İl merkezine uzaklığı: 32 km
Mahalle sayısı :
4

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

805 km2
36

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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MURGUL
İlçenin tarihi hakkında detaylı bilgi mevcut olmamakla birlikte 1877-1878 Osmanlı - Rus Harbi’nde
Rusların işgaline uğraşmıştır. 1918 yılında geri alınan
topraklar Sevr Antlaşması ile sınırlarımızın dışında
kalmıştır. 1920’de tekrar ana vatana katılmıştır. İlçe
merkezi 1935-1950 yılları arasında Damar iken daha
sonra Murgul ilçe merkezi olmuştur. 1987 yılında
Murgul adıyla ilçe olmuştur.  

1863 yılında inşa edilmiş olan Erenköy Camii
ise tamamen ahşaptan yapılması ve yörenin mimari
özelliklerini yansıtması yönüyle ilgi çeken tarihi
eserlerindendir.

Murgul’a geldiğinizde Kokolet Vadisi’nde
üretilen şifalı ilaçlık balın tadına bakmayı, yaklaşık
300 yaşındaki Kamilet Doğu Kayını Tabiat Anıtı’nı
görmeyi, köylülerin gemiye benzeterek ismini Gemİlçe bakır madenince zengindir ve madenin kaya koyduğu sıradışı kayayı da ziyaret etmeyi ihmal
çok eski zamanlardan beri çıkarıldığı bilinmektedir. etmeyin.
İlçenin Damar beldesinde özel bir şirket tarafından
maden yataklarından çıkarılan bakır cevherleri bakır
Tüm bu doğal güzelliklerin yanında Murkonsantresine dönüştürülmekte ve 2 boru hattıyla gul kültürel etkinlikler ve festivallere ev sahipliği
Hopa’daki filtre ve kurutma tesislerine nakledilmek- yapmaktadır. Osmanlı ve Damar köylerinde her yıl
tedir. Bu işletme ve bünyesindeki hidroelektrik sant- “büyük orta, başaltı ve baş boğa kategorilerinde”
rali yöre halkı için iş imkanı sunmaktadır. Ayrıca tarım, boğa güreşi festivalleri düzenlenir ve bu festihayvancılık, arıcılık ve ormancılık ilçenin diğer önemli vallere ilimizin diğer ilçelerinden tüm yarışmacı ve
geçim kaynaklarıdır.
katılımcılar büyük ilgi göstermektedirler. Son yıllarda Murgul Of Road oyunları da geleneksel olarak
“Ormanın Yüzüğü” olarak nitelendirilen De- düzenlenmektedir.
likli Kaya Şelalesi birkaç yıl öncesine kadar sadece
Görsel 3. 74
köylülerin varlığını bildiği hak ettiği değeri göremeyen doğal bir güzellikken son yıllarda artık doğa ve
fotoğraf tutkunlarının favorisi olmuş durumda. O yumuşacık su damlalarının kayayı oyması da doğanın
insanlara verdiği derslerden biri. Artvin ise doğanın
öğrencisi olabileceğiniz en güzel sınıftır.
Damar Karagöl   de keşfedilmeyi bekleyen el
değmemiş doğal güzellikleriyle görenleri kendisine
hayran bırakmakta ve her geçen yıl ziyaretçi sayısı
artırmaktadır.
Murgul Merkez
Görsel 3. 75
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Başköy
Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Nüfusu(2018):
6.189
İl merkezine uzaklığı: 48 km
Mahalle sayısı :
1
Görsel 3. 76

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

301 km2
11

Görsel 3. 77

Delikli Kaya

Görsel 3. 78

Görsel 3. 79

Başköy

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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ARHAVİ
1877 (93 harbinden) yılından sonra Batum
ve Gönye havalesinin Rusların eline geçmesinin ardından Arhavi, Trabzon iline bağlı Rize Metesarıflığına bağlanmıştır. Bu tarihlerde Hopa ve Fındıklı ilçeleri bucak olarak Arhavi’ ye bağlı iken, 1900’lü yıllarda iktisadi sebeplerden Hopa’ya bağlanmış, 1 Haziran 1954 yılında Artvin iline bağlanarak ilçe haline
gelmiştir.

İlçe doğal ve tarihi güzellikleri de görülmeye
değer. Martı kayalıkları, hem sahile hem iç kesimlere hâkim Ciha Kalesi,  Ortacalar Çifte köprü, nisan
ve mayıs aylarında coşan Mençuna Şelalesi, tertemiz denizi ve yaylalarıyla Arhavi adeta cennetten bir
köşe.

Arhavi’ye geldiğinizde muhakkak görmeniz
gereken yerlerden biri de geleneksel köy hayatının
Arhavi, Artvin’in Karadeniz’e kıyı 3 ilçesin- geçmişine ışık tutan “Dikyamaç Köyü (Kamparden birisidir ve kıyı uzunluğu 14 km’dir. Tarım alan- na) Yaşam Tarzı Müzesi”. Bu müzede ev eşyalarınları sınırlı olmasına rağmen, her mevsim yağış alan dan, tarlada kullanılan eşyalara, gelin ve damatın
ılıman bir iklime sahip olduğundan çay, fındık, mısır kıyafetlerinden çocukların oyuncaklarına kadar köy
ve turunçgil yetiştiriciliğine elverişlidir. Yine enge- hayatına ait eserler sergilenmektedir.
beli ve zorlu coğrafyası sebebiyle yerleşim dağınıktır.
Arhavi evleri, Merkez Camii, Ulukent Köyü
Camii de yine görülmeye değer tarihi güzelliklerinİlçede arıcılık oldukça gelişmiştir. Siz de gel- dendir.
diğinizde birçok yerde insanların zorlukla tırmanacağı yerlerde arı kovanları görebilirsiniz. Elbette bu
Arhavi doğal güzellikler kadar yapılan sosyal
kovanlardan elde edilen balın lezzetinin güzelliğini etkinlikler de dikkat çekmektedir. Türkiye’nin en
anlatmaya gerek yok.  Yemişlik köyünde kurulan bal köklü kültür ve sanat festivalleri arasında yer alan
ormanlarıyla bu eşsiz balların üretimi desteklenUluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ilçede
mekte ve daha çok kişi için geçim kaynağı olmak- düzenlenen en önemli etkinliklerden biridir. Bu
tadır. Denize tutkun Arhavililer için balıkçılık   da festivalle gündüz yöreye has kültürel etkinlikler,
önemli bir geçim kaynağıdır.
tanıtımlar ve yöresel yarışmalarının yanında sportif
etkinlikler yapılmakta gece ise yörenin ve ülkemizin
Müzik ve dans Arhavililer için günlük hayatın tanınan ve sevilen isimleri sahne almaktadır. Eğer
vazgeçilmez unsurlarından. Tulum ve kemençe ise yaz mevsiminde gelecekseniz takvimlerinizi festival
yörede en çok kullanılan çalgıların başında geliyor. tarihine denk getirmeye çalışın derim.
Bu çalgıları çalması kadar imalatı da hüner isteyen
bir zanaattır. Son zamanlarda yaygınlaşan bir diğer
Hem tarihi hem doğası hem de sosyal faalizanaat ise taş bebek yapımıdır.
yetleriyle dikkat çeken bu şirin ilçe geleceğin turizm
merkezlerinden biri olmaya adaydır.
Görsel 3. 80
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Ortacalar Köprüsü
Fotoğraf: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Görsel 3. 81

Arhavi Merkez
Nüfusu(2018):
20.452
İl merkezine uzaklığı: 81 km
Mahalle sayısı :
7

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

407 km2
30

Fotoğraflar: İl Kültür veTurizm Müdürlüğü

Görsel 3.82

Mençuna Şelalesi
Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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HOPA
Görsel 3.83

Hopa Merkez - Fotoğraf: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hopa’ya geldiğimizde gökyüzünün mavisiyle
Hopa coğrafi konumu ve kapasitesiyle yurt içi
denizin mavisinin birbirini kıskandığı bu güzel ilçeye ve yurt dışı transfer kolaylığın avantajlarıyla sadece
hayran kalıyoruz. Hopa, bugün bize güzel göründüğü ülkemizin değil Karadeniz ülkelerinin ve Orta Asya’nın
gibi tarihinde de Yavuz Sultan Selim’e güzel görün- da en önemli limanına da ev sahipliği yapmaktadır.
müş olacak ki ona acem dilinde güzel anlamına gelen
‘Hop’ ismini verdiği rivayet edilmektedir.
Hopa ekonomisinin canlanmasında Sarp Sınır
Kapısı’nın açılmasının önemli bir katkısı olmuş. İthalat
1. Dünya Savaşı’nda Rus işgaline uğrayan ve ihracatta ve turizm de önemli bir artış olmuştur.
Hopa, Brest-Litovsk Antlaşması ile milli sınırlarımız
içerisinde kalmıştır. 14 Mart 1918 tarihinde birlikleriHopa Belediyesi tarafından restore edilerek
miz Hopa’ya girerek ilçemizi tekrar Türk toprakları- müze haline getirilen Hopa Kültür Evi ve Müzesinde,
na katmıştır. İlçemiz 1936 yılına kadar Rize iline bağlı yörenin geleneksel ve folklorik kültürünü yansıtan
iken bu tarihten sonra Artvin iline bağlanmıştır.
yaklaşık iki bin adet eser bulunmaktadır.
Dağların denize paralel uzandığı kıyı şeridi üzerinde kurulan ilçede nem oranının yüksek ve
hava her mevsim yağışlı olması nedeniyle burayı ziyaret edecekseniz şemsiyenizi getirmeyi unutmayın.
Ama bu durum bitki örtüsünün gür ve çeşitli olmasını
sağlamıştır. İlçe’nin ekonomisi genel olarak tarım ve
ticarete dayalı. Çay, fındık ve kivi yetiştirilen tarımsal
ürünlerin başında geliyor. İlçe ekonomisinde balıkçılık
ve arıcılığın da önemli bir yeri bulunmaktadır.

Hopa’ya geldiğinizde muhakkak görmeniz gereken tarihi güzelliklerin başında Orta Hopa Camii,
doğal güzelliklerin başında ise Çamburnu Tabiat Koruma Alanı geliyor. Burası doğayla baş başa kalmak,
kamp ve yürüyüş yapmak için ideal bir yer. Ayrıca
Kopmuş Plajı’nda sıcak yaz günlerinde serinleyebilir
ve Karadeniz’in üzerinde batan güneşin eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz.

İlçede sanayi tesisi olarak bir adet çay fabrikası, TEİAŞ’a (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ait bir adet
termik santral ve KBİAŞ’ye (Karadeniz Bakır İşletme
A.Ş) ait tesis bulunmaktadır.

Görsel 3. 84
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Hopa’da Gün Batımı- Artvin Valiliği

Orta Hopa Cami

Görsel 3. 85

Görsel 3. 86

Hopa Çay Tarımı

Hopa Tarihi Mezar Taşları

Görsel 3. 87

Nüfusu(2018):
26.805
İl merkezine uzaklığı: 65 km
Mahalle sayısı :
7

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

130 km2
16

Fotoğraflar: Artvin Valiliği
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KEMALPAŞA
93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşından sonra Rize Sancağına bağlanmıştır. 1915’te
Rusların işgaline uğramış daha sonra İngiliz işgali
ile Gürcülerin denetimine bırakılmıştır. Ancak 1921
yılında yapılan anlaşma ile milli sınırlarımıza geri
dönmüştür.

Kemalpaşa size doğanın güzelliğini ve
cömertliğini fark ederek şehir yaşamının getirdiği
stresten uzaklaşmanızı sağlayabileceği gibi offroad,
trekking ve tırmanış gibi bol adrenalinli etkinlikler
için de imkan sunar. Eğer siz de bir macera tutkunuysanız Köprücü köyü, Zindane Mağarası ve kayalıkları, Cefrika Tepesi ve Gohola Bölgesi’nde çeşitli
tırmanış ve yürüyüş etkinliklerine katılabilirsiniz.

Tarih boyunca “Makriyali” adıyla bilinen
Kemalpaşa, cumhuriyetin ilanından sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal Atatürk‘ün
İlçenin doğal güzelliklerin yanında tarihi
adına itafen “KEMALPAŞA” adını almıştır. 2017 yılı- değerleri de bulunmaktadır. Bir adet kilise ve üç
na kadar Hopa ilçesine bağlı bir belde iken 2017’de adet kemer köprü bulunmaktadır.
yayımlanan KHK ile ilçe statüsüne gelmiştir.
İlçe, turizm potansiyelleri arasında önemli
İlçenin ana geçim kaynağı ticaret ve yaş çay yer tutan göçmen kuşların ve yırtıcı kuşların göç yolu
üretimidir. Çay üretimine bağlı olarak ilçede ikisi özel üzerindedir. Kemalpaşa ilçesinin topografik yapısı ve
üç tane çay fabrikası bulunmaktadır. İlçe Sarp Sınır kalaş rüzgârlarının etkisiyle 10 km’lik dar bir vadiyi
Kapsı’na 4 km gibi yakın bir mesafede bulunması geçiş için kullanan 32 çeşit yırtıcı kuşu hatta nessınır ticaretinin yoğunlaşmasına, ithalat ve ihracatın li tükenmekte olan şah kartalın çıplak gözle bile
artmasını sağlamıştır. Günlük olarak sınırdan geçen gözlenmesini mümkün kılmaktadır. “Gökyüzünün
insanların sayısı 20 binleri aşmakta bu da ilçenin Süzülen Yıldızları” olarak tanımlanan göçmen
hem gündelik yaşamını hem ekonominin hareketli kuşların bu yolculuklarına tanıklık etmek isteyen kuş
olmasını sağlamaktadır. Ülkemizin farklı illerinden gözlemi tutkunları için gözlem istasyonları bulunesnaflar da gelip ilçede ticari faaliyetlere katılmak- maktadır. Eğer siz de buna tanıklık etmek isterseniz
tadır. İlçe son yıllarda adeta bir ticaret merkezi haline 15 Ağustos -15 Kasım tarihleri arasında göç haregelmiştir. Ayrıca ilçede Artvin’in ilk alışveriş merkezi ketlerini izleyebilirsiniz.
bulunmaktadır.
İlçenin geçim kaynakları arasında küçükbaş
hayvancılık ve balıkçılık da önemli yer tutar. Son
yıllarda sağlığa birçok faydası olduğu bilinen yaban
mersini üretimi de yaygınlaşmaktadır. Küçükbaş
hayvancılığa bağlı olarak gelişen yaylacılık ise Kemalpaşalılar için Artvin’in diğer ilçelerinde olduğu gibi
heyecanla ve sabırsızlıkla beklenen, vazgeçilmez bir
yaşamsal faaliyettir.
Özellikle 2 km’lik plajı bulunan Kemalpaşa
ilçesinin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en güzel plajlarından birine sahip olması nedeniyle, bir çekim
merkezi konumundadır.

Görsel 3. 88

72

Kemalpaşa Merkez

Fotoğraf: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Nüfusu(2018):
8.786
İl merkezine uzaklığı: 86 km
Mahalle sayısı :
3

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

74 km2
12

Görsel 3.90

Fotoğraf: Levent YAZICI

Görsel 3.92
Görsel 3.91

Fotoğraf: Artvin

ği

rtvin Valili

A
Fotoğraf:

Valiliği

Görsel 3.93

Fotoğraf: Leve

nt YAZICI
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YUSUFELİ
Yusufeli’ye doğru yola çıktığımızda elimizde Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu
tanıtım kitabını okuyorduk. Orada Yusufeli ile ilgili yazan bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Çok köklü bir tarihi olan Yusufeli ilçesinin ilk ilçe teşkilatı Erzurum iline bağlı olarak
1879 yılında Kiskim Kazası adı ile kuruldu. Kaza ilk
merkezi olan Öğdem’de 10 yıl kalabildi. 1889 yılından sonra merkezi Ersis oldu. 1912 yılında ilçenin
Kiskim olan adı Yusufeli olarak değiştirildi. 1915
yılında Rusya işgali başlayınca, 1916’da tedbir için
kayıtlar Bayburt’a taşındı ve 1918’de Ruslar geri
çekilince Ersis’e geri getirildi. Ersis, 1926’ya kadar ilçe merkezi olmaya devam etti. 1926’da ilçe
merkezi tekrar Öğdem’e nakledilerek Erzurum’dan
alınıp ilk defa Artvin’e bağlandı. 7 yıl Artvin’e bağlı
kaldıktan sonra 1933 yılında Rize merkezli Çoruh
Vilayeti kurulup Artvin’de bu vilayetin ilçesi olunca Yusufeli bu sefer köyleri ile birlikte Erzurum’a
bağlandı. 1936 yılında Rize merkezli Çoruh Vilayeti kaldırılarak, merkezi Artvin olmak üzere yeni
Çoruh vilayeti kurulunca, Yusufeli de Erzurum’dan
alınarak Artvin’e bağlandı. 1950’de de şimdiki yerine taşındı.”

Yusufeli Çoruh’un doludizgin heyecanının
yanında yüce dağların huzurlu sessizliğini de paylaşır. Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nın karlı tepeleri, zümrüt ormanları elliden fazla buzul gölleri
bin bir çeşit çiçeğe ve kelebeğe ev sahipliği yapan
çayırlarıyla görenleri kendine hayran bırakır. Milli park ilan edilen Kaçkar’ın güney yamaçlarında
yer alan yaylalar da temiz havası, doğallığı, bitki
örtüsü çeşitliliği ve yöreye has yayla evleri ile güzel bir dinlenme ortamı oluşturmaktadır. Üç ayrı
vadinin kesiştiği Yusufeli doğa yürüyüşleri için en
ideal noktadır. Birbirinden güzel trekking rotalarıyla pek çok seçenek sunar.

Yusufeli fauna ve flora açısından dünyanın
en zengin bölgelerinden biridir. İlçe sınırları
içerisinde 4000 çeşit canlı türüne rastlanır. Farklı
türlerden kelebekleri ve kuşları ve binbir çeşit
çiçeğe rastlayabilirsiniz. Bozulmamış doğal hayatı
gözlemlemek için yine Yusufeli çok elverişlidir.
Yaban keçisi, çengel boynuzlu, dağ keçisi ve boz
Paragraftan da anlaşılacağı üzere tarihi ayı koruma sahasındaki öncelikli hayvanlardır.
boyunca birçok kez yer değiştiren Yusufeli ilçesi Orta Çağ’dan kalma kiliseler ve camiler görülmeye
Çoruh Nehri üzerine yapılan barajlar nedeniyle bir değerdir. Hristiyan Bagratlılar zamanından
kez daha yer değiştirmeye hazırlanıyor. Tamam- günümüze başlıca İşhan, Barhal ve Tekkale kiliselandığında kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3., leri, yine Orta Çağ’dan kalma tarihi gözetleme kuTürkiye’nin 1. en yüksek barajı olacak olan Yusufe- leleri Yusufeli’nin tarihi mirasının bugüne uzanan
li Barajın’da su tutulmasına başlanmasıyla birlikte kalıntılarıdır.
mevcut yerinden daha yüksek kotta, göl kenarında inşa edilen yeni yerine taşınacaktır.
İlçenin etrafının dağlarla çevrili olması, ısı
kaybını önlemekte ve ilçenin sıcak kalmasını sağlaÇoruh Havzasına can veren Çoruh Nehri maktadır. Böylece Yusufeli ilçesinde Akdeniz iklidünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir. Bu hız minin özellikleri görülmektedir. Bölgede görülen
ona dünyada Zambehi Nehri’nden sonra rafting Akdeniz iklimi etkisiyle ilçede zeytin, üzüm ve
sporu için en uygun ikinci nehir unvanını veriyor. turunçgillerin yetiştirilmesi bölgeye ekonomik
Bu coşkulu güce meydan okumak isteyen yerli ve olarak gelir sağlamaktadır.
yabancı raftingciler Yusufeli’ye geliyor ve 127 km’
lik zorlu parkurda heyecanın doruklarına ulaşıyorYusufeli’ye geldiğinizde çeşitli peynirleri
lar. İlçe her yıl yapılan Türkiye Rafting Şampiyo- tatma fırsatı da bulabilirsiniz. Yaylalarda binbir
nası’nın da merkezi. İlçe ayrıca 4. Dünya Akarsu çeşit otla beslenen hayvanların sütü sevgiyle ve
Kros Şampiyonasına da ev sahipliği yapmıştır.
saygıyla sağılıp gelenekle mayalanıp, alın teriyle
süzülerek yapılan peynirleri yerken kendinizi yaylalarda hissedebilirsiniz.
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Görsel 3.94

Yusufeli Merkez

Görsel 3.95

Tekkale Kilisesi
Nüfusu(2018):
20.218
İl merkezine uzaklığı: 76 km
Mahalle sayısı :
5

Yüz ölçümü:
Köy sayısı:

2261 km2
63

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Görsel 3.96
Görsel 3.97

Kaçkar Etekleri
Görsel 3.98

Dört Kilise
Görsel 3.99

Kaçkar Dağları
Görsel 3.100

Barhal Kilisesi

Görsel 3.101

Dağ Keçisi- Bilal TOP

76

İşhan Kilisesi

Fotoğraflar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MERKEZ
Artvin merkez 7 Mart 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtularak
vatan toprağına yeniden katılmıştır.

