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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Serbest zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Söyleyiniz.

2. Balıkesir’de katıldığınız kültürel etkinlikler nelerdir? Örnekler veriniz.

BALIKESİR’DE KÜLTÜR VE YAŞAM 
 Bir kentin kültür ve sanat yönünden gelişmiş olması toplumun huzur ve refahını 
da artırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Sanatsız kalan bir milletin, 
hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”. Kütüphane, sinema salonu, tiyatro salo-
nu, gazete ve dergi sayıları gibi maddi kültür ögeleri toplumun kimliğini oluşturan ve 
gelişmişlik göstergeleri arasında yer alan çok önemli unsurlardır.

Kütüphaneler
 Türkiye’de toplam 1.162 kütüphane vardır. Balıkesir genelinde ise 22 kütüphane bulunmaktadır. 
Balıkesir’in merkez ilçelerinde (Altıeylül ve Karesi) 4 halk kütüphanesi ile 3 çocuk kütüphanesi; Ayvalık, 
Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, 
Sındırgı ve Susurluk ilçeleri ile Akçay ve Zeytinli Mahallesi’nde halk kütüphaneleri bulunmaktadır. Balıke-
sir‘de kütüphaneler gerek öğrenciler gerekse halk tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Görsel 5.1: Kütüphane

 Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, 15 Ocak 1901 yılında Karesi Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından 
kurulmuştur. Türkiye’deki en eski ve köklü kütüphanelerden biridir. “Mevcut kitap sayısı açısından” An-
kara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden sonra 72.236 adet kitap ile 81 il halk kütüphanesi arasında 
2. sırada gelmektedir. Geniş kitap arşivi ile Balıkesir halkına hizmet veren İl Halk Kütüphanesinde zaman 
zaman çeşitli konferans ve yarışmalar da düzenlenmektedir.
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Görsel 5.2: e-kütüphane

    Merak ettiğiniz bir kitabın Balıkesir kütüphanelerinin han-
gisinde olduğunu araştırmak ister misiniz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan “e-kitap halk 
kütüphanelerinde!” hizmetiyle binlerce kitaba elektronik ortamdan 
ulaşılabilmektedir. Aranılan kitabın hangi kütüphanede bulundu-
ğuna “http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl” 
internet adresi ile daha kolay erişim sağlanabilmektedir. 

 

Sanat Merkezleri
 Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, kurum, kuruluş ve derneklerin desteği ile ilimizde çeşitli sanat 
etkinlikleri düzenlenmektedir. “Elektrik Fabrikası” olarak inşa edilen ve uzun yıllar bu işlevini sürdürdükten 
sonra restore edilen Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi, 313 koltuk kapasiteli; ses, ışık ve ısı sistemle-
riyle sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Görsel 5.3: Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi/Karesi

 Balıkesir’in önemli diğer sanat merkezi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi Kent Arşivi’dir. 
Elektrik ve Su-Otobüs İşletmesi eski binası 2004 yılında restore edilerek Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar 
Müzesi Kent Arşivi adını almıştır. Üç kattan oluşan binanın ilk iki katı Çağdaş Sanatlar Müzesi, üçüncü katı 
ise kent arşivi olarak kullanılır. Müzede Prof. Dr. Devrim Erbil’in çalışmalarının yanında önemli yerli ve ya-
bancı sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonlar sergilenmektedir. Düzenli aralıklarla ünlü ressamlara 
ait eserlerin sergilendiği müze, şehrin kültürel hayatına önemli katkı sağlamaktadır. Yaşayan bir sanatçı 
adına açılan müze, Türkiye’de ve dünyada eşine ender rastlanan bir örnektir. Üçüncü katta yer alan Balı-
kesir Kent Arşivi’nde, kentin tarihî geçmişi, sosyal birlikteliği, ekonomik, coğrafi ve kültürel yapısıyla ilgili 
bilgi içeren kitap, gazete, tez, video, belge ve fotoğraf gibi çeşitli materyaller koruma altına alınmakta ve 
araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Sinema ve Tiyatrolar
 Sinema gösterimleri ve tiyatrolar bir kentin önemli sanat ve kültür etkinliklerindendir. Bu sanatsal 
faaliyetler, insanları bir araya getirmektedir. Balıkesir 27 sinema salonu ile 18 tiyatro salonuna sahiptir. İli-
miz sinema ve tiyatro sayısı bakımından ülke genelinde 15. sıradadır. Ancak seyirci sayısına bakıldığında 
19. sırada yer almaktadır. Balıkesir’de ayrıca Ayvalık, Altınoluk, Güre ve Karesi ilçelerinde amfi tiyatrolar 
bulunmaktadır. Amfi tiyatrolarda yaz aylarında konserler verilmektedir. 



120

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

Görsel 5.4: Antandros Amfi-Tiyatro/Altınoluk 

              Sinema gösterimleri ve tiyatroların yanı sıra ilimizde “Açık Hava Sinema Günleri” de düzenlen-
mektedir.

Eğitim ve Bilim

Görsel 5.5: Eğitim ve bilim afişi

       Şehirlerin sosyoekonomik gelişmişliğini belirleyen fak-
törlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim göstergeleri bakı-
mından Balıkesir, ülkemizde üst sıralarda yer alan illerdendir. 

Türkiye’de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 93’tür. 
Balıkesir ortalaması ise yüzde 96’dır. Balıkesir’in eğitim düzeyi 
incelendiğinde ilkokul mezunları en çok paya sahiptir. Üniver-
site ve üzerinde eğitim düzeyine sahip kişilerin toplam nüfus 
içindeki oranı yüzde 10’dur. 

Balıkesir’in çok renkliliğini oluşturan yönlerinden biri de 
öğrenci şehri olmasıdır. Balıkesir’e bu özelliği katan Balıkesir 
Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesidir. 
  

Görsel 5.6: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve 
     Sanat Merkezi

      Balıkesir’de özel yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerin 
eğitim aldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merke-
zi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başla-
mıştır. Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi yüksek veya 
özel akademik alanlarda başarı gösteren öğrencilere, konunun 
uzmanları tarafından Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim veril-
mektedir.                                           

Balıkesir’de eğitim alanında yapılan çalışmalar gün 
geçtikçe artmaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat 
çalışması başlatılan bilim merkezi için Büyükşehir Belediyesi 
ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
arasında ön sözleşme imzalanmıştır.
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Tarihî ve Kültürel Mekânlar
 Balıkesir’in en önemli doğal, tarihî ve kültürel mekânlarından bazıları şunlardır:

 ► Zağnos Paşa Cami
 ► Yıldırım Bayezid Cami (Eski Cami)
 ► Şahinler Cami
 ► Çınarlı Cami
 ► Umurbey Cami
 ► Kurşunlu Cami
 ► Saatli Cami
 ► Alaca Mescit
 ► Karesi Türbesi
 ► Aya Nikola Kilisesi
 ► Hadrian Tapınağı
 ► Kuvayi Milliye Müzesi
 ► Abdullah Efendi Konağı
 ► Terzizade Konağı
 ► Eski Hükümet Konağı

 ► Kız Çiftliği
 ► Eski Ziraat Mektebi
 ► Saat Kulesi
 ► Şadırvan
 ► Antandros Antik Kenti
 ► Adramytteion Antik Kenti
 ► Daskyleion Antik Kenti
 ► Kyzikos Antik Kenti
 ► Avşa Adası
 ► Şeytan Sofrası ve Adalar
 ► Kaz Dağları
 ► Kuşcenneti Millî Parkı
 ► Suçıktı Mesire Alanı
 ► Ulupınar Mağarası 
 ► Değirmen Boğazı Tabiat Parkı

Festivaller (Şenlikler)
 Festival; dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen sanat, kültür, 
bilim, spor, eğlence ve ekonomik faaliyetler gibi sebeplerle insanların bir araya geldiği etkinliklerdir. Ayrıca 
bir yörede dikkat çeken, o bölge için özel önemi olan bir ürünü tanıtmak için belirli gün ve tarihlerde yapı-
lan gösteriler, sunumlar da festival ya da şenlik olarak adlandırılmaktadır. 
 Festivallerin bulunduğu yöreye birçok katkısı vardır. Festivaller; yapıldığı yörenin sosyal, kültürel 
ve ekonomik olarak gelişmesini sağlar. Festivallerle farklı kültürler keşfedilmekte, tanıtılmakta ve bunlar 
gelecek nesillere aktarılmaktadır. Üreticilerin toplanarak kendi ürünlerini satması da kazançlı bir iş ortamı 
oluşturmaktadır.
 Balıkesir, ulusal ve uluslararası birçok festivale ev sahipliği yapmaktadır. Balıkesir ve ilçelerinde yıl 
boyunca çeşitli festivaller düzenlenmektedir. 

Görsel 5.7: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
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KARESİ
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağustos ayının 3. haftası (cuma, cumartesi, pazar)

AYVALIK
Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri 31 Ağustos-9 Eylül

Zeytin Hasat Festivali Ekim ayının 3. haftası

Engelliler Festivali Ekim ayı

Altın Kumsal Kültür ve Turizm Festivali Temmuz ayının son haftası

GÖMEÇ
Gömeç İlçesinin Kurtuluşu Etkinlikleri 6-8 Eylül

Karaağaç'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 8 Eylül

BURHANİYE
Uluslararası Zeytinyağı Festivali Ocak ayının 3. haftası

Turizm Kültür ve Sanat Festivali Haziran ayının son haftası

EDREMİT
Altın Zeytin Sanat Festivali Eylül

Zeytinli Kültür Sanat Festivali Ağustos

Akçay Kültür Sanat Festivali Ağustos

Altınoluk Antandros Yaşama Saygı Festivali Ağustos

Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos-1 Eylül

BANDIRMA
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve 
Turizm Festivali 7-8 Haziran

SINDIRGI
Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve 
Sanat Günleri 3-6 Eylül

FESTİVALLER
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ERDEK
Zıpkınla Balık Avlama Kulüplerarası Türkiye 
Şampiyonası

11-12 Temmuz

Uluslararası Plaj Hentbolu 1-15 Haziran

Yaz Festivali 15 Ağustos-1 Eylül

GÖNEN 
Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası 6-11 Mart

Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali 1-10 Eylül

Güvercin Festivali Şubat ayının 2. hafta sonu

Oya Festivali 13-15 Ağustos

BALYA
Hayvan ve Emtia Festivali 7-8 Haziran

DURSUNBEY 
Suçıktı Şiir Günleri Temmuz ayı içerisinde

Emtia Panayırı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 25-30 Temmuz

İVRİNDİ 
Hayvan ve Emtia Festivali 9-10-11 Eylül

SAVAŞTEPE 
Hayvan ve Emtia Festivali 17-21 Eylül

KEPSUT 
Kültür-Sanat ve Süt Festivali Temmuz ayının son haftası

SUSURLUK 
Geleneksel Rahvan At Yarışları Festivali (Su-
surluk-Karapürçek) Haziran ayının ilk haftası

5 Eylül Ayran Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos-6 Eylül
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Balıkesir’de kültür ve sanat etkinliklerini geliştirmek için ne gibi 
projeler yapmak istersiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2:  İlçenizde yapılan festivalleri tanıtan bir broşür çalışması 
hazırlayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Tarihî ve kültürel mekân denilince aklınıza neler gelmektedir? Belirtiniz.

2. İlimizdeki tarihî ve kültürel mekânlardan hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.  

BALIKESİR’İN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Zağnos Paşa Cami
1461’de Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmet 

Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami; hamam, türbe, muvakkithane (na-
maz vakti ve saatlerini tespit edilmek için kurulmuş mekân),  muallim-
hane (öğretmen okulu) ve bedestenden (kapalı çarşı) oluşur. Balıkesir’in 
en büyük külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa Meydanı’nda bulunan bu eserin 
günümüzde muallimhane, imaret ve bedesteni bulunmamaktadır. Külli-
yeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1898 
depreminde yıkılan cami ve türbe ise 1908’de Sancak Beyi Ömer Ali Bey 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Günümüzde cami avlusunda iki şadır-
van, avlunun güneyinde güneş saati ve Zağnos Paşa Türbesi bulunmak-
tadır. 7 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü hutbesinin 
okunduğu cami Millî Mücadele’de önemli bir yere sahiptir. Balıkesir’in en 
önemli simgelerinden olan cami ve çevresi; tarihî, kültürel, dinî, mimari ve 
sosyal açıdan önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir.