Görsel 3.102

Atatepe - Fotoğraf: Hasan AVCI

Artvin’e gelen misafirleri Çoruh
Nehri üzerinde ana kayaya bağlanmış
olan Artvin Kalesi selamlar. Şehir merkezi
nehrin yukarısında dağın yamacına kurulmuştur.
İlçe nüfusunun en önemli ekonomik faaliyetleri; hizmet sektörü, tatlı su
balıkçılığı, madencilik, arıcılık kısmen de
ormancılıktır.

Artvin merkezde görülmesi gereken birçok yer vardır: İnsanların dinlenme ve piknik alanı olan Kafkasör Yaylası, kendine has özellikleri olan ve Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına sahip olan Hatila Milli
Parkı bunlardan bazılarıdır.
Artvin Atatürk Heykeli, 22 metre yüksekliğinde 60 ton ağırlığındadır. Heykelin yanında devasa bir
Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Heykel, Atatürk’ün Dumlupınar’da kayaların üzerinde yürüdüğü anı canlandırmaktadır. Dünyanın en büyük Atatürk heykelidir.
Görsel 3.103

Görsel 3.104

Artvin Kültür Evi - Fotoğraflar: Artvin Valiliği
1799 yılında yapılan Artvin Kültür Evi, Osmanlı-Türk şaheserlerinden biridir. Türk kültüründe önemli
yeri olan selvi motifiyle süslenmiştir. Geçmişten izler taşıyan bu tarihi evde yöresel yemekler de yenebilmektedir.
Görsel 3.105

Kayak Merkezi - Fotoğraf:
Tolga YÜZBAŞIOĞLU

Görsel 3.106

Genya - Fotoğraf:
Tolga YÜZBAŞIOĞLU

Artvin’in merkezini çevreleyen Genya Dağı eteklerinde bulunan Mersivan Yaylası, ormanlarla çevrili olan geniş düzlüklerle kaplıdır. Bu yayla üzerine kurulan Atabarı Kayak Merkezi; ladin, köknar ve çam
ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla konuklarını ağırlamaktadır. Türkiye’nin en önemli kış turizm
merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir.
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Nüfusu(2018): 35.081
Köy sayısı: 36

Yüz ölçümü: 1141 km2				
Mahalle sayısı : 7

Görsel 3.107

Artvin Merkez - Fotoğraf: Can ATAN

Görsel 3.108

Artvin Kalesi - Fotoğraf: Artvin Valiliği
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Komşularımızı Tanıyalım
Merhaba “Şehrimiz Artvin” takipçileri, güzel Artvin’imizin her biri birbirinden güzel ilçelerini gezip
sizlere tanıttıktan sonra Artvin’ e geldiğinizde vaktiniz varsa çevre illeri de gezmek isteyebilirsiniz. Ben de
sizin için onlarla Artvin’in benzer ve farklı yönlerini yazmaya çalıştım siz de eğer giderseniz gördüğünüz
benzerlikleri yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum.
Artvin doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzeyinde ise Gürcistan ile komşudur.
Artvin komşularıyla sadece sınırlarını değil ortak bir kültürü de paylaşır. Birçok yönden özellikle bu illerle
komşu olan ilçelerde dil, düğünlerde oynanan oyunlar, çalınan çalgılar, pişirilen yemekler, bahçede yetiştirilen ürünler benzerlikler göstermektedir. Hadi gelin komşularımızı daha yakından tanıyalım.

Çayın Başkenti Rize
		Nüfusu(2018):
348.608
Artvin il merkezine uzaklığı: 159 km

Yüz ölçümü:
İlçe Sayısı:

3920 km2
11

Komşumuz Rize ile tarihimizin birçok yerinde adımız beraber anılır. Hatta 1933 yılında bu iki il
birleştirilmiş ve 1936 yılına kadar Çoruh Vilayeti adıyla anılmıştır. Daha sonra Artvin il olmuş ama Rize ile
olan bağları hiç kopmamıştır.
Rize’ye geldiğimizde hiç yabancılık çekmedik. Rize yöresinde kullanılan kelimeler, eşyalar, hatta
bazen espriler bile bizimkilere şaşırtıcı derecede benziyordu. Her mevsim yağışlı olan iklimi, yetiştirilen
çay ve kivi özellikle sahil şeridindeki ilçelerimizle benzerlik gösteriyor. Rize’de de yayla turizmi önemli bir
yer tutuyor. Ayder, bu güzel yaylalardan en çok bilinenidir.
Rize’ye gelirseniz buranın hareketli, neşeli insanlarıyla tanışın; mutlaka bir bardak demli çaylarını
için. Anzer balının tadına bakın, laz böreğinden yiyin. Denizin ormanla kucaklaşmasını doyasıya seyredin.
Yağmurlu bir havada ayrılıktan bahseden bir Karadeniz türküsü dinleyerek hüzünlenin. Yine de gönlünüz
ferah bir şekilde “Belki bir gün yeniden…” diyerek bu şehre veda edin.
Görsel 3.109

Rize - Fotoğraf: Sinan OKAN

79

Dadaşlar Diyarı Erzurum
Yüz ölçümü:
İlçe sayısı:

		Nüfusu(2018):
767.848
Artvin il merkezine uzaklığı: 176 km

25.355 km2
20

Tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim merkezi olan Erzurum; cami, medrese, kale, hamam,
kümbet gibi tarihi eserleri ve kış sporu tesisleriyle tanınır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük
dördüncü ili olan Erzurum’da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Şehir soğuk bir iklime sahip
olduğundan zorlu kış şartları yaşamayı güçleştirir fakat kış turizmi, şehrin ekonomisini canlandıran etkenlerden biri olmuştur. Komşumuz Erzurum da Artvin gibi 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının
derin acılarını taşımaktadır. Artvin ile ortak acıları olduğu gibi ortak lezzetleri de vardır. Mesela cağ kebabı
bu iki ilde de sevilerek tüketilir. Ortaklık yalnızca lezzetlerde değil aşıklık geleneği ve ehram dokumacılığı
gibi bazı geleneklerde ve zanaatlarda da kolayca görülebilir.
Erzurum’a geldiğinizde Palandöken’de kayak
yapabilir, Çifte Minareli Medreseyi, Yakutiye Medresesi’ni, Tortum Şelalesi’ni, Narman Peri Bacaları’nı,
Oltu Kalesi’ni gezebilirsiniz. Ilıca ve Pasinler Kaplıcalarına girebilir, Hınıs Kanyonları’nda yürüyüş yapabilir, Çobandede Köprüsü’nde ipek yolu kervanlarını
düşleyebilirsiniz. Aşıklar Kahvesi’nde bir gece oturmasına katılıp hekat dinleyerek geçmişe gidebilir ve
beyazın çok yakıştığı bu şehirde birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Görsel 3.110

Erzurum - Fotoğraf: Sinan OKAN

Âşık Şenlik’in Yurdu Ardahan
		Nüfusu(2018):
98.907
Artvin il merkezine uzaklığı: 115 km

Yüz ölçümü: 4934 km2
İlçe Sayısı: 6

Engebeli ve yüksek toprakları olan, il genelinde karasal iklim görülen Ardahan,  Doğu Anadolu
Bölgesi ile Karadeniz Bölgesinin sınırında yer alır. Artvin gibi 93 Harbi olarak bilinen 1877 Türk-Rus
Savaşı sonrasında 1918 yılına kadar yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kalan Ardahan, 1921 yılında milli sınırlarımıza katılmıştır. 1992 yılına kadar Kars iline bağlı ilçe konumunda iken 1992 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan il için yaylalar oldukça önemlidir. Hatta Artvin’in Hopa
ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köyleri Ardahan yaylalarına çıkmaktadırlar. Ardahan’da da âşıklık geleneği
devam etmektedir. Âşıklık denilince Osmanlı-Rus savaşı sırasında sazıyla sözüyle halkın birlik olmasını
sağlayan Âşık Şenlik’i anmadan olmaz.
Ardahan’a gittiğinizde Çıldır Gölü üzerinde atlı kızağa binip, sarı sazan balığı tutabilir, Yalnızçam
kayak merkezinde kayak yapabilir; Şeytan Kalesi’ni gezip, bin bir çeşit çiçekten bal toplayan Kafkas
arısının muhteşem balının tadına bakabilirsiniz.
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Görsel 3.111

Ardahan - Fotoğraf: Kaan GÜNDOĞDU

Çoruh’un Son Adresi Batum
Artvin’e geldiğinizde sınır komşumuz Batum’u ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Artvin ve Batum
arasında kültürel birçok benzerlik görmek mümkündür. Hınkal hem Batum mutfağında hem Artvin
mutfağında karşımıza çıkan bir hamur işi. Yine Artvin’de orta Batum horonu adıyla oynanan halk oyunu Batum’dan göç eden halk tarafından yöre oyunlarıyla pekiştirilerek oynanan bir oyundur. Dost ve
kardeş iki ülke olan Türkiye ve Gürcistan; siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel birçok alanda iş birliği
içerisindedir. İki ülke vatandaşlarının kimlikle Sarp Sınır Kapısı’ndan geçiş yapabilmesi, iki ülkenin
de özellikle Artvin ve Batum’un ekonomisini canlandırmıştır. Ayrıca Batum’daki Uluslararası Hava Limanı’nın ortak kullanılması da iki ülke arasındaki ilişkinin ulaştığı ileri seviyeyi göstermektedir.

Görsel 3.112

Görsel 3.113

Batum - Fotoğraflar: Merve Elif MUTLU
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Görsel 3.114
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Görsel 3.115
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4 ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

ARTVİN’DE EKONOMİK FAALİYETLER
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Evde tükettiğiniz
sütü nasıl temin
ediyorsunuz?

Anne ve babanızdan,
varsa dede veya
ninelerinizden hangi
tarım ürünlerini
ektiklerini öğreniniz.

Yaz tatillerinde köye
gidip büyüklerinize yardım ediyor
musunuz?

Görsel 4.1

Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Artvin, ekonomisi toprağa dayalı olmasına rağmen arazisi tarımsal faaliyetler için uygun koşullara sahip değildir. Artvin’de vadi tabanları ve yamaçları dışında
tarıma uygun alanlar yok denecek kadar azdır. Bu alanların büyük bir kısmı yapılan barajlar nedeniyle sular altında kalmıştır. Buna rağmen Artvin’de yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetlerin başında tarım,
hayvancılık ve ormancılık gelmektedir.

Artvin’de Tarım
İnsanlara faydalı bitkilerin ekip biçme yoluyla topraktan elde edilmesi sırasında yapılan tüm
işlemlere tarım denir. Artvin’in ekonomisi daha çok
tarıma dayanır. Nüfusun çoğunluğu tarımla uğraşır.
Artvin’de genel arazi kullanılışına bakıldığında şu
bilgilere ulaşabiliriz: Artvin’in toplam yüzölçümü
736.700 hektar olup, bunun %9’unu tarım arazisi, %15’ini çayır-mera, %54’ünü orman arazisi ve
%22’sini ise diğer araziler oluşturmaktadır. Buna
göre Artvin’in yüzölçümünün %10’undan daha
küçük bir alanda tarım yapıldığı görülmektedir.

Görsel 4.2

Çay tarımı - Fotoğraf: Bayram SARAYOĞLU
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Artvin’de Karadeniz iklimi ve karasal iklim arasındaki geçiş ikliminin değişen koşullarını kısa mesafelerde görmek mümkündür. Bu durum ilde çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamıştır.
Çoruh Vadisi ile diğer yan kol vadiler boyunca teraslama yöntemiyle sebze ve meyve yetiştiriciliği oldukça
yaygındır. Artvin’de 89.459 dekarlık alanda çay tarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda 2018 yılında 147.347
ton çay üretilmiştir. ( TÜİK verileri) Yine 88.069 dekarlık alanda da fındık tarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda 2018 yılında 5.769 ton fındık üretilmiştir. ( TÜİK verileri) Bu fındık alanlarının büyük bölümünde
organik fındık üretimi yapılmaktadır. Mısır, patates, yonca (yeşil), korunga, domates, fasulye, salatalık,
elma, hurma, ceviz, kiraz, armut, erik, mandalina, çilek, Trabzon hurması, kivi ve zeytin diğer önemli tarım
ürünleri arasında sıralanabilir. İlimizde ticarete konu olan en önemli tarım ürünleri Borçka, Hopa ve Arhavi ilçelerinde çay ve fındık; Çoruh Vadisi boyunca ise (özellikle Yusufeli ilçesinde) yetiştirilen zeytindir.

Artvin Zeytini
Yusufeli iklim olarak kendine özgü bir yerdir. Bu nedenle bu yörede yetiştirilen zeytin farklı
lezzetler ve aromalar taşımaktadır. Yusufeli Demirkent’te yetişen zeytinden üretilen yağ, yapılan bir
gıda araştırmasında, en az asit miktarına sahip olduğu tespit edilerek tescillenmiştir.
Tarıma uygun arazilerin çok parçalı ve dağınık oluşu üretimi sınırlandırmıştır. Çay, fındık, zeytin
vb. ürünler dışında tarımsal faaliyetler genellikle ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
Artvin’de tarım alanlarının geniş düzlükler şeklinde değil de küçük parçalı düzlükler şeklinde
ve dağınık olması makineli tarımın gelişmesini engellemiştir. Çoruh Vadisi boyunca yapılan (Deriner,
Artvin, Borçka, Muratlı ve yapımı devam eden Yusufeli Barajı ) barajlar mevcut tarım alanlarının
önemli bir kısmını sular altında bırakmıştır.

Görsel 4.3

Görsel 4.4

Zeytin Bahçesi - Fotoğraf: Adem GÜNGÖR

Meyve Bahçesi - Fotoğraf: İbrahim Bülbül

Artvin’de Hayvancılık
Hayvancılık faaliyetleri Artvin ili için önemli bir yere sahiptir. İlimizde büyükbaş, küçükbaş ve
kümes hayvancılığı yapılmaktadır. İlimizdeki hayvancılık faaliyetleri daha çok Ardanuç, Şavşat, ilçelerindeki geniş çayır ve mera alanlarına sahip yüksek kesimlerde yapılmaktadır.
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Artvin çevresinde yetiştirilen “Hemşin koyun” ırkının ırk tescili işlemi yapılmıştır. Bu koyun türü
küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir.
İlimizde hayvancılık, daha çok ailelerin kendi et veya süt ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak için
yaptıkları faaliyetlerdir. Son zamanlarda özellikle devlet desteği ile yapılan işletmelerde daha modern
besi hayvancılığı yapılmaktadır.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre, 2019 yılı itibariyle ilimizde 60.595 büyükbaş
(sığır, manda) 122.512 de küçükbaş (koyun, keçi ) hayvan mevcuttur.
Görsel 4.5

Görsel 4.6

Fotoğraf: Asım YILMAZ

Hemşin koyun ırkı - Fotoğraf: İbrahim BÜLBÜL
Görsel 4.7

Arsiyan yaylasında büyükbaş hayvancılık - Fotoğraf: İbrahim BÜLBÜL

Artvin’de Balıkçılık
İlimizde geleneksel olarak kıyı ilçelerinde balıkçılık yapılmasıyla birlikte, baraj göllerinin oluşmasından sonra da kafes balıkçılığımız gelişmeye başlamıştır.
Görsel 4.8

Görsel 4.9

Fotoğraflar: Sinan
OKAN
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Kültür balıkçılığı faaliyetinde bulunan ve yıllık 6 bin ton üretme kapasiteli kırk dört işletmemiz bulunmaktadır. Bu işletmelerin büyük çoğunluğu Borçka Baraj Gölü’nde bulunmaktadır. Diğer baraj gölleri
de bu faaliyetlere açılınca yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak üretim miktarı il ekonomisine
önemli bir katkı sağlayacaktır. Hâlihazırda ilimizde üretilen somon balığının büyük bir kısmı yurt dışına
ihraç edilmektedir.
Ayrıca akarsularda kurulan küçük işletmelerde bu yöreye özgü alabalık üretilmektedir.

Artvin’de Ormancılık
Görsel 4.10

Borçka Demirciler kereste atölyesi: Nizamettin GÜNEŞ

Artvin’de temel ekonomik faaliyetlerden birini de ormancılık sektörü oluşturmaktadır. İlimizde
ormanlık alanlar oldukça geniş yer tutmaktadır. Artvin’in yüzölçümün yaklaşık % 57’si ormanlık alanlardan oluşur. Kereste üretimine dayalı işletmecilik faaliyetleri il ekonomisinin canlanmasına önemli bir katkı
sağlar. Bu anlamda il genelinde küçük çapta birçok kereste atölyesi bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz’in orman varlığı yönünden en zengin ili olan Artvin’de zengin bitki çeşitliliği;
arıcılık faaliyetleri, odun dışı orman ürünlerinin ( kültür mantarcılığı, kestane, yaban mersini, yabani çilek,
vb.) yetiştirilmesi halka gelir sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Artvin’de Arıcılık
Doğal bitki örtüsü ve flora çeşitliliği ilimizin kaliteli ve marka
değeri yüksek bal üretimine imkân vermektedir.
İlimiz, Borçka Camili (Macahel) Kafkas arı ırkının gen
merkezidir. Türkiye genelinde ilimiz ana arı üretiminde “ilk” sıradadır.
İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre
ilimizde 93.768 koloniden bir yılda 1.073 ton bal üretilmektedir.

Görsel 4.11
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Artvin Balı
Bitki çeşitliliği açısından Türkiye’nin en zengin ili olan Artvin’de dünyanın en
kaliteli ballarından bazıları üretilmektedir. Macahel balı, Kestane balı, Deli bal, Hatila
balı, Papart balı, Sarıçayır balı bunlardan bazılarıdır.

Artvin’de Sanayi

Görsel 4.12

Artvin’deki sanayinden
bir görünüş - Fotoğraf: Nizamettin GÜNEŞ

Görsel 4.13

Artvin’de atölye tipi sanayi kolu en yaygın iş koludur.
Çoğunlukla tamir ve imalat
işlerinin yapıldığı atölyeler oto
tamirhaneleri, demirciler, keresteciler, elektronik alet tamirciliği vb. küçük ölçekli işletmeler
şeklinde yaygınlaşmıştır. Ancak
az da olsa büyük ölçekli sanayi
tesisleri vardır. Bunlar Borçka
Muratlı, Hopa ve Arhavi’deki çay fabrikaları, Murgul’daki
bakır izole işletmesidir.

Arhavi’de çay fabrikası Fotoğraf: Nizamettin GÜNEŞ

Artvin’de Madencilik
Artvin, Doğu Karadeniz Metaolejenik Kuşağı içinde yer aldığından metalik madenler bakımından
(bakır, kurşun, çinko, altın, gümüş) oldukça zengindir. Ülkemizin en zengin bakır maden yatakları Murgul ilçemizde bulunmaktadır. Ayrıca Artvin Cerattepe’de tenörü yüksek altın ve bakır madeni, çıkartılarak
işlenmek üzere Murgul ilçesinde bulunan Bakır İzole Fabrikası’na gönderilmektedir.

Artvin’de Ticaret
Sarp Sınır Kapısı, Artvin sınırları içerisindedir. Hopa ilçesine yaklaşık 15 km mesafede olup Türkiye’den Gürcistan’a geçişi sağlayan sınır kapımızdır. Son dönemde Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından
biri konumundaki Rusya’ya yapılan karayolu taşımacılığının bir kısmı ve ayrıca dış ticarette önemi yadsınamayacak olan Gürcistan ve Azerbaycan ile ticaretin neredeyse tamamı bu kapıdan sağlanmaktadır. Sadece
Türkiye ile değil Avrupa ile Asya arası ticarette de transit geçiş hizmeti sunan Sarp, sınır kapılarımız arasında yoğunluk bakımından 2. sırada yer almaktadır.
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Hopaport Limanı, Gürcistan Cumhuriyeti’ne hududu olan Sarp Sınır kapısına 15 km mesafededir.
Coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan bağlantı kolaylığının
sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Karadeniz’in ve Orta Asya’nın da en önemli
limanlarından biri konumundadır. 1997 yılında özelleştirilen Hopaport Limanı’nı işleten Park Denizcilik;
yükleme, boşaltma, terminal, depolama, kılavuzluk, kurtarma ve tank terminali işletmeciliği ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Hopaport Limanı bulunduğu coğrafi konumu ile Doğu
Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olarak değerlendirilmektedir.

Görsel 4.14
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Görsel 4.15
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ŞEHRİMDE ZANAAT
Zanaat, insanların maddeye dayalı gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte,
deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerin genel adıdır. Ham maddelere ulaşımın kolay olması sebebiyle   Artvin’de ağaç işçiliği, dokumacılık, sepet örmeciliği, bakırcılık, çömlekçilik ve demircilik zanaatleri
gelişmiştir. Ancak bu zanaatlerin birçoğu ekonomik değerini kaybetmiş ve unutulmaya yüz tutmuştur.

Ağaç İşçiliği
Artvin’in ormanlar yönünden zengin olması, yerleşim yerlerinin ormanlara yakın olması ve ham
maddeye ulaşımın kolay olması ağaç işçiliğinin gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişim kendisini camilerde,
evlerde, ahırlarda ve samanlıklarda yani mimaride göstermektedir. Artvin’de birçok köydeki ahşap konutlar köyün ustalarınca yapılmıştır. Özellikle halkın geçmişte kendi evini, samanlığını, ahırını yapmış olduğu
halde bu yapılar ustaların yaşlanması ile artık yapılamamaktadır. Yapım tekniklerinin çıraklara aktarımı
mümkün olsa da çalışma çağındaki nüfusun göç etmesi, teknoloji ve ulaşımdaki kolaylıklar sebebiyle geleneksel ahşap meskenler günümüzde yapılmamaktadır.