Görsel 5.8: Zağnos Paşa 
     Cami/Karesi

          

ATATÜRK’ÜN ZAĞNOS PAŞA HUTBESİ
 Atatürk, 7 Şubat 1923 günü öğleyin Zağnos Paşa Camisi’nde okunan mevlitten sonra minbere çıkarak cemaata şöyle 
seslenmiştir:
 “ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz  Efendimiz Hazretleri,  
Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı 
Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.
 İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere 
tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları 
arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.
 Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini 
Allah’ın evinde yapardı. Hazret-i Peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve 
geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir’in 
dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.
 Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet 
ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. 
Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her 
şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.
 Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade 
yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı 
benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”
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Saat Kulesi
Saat Kulesi 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından İstanbul 

Galata Kulesi’nin benzeri olarak silindir şeklinde yaptırılmıştır. 1898 
depreminde yıkıldıktan sonra Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından beyaz 
kesme taş kullanılarak kare prizma şeklinde yaptırılmıştır. Kabartma 
işçiliklerle süslü hâle getirilen kulenin en üst katı kubbe ile örtülmüş ve 
kubbeye büyük bir çan eklenmiştir. Buranın hemen altındaki kata ise dört 
yöne bakan birer saat konulmuştur. Son dönem Osmanlı mimari tarzını 
ve şehir kültürünü yansıtan Saat Kulesi, Balıkesir’de “Koca Saat” adıyla 
bilinir.

Görsel 5.9: Saat Kulesi/Karesi

Alaca Mescit
Kitabesi günümüze ulaşamadığı için yapım tarihi ve kurucusu 

belli olmayan caminin son onarımı 1911’de yapılmıştır. Millî Mücadele ta-
rihi açısından önem taşıyan cami, Balıkesir’de Kuvayi Milliye Hareketi’nin 
ilk kararlarının alındığı yerdir. Ege’de kendi imkânları ile düşman işgaline 
son veren tek şehir Balıkesir’dir.

Görsel 5.10: Alaca Mescit/   
                    Karesi

Karesi Türbesi
Selçuklu Devleti`nin ünlü kumandanlarından biri ve Karesi Beyli-

ği`nin kurucusu olan Karesi Bey için yaptırılmıştır. Karesi Bey’in ve aile-
sinin mezarının bulunduğu türbedir. 14. yüzyılda inşa edilen türbe, 1898 
depreminden sonra Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından yeniden tamir 
ettirilmiştir. Türbe, bugünkü hâliyle 1922 yılında Belediye Reisi Hayrettin 
Bey tarafından yaptırılmıştır.

Görsel 5.11: Karesi Türbesi/
       Karesi

Kuvayi Milliye Müzesi
Müze binası, 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giritli Meh-

met Paşa’nın Konağı olarak yaptırılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İz-
mir’in işgali sonrasında, Balıkesir halkının 16 Mayıs 1919’da toplanarak 
Batı Anadolu’da silahlı mücadele kararı aldıkları bu bina, uzun yıllar II. 
Kolordu Komutanlığına karargâh olmuştur.

1947-1988 yılları arasında belediye hizmet binası olarak kullanı-
lan bina restore edilerek 6 Eylül 1996 tarihinde “Balıkesir Kuvayi Milliye 
Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. İki kattan oluşan Kuvayi Milliye Müze-
si’nde birinci kat, Balıkesir’de Kuvayi Milliye’nin kurulmasına öncülük et-
miş kahramanlar ve Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenmiştir. Müzede 
ayrıca; Kuvayi Milliye’yi kuran kahramanların aldıkları kararlar, bu kahra-
manların kişisel eşyaları ve fotoğrafları bulunur. Atatürk ile eşi Latife Ha-
nım’ın balmumu heykelleri de bu katta sergilenmektedir. Müzenin ikinci 
katında ise; bölgenin binlerce yıllık geçmişini yansıtan arkeolojik eserler 
kronolojik olarak ve buluntu yerlerine göre sergilenmektedir.

Görsel 5.12: Kuvayi Milliye 
       Müzesi/Karesi
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Şadırvan
Altıeylül ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şadırvan, 1908 yılın-

da Ömer Ali Bey zamanında yapılmıştır. Şadırvan’da pembe granitten 8 
sütuna oturan soğan şeklinde bir kubbe bulunmaktadır. Geçmişte Saat 
Kulesi’nin yakınında yer alırken daha sonra günümüzdeki yerine taşınan 
Şadırvan, Balıkesir’i yansıtan önemli bir tarihî eserdir. Kentimize gelen 
yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.

Görsel 5.13: Tarihî Şadırvan/
                     Altıeylül

Eski Balıkesir Lisesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)
1896 yılında Balıkesir Sultân-ı İdâdîsi olarak hizmete açılan tarihî 

bina; daha sonra Darülmuallimin, Balıkesir Lisesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kullanılmıştır. 1914-1916 eğitim öğretim yılında 
gönüllü olarak cepheye giden 100 öğrenciden pek azı Çanakkale Savaşı’n-
dan gazi olarak dönmüştür. Bu sebeple Balıkesir Lisesinden o yıl hiç mezun 
verilememiştir. Günümüzde ise Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
olarak hizmet vermektedir. Fakülte tarihî dokusu ve içinde barındırdığı görsel-
lerle dikkati çekmektedir. Görsel 5.14: Eski Balıkesir 

                     Lisesi/Karesi

Necatibey Eğitim Fakültesi
1910 yılında Karesi Darülmuallimin ismiyle kurulan ve bu tarihten 

günümüze öğretmen yetiştiren Necatibey Eğitim Fakültesi, şehrimizin ve 
Altıeylül ilçemizin en eski tarihî yapılarından biridir. Bu fakülte, Uludağ 
Üniversitesinden (Bursa) ayrılarak 1992’de kurulan Balıkesir Üniversi-
tesine dâhil edilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında fakültenin tüm 
binalarındaki laboratuvar ve dersliklerin yanı sıra dış cephe de yenilen-
miştir.

Görsel 5.15: Necatibey Eğitim 
                     Fakültesi/Altıeylül

Balıkesir Tren Garı
Balıkesir’in en önemli simgelerinden olan tarihî tren garı 1910-

1912 yılları arasında Fransızlar tarafından tipik Fransız istasyonu şeklinde 
inşa edilmiştir. Yolcu binası ve yönetim binalarından oluşur. Gar binası, 
çevresindeki lokomotifler ve demir yolu araçları ile dikkat çekmektedir.

Küçük ziyaretçilere gar yönetimi tarafından küçük demir yolu 
aracı ile kısa bir yolculuk yaptırılmakta ve demir yolu ulaşımı hakkında 
bilgiler verilmektedir.

Görsel 5.16: Tren Garı/Altıeylül

İbrahim Bey Cami
Karesi ilçesinin Hisariçi Mahallesi’nde bulunmaktadır. Zağnos 

Paşa’nın oğullarından Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Ancak harap 
olan yapı, Yahşi Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 
Caminin son cemaat yeri daha geç devirlerde eklenmiştir. İbadet mekânı 
oldukça sadedir. Mihrabın iki yanında iki pencere bulunmaktadır. 
Süslemelerde yaprak motifleri ve çiçekler dikkat çekmektedir.

Görsel 5.17: İbrahim Bey Cami/
Karesi
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Yeşilli Cami
Karesi ilçesinin Eski Kuyumcular Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Caminin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kapı üzerin-
deki yazıttan Hacı Mustafa Efendi tarafından 1786’da onarıldığı anla-
şılmaktadır. Cami dikdörtgen planlı, ahşap çatılı küçük bir yapıdır. Yeşil 
renge boyandığından halk arasında “Yeşil Cami”  ismiyle tanınmaktadır.

Görsel 5.18: Yeşilli Cami/Karesi

Umurbey (Omurbey) Cami
Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunur. Hacı Omur Bey tarafından 

1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük onarım geçirmiştir. Cami 
üzerinde 3 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtlardan biri yapıldığı tarihi, diğer-
leri ise onarım tarihlerini belirtmektedir. Son cemaat yeri olmayan cami 
oldukça sade yapıdadır.

Görsel 5.19: Umurbey Cami/     
                     Karesi

Hayrettin Paşa Cami
Ayvalık’ta bulunan tarihî yapılar arasında sadeliği ile dikkat çeken 

eser, kilise olarak yapılmıştır. Kilise yapısı oldukça sadedir. Sütun ve ke-
merlerle oluşturulmuş girişi ve yuvarlak pencereleri ile kendine özgü bir 
görünüm sergilemektedir. 1928’den sonra cami olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. Tarihçiler, eserin yapıldığı dönemlerde dinî eğitim amaçlı olarak 
kullanıldığını belirtmektedir.

Görsel 5.20: Hayrettin Paşa 
                     Cami/Ayvalık

Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi ve Rahmi M. Koç Müzesi
Ayvalık ilçe merkezinde yer alan kilise; mimari tarzı, mermer oy-

macılığı, tavanındaki dinî resimler, 130 yıllık tarihe sahip balık derisi üze-
rine yapılmış aziz resimleri ile ünlüdür. Yapının dış cephesindeki orijinal 
Rumca mermer kitabeden, 1844 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
 1927-1928 yıllarında kilise binası, minaresiz bir camiye çevrilmiş-
tir. Taksiyarhis Kilisesi’nin çanı 1936 yılında çıkarılmıştır. Bu çan, dünya-
nın en büyük çanı olarak bilinmekte ve Bergama Müzesi’nde sergilen-
mektedir. 
 Yapı, 1944 yılındaki depremde zarar görmüştür. 1976 yılında do-
ğal ve tarihî sit alanı ilan edilen bölgede bulunan kilise,  2014 yılında 
Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
 Oyuncaklardan buharlı modellere, bebek arabalarından zaman 
ölçüm aletlerine kadar geniş bir yelpazesi olan müze koleksiyonu tüm 
dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili nesnelerden oluşmaktadır.

Görsel 5.21: Taksiyarhis 
       Kilisesi/Ayvalık
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Ayvalık Ayazması
Faneromeni Kilisesi, Ortodokslar tarafından içindeki kutsal su 

nedeniyle “Ayazma” olarak anılmaktadır. Ayvalık’ta bulunan taştan ya-
pılmış kilise binası 19. yy.’da inşa edilmiştir. En önemli özelliği sarımsak 
taşından işlenmiş alınlığıdır. Dış cephesi yönünden ilçede iyi korunmuş 
kiliseler arasında yer alır. Tahribata uğrayan Ayazma, 2018 yılında restore 
edildikten sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştır.

Görsel 5.22: Ayazma Kilisesi/
                     Ayvalık

Agios Yannis Kilisesi-Sevim Ve Necdet Kent Kütüphanesi
Cunda Adası’nın girişinde yer alan tepe üzerine yapılmıştır. Kilise, 

İstanbul’un fethinden kısa bir süre önce Edremitli iki keşiş tarafından ku-
rulmuştur. Döneminde çok önemli azizleri, patrik ve keşişleri bünyesinde 
barındırmıştır. Yapının batısında manastırın un ihtiyacını karşılama amaçlı 
inşa edilen değirmen bulunmaktadır. 
 Büyükelçi Necdet Kent’e ait olan ve oğlu tarafından bağışlanan 
1300’ü aşkın kitabın bulunduğu kütüphane,  günümüzde Sevim ve Nec-
det Kent Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Görsel 5.23: Agios Yannis 

                     Kilisesi/Ayvalık

Saatli Cami
Ayvalık ilçe merkezinde İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunmakta-

dır. 19. yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmıştır. Mimari-
si, çan kulesi ve üzerindeki saatle dikkat çeken eser, günümüze ulaşan 
önemli tarihî yapılardandır. 1928’den sonra camiye dönüştürülmüştür. 
Kilise, çan kulesine ilave edilen saatten dolayı “Saatli Cami” ismini al-
mıştır.

Görsel 5.24: Saatli Cami/Ayvalık

Eski Ziraat Mektebi
Kepsut ilçesinde bulunan yapı, 1915 yılında Türkiye’nin ilk ziraat 

mektebi olarak hizmete açılmıştır. Arazisi, fidanlıkları, laboratuvarı, tarım 
araçları, ahırı ve rasathanesi olan bilimsel çalışmalar yürüten bir okuldur.  
1928 yılında kapatılan okul, daha sonra uzun süre askerî kışla olarak 
kullanılmıştır. Arazi şu an mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Tarihî gö-
rüntüsüyle fotoğraf sanatçıları tarafından ilgi görmektedir. 