Görsel 4.18

Görsel 4.16

Görsel 4.17

Fotoğraflar: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınmıştır
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Tarım yapılırken kullanılan yaba, dirgen, tırmık, el değirmeni gibi araç gereçler ve mutfaklarda
kullanılan urva kayığı, peynir süzgüsü, dibek, terazi, sofra, sofra altlığı, kayık, külek, sapli (kap), kepçe,
kaşık, ikram seti, yayık, tekne, elek, peynir küsküsü, un küreği, kalbur gibi birçok araç gereç de ahşaptan
yapılabilmekteydi. Ahşap eşyalar günlük kullanımda son derece dayanıklı ve işlevseldi. Zamanla aynı işlevi
gören farklı araçların kullanımı artmış, böylece ahşap eşyalar evin bir ihtiyacı olmaktan çıkıp birer süs
eşyasına dönüşmüştür.
Hem atölye hem satış yeri olan bazı dükkânlar bu süs eşyalarının yapımını sürdürmektedir. Örneğin
Şavşat evi, Arhavi evi maketleri yapımı bu ilçelerde günümüzde yapılıp satışa sunulmaktadır. Bu atölyelerin bazılarında kemençe yapımı da sürdürülmektedir. Ayrıca hediyelik sandık, kağnı, sepet de yapılan süs
eşyalarındandır.

Görsel 4.19

Görsel 4.20

Artvin Halk Pazarı, ahşap mutfak eşyaları Fotoğraf: Elif ZENGİN AKSU

Kemençe ustası - Fotoğraf:
Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınmıştır

Dokumacılık
Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması sayesinde hammadde olarak koyundan elde edilen yün ve
keçiden elde edilen kılın kullanılmasıyla çeşitli dokumalar geliştirilmiştir. Artvin yöresinde kilim, cecim
ehram ve şal dokumacılığı yapılmaktadır.
Kilim dokumacılığı: Yörede kilim dokumacılığı Şavşat ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de
yapılmıştır. Kilimlerdeki motifler ve kullanılan renkler ile özgün bir kilim dokumacılığı gelişmiştir. Kilimler,
yer sergisi, sevki kilimi (sedir) seccade (namazlık), duvara asılan (kedel sergisi) olarak farklı niteliklerde
yapılmaktadır.
Görsel 4.22
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Şavşat Kilimi Fotoğraf: Zafer GÜNGÜT

Görsel 4.21

Duvar ve serdir kilimi - Fotoğraf:
Artvin İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünden alınmıştır

Mısır Kabuğu Örmeciliği: Mısır üretiminin fazlasıyla yapıldığı yörede hasır dokumacılığı yapılmaktadır. Puçoçlar (mısırın açılan kabukları) kaynar suda yumuşatılıp, bükülerek ip haline getirilir. Elde edilen
iplerden dokunan hasırlar tahıl kurutmak için kullanılırdı. Düğünlerde bahçelere serilir, minder konularak
oturulur. Son yıllarda bu iplerden yine sepet örücülüğü, çeşitli ev eşyaları ve dekoratif eşyalar yapılmaktadır.

Görsel 4.23

Mısır Kabuğu
Örmeciliği Soldaki Fotoğraf:
Elif ZENGİN AKSU

Görsel 4.24

Sağdaki Fotoğraf:
Arhavi Halk Eğitim
Merkezi

Şal Dokumacılığı: Koyun yününden düz ve sade olarak dokunurdu ve kumaş niyetine kullanılırdı.
Şal dokunduktan sonra ılık suda ıslatılarak daha sıkı ve gözeneksiz olması için ayakla bastırılırdı. Bu şal
kumaşından ihtiyaca göre yelek, ceket vb. yapılırdı.
Ehram Dokumacılığı: Yusufeli ilçesinde yaygın olarak yapılırdı. Ehram tezgâhlarında saf yünden
elde edilen iplikle dokunan, katkı maddesi bulunmayan bu kumaşlar kış aylarında sıcak, yazın ise serin
tutar. Tamamen insan gücü ile yapılır ve bir ehramın yapımı yaklaşık bir ay sürer. Böylesine zahmetli bir
süreçten geçmesi, örtünün güzelliği, doğallığı ve duruşuyla örtünen kişi eskiden dikkat çekerdi. Önceleri
daha çok dokunurdu şimdi ise yaşlı kadınların sandıklarında bir iki adet bulunmaktadır.

Görsel 4.25

Artvin Halk Eğitim
Merkezi Ehram dokuma
tezgahı Fotoğraf: Elif
ZENGİN AKSU

Görsel 4.26
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Bakırcılık
Ham maddesi metal olan geleneksel bir el sanatıdır. Artvin’de bakır madenine bağlı olarak
gelişmiştir. Düz bakır levha üzerinde saatlerce
çalışarak şekil verilmesi ve ince işçilikle işlenmesiyle
kazan, tepsi, cezve ve sini gibi çeşitli araç-gereçler
yapılmaktadır. Artık evlerde bakır eşyaların fazla tercih edilmemesi bu mesleğin her geçen gün biraz daha
unutulmasına yol açmaktadır. Yakın tarihte günde ortalama 4-5 bakır kazan satılırken, günümüzde haftada
1-2 tane alıcısı bulunmaktadır. Bakırcı ustaları ise çırak
bulamamaktan ve mesleklerinin unutulup gideceğinden üzüntü duymaktadırlar.

Görsel 4.27

Bakır işlemeciliği de halk eğitim merkezlerinin
girişimleriyle yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bakır işlemeciliği Fotoğraf: Murgul Halk Eğitim Merkezi

Sepet Örmeciliği
Görsel 4.28

Görsel 4.29

Sepet Örmeciliği Fotoğraf: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınmıştır.

Sarmaşık dal ve kökü, fındık, kızılcık, söğüt dalı, akçaağaç dalı gibi bükülebilen ağaç dalları kullanılarak örülen sepetler; kimi zaman ot, meyve, sebze, hayvan gübresi taşımak için kimi zaman da at ve
eşeklerin sırtında yük taşımacılığı için kullanılırdı.

Görsel 4.30

96

Sepet Örmeciliği Fotoğraf: Yusufeli Halk Eğitim Merkezi

Çömlekçilik
Görsel 4.31

Yörede tıka denilen kırmızı renkli özel bir toprak türü çömlekçilikte
ham madde olarak kullanılmıştır. Bu topraktan güveç, çanak, tandır, pileki,
testi vb. yapılırdı. Güveçler içinde turşu kurulurdu, pekmez doldurulurdu,
peynir tepilirdi. Pilekide ekmek, çadi (mısır ekmeği), lenger kebabı pişirilirdi.
Eski dönemlerde hemen her evde kadınlar tarafından üretilebilecek kadar
yaygın olan çömlek türlerinin yapımı 1980’lere kadar devam etmiştir. Şimdi
Borçka ilçesinde bir fırın bu geleneği devam ettirmeye çalışmaktadır. Pileki
yapımını ise satış amacıyla birkaç kişi sürdürmektedir.

Pileki yapımı Fotoğraf:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Demircilik

Az sayıda kişinin sürdürdüğü demircilik zanaatında kılıç, kama, kasatura, kapı ve pencere menteşeleri, mutfak ve av bıçakları, balta, dehre, orak, tırmık, kazma, yaban hayvan tuzağı gibi aletlerin ve el
yapımı formalı (fırınlı) sobaların yapımı sürdürülmektedir. Keçi ve koç boynuzundan bıçak sapı yapımı da
az sayıda kişi tarafından sürdürülmektedir. Son yıllarda Yusufeli ilçesinde yaban keçisi boynuzundan sapları
olan av bıçakları, yoğun ilgi görmekte ve ülkenin dört bir yanından alıcı bulmaktadır.
Görsel 4.32

Görsel 4.33

İşlemeli Bıçak SapıFotoğraf: Selim Sılacı

Görsel 4.34

Fotoğraflar: Yusufeli Halk Eğitim Merkezinden alınmıştır.

Demircilik zanaatı içerisinde değerlendirilen bir diğer zanaatsa sobacılıktır. Formada pişirilen ekmeğin ve yemeklerin lezzetinden vazgeçemeyen Artvinliler için bu sobalar evin en önemli ihtiyaçları arasında. Ancak kaloriferli ısıtma sistemlerinin yaygınlaşması nedeniyle daha çok köyde ikamet edenler ısınma
amacıyla tercih etmektedir. Eskiden çok sayıda çalışanlarının olmasına rağmen siparişleri yetiştirmekte
zorlanan sobacılar şimdi hem çırak bulamamaktan hem de şiparişlerin azlığından yakınmaktadırlar. Kendi
çocuklarının bile mesleğe ilgi duymadıklarını belirtmekte ve mesleğin eski canlılığını kazanması için halk
eğitim merkezlerinden destek beklemektedirler.
Görsel 4.35

Fotoğraflar: Elif ZENGİN AKSU

Görsel 4.36
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Taş Bebek ve Dodopal Yapımı
Ham madesi taş olan, seramik hamuru ile kaplanan, yöresel
motifler kullanılanarak ortaya çıkarılan taş bebekler ilk önce hobi olarak
yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise hobi olmanın ötesine geçerek
ekonomik değer kazanmıştır.

Görsel 4.37

Gürcüce güzel kız, gelin anlamına gelen dodopal bebekler yöresel kıyafetler giydirilmiş, saçları gerçek insan saçından yapılan bez bebeklerdir. Şavşat ilçesinde yapılan dodopal bebekler çeşitli fuarlarda da
sergilenmiştir.
Taş bebekler - Fotoğraf: Elif ZENGİN AKSU

Tulum Yapımı

Artvin’de unutulmaya yüz tutmuş zanaatlerden biri de tulumculuktur. Arhavi ilçesinde bir ustanın
yapımını sürdürdüğü tulumculuk mesleği 2018 yılında ‘Bir Usta Bin Usta’ sosyal sorumluluk projesiyle
desteklenmiş ve yeni usta adayları yetiştirilmiştir.
Görsel 4.38

Görsel 4.39

Tulum Yapımcılığı- Fotoğraf:
Fatih ARSLAN

Tulum Yapımcılığı- Fotoğraf:
Fatih ARSLAN

Görsel 4.40

Tulum Yapımcılığı- Fotoğraf:
Fatih ARSLAN

Taş İşçiliği
Görsel 4.41

Artvin ve ilçelerinde görülen mimari dokuda taş işçiliğinin de
önemli bir rolü vardır. Kesme taştan yapılan köprüler, süslemeler ve dolma taş tekniği ile inşa edilen evler, taş işçiliğinin Artvin’de ulaşmış olduğu
yeri gözler önüne sermektedir. Ancak günümüzde tuğla ve betonarme
malzemelerin yaygınlaşması ve daha kolay ulaşılabilir olması bu evlerin
artık yapılmamasına sebep olmaktadır. Taş köprüler de yerlerini modern
yapılara bırakmıştır, su değirmenleri de eskisi kadar çok kullanılmadığı için
taş işçiliğini gerektiren bir iş alanı da kalmamıştır. Ancak bazı küçük atölyelerde dolma taş tekniği kullanılarak bu evlerin maketlerini yapılıp satılmaktadır.

Dolma Taş Maket Ev - Fotoğraf:
Ramiz UZUN

Dolma Taş Maket Ev - Fotoğraf:
Ramiz UZUN
Görsel 4.42
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Görsel 4.43.1

Görsel 4.43.6

Görsel 4.43.2

Görsel 4.43.7

Görsel 4.43.3

Görsel 4.43.4

Görsel 4.43.5

Görsel 4.43.8

Görsel 4.43.9

Görsel 4.43.10

Görsel 4.43
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Görsel 4.44
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TURİZMLE CANLANAN ŞEHRİMİZ
Kafkasör festivali - Fotoğraf: Hasan
AVCI
Görsel 4.45

Görsel 4.46

Artvin, nadide bir gerdanlığın eşsiz bir incisi
gibi doğal güzelliklere sahip bir ilimizdir. Sahip olduğu
zengin su kaynakları ve verimli toprakları sayesinde insanlık tarihi boyunca yaşamak için en elverişli yerlerden
biri olmuştur. Özellikle Çoruh Havzası, toprağa hayat
veren Çoruh’un bereketi ile insanlara kucak açmış ve
şehrin temel geçim kaynaklarından biri olmuştur. Artvin; Müslüman Araplar, Gürcüler, Selçuklu ve Osmanlı
Türkleri gibi farklı uygarlıkları misafir etmiştir. Dolayısıyla şehrin birçok noktasında bu uygarlıkların bıraktığı
pek çok tarihsel miras mevcuttur. Tüm bu tarihi yapıları,
her mevsim ayrı güzellikler sunan muhteşem doğası ve
güler yüzlü insanlarıyla Artvin, günümüzde önemli bir
cazibe merkezi haline gelmiştir.

Atatepe - Fotoğraf: Hasan AVCI

Artvin’in kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan en önemli ilçesi Ardanuç’tur. Ardanuç, 7. yüzyıl
ile 15. yüzyıl arasında Gürcü Krallığı Bagratlılar tarafından yönetilmiştir. Bagratlılar tarafından yapılan
Ardanuç Kalesi yörenin en önemli tarihi mekanlarından biridir. Ayrıca bu kale, bölgenin hakimiyetini
sağlamak için önemli bir üs olarak kullanılmıştır. Ardanuç Kalesi, 1551 yılında Osmanlılar tarafından
fethedilmiştir. Buradaki tarihi cami, Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır. Günümüzde Adakale Mahallesi’nde yer alan İskender Paşa Camii, türbeler,
hamam ve dükkanlar birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Görsel 4.47

Ardanuç Kalesi - Fotoğraf: Hakan AYDIN

Görsel 4.48

İskendenpaşa Camii - Fotoğraf: Süleyman İNAL

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölümü Türkiye’de önemli turizm merkezlerinden biri haline
gelmiştir. Yöremizin doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi mekânları, büyük şehirlerin stresinden kurtulmak isteyenler için sığınılacak önemli bir limandır. Yerel yöneticilerin turizme yönelik yaptıkları
yatırımlar sayesinde artık tur şirketlerinin en önemli uğrak yerlerinden biri de Artvin olmuştur. Artvin’de turistlerin rağbet ettikleri yerlerden biri de tarihi kiliselerdir. Yusufeli ilçesinde bulunan İşhan
Kilisesi, Dört Kilise (Tekkale Manastırı), Barhal Kilisesi yıl içinde birçok yerli ve yabancı misafir tarafından ziyaret edilmektedir.
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Artvin’in Tarihi Kiliseleri
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Görsel 4.50

Görsel 4.51
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Görsel 4.52
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Arhavi ilçesindeki 18. yüzyıldan kalma tarihi Çifte Köprü de yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin ilgisini çekmektedir. Birbirlerini tamamlayan ve tam daire özelliğini taşıyan Çifte Köprü, yılda
yaklaşık 20 bin turisti ağırlamaktadır.
Görsel 4.53

Mençuna Şelalesi

Görsel 4.54

Arhavi Çifte Köprüler
Fotoğraflar: Artvin Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Görsel 4.56

Arhavi Çifte Köprüler

Çifte Köprü’ye gelen turistlerin kısa bir yolculukla Mençuna Şelalesi’ne, Dikyamaç
köyündeki Yaşam Müzesi’ne ve bölgede geleneksel yaşamın devam ettiği köylere kolaylıkla
ulaşabilme imkânları vardır. Bu durum özellikle Arhavi ilçesinin turizm alanında hızla gelişme göstermesini sağlamıştır.

Görsel 4.57

Hopa Müzesi - Fotoğraflar: Sinan OKAN

Görsel 4.58

Arhavi’deki Yaşam Müzesinin dışında Artvin’e gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mekânlar
arasında Hopa Müzesi ve Kültür Evi de yer almaktadır. 20. yüzyılın başlarında inşa edildiği tespit edilen
Hopa Müzesi binası restore edilerek müze ve kültür evi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yığma yapım
sistemiyle inşa edilen bu yapı zemin kat, bir normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam üç kattan oluşmaktadır. Hopa Belediyesi tarafından yaptırılan Hopa Kültür Evi ve Müzesi’nde, yaklaşık 2 bin adet eser
sergilenmektedir. Eserler, bölgenin geleneksel yaşamını ve kültürünü yansıtan etnografik eserlerdir.
İlimiz kültürünün tanıtımı açısından önemli müzelerimizden biri de Şavşat ilçemize bağlı Tepeköy’de bulunan Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesidir. Bu müze 2015 yılında ziyarete açılmıştır. Yeşilin
en canlı halini bizlere sunan doğa harikası Şavşat’ı gezmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimize Tepeköy’deki bu müzeyi görmelerini öneriyoruz. Ayrıca il merkezindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde
geçmiş yıllarda kullanılan eğitim araç gereçlerinin ve çeşitli materyallerin sergilendiği bir eğitim müzesi
de mevcuttur.
İlimize gelen turistler, bu kültür gezilerinin yanı sıra yaz mevsiminde serinlemek için denizin de
tadını çıkarmaktadır. Özellikle Hopa ilçemizde bulunan Kopmuş Plajı, yaz mevsiminde hem yerel halkın
hem de turistlerin en çok faydalandığı yerler arasındadır.
İnsanlarımız, son yıllarda topraktan giderek
uzaklaşmaya başlamıştır. Çocuklarımız neredeyse
toprağa basmadan büyümekte ve toprağın kıymetini
bilme noktasında eksik kalmaktadır. Bunun bilincine
varan insanlarımız, terk ettikleri topraklara dönmekte
ve yaylacılık kültürünü tekrar canlandırma adına çaba
göstermektedir.
Görsel 4.59

Yaylacılık kültürü, Orta Asya kültüründen gelen bir yaşam biçimimizdir. Artvin’de yaylacılık,
geçmişten günümüze yöre halkının en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık vesilesiyle gelişme göstermiş ve yıllar içerisinde bir yaşayış tarzına dönüşmüştür. Son zamanlarda şehirleşmeye bağlı olarak
yaylacılık kültürü zayıflamış olsa da halen bu kültürü devam ettiren Artvinliler mevcuttur. Artvin’de Mersivan, Arsiyan, Sahara, Bilbilan gibi yaylalarda bugün hala yaylacılık faaliyeti yapılmaktadır. Bunun yanında artık yaylacılık bir turizm faaliyetine dönüşmüştür. Doğada huzur bulmak isteyen birçok kişi Artvin’in
göğe komşu topraklarını ziyaret ederek kamp kültürünü Artvin’e taşımaktadır. Turistlerin doğa gezisi yapmak için en çok tercih ettikleri yer Yusufeli ilçesinin yaklaşık 53 km batısında yer alan Yaylalar köyüdür.
Buraya gelen turistler yöremizin en yüksek dağı olan Kaçkar Dağları’na tırmanarak doğa yürüyüşü yaparlar. Zirvelerinden sisin ve karın eksik olmadığı bu dağlarda temiz havanın ve eşsiz manzaraların tadını
çıkartırlar.
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Artvin Yaylaları
Görsel 4.60

Görsel 4.61

Artvin Yaylaları- Fotoğraf:
Süleyman İNAL

Görsel 4.62
Arsiyan Yaylası - Fotoğraf:
Süleyman İNAL

Görsel 4.63

İrsa Yaylası Artvin Merkez Fotoğraf: Tolga Yüzbaşıoğlu

Kılaskur Yaylası Borçka Fotoğraf: İl Kütür Turizm
Müdürlüğü
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Görsel 4.64

Kaçkar Dağları’na tırmanmayı
hiç düşündünüz mü? Eğer ileride
Kaçkar Dağları’nda doğa yürüyüşü
yapmak isterseniz aşağıdaki
aşamaları takip edebilirsiniz.

Görsel 4.65

Yusufeli Yaylalar Köyü Fotoğraf: Bilal Top

Kaçkar Dağları’nda doğa yürüyüşü yapabilmek için
izlemeniz gereken adımlar şunlardır: Öncelikle araçla Yusufeli ilçesine gelmeniz gerekiyor. Yusufeli ‘den ayrılınca 20
km sonra Sarıgöl beldesine ulaşıyorsunuz. Sarıgöl ile Yaylalar köyü(Hevek) arası 33 km olup özel aracınızla veya kiralık
araçlarla Yaylalar köyüne varabilirsiniz. Yaylalar köyü yolu
üzerinde Altıparmak(Barhal) köyü bulunmaktadır. Burada
dinlendikten sonra tarihi Barhal Kilisesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Barhal köyünden devam ederek Yaylalar köyüne
varırsınız. Yaylalar köyü Kaçkar Dağı’na tırmanmak isteyenler için ara konaklama yeridir. Tırmanmaya geçmeden
önce yeme içme malzemesi satın alabilir veya yük taşımak
için katır kiralayabilirsiniz. Artık Kaçkarlara tırmanma vakti gelmiştir. Yukarıda sizi bekleyen sürprizlerden habersiz
bir şekilde tırmanmak için harekete geçebilirsiniz. Kaçkarlara rehbersiz tırmanmak tehlikeli olabilir. Çünkü aniden
bastıran sis sebebiyle yürüyüş yolunuzu kaybedebilir veya
ayı, vaşak, kurt, tilki gibi yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Köyden patika yolu takip ederek yürüdüğünüzde
Kaçkar Dağları’nın zirvesine en yakın yer olan 3.328 metre
yüksekliğindeki Dilberdüzü kamp alanına varırsınız. Burada
çadırınızı kurup dinlenebilirsiniz.