Görsel 5.25: Eski Ziraat 
                     Mektebi/Kepsut

Terzizade Konağı
Konak, Havran ilçe merkezinde bulunmaktadır. Hacı Ahmet 

Efendi tarafından yaptırılmıştır. Havran’da bulunan en güzel evlerden bi-
risi olan 39 odalı Terzizade Konağı, ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir.

14 Nisan 1934 tarihinde Havran’a gelen Mustafa Kemal Atatürk 
Terzizade Konağı’nda ağırlanmıştır. Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı 
(Kocaseyit) ile burada görüşmüştür.

Görsel 5.26: Terzizade Konağı/
                     Havran
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Koca Seyit Anıtı
Anıt, Seyit Onbaşı’nın hayatını geçirdiği Havran ilçesine bağ-

lı Koca Seyit Mahallesi’nde (Manastır) bulunur. Koca Seyit Anıtı, Seyit 
Onbaşı’nın kabrinin yakınında bulunan geniş bir alana kurulmuştur. Anıt 
alanı içinde Koca Seyit Heykeli, Atatürk Heykeli, anıt, müze ve savaş 
topu yer almaktadır. Müze salonunda Havran kitapları, eski Havran fo-
toğrafları ile Çanakkale Savaşı’ndan kalan nesneler sergilenmektedir.

Görsel 5.27: Koca Seyit Anıtı/
                    Havran

Kirazlı Manastırı
Antik Dönem’de Didimus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde ku-

rulan manastır, Erdek ilçesinde bulunur. 1895 yılında 99 odalı görkemli 
bir yapı olarak inşa edilmiştir. 19.yy.’da Rumların kullandığı dinî bir yapı 
olduğu bilinmektedir. Mevcut temellerden ve duvar kalıntılarından 2 katlı 
olduğu görülmektedir. Günümüzde manastırın sadece dış duvarları kal-
mıştır. Özellikle sonbahar ve ilkbaharda rengârenk çiçeklerin süslediği 
manastır, tarihî dokusuyla da turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini 
çekmektedir.Görsel 5.28: Kirazlı Manastırı/ 

        Erdek

Havran Kent Müzesi
Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından 1912 yılında 3 kat hâlin-

de yaptırılan bina, şehirde “Hocazade Konağı” diye bilinmektedir. 8 Eylül 
2017’de Havran Kent Müzesi olarak ziyaretçilere kapılarını açmıştır. İlimiz 
genelinde Kent Müzesi unvanına sahip tek müzedir. 

Eski Havran sokaklarında dolaşma hissi veren zemin katta, ha-
mam ve Havran’ın unutulmaya yüz tutmuş meslekleriyle ilgili dükkanlar 
dikkat çekmektedir. 1. katta geçmişte kullanılan tarım araçları ve etnog-
rafik eserler yer almaktadır. 2. katta Koca Seyit’in balmumu heykeli, si-
lahlar, yöresel mutfak malzemeleri, binanın bağışçılarına ait bilgiler ile 
basın odası dikkat çekmektedir. Sergilenen bu eserler ile ilçenin geçmi-
şine ışık tutulmaktadır. 

Görsel 5.29: Havran Kent 
                     Müzesi/Havran

Bigadiç Müze ve Kültür Evi
1942 Bigadiç depremi sonrasında yapılan bina; Bigadiç Kayma-

kamlığı öncülüğünde, Belediye ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı) Vakfı iş birliğiyle 2001 yılında hizmete açılmıştır. 

İki kattan oluşan Müze ve Kültür Evi’nin birinci katında; I. Dünya 
Savaşı şehitleri listesi, Kuvayi Milliye fotoğrafları, Atatürk fotoğrafları, ilk 
hava şehidi Yüzbaşı Fethi Bey Köşesi, Bigadiç fotoğrafları ve kitapları, 
madenci ve marangoz malzemeleri ile bor madeni işleme aşamaları gör-
selleri bulunur. İkinci katta ise arkeolojik eserler, geleneksel tarım aletleri, 
dokuma tezgâhı ve fotoğraf makineleri koleksiyonu bulunmaktadır.

Görsel 5.30: Bigadiç Müze ve 
                     Kültür Evi/Bigadiç
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Alibey Kudar Etnografya Galerisi (Tahtakuşlar)
Altınoluk’ta bulunan Tahtakuşlar Mahallesi’nde yer alır. Alibey 

Kudar tarafından kurulan galeri 1991 yılında açılmıştır. Türkiye’de  ilk kez 
bir köyde kurulan sanat galerisidir.  

Galeride; Orta Asya’dan  Türkiye’ye  göç eden Türk boylarının il-
ginç  ve özgün  kültür varlıkları, giyim ve ev eşyaları, çeşitli aletler, halılar, 
yörük çadırı, her türlü sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar  ile 
dünyanın en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası yıl boyunca  sergilen-
mektedir. Tahtakuşlar, başta UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Teşkilatı) olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından 
ödüllendirilmiştir.

Görsel 5.31: Alibey Kurdar             
                     Etnografya 
                     Galerisi/Altınoluk

Bandırma Arkeoloji Müzesi
Kültür Bakanlığı tarafından 2003 yılında hizmete açılan Bandırma 

Arkeoloji Müzesi, Ziraat Bahçesi olarak da bilinen Atatürk Parkı’nın ya-
nında yer almaktadır. 

Müzede Eski Tunç Çağı’ndan başlayıp 20. yy. başlarına kadar 
olan sürede tarihi dönemlere ait eserler titizlikle sergilenmektedir. Kyzi-
kos Antik Kenti ve Daskyleion Ören Yeri kazılarında ortaya çıkan yazıt-
lar, mezar taşları, seramik kaplar ve mimari unsurların sergilendiği müze, 
arkeolojik ve etnografik eserlerle kentin geçmişinin aydınlatılmasına ışık 
tutmaktadır.

Görsel 5.32: Bandırma Arkeoloji 
                     Müzesi/Bandırma

Abdullah Efendi Konağı
Edremit ilçesinde bulunan Abdullah Efendi Konağı, tarihin canlı 

tanığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Papaz’ın Evi olarak bilinen yaklaşık 
140 yaşındaki bu ev, Altınoluk Mahallesi’nde bulunur. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Midilli’ye göç eden bir ailenin evi 
Abdullah Efendi’ye devretmesi ile günümüze ulaşmıştır. Antandros Der-
neği binası olarak kullanılan konakta Antandros kazılarına ait fotoğraflar 
sergilenmektedir. Açılan resim kursları ile sanatseverlere kültür hizmetleri 
verilmektedir.