Görsel 4.66

Kaçkar Dağları Zirve Fotoğraf: Bilal Top

Artık göğe komşu toprakların zirvesine yaklaştınız
demektir. Dilberdüzü’nde her ne kadar oksijen oranı
azalmışsa da aldığınız havanın kalitesi artmıştır. Bu yüzden
hücrelerinizin yenilendiğini hissedeceksiniz. Buradaki
soğuk sudan içtiğinizde adeta kendinizi yeniden doğmuş
hissedeceksiniz. Zirveye tırmanırken doğa harikası buzul
gölleri karşınıza çıkacak, en güzel kareyi yakalamak için
adeta bir yarış içine gireceksiniz. Biraz daha tırmandıktan
sonra zirveye ulaşacaksınız. Artık sizin için uzakları görmek
zor olmayacak ve dünyanın ayaklarınızın altında olduğunu
hissedeceksiniz.

Etkinlik
Sizde arkadaşlarınızla Artvin’in doğal varlıklarını ve tarihi - kültürel mekânlarını tanıtan bir broşür
hazırlayınız.
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Artvin, sahip olduğu doğa harikası yaylalarının yanı sıra muhteşem karagölleriyle de görenleri
kendine hayran bırakmaktadır.

Artvin’in Karagölleri
Görsel 4.68

Görsel 4.67

Şavşat Karagöl - Fotoğraf: İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü
Görsel 4.69

Damar Karagöl (Murgul) - Fotoğraf: İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Borçka Karagöl - Fotoğraf:
Hasan AVCI
Görsel 4.70

Bilbilan Karagöl - Fotoğraf: İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

Artvin, sahip olduğu iklim gereği bol yağış almaktadır. Bu nedenle bitki örtüsü gür ormanlardan
oluşmaktadır. Bu özellik, ahşap mimarinin gelişmesini sağlamıştır. Artvin’de ahşap mimarinin en güzel
örneklerini tarihi camilerde görmekteyiz.

Artvin’in Ahşap Camileri
Görsel 4.71

Muratlı Camii (Borçka)
Görsel 4.73

Görsel 4.72

Muratlı Camii (Borçka)
Görsel 4.74

İremit Camii (Borçka)
Görsel 4.75

İremit Camii (Borçka)
Görsel 4.76

Düzköy Camii (Borçka)
Görsel 4.77

Düzköy Camii (Borçka)
Görsel 4.78

Fotoğraflar: İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
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İskenderpaşa Camii (Ardanuç)

Milli Park Nedir?
Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü, orada yaşayan hayvanları veya üzerinde bulunan tarihî yapıları
korumak amacıyla devlet tarafından koruma altına alınmış bölgeye denir. İlimizde iki tane milli park bulunmaktadır.

Hatila Vadisi Milli Parkı
Artvin merkez ilçe sınırı içinde yer alan Hatila Milli Parkı, 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Milli
parkın yüksekliği 170 metreden başlayıp 3224 metre yükseltiye kadar ulaşmaktadır. Bu yükselti farkı Hatila Vadisi’nin zengin biyoçeşitliliğe ve kendine özgü görsel güzelliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Hatila
Vadisi Milli Parkı’nda 125’i endemik olmak üzere 1349 adet bitki türü vardır. Hatila Vadisi Milli Parkı florasının en büyük özelliklerinden biri de 4 farklı orman gülünün bulunmasıdır. Bu karakteri ile ülkemizde
nadir görülen bir doğa harikası olma özelliği taşımaktadır. Vadi; ayı, tilki, yaban keçisi, sansar, porsuk
gibi memelileri, ötücü ve yırtıcı kuşları ve ünlü Hopa engereği’ni de barındırmaktadır. Ayrıca Sıkıldım
Kayalığı’nda 2015 yılında yapılmış olan 220 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek Cam Seyir Terası
bulunmaktadır. Vadi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bölgeye ekonomik katkı sağlamaktadır.
Görsel 4.80

Görsel 4.81

Hatila Vadisi Milli Parkı Cam Seyir Terası

Hatila Vadisi Bazalt Kayalıkları

Görsel 4.82

Hatila Vadisi - Fotoğraf: Erdal ZENGİN

Görsel 4.83

Görsel 4.84

Görsel 4.85

Yöre halkının en önemli geçim kaynakları ise hayvancılık
ve arıcılıktır. Geleneksel yaylacılık faaliyetleri bozulmadan devam
ettiği gibi arıcılığa da yöre halkı tarafından büyük önem verilmektedir. Alanda yöre halkının kurmuş olduğu arıcılık kooperatifi bulunmaktadır. Üretilen bal, kooperatif aracılığıyla paketlenip satışı
Türkiye’nin tamamına yapılmaktadır. Arıcılığın yanı sıra kekik, dağ
pancarı, böğürtlen, kestane, ıhlamur, karayemiş ve çam sakızı gibi
ürünler yöre halkı tarafından ekonomik olarak değerlendirilmektedir.

Hatila Vadisi’nde yetişen rengarenk
orman gülleri

108

Fotoğraflar: Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü

Sahara - Karagöl Milli Parkı
Karagöl Bölümü:
Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km kuzeyinde yer alıp eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapmaktadır. Misafirler için 12 yataklı ve
konaklama hizmeti veren bir tesis bulunmaktadır. Karagöl’ün
doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar kamp yapmak için
uygundur. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti misafir ederek ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Görsel 4.86

Sahara bölümü - Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü

Görsel 4.87
Karagöl bölümü - Burçin GÜLTEKİN

Sahara Bölümü:
Şavşat ilçesine 17 km uzaklıkta olup Şavşat-Ardahan Karayolu
üzerindedir. Kışla ve yayla olarak iki bölümden oluşur. Kışla,
köyden yaylaya çıkmadan veya yayladan köye inmeden önce
kaldıkları otlaktır. Kocabey kışlası ekonomik olarak potansiyel
arz etmektedir. Daha yukarıda bulunan yazlık Kocabey Yaylası
ise “Sahara Pancar Şenlikleri”ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu
şenliklere bölge dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından oldukça büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Milli park sınırları içerisinde yer alan ve kültürel özellikleri yaşatmaya çalışan kışla ve yaylada
geleneksel yaylacılık faaliyetleri devam etmektedir. Alanın sunmuş olduğu güzelliklerle beraber başta
hayvancılık olmak üzere arıcılıkta bölgede son zamanlarda önem kazanmaktadır.

Artvin İlinde Diğer Koruma Statülü Alanlar
1. Borçka Karagöl Tabiat Parkı

4. Melodere Doğu Ladini Tabiat Anıtı

2. Altıparmak Tabiat Parkı

5. Kamilet Doğu Kayını Tabiat Anıtı

3. Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı

6. Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

7. Camili Biyosfer Rezerv Alanı
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Görsel 4.89
Kamilet Doğu Kayını
Tabiat Anıtı

Görsel 4.88

Görsel 4.90
Camili Biyosfer Rezerv
Alanı

Görsel 4.91
Borçka
Karagöl
Tabiat Parkı

Görsel 4.92

Melodere
Doğu
Ladini

Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı Arhavi

Görsel 4.93
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Camili Biyosfer Rezerv Alanı
Fotoğraflar: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Artvin’de Rekreasyon Alanları
Rekreasyon nedir? Bayer’e göre “rekreasyon” kişiyi hayata bağlayan dinlendirici, eğlendirici,
meşgul edici veya zevk verici olay ve eylemleri yapmak veya bu etkinliklere katılmak suretiyle ruhen ve
bedenen bir canlılığı elde etmektir. (1974) Bu tanımlamaya bakınca Artvin şehrinin nerdeyse tamamı
insanların bu faaliyetleri yapması için elverişlidir.

1-Karagöl Sahara Milli Parkı’nda gerçekleşen faaliyetler: piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık,

kaya tırmanışı, kuş gözlemciliği, olta balıkçılığı ve bisiklet sporudur.

2-Hatila Milli Parkı’nda gerçekleşen faaliyetler: doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kaya tırmanışı, kuş
gözlemciliği yapılmaktadır.

3-Yusefeli’nde akarsu turizmi (kano-rafting) sporu yapılmaktadır.

Görsel 4.94

Görsel 4.95

Barhal Çayı rafting ve kano sporları
Fotoğraflar: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

4- Kamp ve Karavan Turizmi: Sahil şeridinde bulunan plajlarda, orman içi dinlenme yerlerinde, milli
parklarda yapılmaktadır.

5-Sportif Olta Balıkçılığı: Özellikle Barhal Çayı’nda, Hatila Deresi’nde, Arhavi Ortacalar Deresi’nde ve
Borçka Camili-Maçahel Deresi’nde yüksek kesimlerde yer alan halk arasında Karagöl olarak adlandırılan
göllerde olta balıkçılığı yapılmaktadır.

6-Kuş Gözetleme: Hopa, Murgul, Borçka ve Artvin’in yüksek tepeleri, göçmen kuşların geçit yolları

üzerinde bulunması nedeniyle mart-kasım ayları arasında kuş meraklıları için uygun gözetleme olanağı
bulunmaktadır.

7-Jeep Safari Turizmi: Eşsiz doğal güzellikleri ile Artvin, jeep safari meraklıları için uygun alan ve
parkurlara sahiptir.

8-Botanik ve Bitki İnceleme: Artvin, doğal yapısı nedeniyle endemik bitki topluluklarının bulunduğu bir bölgedir.

9-Arhavi’de atmaca faaliyetleri yapılmaktadır.
10-Şavşat ve Yusufeli’nde profesyonel avcılık faaliyetleri yapılmaktadır.
11-Çoruh vadisinde “zıp line” etkinliği yapılmaktadır.
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Görsel 4.96
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Görsel 4.97
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Görsel 4.98.1

Görsel 4.98.2

Görsel 4.98.4

Görsel 4.98.6

Görsel 4.98
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Görsel 4.98.3

Görsel 4.98.5

Görsel 4.98.7

Görsel 4.98.8

ARTVİN’DEKİ ENERJİ DEPOSU BARAJLAR
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik güç, elektrik üretiminde önemli rol
oynamaktadır. Bu nedenle Artvin’de ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri ve yan kolları üzerinde 9 adedi ilimiz sınırları içerisinde kalan 17 adet baraj ve HES projesi bulunmaktadır. İlimiz sınırları
içinde bulunan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajları tamamlanarak enerji üretimine başlamıştır.
Diğer 5 barajın proje ve yapım çalışmaları devam etmektedir.
Ülkemizin gurur duyduğu projelerden biri olan Deriner Barajı tam bir mühendislik harikasıdır. 249
metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanını taşımaktadır. Ayrıca sınıfında Dünya’da 6. Yüksek
barajdır.

Yeni Bir Rekor Geliyor, Yusufeli Barajı…
Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek; dünyanın ise 3’üncü
en yüksek barajı olacaktır.
Bu barajlardan üretilecek enerji milli bütçeye büyük katkı sağlayacaktır. Yapımı tamamlanan 4
barajdan ülke ekonomisine bugüne kadar toplam 6,6 milyar TL katkı sağlamıştır. Ayrıca Artvin’de inşa
edilen ve edilmekte olan barajlarda Artvinli vatandaşlarımız istihdam edilmektedir.
Görsel 4.99

Görsel 4.101

Görsel 4.100

Borçka Barajı

Muratlı Barajı

Görsel 4.103

Görsel 4.102

Artvin Barajı

Deriner Barajı

Yusufeli Barajı

Fotoğraflar: Artvin Valiliği
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Görsel 4.104
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ULAŞIM VE İLETİŞİM İMKÂNLARI
Sizce ulaşımın şehre sağladığı
faydalar ile insan yaşantısı
üzerindeki etkileri nelerdir?

Yoğun bir trafikte sıkışıp kaldınız
mı?

Okula veya gideceğiniz yere geç
kaldınız mı?
Acil durumlarda ulaşılması
gereken numaralar nelerdir?
(polis, itfaiye, sağlık vb.)
Görsel 4.105

ULAŞIM: İnsan, mal ve hizmetlerin bulunduğu yerden başka bir yere aktarılması işlemidir.
ULAŞTIRMA: İnsanların kullandıkları malların, haber ve elektronik verilerin bir yerden başka bir
yere ulaşmasını sağlayan araçların tümüdür. Ulaşımda insanlar, eşyalar, mal ve hizmetler, elektronik iletiler
bulundukları yerlerden başka yerlere hareket ederler.
Kırsal alanlardan kentlere doğru hızla artan göçler, şehirlerde nüfusun artmasına yol açmıştır.
Teknolojinin gelişmesi insanların artan ihtiyaçlarının kolay karşılanmasını sağlamıştır. Bu durum ülkemiz
genelinde olduğu gibi yaşadığımız ilde de dijital alışverişi ve iletişimi arttırmıştır.
Taşımacılıkta hızla artan ihtiyaçlar, Artvin il genelindeki taşıt sayısını arttırmıştır. Özellikle mesai
saatleri çıkışlarında küçük bir il olmasına rağmen trafik sorunu yaşanmaktadır. Bu amaçla Artvin il merkezi
ve bağlı ilçelerinde mevcut yolların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

DİKKAT! Acele giden ecele gider
Artvin ili, TÜİK 2017 verilerine göre kişi başına düşen otomobil sayısı bakımından 58. Sırada
yer alır. Yaklaşık 11 kişiye 1 otomobil düşer. Çarşı merkezindeki yoğun trafiği azaltmak amacıyla tek
şeritli yeni yollar yapılmıştır. İldeki coğrafi şartların zorluğuyla mücadelede etmek, şehir merkezinde
yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için yürüyen merdivenler yapılmıştır. Ayrıca il içerisinde
teleferik yapılması planlanmaktadır.
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Görsel 4.107

Görsel 4.106

Artvin Şehir Merkezi Yürüyen Merdivenleri Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Artvin İl Merkezi Cumhuriyet Caddesi Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

İl merkezinde toplu taşıma şehir içi minibüsleriyle yapılmaktadır. Şehrin ara sokaklarının bir kısmına minibüs ulaşımı sağlanamamaktadır. Bu durum kişilerin toplu taşıma yerine bireysel araçlarını kullanmasına neden olmuştur. Şehir merkezine iki giriş vardır. Şehre giriş, Çoruh Nehri üzerindeki köprüler
vasıtasıyla yapılmaktadır.
İl ve ilçe merkezlerine karayoluyla ulaşım sağlanırken yüksek viyadükler kullanılmıştır. Bunların
içinde yerden 125m ayak yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dengeli konsol köprüsü olan Berta Köprüsü
de yer alır.

Görsel 4.109
Görsel 4.108

liliği

üsü - Artvin Va

Eski Berta Köpr
rüsü - Serdal ÖZBZAYRAK

Berta Dengeli Korsol Köp
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HABER KÖŞESİ
ARTVİN (AA) - Temelden 125 metre ayak yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dengeli konsol
köprüsü olan Berta Dengeli Konsol Köprüsü aydınlatıldı.
DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce yapımı tamamlanan ve bir süre önce trafiğe açılan
Berta Dengeli Konsol Köprüsü’nde aydınlatma işlemleri tamamlandı.
Artvin Valiliğinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin ilinde Deriner Barajı ve HES Projesi kapsamında 83,80 kilometre devlet yolunun yeniden inşa edildiğini belirterek, karayolu lokasyonları sırasında 28 adet tünel, 5 adet dengeli konsol köprü, 3 adet viyadük ve 10 adet köprü
inşa edildiğini söyledi.
Artvin-Ardahan Devlet Yolu üzerinde Türkiye’nin en yüksek dengeli konsol köprüsünün inşa
edildiğini ifade eden Artvin Valiliği, “Berta Dengeli Konsol Köprüsü 15 metre genişliği, 340 metre
uzunluğu, 165 metre iki ayak arasındaki açıklığı ve 125 metre ayak yüksekliği ile ülkemizde
bugüne kadar inşa edilmiş olan en yüksek dengeli konsol köprüsü olma özelliğini taşımaktadır”
dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı

Şavşat ilçesinden geçen Artvin-Ardahan Kara Yolu’nun ilçe merkezinden geçen kısmı şehrin dışına alınmıştır. Böylece transit taşımacılık yapan tır kamyonlarının şehrin içine girmesi engellenmiş, şehir
merkezindeki trafik rahatlamıştır.
Görsel 4.110

Şavşat çevreyolu - Fotoğraf: Erkan ÖZCAN

Görsel 4.111

Ardanuç Şehir Merkezi- Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Ardanuç ilçesinde araç trafiği sorun teşkil etmemektedir.
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Görsel 4.112

Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi
ilçelerinde ise çevre yollarıyla transit taşımacılık yapılan yollar ayrılmış,
ilçe merkezlerinin dışına alınmıştır.
Arhavi ilçemizdeki sahil dolgu alanından geçen transit yolda ulaşım rahatlamıştır.

Hopa Sahil Yolu - Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Görsel 4.113

Arhavi İlçe Merkezi - Fotoğraf: Sinan OKAN

Görsel 4.114

Arhavi İlçe Merkezi - Fotoğraf: Mutlu ZORAL

Murgul şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla ilçe merkezinin alt kısmından yeni bir yol
yapılmıştır.

Murgul İlçe MerkeziFotoğraf: Serdal
ÖZBAYRAK
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Görsel 4.115

Borçka şehir merkezindeki dar yollar trafikte sıkışıklık yaratmaktadır. Artvin merkez ilçe ve Borçka
şehir merkezi otopark sorunu yaşamaktadır.
Görsel 4.116

Görsel 4.117

Borçka Demir Köprü - Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Borçka İlçe Merkezi - Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Görsel 4.118

Yusufeli İlçe Merkezi - Fotoğraf: Süleyman İNAL

Yusufeli ilçe merkezinde yoğun trafik sorunu yoktur.
İlimizde mevcut insan ulaşımının tamamı karayoluyla yapılır. İlimiz sınırları içerisinden geçen
demir yolu yoktur. En yakın demir yolu Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dolayısıyla yük
taşımacılığının büyük bir kısmı kara yoluyla yapılmaktadır. Bu durum Artvin’de taşımacılık maliyetlerini
artırmaktadır.
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Görsel 4.119

Görsel 4.120

Gürcistan sınırında sıra bekleyen kamyonlar (Hopa) Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Karayolları Denetim İstasyonu (Arhavi-Hopa Arası) Fotoğraf: Serdal ÖZBAYRAK

Mevcut kara yolları, ildeki Hidro-Elektrik Santrallerinin (HES) yapımından sonra birçok değişiklik
göstermiş yol güzergâhlarında 57 adet tünel yapılmıştır. Yusufeli HES çalışmaları bittikten sonra bu sayıya
44 yeni tünel daha eklenecektir. Bu tüneller arasında en dikkat çekeni Cankurtaran tüneli olup çift tüp
tünel olarak üç adettir. Toplam uzunlukları 6460m’den oluşmaktadır. Bu üç tünel, Artvin ile Hopa-Rize
sahil çevre yoluna bağlantıyı sağlamaktadır. Cankurtaran tünellerinin en uzunu 5200m olup ilin sınırları
içerisindeki en uzun tüneldir. Hopa dağındaki tüneller ağır kış koşullarından kaynaklan ulaşım sorununu
ortadan kaldırmıştır.
Artvin’in sahil kesiminde Sarp Sınır Kapısı’nın çok işlek olmasından kaynaklanan yoğun bir trafik
akışı mevcuttur. Hopa Dağı Cankurtaran Geçidi’nin kış aylarında yoğun kar yağışı buzlanma ve sis dolayısıyla gümrük ve limanlardan çıkan kara yolu taşımacılığı yapan nakliye şirketlerinin tercih etmediği yoldur.
Hopa Dağı’na tünelin yapılması bu sorunun giderilmesini, yolun kısalmasını, nakliye masrafının azalmasını
ve enerji kaybının önlenmesini sağlamıştır.

Görsel 4.122

Görsel 4.121
Cankurtaran Tüneli - Fotoğraflar: Ekrem Yiğit ÖZBAYRAK
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Görsel 4.123

Tüneller Kara Yolları Genel Müdürlüğü Artvin
sorumluluk sahasında yer alıp bakım onarım ve denetimleri Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM) Artvin
Şube Şefliği tarafından yapılmaktadır. Tünellerin toplam uzunluğu 38999m olup Artvin – Erzurum Karayolu üzerindeki en uzun tünel Yeni Oruçlu tünelidir.
Uzunluğu 2280m dir. Ayrıca köy yollarının bağlantısını
sağlayan 10 tünel daha vardır. Bakım ve onarımları
Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Artvin – Erzurum Karayolu 50. KM - Fotoğraf: Serdal
ÖZBAYRAK

Planlanan yol güzergâhları ve tünellerin tamamlanması ilimizdeki ulaşım sorunlarının azalmasına sağlayacaktır.
Şehirlerin yakınından geçen yollar, şehirlerin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
İlimizin coğrafi şartları ulaşımda olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu nedenle ilimize en yakın hava alanları
Trabzon, Kars ve Erzurum’dur. Yapımına 2017 yılında başlanan ve 29 Ekim 2020 yılında tamamlanması
planlanan Rize-Artvin Havalimanı ilimizdeki hava yolu seyahatine katkı sağlayacaktır.