Görsel 5.33: Abdullah Efendi 
                     Konağı/Altınoluk

Sındırgı Remzi Çakar Güreş Evi
Sındırgı Remzi Çakar Güreş Evi; “pehlivanlar diyarı” olarak bili-

nen Sındırgı ilçesinde bulunmaktadır. Şerif Paşa Meydanı’nda bulunan 
ve Sındırgılı iş insanı Remzi Çakar tarafından bağışlanan tarihî bina, 31 
Ağustos 2018’de Güreş Evi olarak açılmıştır. 

Müze ve kültür evi özelliği taşıyan Güreş Evi’nde dünyada ve 
Kırkpınar’da nam salmış Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Gacaroğlu 
gibi Sındırgılı başpehlivanların fotoğrafları, biyografileri ve madalyalarının 
yanında etnografik eserler sergilenmektedir. Ayrıca müzede kıspet ustası 
Saraç İsmail’e ait atölye bulunmaktadır.

Görsel 5.34: Sındırgı Remzi 
                     Çakar Güreş Evi/ 
                     Sındırgı
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Akbaş Etnografya Galerisi
Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım’ın Balya yolculuğu es-

nasında konakladıkları yerde ve bizzat onların talimatları sonucu inşa 
edilen Cumhuriyet tarihimizin ilk köy okuludur. 

1929 yılından 1991 yılına kadar eğitim öğretime devam eden Ak-
baş İlkokulu, 2009’da restore edilerek etnografya galerisine dönüştürül-
müştür. Okul odalarından üçü etnografya galerisi, biri eski okul galerisi 
ve biri de çok amaçlı salon olarak düzenlenmiştir. Akbaş Etnografya Ga-
lerisi’nde yöreye ait tarım aletleri, dokuma, ticaret ve madencilik araçları, 
aydınlatma malzemeleri ile iletişim araçları sergilenmektedir.

Görsel 5.35: Akbaş Etnografya 
                    Galerisi/Balya

Ali Çetinkaya İlkkurşun Müzesi
Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunur. Müzede Ayvalık 

Cephesi’nde ilk kurşunu atan 172. Alay Komutanı olan ve Cumhuriyet 
kurulduktan sonra da Bayındırlık Bakanlığı yapan Ali Çetinkaya’ya ait 
üniforma ve kıyafetler, silahlar, iletişim araçları, fotoğraflar ve silah kolek-
siyonu sergilenmektedir. 

Görsel 5.36: Ali Çetinkaya 
                    İlkkurşun Müzesi/
                    Gömeç

A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
Edremit Belediyesi tarafından kurulan müzede; Kuvayi Milliye 

odası, geleneksel Türk evlerine ait odalar, el yapımı  eserler ve eski si-
lahlar sergilenmektedir. Edremitli bir iş insanı tarafından 1930’lu yıllarda 
dünyada ilk olarak üretilen bilyeli gazoz şişeleri müzenin en dikkat çeken 
nesnelerindendir.

Yöresel araç gereçlerin ve etnografik eserlerin sergilendiği müze-
de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler bulunmaktadır.Görsel 5.37: A. Sıdıka Erke 

                    Etnografya Müzesi/
                    Edremit

Kyzikos  Antik Kenti
Tarihi MÖ 5-6 bin yıllarına kadar uzanan kent, günümüzde Mar-

mara kıyılarında Kapıdağ Yarımadası’nda bulunmaktadır. Yöre, Belkıs 
veya Balkız olarak da bilinir. Antik Çağ yazarlarına göre Marmara kıyıla-
rında kurulan ilk koloni kenti olan Kyzikos; limanları, tapınağı, tiyatrosu, 
zeytinyağı, mermeri, sikkeleri ve parfümleri ile ünlüdür. Hadrian Tapınağı 
ve Kyzikos Amfi Tiyatrosu kalıntıları burada bulunmaktadır.

20.000 seyirci kapasiteli tiyatronun arkeologlar tarafından tama-
men ortaya çıkarılması ve restorasyonu gerekmektedir. Kyzikos’tan gü-
nümüze ulaşan mimari kalıntılar: Hadrian Tapınağı, Amfi tiyatro, Bluterion 
(meclis binası), Apollonis adına yaptırılan tapınak, Kirazlı Yayla Manastırı 
ve Palata Çeşmesi’dir.

Görsel 5.38: Kyzikos  Antik 
                    Kenti/Erdek



133

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1:  Aşağıdaki tarihî ve kültürel mekânların isimlerini yazınız.

1)              2)              3)

4)              5)              6)

7)              8)             9)

10)              11)              12)
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 2: Balıkesir’e gelmeyen bir arkadaşınıza Balıkesir’in tarihî ve 
kültürel mekânlarını tanıtan bir mektup yazınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bilim, sanat ve spor dallarında örnek aldığınız kişiler kimlerdir? Belirtiniz. 

2. Dünyada ve ülkemizde Balıkesir’i temsil eden kişilerden kimleri biliyorsunuz? Söyleyiniz.  

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ŞEHRİMİZE DEĞER KATANLAR
 Milletleri millet yapan, yücelten, gelişmesinde katkısı bulunan önemli kişiler vardır. Toplumlar, bu 
önemli kişilerin önderliğinde gelişir ve önem kazanır.
 Topluma örnek olan bu kişiler kimi zaman bir devlet adamı, bir asker, bir sanatçı, bir sporcu; kimi 
zaman da bir edebiyatçı olmuştur.
 Balıkesir,  geçmişten günümüze kadar hem önemli olaylara mekân olmuş hem de bu olaylarda 
önemli rol oynayan değerli kişiler yetiştirmiştir. Yakın geçmişimizde ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran 
ilimiz, günümüzde de başarılı kişiler yetiştirmeye devam etmektedir.

  Görsel 5.39: Kuvayi Milliye’nin öncüleri
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Kara İsa Bey (?-1330)
Karesi Beyliği’ne adını veren, Kalem Bey’in oğlu ve Karesi Beyliği’nin kurucusudur. 