Görsel 4.124

Görsel 4.125

Artvin hopa Limanı Fotoğraflar: Park Denizcilik Ve Hopa
Liman İşletmeleri A.Ş. - Türkan Albayrak
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Artvin genelinde dijital haberleşme araçları açısından sorun yaşanmamaktadır. Bazı köylerde
cep telefonu iletişiminde aksamalar olsa da genel itibariyle farklı telefon operatörleri vasıtasıyla iletişim
sağlanmaktadır. İnsanların acil durumlarda ulaşmak istedikleri çağrı merkezlerine ulaşmaları kolaydır.
Fakat acil çağrı merkezlerine düşen ihbarların birçoğu asılsızdır. Acil çağrı merkezlerinin tamamının 112
Acil Çağrı Merkezinde toplama çalışması devam etmektedir. Yönlendirmeler bu merkezden yönetilecek,
asılsız ihbarlar hakkında cezai işlem yapılacaktır
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Görsel 4.126

Fotoğraflar: Artvin AFAD

Görsel 4.127

125

Görsel 4.128
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Görsel 4.129

5

ŞEHRİMDE BEN

ARTVİN’İN TARİHİNE KISA
BİR BAKIŞ

Görsel 5.1

Artvin, sahip olduğu zengin su kaynakları ve olumlu
iklim şartları nedeniyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlk Çağ’da Artvin yöresinde Hurriler, Urartular, İskitler
ve Kimmerler gibi pek çok uygarlığın yaşadığı, bazı kaynaklarda mevcuttur. Fakat bu uygarlıkların Artvin’de varlık
gösterdikleri ile ilgili kesin bilgiler mevcut değildir.

Artvin Kalesi
Fotoğraf: Erol ÇAĞAL’dan alınmıştır.

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ
5. yüzyıldan itibaren Çoruh bölgesinde Doğu Roma(Bizans) hâkimiyetinin varlık gösterdiği bilinmektedir. Bu yıllarda bölge İran merkezli Sasani Devleti ile Bizans’ın çekişmesine sahne olmuştur. Bizans’ın
Sasanilere üstünlük sağlaması sonucunda bölgede Bizans hâkimiyeti altında Bagrat Hanedanlığı’nın yönetimi başlamıştır.

İSLÂMİYET’İN YÖREYE GELİŞİ
Görsel 5.2

İskenderpaşa Cami - Sinan OKAN
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7. yüzyılda İslam orduları Mesleme oğlu Habib
önderliğinde Erzurum’a kadar gelmiştir. İslam orduları
Şavşat ve Ardanuç başta olmak üzere Çoruh boylarını
ele geçirmiştir. İlimizin ilk camisi olan İskenderpaşa
Camii, İslam ordularının akınları sırasında Ardanuç’ta
yapılmıştır. Devam eden Arap akınları sürecinde 786
yılında Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde Tiflis’te
Arap Emirliği kurularak Tiflis Abbasilerin başkenti Bağdat’a bağlanmıştır. Bu dönemde Ardanuç merkezli
Bagrat hanedanlığı Tiflis’teki Arap Emirliğine bağlıydı.
Bagratlı hanedanlığı güç dengesine göre bazen Bizans,
bazen İslam devletlerine tabi olarak varlığını bir müddet devam ettirmiştir.

SELÇUKLULAR DÖNEMİ
Selçukluların Anadolu akınları kapsamında Sultan Alparslan, 1064’te Gürcistan seferine çıkarak
Çoruh boylarını fethetmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu Türk hâkimiyetine girmeye başlamıştır.
Alparslan’ın ölümü üzerine Bizans’tan yardım alan Gürcü Kralı Gorgi, Artvin’i tekrar ele geçirdi fakat
1081’de Selçuklu Sultanı Melikşah, Kral Gorgi’yi yenince Sultan’ın desteğini alan Emir Saltuk Erzurum, Bayburt, Kars merkezli Saltuklu Beyliği’ni kurdu. Bu tarihten sonra Türk nüfusu Artvin’e yayılarak bölgenin
Müslümanlaşması hızlandı. Selçuklular döneminde varlığını sürdüren Bagrat Hanedanlığı vergisini Selçuklulara ödemek koşulu ile bölgedeki kısmi hâkimiyetini devam ettirmiştir. Moğolların Batı’ya gelişiyle Anadolu’da Selçuklu siyasi birliği dağılmıştır.

KIPÇAKLAR DÖNEMİ
Artvin yöresi 13. yüzyıldan itibaren Kafkasya üzerinden gelen Kıpçak/Kuman Türklerinin
hâkimiyet alanına girmeye başlamıştır. Kıpçaklar, Gürcistan üzerinden gelerek Çoruh boylarına
yerleşmiştir. Göçebe yaşam tarzına sahip Kıpçaklar, Artvin ve çevresinde yaylak ve kışlak hayatı
yaşamıştır. Kıpçaklar, Gök Tanrı inancına sahip olsalar da zaman içinde Gürcülerle etkileşime girerek Ortodoks Hıristiyan inancını kabul etmişlerdir.
Kıpçaklar, Osmanlı Devleti hâkimiyetinde geçen
yıllarda tekrar büyük oranda İslamiyet’e dönmüşlerdir. 1477 yılına kadar Çoruh ağzından Arsiyan ve Yalnızçam dağlarına kadar olan bölge Çıldır
Atabeyliği’ne(Maçakhalet) bağlı kalmıştır.

Görsel 5.3

OSMANLILAR DÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u
fethetmesi ile Artvin’in sahil bölgeleri Osmanlı
hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Yavuz Sultan
Selim’in şehzadeliği sırasında Batum’a kadar
olan yerler fethedilmiştir. Kanuni Dönemi’nde,
Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmed
Han’ın 1536-1537 harekâtı sırasında Artvin’in
de içinde bulunduğu bölge ele geçirildi ve Artvin ile Yusufeli’ni içine alan Livane Sancağı
kurularak Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlandı.
1578 yılında başlayan Osmanlı İran mücadelesi sırasında Artvin’de Osmanlı hâkimiyeti
sağlamlaştırıldı. 1579’da Çıldır(Ahıska) eyaletinin yeniden düzenlenmesiyle Artvin, bu
eyalete bağlanan Livane sancağının merkezi
olmuştur.

Görsel 5.4

1800’lü yıllar Köprü Başı

Artvin bölgesi 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’na kadar yaklaşık üçyüz yıl Osmanlı hâkimiyetinde
kalmıştır.
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DOKSAN ÜÇ HARBİ VE RUS İŞGALİ
19. yüzyılın başlarına kadar sürekli olarak Türklerin elinde kalan Artvin, bu yüzyılda iki defa Rus
işgaline uğramıştır. Haziran 1828’deki Rus işgalinden sonra imzalanan Edirne Antlaşması ile Ahıska Ruslar’a
terk edilince Artvin’in bağlı olduğu merkezi Ahıska olan Çıldır Eyaletinin teşkilâtı bozuldu. Bundan sonra
Artvin, Trabzon Eyaleti’nin Batum Sancağı’na bağlı bir kazanın (Livane Kazası) merkezi oldu ve bu durum
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasına kadar sürdü.
93 Harbi sonucunda imzalan Berlin Antlaşması ile Artvin, Kars ve Ardahan ile Ruslara bırakılmıştır.
93 Harbi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar bu bölgede Müslüman ve Türklere karşı sistemli bir yok etme siyaseti uygulanmıştır. Bu siyasetin ana hatları şu şekildedir:
1) Yerli Müslüman ve Türk ahaliyi Ruslaştırma
2) Türk ve Müslümanları bölgeden göçe zorlayarak Müslüman ahaliyi azınlık durumuna düşürmek
3) Yerli ahaliden ileri gelenlere onları memnun etmek ve kendilerine sadık kılmak için çeşitli
memuriyetler vermek.
Görsel 5.5

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından temsili bir resim Rus ressam Aleksey Kivşenko Bu görsel Hasan AZAKLI arşivinden alınmıştır.

Uygulanan bu siyaset sonucunda birçok insan yaşadığı yeri terk ederek batı illerine göç etmek
zorunda kalmıştır. Türklerden boşalan yerlere Rum ve Ermeniler Ruslar tarafından yerleştirilmiştir.
Bu dönemde yaşanan acılar Âşık Didari’nin dörtlüklerine şu şekilde yansımıştır.
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Yiğit olan kalksın kuşansın silah.
Urus geldi yaylalara dayandı.
Bundan sonra yoktur bizlere felah.
Kanlı hançer sinelere dayandı.

Şavşat dağlarında çiçekler açmaz,
Kanadı kırılmış turnalar uçmaz,
Osmanlı ahdetmiş sözünden dönmez,
Dağlar taşlar kızıl kana boyandı.

Haneler söndü ocaklar tütmez,
Viran yuvalarda bülbüller ötmez,
Bu derde bin Lokman gelse kâr etmez,
Nice şirin canlar ateşe yandı.

Der Didari, kaldı kurucan kafes,
Ne kimsede can var ne zerre nefes.
Kan ağlar analar, gelinler herkes,
Ahu figan asumana dayandı.

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ARTVİN
Osmanlı Devleti, Doğu Cephesi’nde Sarıkamış Harekâtı’nı başlatınca Artvin’deki askeri kuvvetlerimiz Ardahan’a kadar ilerlemiştir. Fakat Sarıkamış felaketi ile Ruslar karşı saldırıya geçince Türk kuvvetleri
geri çekilmek zorunda kalmıştır. Rus kuvvetleri Savşat- Sahara, Ardanuç-Berta(Ortaköy) ve Camili Havzası
olmak üzere üç ayrı koldan saldırıya geçmiştir. Buna karşı Artvin’de Rus kuvvetlerine karşı Hopa-Arhavi(Laz) Taburu, Melo Hudut Taburu ve Yusufeli-Sarıgöl Taburu olmak üzere üç ayrı tabur oluşturulmuştur.
Bu sırada askeri birliklerimizin başında Alman komutan Yarbay Ştange ve Yüzbaşı Halit Paşa bulunuyordu.
Resmi kuvvetlerimizin yanında bir de Artvin gönüllülerinden oluşan birliklerimiz vardı. Bunlardan Yusufeli
gönüllü birliklerinin başında Molla Sabit Bey, Artvin gönüllülerin başında ise Kuvarshanlı(Bakırköy) Çil Hüseyinoğlu Kadir Ağa vardı. Bunların yanında bölgede Teşkilat-ı Mahsusa’nın(Osmanlı İstihbarat Teşkilatı)
önemli katkısı vardı. Özellikle Erzurum Teşkilat-ı Mahsusa sorumlusu Dr. Bahattin Şakir, Erzurum’dan aldığı
emirlerle birliklerimiz arasındaki iletişimi sağlıyordu.
Rus kuvvetleri Borçka Klaskur sırtlarına inerek 23 Şubat 1915’te Hopa’yı işgal etmiştir. Sonrasında
Hopa-Arhavi(Laz) Taburu Arhavi Deresi’nde Rusları yaklaşık bir yıl durdurmuştur. Ruslar bu esnada büyük
kayıplar vermiştir. Sahil şeridinde Rus ilerleyişi devam edince birliklerimiz Borçka ve Murgul hattına çekilmiştir. Rusların bir kolu da Çoruh Havzası boyunca ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Alman komutan Ştange
rahatsızlanıp cepheden ayrılınca onun yerine Yüzbaşı Halit Paşa geçmiştir. Halit Paşa, Stange kuvvetleri ile
gönüllü birlikleri birleştirip Çoruh Müfrezesi’ni oluşturmuştur. 27 Mart 1915’te Artvin işgal edilince Çoruh
Müfrezesi Melo(Sarıbudak) hattına çekilmiştir. Her ne kadar Rus ilerleyişi devam etse de Halit Paşa’nın
müthiş direnişi ile Ruslar ağır kayıplar vermiştir. Fakat asker sayısı ve teçhizat üstünlüğü nedeni ile Rus ilerleyişi devam etmiştir. Çoruh Müfrezesi 5 Mart 1916’daYusufeli ‘den İspir dolaylarına doğru çekilerek 1916
yılının sonuna kadar mücadelesini devam ettirmiştir. 16 Şubat 1916’da Erzurum’un işgal edilmesi ile Çoruh
Müfrezesi bir müddet daha savunmasına devam ettikten sonra savunmayı bırakmıştır.

NOT: I. Dünya Savaşı sırasında Ruslara karşı kahramanca
mücadele eden Halit Paşa’nın mücadelesi dillere destan olmuştur.
Günümüzde Artvin sokaklarında birçok yerde Halit Paşa’nın İsmini
görebilirsiniz.
Görsel 5.6
Halit Paşa

Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1917 yılında Rusya’da Bolşevik Devrimi gerçekleşmiştir. Artık
çarlık rejimi yıkılmış yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 3 Mart
1918’de yapılan Brest-Litowsk Antlaşması ile Rusya; Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır. Artvin de Batum’a bağlı olduğu için I. Cihan Harbi sonucunda Ruslar tarafından boşaltılmıştır.
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MİLLİ MÜCEDELE DÖNEMİ
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre Osmanlı ordusunun 1914’ten önceki
sınırlarına çekilmesi gerektiği için Artvin boşaltıldı ve 17 Aralık 1918’de İngilizler tarafından işgal edildi.
İngiliz işgali 1920 yılının Nisan ayına kadar sürdü. İngilizler çekilirken şehri Gürcistan’a bıraktılar. Artvin’in
yeniden kazanılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk askerî ve diplomatik başarısı sayılan hamleler
sonunda mümkün olmuştur. Kâzım Karabekir Paşa kumandasındaki 15. Kolordu’nun yeni Türkiye’nin ilk
askerî zaferini 30 Ekim 1920’de Kars’ı kurtararak gerçekleştirmesinden sonra Artvin’in kurtuluş meselesi
diplomasi yoluyla çözülmüştür. Yeni Türk hükümeti 22 Şubat 1921’de Gürcistan Cumhuriyeti’ne verdiği
bir ültimatomla Artvin’i de geri almaya hazırlandığını bildirdi. Buna verilen 23 Şubat 1921 tarihli cevapta
Ardahan ile Artvin’in de terk edileceği resmen bildirildi. Bundan dört gün sonra 27 Şubat 1921’de Artvin
kesin olarak Türkiye topraklarına katılmış oldu. 7 Temmuz 1921 tarih ve 133 numaralı kanunla Artvin Sancağı kurulunca da Artvin şehri bu yeni sancağın merkezi oldu.
1924 yılında Türkiye’nin idarî teşkilâtında yapılan değişiklikle sancaklar vilâyet haline
dönüştürülürken Artvin şehri yeni kurulan ve aynı adı taşıyan vilâyetin merkezi oldu. Bu vilâyet 1 Haziran
1933’te çıkan 2917 sayılı kanunla lağvedildi. Artvin de bir kaza merkezi olarak aynı kanunla kurulan ve
merkezi Rize olan Çoruh Vilâyetine bağlandı. Çoruh Vilâyeti 2885 sayılı ve 4 Ocak 1936 tarihli kanunla
lağvedilip yeni bir Çoruh Vilâyeti kurulunca da Artvin bu yeni vilâyetin merkezi oldu. Nihayet 17 Şubat
1956’da çıkan 6668 sayılı kanunla Artvin’in merkez olduğu ile verilen Çoruh adı kaldırıldı ve ilin tamamının
adı Artvin olarak kabul edildi.

7 Mart Artvin’in kurtuluş programından bir fotoğraf.
Fotoğraf Erol ÇAĞAL’dan alınmıştır.

Görsel 5.8

Görsel 5.7

Görsel 5.9

24 Temmuz 1935 İsmet İNÖNÜ’nün Artvin vilayetini ziyareti
Fotoğraf Erol ÇAĞAL’dan alınmıştır.
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Eski Artvin Valiliği
Fotoğraf Erol ÇAĞAL’dan alınmıştır.

ARTVİN’DE KÜLTÜR VE SANAT
KÜTÜPHANELER
Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesi

Görsel 5.10

Görsel 5.11

Görsel 5.12

Fotoğraflar: Artvin Çoruh Üniversitesinden alınmıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 4189 metrekarelik bir alana sahiptir. Üst üste duran, üç kitap şeklinde dizayn edilen kütüphane, sıra dışı mimarisi ile Artvin’e ve üniversiteye değer katıyor.
2018 yılında hizmete açılan kütüphanede yaklaşık 40.000 basılı materyal vardır. Bunun yanında CD, DVD
gibi basılı olmayan materyaller ve çevrimiçi veri tabanlıyla ulaşılabilen binlerce elektronik dergi, elektronik
kitap, uluslararası tez, yüzün üzerinde ülkeden gazeteler ve popüler dergiler bulunmaktadır. Kütüphane
içerisinde okuma alanları, serbest çalışma alanları ve çok amaçlı konferans salonu bulunmaktadır. Elektronik bilgi kaynakları, işlevsellik ve engelli erişimi ile ilgili alanlara özellikle önem verilen kütüphane, haftanın 7 günü hizmet sunmaktadır.
Artvin İl Halk Kütüphanesi
15.01.1953 yılında ilk kez valilik binasının yanındaki yerinde kurulan kütüphane, 2001 yılında şimdiki yerine taşınmıştır. Kütüphanede 51.134 kitap vardır. 864 el yazması eser Erzurum Yazma Eser Kütüphanesine teslim edilmiştir.Kütüphane, kitap ödünç vermenin yanında uygun ders çalışma ortamı ve kitap
okuma imkânı da sağlamaktadır. Kütüphanede çocuklar da düşünülmüş. Çocuklar için ayrılan bölümde
masalar, sandalyeler ve raflar çocuklara göre tasarlanmıştır. Kütüphanede çocuklar için okuma saati etkinlikleri yapılarak ve el becerileri atölyeleri düzenlenerek çocuklara kütüphane sevgisi kazandırılmaktadır.
Pazar günleri hariç altı gün 8.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İlimizin bütün ilçelerinde ilçe halk kütüphaneleri halkımıza hizmet sunmaktadırlar.
Görsel 5.13

Görsel 5.15
Görsel 5.16
Görsel 5.14

Fotoğraflar: Elif ZENGİN AKSU
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KÜLTÜR VE SANAT ELÇİLERİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
Görsel 5.17

Görsel 5.18

Görsel 5.19

Görsel 5.20

Fotoğraflar: Artvin
Merkez Halk Eğitim
Merkezinden alınmıştır.

Halk eğitim merkezleri, Artvin’deki kültürel ve sanatsal etkinliklerin en önemli öğelerinden biridir.
Bu merkezler, okuma yazma eğitimi ve mesleki eğitim vermektedir. Bunun yanında kültürel değerlerimizin
tanıtılmasına, yaşatılmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına öncelik vermektedir. İlimiz halk oyunları ve
unutulmaya yüz tutmuş zanaatları, halk eğitim merkezlerinde yaşatılmaktadır. Her yaştan insanın kültür
ve sanat alanındaki yeteneklerini geliştirmektedir. Eğitim görenlerin ürünleri, sergi ve fuarlar vasıtasıyla sergilenmektedir. Sosyal ve kültürel etkinlikleri özendirmek, boş zamanları olumlu faaliyetlerle değerlendirmek amacıyla düzenlenen drama kursları, enstrüman kursları, resim kursları ve sportif etkinliklerle
adeta bir kültür ve sanat fabrikası olarak ilimizin bütün ilçelerinde hizmet vermektedirler.

ENGELSİZ YAŞAM KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren bir diğer kuruluş ise Artvin Belediyesi ve Artvin Halk
Eğitim Merkezinin iş birliğiyle hizmet veren Artvin Engelsiz Yaşam, Kültür Sanat Merkezidir. Ev hanımları ve engelli bireylerin yoğun katılım sağladığı kurslarda, çeşitli sanat ve zanaat alanlarında Halk Eğitim
Müdürlüğü kurs öğretmenleri tarafından eğitim verilmektedir.
Görsel 5.21
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Görsel 5.22

Görsel 5.23

Fotoğraflar: Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezinden alınmıştır.

ARTVİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olan Bilim ve Sanat
Merkezi özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerinin yanında devam
ettikleri bir eğitim kurumudur. İlimizdeki bilimsel ve sanatsal etkinleri,
atölyeleri ile desteklemektedir. Artvin Bilim ve Sanat Merkezinde teleskoplarla Güneş gözlemi, Ay gözlemi ve gökyüzü gözlemleri yapılmaktadır.