Gerçek adının İsa olduğu, Kara’nın ise unvanı olduğu düşünülmektedir. Kara İsa Bey’e za-
manla Karesi Bey denmiştir.

Hacı İlbey (1305-1364)
Osmanlı Devleti’nin başarılarında büyük payı olan başarılı ve cesur bir komutandır. 

Hac vazi fesini yerine getirdikten sonra “Hacı İlbey” diye anılmıştır. Hacı İlbey’in adı, ilimizde 
bir okula verilmiştir. 

Şeyh Lütfullah (1404-1490?) 
Balıkesir ve çevresinde ilim ve kültür sahasına değer katan önemli kişilerdendir. 

İlimizde kendi adına yaptırdığı Şeyh Lütfullah Cami’si vardır.

Kaya Bey (?-?)
II. Murat’ın damadı Fatih Sultan Mehmet’in eniştesidir. Fatih Sultan Mehmet’in İstan-

bul’u fethi (1453) sırasında katkılarının bulunduğu bilinmektedir. Kaya Bey’in adı, ilimizde bir 
okula verilmiştir.

Zağanos Mehmet Paşa (?-1462)
Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlığını da yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Zağanos 

adıyla anılması; denizcilikte gözetleme için keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş olan zağanos ku-
şunu kullanmasından kaynaklanmaktadır. İlimizde kendi adına yaptırdığı Zağnos Paşa Cami 
bulunmaktadır. Caminin avlusunda türbesi vardır.

Hasan Baba (9. yy)
Ömrünü halka İslamiyet’i anlatmakla geçirmiş evliya kişilerdendir. Kabri, adının veril-

diği Hasan Baba Çarşısı’nın içinde bulunmaktadır.

Mehmet Birgivî (1523-1573)
Dürüst, cesur ve bilgili bir ilim insanıdır. Özellikle Arap dili ile ilgili yaptığı araştırmalar 

İslam ilimleri açısından önem taşımaktadır. Birkaç tanesi Türkçe olmak üzere 60’a yakın 
kitabı vardır.

Ali Şuuri – Koca Müftü (?-?)
Balıkesir’in kültür tarihinde ayrı bir yeri olan Ali Şuuri, 1841-1852 yılları arasında  

medrese hocalığı ve Balıkesir müftülüğü yapmıştır. Yeniliğe açık, yaşadığı şehri geliştirmek 
için birçok çalışma yapan hayırsever bir insan, iyi bir eğitimcidir. Medrese, kütüphane, mes-
cit ve şadırvanlar yaptırmıştır. Kütüphane depremde yıkılmıştır. Medresenin yerine ise günü-
müzde eğitim öğretime devam eden Ali Şuuri İlkokulu yaptırılmıştır.
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Görsel 5.40: Müsabaka afişi

Görsel 5.41: M. Kemal Atatürk’ün Kurtdereli        Mehmet Pehlivan’a yazdığı mektup

Kurtdereli Mehmet Pehlivan (1865-1939)

Görsel 5.42: Kurtdereli Mehmet 
                    Pehlivan

             Türk güreşinin başpehlivanlarından biri ve rakipsiz 
yağlı güreşçimizdir. Güreşe küçük yaşlarda başlamıştır. 
Eşsiz bir usta olan Ahmet Pehlivan tarafından yetiştiril-
miştir. Ona hem güreşin hem de insani ve ahlaki değerle-
rin en ince ayrıntılarını öğretmiştir. Kurtdereli, zamanın 
başpehlivanı Katrancı Halil ile yaptığı güreşlerle tanınmış-
tır. Zamanla Balıkesir ve çevre illerde başarılı güreşleri ve 
iyi ahlakıyla ünü giderek artmıştır. Rakipsiz kalan Mehmet 
Pehlivan Avrupa’ya gittiğinde dünyaca ünlü şampiyonları 
da yenerek adını dünyaya duyurmuştur. 32 gecede 43 
müsabaka yapmış ve “Cihan Şampiyonu” olmuştur.
         Kendisini diğer pehlivanlardan ayıran önemli bir 
özelliği de Atatürk tarafından da takdir edilip kendisine 
para ödülü verilmesine neden olan: “Ben her güreşte bü-
tün Türk milletini arkamda hisseder, onun şerefini koru-
mak için her şeyi yapardım ve sanki bütün Türk milletinin 

kuvvetini arkamda hissederdim.” sözleridir. Atatürk, Mehmet Pehlivan’ın bu sözlerine: “Bu 
dediğini yaptıkların kadar beğendim, onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir 
meslek ilkesi olarak kaydediyorum.” şeklinde cevap vermiştir.

Her yıl Kurtdere Mahallesi’nde adına, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonra Türki-
ye’nin en büyük güreşleri olan Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri düzenlenmektedir. Şehir 
merkezinde büyük bir heykeli ve adının verildiği kapalı spor salonu bulunmaktadır.
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 Mehmet Vehbi BOLAK (1882-1958) 
 Kuvayi Milliye Hareketi’nin öncülerindendir. Mehmet Vehbi 
Bey’in başkanlığında oluşan Kuvayi Milliye Heyeti, Türk tarihi için 
önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de 
Karesi 1. dönem milletvekili olmuştur. Millî Eğitim, İçişleri ve Ma-
liye Bakanı olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
Necatibey Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
 Mehmet Vehbi Bolak, Balıkesir’de bir Kuvayi Milliye Müzesi 
kurulmasını istemiştir. Eski Belediye Hizmet Binası’nın müze 
olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığına devredilmesinden 
sonra 1996 yılında “Kuvayi Milliye Müzesi”nin açılması ile onun bu 
isteği gerçekleştirilmiştir. Kendisine ait bazı özel eşyalar müzede 
sergilenmektedir. Adı, il merkezimizde Mehmet Vehbi Bolak 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilerek yaşatılmaktadır.

Görsel 5.43: M. Vehbi BOLAK

 

 Ömer SEYFETTİN (1884-1920)
 Güçlü bir edebî yeteneği olan yazar; aynı zamanda şair ve 
öğretmendir. Türk Edebiyatı’nın önde gelen hikâye yazarların-
dan biridir. Kısa hikâyeciliğin ve Millî Edebiyat Akımı’nın kuru-
cularındandır. Eserlerini yazarken duru bir Türkçe kullanmıştır. 
Hikayelerinin genel konuları, millî tarih, çocukluk anıları, askerlik 
anıları ve günlük hayat üzerinedir. 36 yıllık hayatına pek çok eser 
sığdırmıştır. Beyaz Lale, Kaşağı, Falaka, Primo Türk Çocuğu 
eserlerinden bazılarıdır.