Görsel 5.24

Görsel 5.26

Görsel 5.27

Görsel 5.25
Fotoğraflar: Elif ZENGİN AKSU

ARTVİN’DE TİYATRO
İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve zaman zaman özel tiyatrolar sahne almaktadır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezine bağlı Öztürk Serengil Tiyatro Sahnesi de ilimizde hem yetişkinler için
hem de çocuklar için tiyatro etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler için il merkezindeki Artvin Çoruh
Üniversitesi, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi kullanılmaktadır. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi; sempozyum, seminer gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği
yapmaktadır. Konser, tiyatro ve kongre organizasyonlarında mekân ihtiyacına cevap vermektedir.
Görsel 5.28

Görsel 5.29

Görsel 5.30

Görsel 5.31

Fotoğraflar:
Artvin Belediyesinden
alınmıştır
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ARTVİN’DE SİNEMA
İlimizde üç adet sinema salonu bulunmaktadır: İki salonu ile Arhavi Çarmıklı Sineması, yine iki
salonu ile Yusufeli Almatur Sineması ve bir salonuyla merkezde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür
Merkezi de sinema salonu olarak kullanılmaktadır.
Görsel 5.32

Görsel 5.33

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Fotoğraflar: Serdal ÖZBAYRAK

ŞEHRİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ KİŞİLER
DÜŞÜNELİM – ARAŞTIRALIM

Artvinli ünlü kişilerden
kimleri tanıyorsunuz?
Tanıdığınız bu kişiler
hangi özellikleriyle
üne kavuşmuşlardır?

Çiçek Nene ve Sadiye
Hanım’ın hayatlarını
araştırıp defterinize
yazınız. Sonrasında
yazdıklarınızı sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Görsel 5.34

Artvin ili tarihte ve günümüzde farklı alanlarda pek çok üne kavuşmuş kişinin memleketidir. Bu
kişileri biraz tanıyalım.
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ALİ RIZA PAŞA
Görsel 5.35

Mehmet Medet Bey’in oğlu olarak Artvin Vezirköy’de
(Vazriya) dünyaya gelmiştir.
Topçu Ali Rıza Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında
imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sebebiyle dönemin
hükümet başkanı Damat Ferit Paşa’ya “ Top da vardı, tüfek de
vardı; niçin harp etmediniz de mütareke yaptınız? “ diyen vatanperver bir paşadır.
22 Temmuz 1920’de Yıldız Sarayı’nda toplanan Saltanat Şurası’nda
ayağa kalkmayarak Sevr Antlaşması için red oyu kullanan “tek”
kişidir. Büyük bir kahraman ve komutandır.

Asker, devlet adamı, senatör, bakan
ve yazardır. (Doğum, Artvin 1854 –
Ölüm, İstanbul 1921)
Görsel 5.37

Çil Hüseyinoğlu KADİR AĞA
(1861-1921)
Artvin Milis Kuvvetleri
Komutanı
Görsel 5.40

Sadiye Hanım
( D?- Ö?)
Seçilen ilk kadın belediye
başkanı

Görsel 5.38

Edip DİNÇ
(1185-1963)
TBMM 1.Dönem Batum
Milletvekili
Görsel 5.41

Âşık Efkari( Âdem ŞENTÜRK)
(1900-1980)
Âşık

Görsel 5.39

Çiçek Nene (İRİŞTİ)
(1864-1947)
Şavşatlı, Milli Kahraman
Görsel 5.42

Âşık Kara(İbrahim)
(1927 - …)
Âşık
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ARTVİN’İN KÜLTÜR VARLIKLARI
ARTVİN HALK OYUNLARI
Artvin halk oyunları, doğa ile girişilen mücadelenin âdeta bir yansımasıdır. İlin insanları; atik,
mücadeleci, azimli ve samimi bir karakter taşır. Artvin, konumu gereği çeşitli kültürleri içinde barındırır.
Oyunlar; Karadeniz, Kafkas ve Doğu Anadolu’ya özgü oyun karakteri göstermektedir.
Gruplar halinde oynanan oyunları olduğu gibi bireysel olarak karşılıklı oynanan oyunları da vardır.
Erkek oyunlarında sertlik ve çeviklik; kadın oyunlarında ise zarafet, beceri ve bolluk hâkimdir.
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almaktadır. Türkiye’nin birçok yerinde Artvin Halk
Oyunları öğrenilmekte ve oynanmaktadır.
Görsel 5.55

ARTVİN BARI, NASIL ATABARI OLDU?

Fotoğraflar: Artvin Halk Eğitim Merkezi

Artvin oyun ekibi, 1936 yılında düzenlenen Balkan Festivali’ne Atatürk’ün arzusuyla davet edilir.
Festival günü Dolmabahçe Sarayı’ndaki salon tıklım tıklım doludur. Herkesin yoğun ilgi gösterdiği festival, bütün güzelliği ile devam eder. Sıra Artvin ekibine gelmiştir. Ekibin gösterisi başladığında Atatürk de
piste ilerleyerek oyuncuların arasına girer ve festivalin en coşkulu anları yaşanır. Ardından verilen yemekte Atatürk, Artvin ekibine özel ikramlarda bulunur. Üç tane de badem sunar. Artvin ekibi o kadar
mutlu olur ki hediye verilen bademleri yemeyerek saklar. Artvin’e geri döndüklerinde dönemin valisine
olanları anlatarak sakladıkları bademleri valiye teslim ederler. Tek bir dilekleri vardır: Atatürk’le
oynadıkları Artvin Barı’nın bundan sonra “Atabarı” olarak adlandırılıp bu isimle ölümsüzleştirilmesidir.
Ankara’ya çekilen telgrafa, olumlu cevap verilir. İşte o günden sonra Artvin barı,  “Atabarı” ismini alarak
Artvin insanını gururlandırmıştır.

Bahçası var, bağı var.
Ayvası var narı var.
Atamızdan yadigar,
Bizde Atabarı var.
Uzun uzun kamışlar.
Dibini budamışlar.
Benim ela gözlümü,
Gurbete yollamışlar.
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Ben bir uzun kamışım.
Yoluna dikilmişim.
İster al, ister alma.
Alnına yazılmışım.
Atabarı’dır barı.
Bahçede gördüm yâri.
Seslendim, ses vermedi.
Ağladım zarı zarı.

Belli başlı Artvin Halk Oyunları; Ata Barı, Çift Jandarma, Deli Horon, Ağır Bar, Hemşin Horonu,
Arhavi canlısı, Borçka Horonu, Deli Kız, Cilveloy, Karabağ, Kobak, Koçari, Livane, Sarı Çiçek, Tavuk Barı,
Teşi, Ondörtlü vb. sayılabilir.

MANİLER
Türk Halk Edebiyatı’nda manilerin söyleyeni ve yazanı genellikle bilinmez. Birinci, ikinci ve
dördüncü dizeleri birbiriyle uyumludur ve dört dizeden oluşur. Artvin yöresinde halka mal olmuş birçok
mani vardır.

Dağda harman olmaz.
Derda derman olmaz.
Yandım yandım diyanda,
Kula derman olmaz.

Altun yüzüğüm şak şak.
Küskün isen barışak.
Aramızda dağlar var.
Mektubinankonuşak.

Gül dalından kuş uçtu.
Mendilim suya düştü.
Ağla gözlerim ağla.
Ayrılık bize düştü.

Çarşıdan yumah aldım.
Dantel orayım diya.
Köy içinda yar sevdim.
Hergüngorayımdiya.

Görsel 5.56

TEKERLEME
Anam atladı eşikten, babam düştü beşikten. Gittik, gittik bir karpuz tarlasına. Karpuzu kesecektik,
bıçak içine kaçtı. Elimi soktum, bulamadım. Kolumu soktum, bulamadım. Sonunda kendim girdim. Bıçağı
buldum. Karpuzu kestik, yedik. Yolda giderken üç arkadaşa rastladık. Biri keldi, biri kördü, biri topaldı.
Bitmemiş ardıcın dibinde, doğmamış tavşan. Kör attı, nişan aldı. Topal gitti, koşa koşa getirdi. Kel tavşanı
soydu. Bize bir kazan lazım oldu. Kazan aramak için düştük yola. Üç tane ev rastladı. Birinin bacası yok,
birinin çatısı yok, biri de hiç yok. Hiç yok olan eve girdik ki üç tane kazan vardı. Birinin kulpu yok, birinin dibi yok, biri de hiç yok. Hiç yok kazanı aldık. Akmayan sudan su doldurduk. Durmayan sacayağının
üstüne koyduk. Altını ateşledik. Tavşanı pişirdik, pişirdik. Arkadaşları da çağırdık. Siniye döktük, yedik,
yedik dudaklarımız hiç bir şey görmedi.
Derleyen: İbrahim Bülbül
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Görsel 5.57
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Görsel 5.58
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Görsel 5.58.1
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YÖRESEL OYUNLAR: KUKA (KOSTİK)
Görsel 5.59

KUKA (KOSTİK)

Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Oyunun eğlenceli hale gelmesi için en az sekiz ya da on kişilik
gruplarla oynanmalıdır.
Oyun biraz saklambaca benzemektedir. Tek farkı küçük bir tenekeyle oynanmasıdır. Eskiden top
olmadığı için tenekeyle oynanırmış. Oyun alanının ortasına küçük bir halka çizilir. Teneke, halkanın içine
konur. Saymaca sonunda bir ebe seçilir. Ebe, tenekenin başına geçer. Diğer yarışmacılardan biri tenekeye
olabildiğince hızlı vurarak, tenekeyi olabildiğince uzağa atmaya çalışır. Ebe, gidip tenekeyi getirene kadar yarışmacılar saklanır. Ebe, tenekeyi halkaya koyup oyuncuları aramaya başlar. Birini görünce gördüğü
oyuncudan önce koşup tenekeye ayağıyla dokunur ve kuka diye bağırır. Ebe, bu şekilde bütün oyuncuları
bulup kukalamaya çalışır. Eğer oyunculardan biri, ebeye kukalanmadan önce gidip tenekeye vurursa, ebe
tenekeyi getirip halkanın içine koyana kadar herkes saklanabilir. Oyun yeniden başa döner. Ebe tekrardan
oyuncuları aramaya başlar. Ebe, tüm oyuncuları kukalayabilirse ilk kukalanan yeni ebe olur ve oyun devam eder.

YÖRESEL YEMEKLER

Görsel 5.60

Tescilli Yemeğimiz Artvin-Yusufeli Cağ Döner

Görsel 5.61

Artvin’imize gelirseniz mutlaka tatmanız gereken lezzetlerin başında cağ kebabımız gelmektedir.
Cağ kebabımızı bu kadar ünlü yapan yaylalarda otlayan kuzu ve oğlaklarımızın enfes etleridir.
Cağ kebabının ortaya çıkışı çeşitli tartışma ve rivayetlere konu olsa da aslında çaresizliğin ve
yokluğun ortaya çıkardığı harika bir lezzettir. Dağ başlarında koyun ve keçi sürülerinin peşine gezen çobanların, çeşitli sebeplerle kesmek zorunda kaldıkları hayvanların etini, her çobanın azığının baş tacı olan
soğan ve tuzla harmanlayıp bir ağaç şişe geçirerek odun ateşinde kızartarak yemek mecburiyetinde kaldığı
ve zamanla şehirlerdeki lokantaların da vazgeçilmezi olan bir lezzettir. Bizde çağ kebabı yerseniz alacağınız
lezzet yaylalarımızın eşsiz rayihasını barındıran etlerimizdir.
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Fotoğraflar: İbrahim BÜLBÜL

Bir Diğer Tescilli Lezzetimiz “Hopa Laz Böreği”

Görsel 5.62

Laz böreği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’in
Hopa ve Arhavi ilçelerinde Lazlar tarafından yapılan
bir tatlıdır. Lazların yaşadığı diğer ilçelerde değişikliğe
uğramıştır. Farklı farklı börek tarifleri de vardır.
Sütün içine mısır nişastası, buğday unu, pirinç
unu, toz şeker ve tuz eklenip karıştırılarak süt ocakta
dibi tutmadan pişirilir. Pişmeye başlayıp katılaşan muhallebinin altı kapatılır ve içine bir miktar tereyağı katılır.
Soğumaya bırakılır.
Baklava hamuru şeklinde hamur hazırlanır.
Açtığımız yufkalar baklava hamuru kıvamında ince olmalı ve tepsimizin dışına kadar sarkması gereklidir.
Aralarına erittiğimiz tereyağını sürerek 5 kat yufka tepsiye döşenir.

Kaymak karıştırılıp çırpılan ve ılık olan muhallebimiz tepsideki yufkaların üzerine yayılır. Üzerine
beş kat yufka araları tereyağı ile yağlanarak serilir. Börek, dilimler şeklinde kesilir ve fırına konur. Üzeri
kızarana kadar pişirilir.
yenir.

Fırından çıkan böreğin üzerine sıcak şerbet her tarafına gezdirerek dökülür. Soğuyunca afiyetle

Tescilli Yemeklerimizden “Puçuko”
Doğanın zorlu koşullarına rağmen yapılan tarımın en
güzel hediyelerinden biridir “ puçuko”. Yetiştirilen barbunya
ya da telli olmayan fasulye ipe dizilerek kuruması için yüksek bir yere asılır. Pişirilmek istendiğinde ipten alınarak bir
gece önce suda bekletilir. Ertesi gün bir miktar su ile tencerede pişirilir. Piştikten sonra içine salça, bulgur ve doğranan
soğanlar katılır. Kısık ateşte pişen bu güzel yemek afiyetle yenir.
Görsel 5.63
Görsel 5.64
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BİZ ARTVİNLİYİZ
“Göğe komşu topraklar” olarak bilinen Artvin, Doğu Karadeniz’in güzel illerinden biridir. Köklü
bir tarihe ve kültürel geçmişe, eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Artvin tarihi geçmişi ve konumu nedeniyle
Gürcü, Ermeni, Laz, Hemşin, Lom, Rum, Kıpçak gibi çeşitli halk gruplarının yaşadığı bir mekân olmuştur.
Bu durum dil ve ağız özellikleri yoluyla kendini göstermektedir.
Artvin ilinin anadil bakımından durumu şöyledir: Karadeniz kıyısında (Hopa) ve (Arhavi) ilçeleri
kıyılarında “Lazlık” dağ köylerinde “Hemşinlik” hâkimdir. Lazlar’ın ve Hopa-Hemşinleri’nin yerli ve Türkçe
ile karışık folklor dilleri vardır. Batum’a bitişik Borçka ilçesinin merkez bucağında ve Şavşat’ın batısında
Borçka ile Acara’ya komşu Meydancık yöresinde, Türkçenin yanında “Gürcü” diliyle de konuşur. Öteki
ilçe ve köylerin hepsi, temiz ve yalnız Türkçe konuşurlar.
Biz Artvinliyiz. Göğe komsu topraklarda yaşar, sevgi türküleri söyleriz.

Görsel 5.65

ATASÖZLERİMİZDEN SEÇMELER
Aç katık, uyku yastık istemez.

Martta merek yarı gerek, ekin otu ayrı gerek.

Adamın karnına vurmuşlar, vay arkam demiş.

Bir uyuzli dana bir nahıribatırur.

Deli deliyi görünce değneyi kapının arkasına koyar.

İt İtin etini yer gemugini, yabana atmaz.

Koca öküz ölmeden yeri belli olmaz.

Tilki tilkiye buyurur, tilkida kuyruğuna.

Komşunun karnı ağrıyorsa sen de elini karnına tut,

Perhiz sağluğunzekâtıdur.

Kurban kemiği ile it tavlanmaz.

Soğan yemadiysan ağzın nayakohiyer.
Zemhireda damla damlayacağınakan damlasın.
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ARTVİN’DE YEREL BASIN
Artvin, sahip olduğu coğrafi şartların zorluğu nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu bir
ilimizdir. Bu nedenle Artvin, kalkınmak için kültürel faaliyetlere önem vermiş ve sahip olduğu zenginlikleri
tanıtmaya çalışmıştır. İlimizin kendini tanıtmasında basın yayın kuruluşları son derece önem arz etmektedir. Artvin, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yaşanan sosyal, siyasal ve kültürel olayları yakından takip etmiş ve bu kapsamda çeşitli basın unsurlarını kullanarak demokratik duruşunu ortaya koyan
bir cumhuriyet şehri olmuştur. Demokrasiye inanan Artvin halkı özgür basın anlayışına uygun hareket
ederek çeşitli medya unsurlarını kullanarak ilimizin gündemini insanlarımıza aktarmaya çalışmıştır. Bu
anlamda yapılan çalışmaların başında yerel gazetecilik gelmektedir.

Görsel 5.66

Fotoğraf: Sinan OKAN
1
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3
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5
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Alkan Gazetesi
Demokrat Çoruh Gazetesi
Dost Artvin Gazetesi
Artvin’in Sesi Gazetesi
Artvin Post Gazetesi
Serhad Artvin Gazetesi
Artvin Ardanuç Gazetesi
Arhavi Postası Gazetesi
Kafkas Sarp Gazetesi
7 Mart Gazetesi
Artvin Haber Gazetesi
Doğu Haber Gazetesi
Artvin Gazetesi
Artvin Murgul Gazetesi
Şavşat’ın Sesi Gazetesi
Yusufeli Haber Gazetesi
Yusufeli’nin Sesi Gazetesi
Artvin Özgür Kemalpaşa Gazetesi
Artvin Medya

Artvin’de ilk yerel gazete Hilmi ÇELTİKÇİOĞLU önderliğinde 1950 yılında Demokrat
Çoruh adıyla çıkarılmıştır. Demokrat Çoruh
gazetesi 1950 yılından bugüne yayın hayatını
devam ettiren Türkiye’nin en eski yerel gazetelerinden biridir. Bunun haricinde 1962 yılında
Serhad Artvin gazetesi ve Artvin’in Sesi gazetesi, 1995 yılında Alkan Gazetesi kurularak Artvin’de yaşanan gelişmeler halkımıza aktarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde günlük ve haftalık
olarak yayın hayatına devam eden 19 gazete
vardır. Bu gazetelerimizin haricinde şehrimizde
internet üzerinden yayın yapan 08 FM adlı radyomuz bulunmaktadır. Televizyon yayıncılığı anlamında ilimizde hizmet veren “Artvin Medya”
adlı internet üzerinden yayın yapan bir tv kanalı
mevcuttur.
Günlük (Pazar hariç)
Günlük (Pazar hariç)
Günlük (Pazar hariç)
Günlük (Pazar hariç)
Günlük (Pazar hariç)
Günlük (Pazar hariç)
Haftalık (Perşembe)
Haftalık (Perşembe)
Haftalık (Perşembe)
Haftalık (Perşembe)
Haftalık (Cuma)
Haftalık (Salı)
Haftalık (Salı)
Haftalık (Cuma)
Haftalık (Salı-Cuma)
Haftalık (Perşembe)
Haftalık (Çarşamba)
Haftalık (Cuma)
Haftalık (Pazartesi)
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ARTVİN MÜZİK KÜLTÜRÜ
Artvin müzik kültürü kendi halkının üretiminin yanında komşu iller ve halklarının etkileşimi ile
şekillenmiştir. İlin müzik kültürü yörede yaşamış olan farklı halk kültürlerinin etkileşimi ile çeşitlenmiş
ve renklenmiştir. Artvin’de müzik kültürünün şekillenmesinde doğum, sünnet, düğün, asker uğurlama,
ölüm gibi hayatın geçiş dönemleriyle ilgili gelenekler, âşık fasılları gibi düzenlenen meclisler, yılbaşı
kutlamaları (Berobana), köy seyirlik oyunları, imeceler(meci), yaylaya göç, bayramlar gibi hayatın içinden olayların önemli bir etkisi bulunmaktadır.

ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Artvin müzik kültürü içerisinde âşıklık geleneği önemli bir yer tutmaktadır. Âşıklar yakın geçmişte
uzun kış gecelerinin köy odalarındaki toplantılarının aranan kişileriydi. Artvin yöresinde yetişen 120’den
fazla âşık olduğu söylenmektedir. Bunlardan bazıları Ardanuçlu Âşık Efkari, Âşık Kara, Âşık Yetimi, Âşık
Huzuri, Âşık Coşari, Âşık HodliNoksani, Âşık Suzani, Âşık Pervani, Âşık Gülhani, Âşık Zuhuri, Âşık Geylani, Âşık Nevzat Genç, Âşık Kaynari, Âşık Yanguni, Âşık İrŞadi, Âşık İkrari, Âşık Nidasız, Âşık Meraki, Âşık
Sevdai, Âşık GülpaŞa Dursun, Âşık Bulhani, Âşık Şuhani, Âşık Meftuni, Âşık Devrani, Âşık Osman, Âşık
Didari’dir.
Yörede Âşıklık geleneğinin çeşitli festivallerle ve organizasyonlarla yaşatılmasına ve sürdürülmesine çalışılmaktadır. Şuan yörede bu geleneği sürdüren az sayıda âşık bulunmaktadır.
ETKİNLİK:
İstediğiniz Artvinli bir âşığın hayatını ve şiirlerinden
bulduğunuz örnekleri sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.

MACAHEL ÇOK SESLİ ŞARKI SÖYLEME GELENEĞİ
Artvin müzik kültürü içerisinde önemli bir yeri olan Macahel şarkıları; Artvin ilinin Gürcistan
sınırına yakın dağlık yörelerinde yaşayan Gürcü asıllı halkın çalgısız olarak söylediği çok sesli şarkılardır.
Yaklaşık 1500 yıllık geçmişi olan Macahel şarkılarının çok azı derlenip kayıt altına alınmıştır. Anonim olan
bu şarkılar genellikle erkekler tarafından seslendirilir. Şarkıların dili Gürcüce’dir.

Görsel 5.67
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Görsel 5.68

Görsel 5.69

Fotoğraflar: Adem GÜNGÖR - Fatih TÜYSÜZ

Halkın bir araya geldiği hemen her ortamda; doğum, düğünlerde gelin alındığında yol boyunca, sünnet ve ölüm törenlerinde, imecelerde ve eğlencelerde söylenen Macahel türkülerini geleneksel biçimde seslendirenlerin sayısı azalmakla birlikte yaş ortalamaları 70 civarında olan bir grup Macahel Yaşlılar Korosu adı altında Macahel şarkılarını seslendirmeye devam etmektedir. “Macahel Yaşlılar
Korosu, “2015 yılında UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine, 2016 yılında da Kültür
Bakanlığı’nın “Yaşayan İnsan Hazineleri” kapsamına alınmıştır. Bu kültürün devamlılığı için konserler ve
albümlerle çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

ARTVİN YÖRESİ HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI
Artvin’de telli, vurmalı, tuşlu, yaylı ve üflemeli sazlar kullanılmaktadır. Davul, zurna, tulum, kemençe, bağlama (divan sazı), çimon, düdük, mey, kaval, akordeon kullanılan yöresel sazlardır.
Gelin bu çalgıları kendilerinden dinleyerek tanıyalım.
ZURNA
Merhaba ben zurna, yöredeki sert ağaçlardan dut, erik ya da akça ağacından
el oyması ya da torna makinesi ile yapılan üflemeli bir çalgıyım. Gövde (lülek), mil ve
kamış kısmım olmak üzere 3 bölümden oluşurum. Klavye üzerinde yedi tane, arkada
bir tane olmak üzere sekiz tane deliğim bulunur. Kardeşlerim kaba zurna, orta zurna
ve zil zurnadır. Bense yörede en çok kullanılan cura zurnasıyım.

Görsel 5.70

Görsel 5.71

DAVUL
Ben davul arkadaşım zurna ile beraber birçok yörede olduğu
gibi Artvin’de de beraber kullanılırız. Vurmalı bir çalgı aletiyimdir.
Yörede bulunan ceviz, akça ağaçlarının esnek ve budaksız bölümünden ince levha halinde kesilerek iki ucunun daire biçiminde eklenmesiyle oluşurum. Omuza asılan bir ip, kayış bağlanarak bir tarafıma tokmak bir tarafıma çubuk vurularak çalınırım. Açık alanlarda
düğün, nişan, yayla şenlikleri vb. eğlencelerin vazgeçilmez bir unsuruyumdur.

KAVAL
Yörede yaygın olarak kullanılan üflemeli bir müzik aletiyimdir. Çobanlar
benim en iyi arkadaşlarımdır. Sert ağacın içi oyularak yapılırım. Klavyem üzerine
altı ya da yedi delik arka taraftan duruma göre tek deliğim vardır. Oyun havalarının
çalınmasında da kullanılırım.
Görsel 5.72

Çizimler: Gamze BEYAZ
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MEY
Merhaba ben de üflemeli bir çalgı aletiyim. Yapımımda gürgen, ceviz gibi sert
ağaçlar tercih edilir. Bunun sebebi ağacın sudan çabuk etkilenmemesi ve dayanıklı olmasıdır. Artvin dışında Kars ve Erzurum yörelerinde de kullanılırım. Ağacın iç kısmı delinerek klavye üzerine yedi tane, arka taraftan ise bir delik açılır. Klavye ve sesin çıkmasını
sağlayan kamış kısmı olmak üzere iki bölümden oluşurum. Bazen ismimizden dolayı beni
ney ile karıştırırlar. Ancak yapımız ve sesimiz birbirimizden tamamen farklıdır. Kapalı alanlarda kullanılırım. İlimizde genellikle Artvin, Şavşat, Ardanuç ve civarlarında çalınırım.
Artvinli mey ustaları benim ülke genelinde tanıtılmamda çok katkı sunmuşlardır.
Görsel 5.73

TULUM
Merhaba ben de tulum, tercihen oğlak derisinden özel işlemlerden
geçerek yapılırım. Beş bölümden oluşurum bölümlerim Goda veya lülük,
gövde, nav, tekne ve karaşindir. Oğlak derisi kesildikten sonra tüyleri kesilir
ve tuzlu su içerisinde bekletilir. Bu işleme de hasıl denir. Arka ayakları hava
kaçırmayacak şekilde sıkıca bağlandıktan sonra, ön bacaklarından birine
Nav yani klavye kısmı, diğerine ise goda ya da lülük denilen ağızlık kısmı
takılır. Nav bölümü iki adet beş delikli kamışın birbirine bağlanarak tekne
içine yerleştirilerek elde edilir. Sesimin daha net çıkmasını sağlamak için
boynuz ya da ağaçtan kolak denilen geniş ağızlı bir parça takılır. Günümüzde
bana bir delik daha ilave edilerek 6 delikli hale getirildim, böylece kullanım
saham genişledi. Hem halk oyunlarında hem de yöresel şarkılarında kullanılırım.

Görsel 5.74

ÇİMON
Merhaba ben çimon ama “billi”, ‘‘cibon’’ ve ‘‘cimbon’’ gibi farklı isimlerim de vardır.
On beş yirmi santimetre uzunluğunda kamış kesilerek yapılırım. Üflemeli bir çalgıyımdır.
Tulumda kullanılan navın içine yerleştirilen klavye bölümüyle aynıyımdır. Ucuma küçük bir
boynuzun ucu delinip takılarak sesimin hacimli çıkması sağlanır. Ülkemizde fazla yaygın
olmayan günümüzde unutulmaya yüz tutmuş çalgılarındanım ama geçmiş zamanlarda Artvin yöresinin oyun müzikleri ile halk müziği icrasında ben kullanılıyordum.
Görsel 5.75

DÜDÜK
Hey beni unutmayın! Küçüğümdür ama Artvin müzik kültüründe ben de varım. Sevgili çocuklar annelerinize babalarınıza sorun eminim beni çocukken yapmışlardır. Nasıl mı yapılırım durun anlatayım. Kuşburnu ağacının kabuğunun yırtılmadan çıkarılıp, ağaç kısmının dik olarak ortadan ikiye
bölünerek içindeki özeğinin temizlenmesi ve parçalardan birinin üzerine dil açılıp kabuğunun tekrar
eski yerine takılmasıyla ve üzerinde açılan beş delikten oluşurum. Genelde çobanların vazgeçilmez
eğlence aracıyımdır. Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli’nde kullanılırım.
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Çizimler: Gamze BEYAZ

AKORDEON
Artvin’e Rus işgali zamanında geldiğim düşünülmektedir bu yönüyle müzik kültüründeki etkileşimin de somut bir
örneğiyim. Ulusal bir çalgı değilim ama ben de artık Artvinli
sayılırım. Artvinliler beni çok severler. Merkez, Arhavi, Borçka, Murgul ve Şavşat’ta halk oyunlarında kullanılırım, düğünlerde çalınırım. Sağ bölümde klavye, orta bölümde körük, sol
bölümde ise bas ve akor seslerin olduğu bölüm olmak üzere üç
bölümden oluşurum. Eşlikli ve tuşlu bir çalgıyım.
Görsel 5.76

KEMENÇE
Merhaba ben kemençe, Doğu Karadeniz bölümünün neredeyse tamamında kullanılan telli ve yaylı bir çalgıyım. Yörenin en eski sazlarındanım.
Günümüzde çoğunlukla sahil kesimindeki ilçelerimizde kullanılırım. Orta Asya’da
hayvan tırnağı, kabak ve oyulmuş kutlu ağaçlarla yapılan, gövde kısmı tay ve deve
derisinden yapılan “ıklıg” benim atam sayılmaktadır.
Görsel 5.77

D İ V A N S A Z I ( B A Ğ L A M A)
Âşıklık geleneğinde önemli bir yerim vardır. Beni tanımayan yoktur sanırım
yine de kendimi tanıtayım, benim adım divan sazı, kapalı mekânlarda kullanılan telli
bir çalgıyım. Bazı oyun havalarının çalınmasında da kullanılırım.
Görsel 5.78

TÜRKÜLERİMİZ
Halk türküleri bazen tek başlarına bazen de halk oyunlarında söylenmektedir. Yöre türküleri Artvin’in yaşam koşullarını, düğünlerini, özlem ve kavuşmayı, his ve duyguları anlatmaktadır. Coşkulu, hareketli şarkıları olduğu gibi duyduğunuzda içinize işleyen, boğazınızda düğümlenen hüzünlü türküleri de
vardır.
Artvin Valiliği ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver” projesi kapsamında hazırlanan ortaöğretim öğrencileri
ve engelli öğrencilerin Artvin türkülerinden Getma Getma’yı seslendirdiği videoyu
izleyelim.
https://www.youtube.com/watch?v=fFub39tb2eA

Çizimler: Gamze BEYAZ
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GETMA GETMA
Getma getma yanarum da,
Gedan gunisayarum
Gedup geri bakmasan da
Çira gibi yanarum.

Geydum çaruhlarimi da
Gel bağla bağlaruni
Terkettum gidiyerum
Şu Hemşin dağlaruni

Mavi sana mor bena da,
Niye baktın hor bena.
Getma sevduğum getma da
Dünya gelur dar bena

Doğu Karadeniz’in vazgeçilmez bir unsuru olan yaylacılık da halk türkülerinde sıkça değinilen bir
konudur. Birbirine uzak olan köyler hatta iller aynı yaylada bir araya gelirler ve yayla eğlencelerinde kendi
türkülerini söylerler. Böylece kültürel alışveriş ve etkileşim gerçekleşir bu yönüyle yaylalar halk müziğinin
hem kaynağı hem de gelişmesine katkı sağlayan ortamlar olarak değerlendirilebilir.
ETKİNLİK:
Yayla ile ilgili halk türkülerimizi araştırıp sınıf
arkadaşlarımızla paylaşalım...

ATMA TÜRKÜ GELENEĞİ
Artvin’den başka Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinde de yaygın olan atma türkü geleneği, Türk
halk kültürünün önemli öğelerinden “âşıklık” ve “mâni söyleme” geleneklerinin, yörenin kültürü ile
yoğrulmasıyla oluşmuştur. Atma türkü; yalnız, birlikte veya karşılıklı olarak tulum ve akerdeon eşliğinde
doğaçlama yaparak ezgili biçimde mâni söylenmesidir. Atma türkülerde aşk, özlem, ayrılık, gurbet, yayla
göçü, toplumsal sorunlar gibi konular işlenmektedir. Karşılıklı söylenen atışmalı atma türkülerde çoğunlukla muzip, eleştiren, esprili bir üslup kullanılır. Kadın-erkek, gelin-kaynana, kız tarafı-görücü atışmaları
ile usta tulumcuların atışmaları çok yaygındır. Atma türküler, gizli istek ve sıkıntıların hem ifade edilmesine hem de insanların birbirlerine meramlarını anlatmasına yardımcı olur. Örneğin genç erkek evlenme
isteğini ailesine ve sevdiğine atma türkülerle söyler; kızgınlıklar ve kırgınlıklar atma türküler aracılığıyla ilgilisine iletilir. Atma türkü söyleme geleneğinin toplumsal iletişime bu türden katkıları vardır. Karşı
beri, kovalama, kesme türkü, çatma türkü farklı yörelerdeki isimleridir. Bazı halk oyunları da atma türkü
söylenerek oynanır. Cilveloy, teşi ve üç ayak oyunları bu oyunlara örnektir.
Aşağıda bazı atma türkü örnekleri verilmiştir.
Bayırdaki ufacık tarlalarında çalışmakta olan karı-koca arasında:
Erkek: Belum burkum kırıldı bu bayırda bacakta, deyince, hanımı da hemen:
Kadın: Eğer böyle yapmasak ne pişecek ocakta.

154

Kına gecelerinde söylenen, oyun oynayanların düğün sahiplerinden isteklerini dile getirdikleri Yengecan’da yörede söylenen atma türkülere örnek olarak verilebilir.
Yenge geldi hoş geldi (can can yenge can)
Kıl heybesi boş geldi (can can yenge can)
Yayladan gelen yenge (can can yenge can)
Neden eli boş geldi (can can yenge can)
Yenge yerin dar midur (can can yenge can)
Etrafın duvar midur (can can yenge can)
Biz kete istiyoruk (can can yenge can)
Hiç haberin var midur (can can yenge can)
Bizim yenge nazlidur (can can yenge can)
Keteleri tuzlidur (can can yenge can)
Yenge adın Fadi’dur (can can yenge can)
Keteleri cadidur(can can yenge can

ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ

Düşünelim - Öğrenelim

1. Yaşadığınız çevrede
düzenlenen festivaller
hangileridir?

2. Yaşadığınız çevreyi
hangi festivalle tanıtmak
isterdiniz?

3. Artvin’in düşman
işgalinden kurtuluş günleri
hangileridir?

ARTVİN’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ GÜNLERİ
Trabzon’dan Artvin’e kuvvetleriyle gelen Miralay Şükrü Bey, Oruçlu köyünden Kamil Bey’i kaymakam vekili tayin ederek Batum’a geçti. 7 Mart 1921’den itibaren Artvin’de Türk bayrağı tekrar dalgalanmaya başladı.
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7 Mart Artvin Merkezin Kurtuluşu
7 Mart Şavşat’ın Kurtuluşu
7 Mart Ardanuç’un Kurtuluşu
7 Borçka’nın Kurtuluşu
7 Mart Murgul’un Kurtuluşu
12 Mart Arhavi’nin Kurtuluşu
14 Mart Hopa’nın Kurtuluşu
14 Mart Kemalpaşa’nın Kurtuluşu
16 Mart Yusufeli’nin Kurtuluşu

FESTİVALLER
Artvin’de özelikle yaz aylarında kültür sanat festivalleri kapsamında birbirinden farklı şenlikler
yapılmaktadır. Köy ve yayla şenliklerinin yanı sıra uluslararası olmak üzere farklı tarihlerde birçok festival
düzenlenmektedir.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak yapılan başta boğa güreşleri olmak üzere,
karakucak güreşleri, yayla ve köy şenlikleri adı altındaki bu festivallerde çok sayıda insan bir araya gelmektedir. Gelenekselleşen bu festivallerin en büyük amacı, geçmişten gelen kültürü yaşatmak ve şehrin
tanıtımına katkı sağlamaktadır.
Artvin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali

Görsel 5.79

Fotoğraf: Artvin Belediyesi
Artvin’in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri her yıl haziran
ayında düzenlenmektedir. Artvin genelinde en çok katılımın olduğu bu festivalde kortej yürüyüşü, folklor
gösterileri, konserler, sergiler vb. etkinliklerle birlikte festivalin en önemli etkinliği olan boğa güreşleri
yapılmaktadır.
Artvin Motor Sporları Festivalleri
Artvin Off-Road Spor Kulübü ve Motosiklet Kulübü tarafından başta Kafkasör Yaylası ve ilçelerdeki alanlarda düzenlenmektedir. Yarışlara çevre illerden ve ülkelerden gelen ekipler katılmaktadır. Düzenlenen yarışlardaki zorlu parkur, izleyenlere heyecanlı anlar yaşatmaktadır.
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Görsel 5.80

Fotoğraf: Murgul Belediyesi
Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali

Görsel 5.81

Görsel 5.82

Görsel 5.83

Fotoğraflar: Arhavi Belediyesi
Arhavi ilçe merkezinde her yıl ağustos ayında düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, yöre kültürün tanıtıldığı bir festivaldir. Bu festivalde konserler, folklor gösterileri yanında Laz böreği,
hamsili ekmek gibi yöresel yemekler mısır ve fındık ayıklama vb. yarışmalarda düzenlenmektedir.
Artvin Borçka Macahel Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali
Macahel Vakfı’nın düzenlediği Macahel
Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali’nde; Organik Macahel Vadisi, Biyosfer Rezerv Alanı, Yaşam Kültürü,
Saf Kafkas Arısı ve Macahel balı tanıtılmaktadır.
Her yıl ağustos ayında Camili Köyü’nde yapılmaktadır

Görsel 5.84

Fotoğraf: Borçka Belediyesi
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Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali
Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali, Artvin ve Rize illerinde temmuz ayında düzenlemektedir. Festival kapsamında konserler, tulum ezgileriyle halk dansları toplulukları gösteriler düzenlemektedir. Ayrıca
farklı ülkelerden gelen topluluklar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerini sunmaktadırlar.
Görsel 5.85

Fotoğraf: Borçka Belediyesi
Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali
Görsel 5.86

Fotoğraf: Hopa Belediyesi
Hopa ilçe merkezinde her yıl temmuz ayında düzenlenen bu festival; konserlere, folklor gösterilerine, piyano dinletisine ve yarışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca çevre ülkelerden gelen halk dansları
toplulukları festivale ayrı bir renk katmaktadır.
Hopa’nın tanıtımına katkı sunan festival kapsamında kültür ve sanat etkinliklerinin dışında Türkiye
Voleybol Federasyonu ile organize edilen plaj voleybolu yapılmaktadır.
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Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri Festivali

Görsel 5.87

Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesi
tarafından ekim ayında organize edilen geleneksel karakucak güreşleri, Anadolu’da karakucak güreşlerinin en eski
olarak yapıldığı yerlerin başında gelmektedir. Türkiye’nin
yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan gibi ülkelerden pek
çok sporcu müsabakalara katılmaktadır.

Fotoğraf: Yusufeli Belediyesi
Yusufeli Derekapı Boğa Güreşleri Festivali
Görsel 5.88

Fotoğraf: Yusufeli Belediyesi

Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel
Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği
tarafından düzenlenen “Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri
Festivali” Derekapı mevkiinde yapılmaktadır.
Festivalde çevreden getirilen boğalar güreşmekte
olup festival yoğun ilgi görmektedir. Artvin’in Yusufeli ilçesinde Geleneksel Derekapı Festivali etkinlikleri
kapsamında Türkiye Kano Federasyonunca “Yusufeli Akarsu
Kano Slalom Bahar Kupası Yarışları” Barhal Çayı üzerindeki 350 metrelik yapay kano parkurunda yapılmaktadır,
yarışlara çevre illerden sporcular katılmaktadır.

Artvin Şavşat Veliköy Kar Güreşleri Festivali
Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür Kalkındırma ve Dayanışma
Derneği iş birliğiyle Veliköy’de düzenlenen güreş müsabakalarına, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İran,
Gürcistan gibi ülkelerden de pek çok sporcu katılmaktadır. Uluslararası düzeyde, dünyada ve ülkemizde ilk
ve tek olarak Şavşat Veliköy’de yapılmakta olan bu kar güreşleri şubat ayında yapılmaktadır.

Görsel 5.89

Görsel 5.90

Fotoğraflar: Şavşat Belediyesi
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Çurispil Yaylası Efkari Âşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali
Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Çurispil Yaylası’nda düzenlenmektedir. Artvin ve çevre illerden pek çok sporcu katılmaktadır.
Görsel 5.91

Fotoğraf: Ardanuç Belediyesi
Dalahet Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri
Görsel 5.92

Ardanuç Kaymakamlığı ve Dalahet Kültür Turizm
Dayanışma Derneğince, Ardanuç ilçesine bağlı Dalahet
Yaylası’nda yapılmaktadır. Ardanuç’un en eski festivali
olma özelliğini taşıyan bu festivalde boğa güreşleri büyük
ilgi görmektedir.

Fotoğraf: atabarı.net
Şavşat Sahara Pancarcı Kültür ve Sanat Festivali
Görsel 5.93

Temmuz ayının son haftasında Sahara Yaylası’nda
yapılmaktadır. Yöre halkı, bölgede “pancar” bitkisinin olgunlaşmasıyla dinlenme ve pancar toplama amacıyla toplu halde yaylalara çıkmaktadır. Hep birlikte davul ve zurna
eşliğinde eğlendikleri bu gelenek ilçede yüz yıllardır
yaşatılmaktadır. Festivale yöre halkı yoğun katılmaktadır.
Folklor gösterileri yapılmaktadır ve yöresel ezgiler ile
davul zurna eşliğinde horon ve halay gösterileri düzenlenmektedir.

Fotoğraf: Şavşat Belediyesi
Meydancık Satave Gevrek Festivali
Şavşat İlçesi’ne bağlı olan Meydancık Satave
Yaylası’nda düzenlenmektedir. Festivalde, akordeon
eşliğinde yöresel halkoyunları gösterileri, yöresel ses
sanatçılarının konserleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir.
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Görsel 5.94

Fotoğraf: Şavşat Belediyesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Görsel 5.95

Fotoğraf: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
17 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren hızlı bir
gelişim ve değişim süreci içerisine girmiştir. 2019 yılı itibariyle Artvin Çoruh Üniversitesi’nin mevcut durumunu almıştır.

YERLEŞKELER
Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel donatıları, Artvin kent merkezinde iki
ana yerleşke olan Merkez Yerleşke ve Seyitler Yerleşkesi ile Arhavi ve Hopa yerleşkeleri üzerinde planlanmıştır.
Seyitler Yerleşkesi
Şehirden yaklaşık 3 km uzaklıkta olan Seyitler Yerleşkesinde inşa edilen Ana Hizmet Binasında halen Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bazı birimler ile Orman Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri
Enstitüsü yer almaktadır. 2011 yılında yapımı tamamlanan ve eğitim hizmetine açılan iki eğitim bloğunda
ise Artvin Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim
Yılı itibariyle eğitim hizmetlerine başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yer almaktadır. 2011 yılı
içerisinde hizmete açılan, üniversitemizde bilim ve eğitim faaliyetlerinin daha modern ve rahat ortamda
yapılmasına olanak tanıyan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Üniversitemizin araştırma-geliştirme işlevinin yanında, ilimizin ihtiyaçlarına yönelik analiz ve deneylerin yapılmasına da katkıda bulunacaktır.
Merkez Yerleşkesi
Çoruh Nehri’nin kenarında, 70 dönüm arazi üzerine kurulan Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi’nde
ise Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Sayın A. Nihat GÖKYİĞİT’in inşası için bağışta bulunduğu “Nihat
Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi” hizmete açılmış olup akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Yine bu yerleşkede hizmete açılan özgün tasarımı ile kentin ve Üniversitemizin adeta
sembolü haline gelen Merkez Kütüphanesi de barındırdığı modern imkânlarla öğrencilerimizin araştırma
ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamaktadır.
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Hopa Yerleşkesi
Hopa ilçesinde kurulan Hopa Yerleşkesinde Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi
ve Hopa Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir.
Arhavi Yerleşkesi
Arhavi ilçesinde kurulan Arhavi Yerleşkesinde ise Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Arhavi Meslek Yüksekokulu eğitim vermektedir. Üniversitemizin ana yerleşkeleri dışında kalan birimlerinden Şavşat Meslek
Yüksekokulu ilçedeki eğitim binasında, Yusufeli Meslek Yüksekokulu ise Yusufeli ilçesinde kendisine ait
eğitim binasında eğitim hizmeti vermektedir. Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu ise Artvinli İşadamı Sayın
İsmet Acar tarafından yaptırılan Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu eğitim ve hizmet binasında 20142015 eğitim - öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti sunmaya başlamıştır.

ARTVİN’DE YAPILAN SPOR FAALİYETLERİ
Gelişmiş toplumların en önemli özelliklerinden birisi de sporu kültür haline getirmeleridir.
Günümüzün yoğun kent yaşamının insanı doğadan uzaklaştırması, teknolojinin hayatımızdaki kapladığı
alanın artması ve stresin fiziksel ve psikolojik olumsuz etkileri olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin azaltılarak
sağlıklı bir toplum oluşturulmasında en önemli rollerden birini spor üstlenmektedir. Sportif faaliyetler
yoluyla gençlerin fiziksel, zihinsel duygusal gelişimleri en üst seviyede gerçekleşerek her açıdan gelişmelerine katkı sağlamak, sosyalleşmiş, özgüvene sahip, üretken ve nitelikli bir toplum oluşturmak için eğitilmeleri refah seviyesi yüksek bir toplum olma adına vazgeçilmez bir adım olarak görülmektedir.
Artvin ilinin nüfus ortalamasına oranla sporcu sayıları ve faaliyetleri Türkiye ortalamasının üzerindedir. İlimizde spora olan ilginin yüksek olmasında şehrin bulunduğu coğrafi konum ve doğal olanaklarının birçok spor aktivitesinin yapılmasına olanak sağlamasından kaynaklanmaktadır. 8 ilçesi bulunan
ilimizde kayak tesisi, yarı olimpik yüzme havuzu, stadyumlar, spor salonları, tenis kortu, kano ve rafting
pistleri, gençlik merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi bulunmaktadır. Sporla iç içe olan ilimiz, birçok spor dalında takım ve bireysel olarak başarılar elde etmiştir. Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğümüze ait tesisler hafta içi ve hafta sonu hizmete açıktır. İlimizde 38 branşta spor faaliyetleri yapılmakla birlikte yöresel Güreş festivalleri ve Artvin’e özgü halk oyunları müsabakalarına halkımız
yoğun katılım göstermektedirler.
2019-2020 Sezonu İlimizde Yapılan Spor Faaliyetleri
ATLETİZM
BADMİNTON
HENTBOL
JUDO
SATRANÇ
RAFTİNG
TENİS
TAEKWONDO
YÜZME
OKÇULUK
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ATICILIK
BOKS
HALK OYUNLARI
MASA TENİSİ
KANO
DAĞCILIK
FUTBOL
CİMNASTİK
RAFTİNG
MUAY-THAİ

BASKETBOL
BOCCE, BOWLİNG, DART
GÜREŞ
KARATE
VOLEYBOL
KAYAK
ORYANTİRİNG
BİSİKLET
FUTBOL
KANO

Artvin’de 38 dalda spor faaliyeti aktif olarak yapılmaktadır. Okul Sporları, il seçmeleri, mahallî ligler
ve üst ligler olmak üzere çeşitli kategorilerde müsabakalara katılmaktadır. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri gençlik merkezleri il merkezinde
ve 6 ilçesinde mevcut olup hizmete açıktır.
Rakamlarla Artvin’de Spor Faaliyetleri

3845 Faal Sporcu

23834 Lisanslı
Sporcu

38 Spor Dalı

İlimiz nüfus sayısına oranla lisanslı ve faal sporcu sayıları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu
özelliği ile ülkemizin en sporsever illerinden biri olduğu söylenebilir.

İlimizde yapılan geleneksel spor dallarının başında güreş
gelmektedir. Hemen hemen bütün ilçelerimizde düzenlenen güreş
festivalleri bunun en güzel göstergesidir. Bu müsabakalardan ilimizin
Şavşat ilçesi Veliköy’de düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak
Güreşi organizasyon anlamında kar üstünde gerçekleştirilen tek organizasyon olma özelliği taşımaktadır.

Eşsiz doğal güzellikleri
ve tarihi dokusu ile bölgenin ve
ülkenin nadide şehirleri arasında
yer alan ilimiz, dağlık ormanlık ve
akarsu zengini coğrafyasının katkısıyla doğa sporları konusunda
sahip olduğu potansiyeli ile dikkat çekmektedir. Artvin rafting,
kano, dağcılık, doğa yürüyüşleri
(trekking), dağ bisikleti, kayak,
yelken, yüksek ip aktivitesi, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı gibi
gerek su sporları gerekse dağ
sporlarının yapılmasına elverişli
ortam sunmaktadır

Görsel 5.96

Fotoğraf: Artvin Valiliği

Görsel 5.97

Fotoğraf: Artvin Valiliği
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SPOR TESİSLERİ
Artvin’de yapılan sporların çok çeşitli olması birçok spor dalı için hem ilimizden hem de ülke genelinden birçok sporsevere hizmet sağlamaktadır.
Spor salonları ve Şehir Statları
İl Merkezimizde ve Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerimizde statlarımız bulunmaktadır. Ayrıca Kemalpaşa ilçemiz hariç diğer illerimizde spor salonlarımız bulunmakla beraber hafta
içi ve hafta sonu hizmete açıktır.
Atabarı Kayak Merkezi
Görsel 5.99

Görsel 5.98

Fotoğraflar: Artvin Valiliği
1750 metre rakımlı Mersivan Dağı’nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi il merkezine 17 km mesafededir. Zorluk derecesine göre 3 ayrı pisti olan kayak merkezinde aralık ve mart ayları arasında kayak
sporu için uygun ortam ve zemin oluşmaktadır. Tesisi yılda ortalama 12.000 kişi ziyaret etmektedir. Kayak
tesisimizde uluslararası müsabakalar yapılmakla beraber kış sezonunda okul faaliyetleri düzenlenmekte
ve eğitimlerde verilmektedir.
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
İl merkezinde bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu haftanın yedi günü hizmete açıktır. Havuzda yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitim verilmekte, okul müsabakaları ve yüzme kursları da yapılmaktadır.

Görsel 5.100

Fotoğraf: Artvin Valiliği
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Sporcu Eğitim Merkezi
Ülkemizde spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocukların eğitim ve öğretimlerini
aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak için 34 ilde 37 sporcu eğitim merkezleri
kurulmuştur. Bunlardan biri olan Yusufeli Sporcu Eğitim Merkezi güreş ve kano branşlarında eğitim vermektedir.
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri (TOHM)
Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi,
performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için olimpik hazırlık merkezleri kurulmuştur. Yusufeli ilçemizde de bulunan TOHM’da
olimpiyatlarda yarışacak sporcular yetiştirilmektedir. SEM ve TOHM’ da yetiştirilmiş olan 4 milli sporcumuz bulunmaktadır. Ülkemizi temsil etmektedirler.
Görsel 5.101

Görsel 5.102

Fotoğraflar: Artvin Valiliği
Çoruh Nehri’nin kollarından Barhal Çayı üzerinde 350 metre uzunluğundaki Türkiye’nin ilk yapay
kano parkuru bulunmaktadır. Bu parkurda ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca parkurumuzda rafting müsabakaları da gerçekleştirilmektedir.
İlimiz merkez ve ilçelerimizde futbol, basketbol sahaları ve kort tenisi sahaları bulunmaktadır.
Spor Kulüpleri ve Okul Spor Kulüpleri
İlimizde faal toplam 83 kulüp bulunmaktadır. Bu kulüplerden Hopaspor Kulübü 3. Lig’de, Arhavispor Kulübü bölgesel amatör ligde, Artvin 7 Mart Spor Kulübü Hentbol Kadınlar 2. Lig’de ve Arhavi voleybol Spor Kulübü ise Efeler Ligi’nde mücadele etmektedir. Ayrıca Hopa İşitme Engelliler Spor Kulübü ise
Sağırlar 1. Ligde yer almaktadır.
İki ilçemizde açılmış olan Trabzonspor Spor Okulu da gençlerimize hizmet vermektedir.

Görsel 5.103
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Görsel 5.104

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7. yüzyılda Arap akınları sırasında Ardanuç’ta yapılan ilimizin ilk camisidir.
Beyaz ile birlikte Hopaspor’un rengidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından 1956 yılına kadar Artvin ili için kullanılan isimdir.
İlimiz Halk Eğitim Merkezine bağlı tiyatro sahnesine adını veren Öztürk ön adlı sanatçının soy
ismidir?
Artvin’de kurulan ilk yerel gazetedir.
Goda, nav, karaşin bu müzik aletinin bölümlerindendir.
Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi bu ilçemizdedir.
7- 15. yüzyıllar arasında Artvin’de hakimiyet kuran Gürcü Krallığıdır.
Çok sesli yaşlılar korosunun isminde geçen köyün ismidir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ilerleyişini durdurmak amacıyla Çoruh Müfrezesini oluşturup
Ruslara karşı Artvin’i savunan kahraman komutanımızdır.
Kayak merkezimizin ismidir.
16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Artvin’i ele geçirmesi ile Yusufeli merkezli kurulan yönetim
birimidir.
Görsel 5.105
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sarı sarı saç olur, dünya onsuz aç olur.
Kanatlıdır kuş değil, boynuzludur koç değil.
Eli yok, gözü yok, gelip kapıyı açar.
Mavi atlas iğne batmaz, makas kesmez terzi biçmez.
Bir avuç beyaz kaya, içi dolu maya, mayanın ortasında sarı boya.
Baldan tatlı, demirden ağır.
Bir küçük mil taşı, dolanır dağı taşı.
Canı var kanı yok, yolda gider izi yok.
Başı tarak gibi, kuyruğu orak gibi
Kabuğu var içi yok, sopa yer suçu yok.
Ağaçta kilitli sandık.

Görsel 5.106
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GÖRSEL KAYNAKÇA

Tüm ünitelerin ünite başı görselleri Gamze BEYAZ tarafından tasarlanmıştır.
Kapak, künye, tanıtım sayfaları Gamze BEYAZ tarafından tasarlanmıştır.

1. Ünite
Görsel 1.1: Merve Elif MUTLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 1.2: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 1.3:Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 1.4: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 1.5: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 1.6: Resimler Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.7: Sema GÖCEN tarafından çekilmiştir.
Görsel 1.8: Serdal ÖZBAYRAK tarafından çekilmiştir.
Görsel 1.9: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.10:Serdal ÖZBAYRAK tarafından çekilmiştir.
Görsel 1.11: http://pangev.com.tr/tr/sayfa/detay/48/neden-catalhoyuk- adresinden alınmıştır.
Görsel 1.12: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.13:Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.14:Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.15: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.16: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.17:Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 1.18: Merve Elif MUTLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 1.19: Burcu YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.

2. Ünite

Görsel 2.1: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.2: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.3: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.4:Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.5: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.6: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.7: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.8: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.9: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.10: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.
Görsel 2.11: Resim Pixabay adresinden alınmıştır.

3. Ünite
Görsel 3.1: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir
Görsel 3.2: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.3: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.4: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.5: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.6: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.7: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.8: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.9: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.10: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.11: Kaan GÜNDOĞDU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.12: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.13: Bilal TOP tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.14: Bilal TOP tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.15: Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU arşivinden alınıştır.
Görsel 3.16: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.17: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.18: Murat GÜNGÜT tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.19: Rahmi ARSLANOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.20: Bahriye Burcu YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.21: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.22: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.23: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
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Görsel 3.24: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.25: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.26: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.27: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.28: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.29: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.30: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.31: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.32: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.33: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.34: Hasan AVCI’dan alınmıştır.
Tablo 1KAYNAK: www.tuik.gov.tr
Tablo 2: KAYNAK: www.tuik.gov.tr
Görsel 3.36: T.C. Artvin Valiliği Arşivinden Alınmıştır.
Görsel 3.37: T.C. Artvin Valiliği Arşivinden Alınmıştır.
Görsel 3.38: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.39: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.40: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.41: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.42: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.43: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.44: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.45: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.46: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.47: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.48: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.49: Afet ve Acil Durum Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.50: Devlet Su İşleri Artvin Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.51: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.52: Hakan AYDIN tarafından çekilmiştir
Görsel 3.53: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.54: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.55: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.56: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.57: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.58: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.59: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.60: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.61: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.62: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.63: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.64: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.65: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.66: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.67: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.68: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.69: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.70: Süleyman İNAL tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.71: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.72: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.73: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.74: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.75: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.76: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.77: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.78: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.79: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.80: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.81: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.82: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
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Görsel 3.83: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.84: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.85: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.86: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.87: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.88: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.90: Levent YAZICI tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.91: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.92: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.93: Levent YAZICI tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.94: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.95: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.96: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.97: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.98: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.99: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.100: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.101: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.102: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.103: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.104: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.105: Tolga YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.106: Tolga YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.107: Can ATAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.108: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 3.109: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.110: Sinan Okan tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.111: Kaan GÜNDOĞDU tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.112: Merve Mutlu tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.113: Merve Mutlu tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.114: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 3.115: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.

4. Ünite
Görsel 4.1: Merve Elif MUTLU tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.2: Bayram SARAYOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.3: Adem GÜNGÖR tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.4: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.5: Asım YILMAZ tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.6: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.7: İbrahim BÜLBÜL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.8: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.9: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.10: Nizamettin GÜNEŞ tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.12: Nizamettin GÜNEŞ tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.13: Nizamettin GÜNEŞ tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.14: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.15: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.16: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.17: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.18: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.19: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.20: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.21: Zafer GÜNGÜT tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.22: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.23: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.24: Arhavi Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.25: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.26: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.27: Murgul Halk eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.28: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.29: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
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Görsel 4.30: Yusufeli Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.31: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.32: Selim SILACI tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.33: Yusufeli Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.34: Yusufeli Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.35: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.36: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.37: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.38: Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.39: Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.40: Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.41: Ramiz UZUN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.42: Ramiz UZUN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.43: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.43.1: Şavşat Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.2: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.3: Murgul Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.4: Arhavi Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.5: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.43.6: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.7: Ramiz UZUN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.43.8: Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.43.9: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.44: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.45: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir
Görsel 4.46: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir
Görsel 4.47: Hakan AYDIN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.48: Süleyman İNAL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.49: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.50: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.51: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.52: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.53: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.54: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.56: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.57: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.58: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.59: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.60: Süleyman İNAL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.61. Süleyman İNAL tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.62: Tolga YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.63: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.64: Merve MUTLU tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.65: Bilal TOP tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.66: Bilal TOP tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.67: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.68: Hasan AVCI tarafından çekilmiştir
Görsel 4.69: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.70: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.71: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.72: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.73: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.74: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.75: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.76: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.77: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.78: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.80: http://hattilavadisi.tabiat.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Görsel 4.81: http://hattilavadisi.tabiat.gov.tr sitesinden alınmıştır.
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Görsel 4.82: Erdal ZENGİN tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.83: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.84: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.85: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.86: Sevim Burçin Gültekin tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.87: Milli Parklar Şube Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.88: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.89: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.90: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.91: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.92: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.93: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.94: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.95: Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.96: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.97:Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.98: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.98.1 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.2 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.3 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.4 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.5 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.6 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.98.7 Tolga YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.98.8 Tolga YÜZBAŞIOĞLU tarafından çekilmiştir.
Görsel: 4.99: Bayram SARAYOĞLU’dan alınmıştır.
Görsel: 4.100: Artvin Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Arşivden alınmıştır.
Görsel: 4.101: Bayram SARAYOĞLU’dan alınmıştır.
Görsel :4.102: www.dsi.gov.tr adresinden alınmıştır.
Görsel 4.103: Bayram SARAYOĞLU’dan alınmıştır.
Görsel 4.106: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4. 107: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.108: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4. 109: Artvin Valiliği Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4.110: Erkan Özcan tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.111: Serdal Özbayrak tarafından alınmıştır.
Görsel 4.112: Serdal Özbayrak tarafından alınmıştır.
Görsel 4.113. Sinan Okan tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.114: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.116: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.117: : Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.118: Süleyman İnal tarafından çekilmiştir
Görsel 4.119: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4. 120: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4. 121: Ekrem Yiğit Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4: 122: Ekrem Yiğit Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4: 123: Serdal Özbayrak tarafından çekilmiştir.
Görsel 4: 124: Park Denizcilik Ve Hopa Limanı İşletmeciliği Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4: 125: Park Denizcilik Ve Hopa Limanı İşletmeciliği Arşivinden alınmıştır.
Görsel 4: 126: T.C. Artvin Valiliği AFAD Müdürlüğü Arşivinden Alınmıştır.
Görsel 4: 127: Serdal Özbayrak tarafından hazırlanmıştır. Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4: 128:: Serdal Özbayrak tarafından hazırlanmıştır. Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 4.129: Artvin Halk Eğitim Merkezinin Arşivinden alınmıştır.

5. Ünite
Görsel 5.1: Erol ÇAĞAL’ın arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.2: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.3: http://www.gunyayla.gen.tr/index.php?name=News&file=article&sid=1031 adresinden alınmıştır.
Görsel 5.4 Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.5: Hasan AZAKLI arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.6: https://tr.wikipedia.org/wiki/Halit_Kars%C4%B1alan adresinden alınmıştır.
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Görsel 5.7: Erol ÇAĞAL’ın arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.8: Erol ÇAĞAL’ın arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.9: Erol ÇAĞAL’ın arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.10: Artvin Çoruh Üniversitesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.11: Artvin Çoruh Üniversitesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.12: Artvin Çoruh Üniversitesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.13: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.14: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.15: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.16: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.17: Artvin Merkez Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.18: Artvin Merkez Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.19: Artvin Merkez Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.20: Artvin Merkez Halk Eğitim Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.21: Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.22: Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.23: Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.24: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.25: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.26: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.27: Elif ZENGİN AKSU tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.28: Artvin Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.29: Artvin Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.30: Artvin Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.31: Artvin Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.32: Serdal ÖZBAYRAK tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.33: Serdal ÖZBAYRAK tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.34: Merve Elif MUTLU tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.35: www.biyografya.com adresinden alınmıştır.
Görsel 5.37: www.08haber.com (Erol Çağal) adresinden alınmıştır.
Görsel 5.38: www.ahıska.org.tr adresinden alınmıştır.
Görsel 5.39: www.savsat.gov.tr adresinden alınmıştır.
Görsel 5.40: www.biyografi.net adresinden alınmıştır.
Görsel 5.41: liseedebiyat.com adresinden alınmıştır.
Görsel 5.42: www.08hber.com adresinden alınmıştır.
Görsel 5.55: Artvin Halk Eğitim Merkezi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.56: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.57: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.58: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.58.1: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.59: Gamze Beyaz tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.60: İbrahim Bülbül tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.61: İbrahim Bülbül tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.62: İbrahim Bülbül tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.63: https://restarif.com sitesinden alınmıştır.
Görsel 5.64: Bahriye Burcu Yüzbaşıoğlu tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.65: Merve Elif MUTLU tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.66: Sinan OKAN tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.67: Adem GÜNGÖR-Fatih TÜYSÜZ tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.68: Adem GÜNGÖR-Fatih TÜYSÜZ tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.69: Adem GÜNGÖR-Fatih TÜYSÜZ tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.70: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.71: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.72: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.73: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.74: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.75: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.76: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.77: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
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Görsel 5.78: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5. 79: Artvin Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 80: Murgul Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 81: Arhavi Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 82: Arhavi Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 83: Arhavi Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 84: Borçka Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 85: Borçka Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 86: Hopa Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 87: Yusufeli Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 88: Yusufeli Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 89: Şavşat Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 90: Şavşat Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 91: Ardanuç Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 92: Atabarı. net.(2020) ‘den alınmıştır.
Görsel 5. 93: Şavşat Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5. 94: Şavşat Belediyesi Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.95: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.96: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.97: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.98: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.99: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.100: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.101: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.102: Artvin Valiliği arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.103: https://www.tff.org/Default.aspx?pageID=28&kulupID=3634 adresinden alınmıştır.
Görsel 5.104: Gamze BEYAZ tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.105: Merve Elif MUTLU tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.106: Merve Elif MUTLU tarafından çizilmiştir.
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