Görsel 5.44: Ömer SEYFETTİN

 

 Muharrem Hasbi KORAY (1884-1967)
 Balıkesir ve Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayicilerinden 
biridir. Gıda sanayisinde, özellikle un ve pamuk üretimi alan-
larında ülkemizde öncülük yapmıştır. Balıkesir’de modern tek-
noloji ile ilk un ve pamuk fabrikasını kurmuş, sosyal ve kültürel 
alanlarda çalışmalar yapmıştır. 1959 yılında kendi imkânlarıyla 
Muharrem Hasbi Lisesini yaptırmış ve öğrenime açtırmıştır. Gü-
nümüzde bu lise eğitim öğretime devam etmektedir.

Görsel 5.45: Muharrem Hasbi         
                     KORAY
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 Hasan Basri ÇANTAY (1887-1964)
 TBMM 1. dönem milletvekili, öğretmen, gazeteci ve İslam 
bilginidir. Ayrıca besteleri de vardır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki 
yazılarıyla Millî Mücadele’ye destek veren önemli kişilerden bi-
ridir. Şehit çocuklarının eğitimi için kurulan yetiştirme yurdunun 
müdürlüğünü yapmıştır. Eserleri için hiçbir ücret talep etmemiş, 
üç ciltlik Kur’an mealinin gelirini ise kendi adına yaptırılan cami 
için harcamıştır. İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’la 
yakın arkadaştır. Günümüzde adı bir ilkokula verilmiştir.

Görsel 5.46: Hasan Basri ÇANTAY

 

 General Kemal BALIKESİR (1888-1989)
 Millî Mücadele kahramanlarından biri ve cesur bir general-
dir. Çanakkale Savaşları’nda altı yerinden yaralanmış ama gö-
revine devam etmiştir. Bu savaştan sonra başarısından dolayı 
yüzbaşılığa terfi etmiştir. Korkusuzluğu, ataklığı ve cesaretinden 
dolayı arkadaşları ve askerleri arasında önemli bir yere sahipti.
 1. Dünya Savaşı’nda Harp Nişanı, Sakarya Meydan Mu-
harebesi’nde Kılıçlı İmtiyaz Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklâl 
Madalyası’na sahiptir. Generallik üniforması, madalyaları, kılıcı 
ve özel askerî fotoğrafları Kuvayi Milliye Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Görsel 5.47: General Kemal 

                     BALIKESİR

 

 Koca Seyit (1889-1939)
 Çanakkale Savaşları’nın önemli kahramanlarından biridir. 
Göstermiş olduğu üstün çaba sayesinde savaşın akışı değiş-
miştir.
 18 Mart Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası’n-
da sadece top mermisi sağlam olarak kalmıştır ve onun da mer-
mi kaldıran vinci bozulmuştur. Seyit Onbaşı büyük bir güçlükle 
276 kiloluk mermiyi kaldırmış ve namlunun ucuna yerleştirmiştir. 
Bu olay sonucunda atılan topla Ocean (Oşın) Zırhlısı büyük bir 
darbe almış ve batmıştır. Seyit Onbaşı’ya bu başarısından dolayı 
onbaşılık rütbesi verilmiştir. 
 Savaş bittikten sonra Seyit Onbaşı’dan fotoğraf çekmek 
için top mermisini tekrar sırtına alması istenmiştir fakat ne ka-
dar istese de top mermisini kaldıramamıştır. Daha sonra isteni-
len fotoğraf tahta bir mermiyle çekilebilmiştir. Seyit Onbaşı’ya 
çevikliği nedeniyle “Çabuk” soyadı verilmiştir. Seyit Onbaşı’nın 
anıt mezarı doğup büyüdüğü Havran ilçesine bağlı  Kocaseyit 
Mahallesi’nde (Manastır) bulunmaktadır.

Görsel 5.48: Koca Seyit
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 Şükrü TUNAR (1907-1962)
 Türk Müziği’nin gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustaların-
dan ve önemli bestecilerinden biridir. Yaşadığı dönemin ünlü 
şarkıcılarına eşlik etmiştir. Meslek hayatı 46 yıl sürmüştür. “Söy-
leyemem Derdimi, Geçti Sevdalarla Ömrüm, Bir Zamanlar Ma-
ziye Bak” ünlü bestelerinden bazılarıdır.

Görsel 5.49: Şükrü TUNAR

 

 Salih TOZAN (1914-1963)
 Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Sinemada iyi adam rolleri 
ile tanınmıştır. Avni Dilligil, Muammer Karaca Tiyatroları ile İs-
tanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkmıştır. Cibali Karakolu, 
Anna Frank’in Hatıra Defteri gibi önemli tiyatro oyunlarında rol 
almıştır. İlimizde Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde adı 
yaşatılmaktadır. 

Görsel 5.50: Salih TOZAN

 

 Salah BİRSEL (1919-1999)
 Şair ve yazardır. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliği, 
basımevi yöneticiliği ve iş müfettişliği yapmıştır.
 Şiirlerinde konuları mizahi bir dille ele alarak şiirin düşün-
dürücü yanını ortaya çıkarmıştır. Binbir Gece Denemeleri ve Sa-
lah Bey Tarihi adlı kitapları vardır.

Görsel 5.51: Salah BİRSEL 

 

 Halil SOYUER (1921-2004)
 Şair, gazeteci ve yazardır. Şiirleri birçok önemli dergide 
yayınlanmış, 240 şiiri ünlü besteciler tarafından bestelenmiştir. 
Türk şiirine ve Türk Sanat Müziği’ne hizmetlerinden dolayı çe-
şitli ödüller almıştır.

Görsel 5.52: Halil SOYUER 
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 Ahmet Aydın BOLAK (1925-2004)
 İş insanı, yazar, siyaset insanı ve avukattır. Bir dönem mil-
letvekilliği yapmıştır. Birçok vakfın üyeliğini ve yöneticiliğini yap-
mıştır. Sanayileşme, vakıflar, millî birlik ve beraberlik, kültür ve 
din konularıyla ilgili  çok sayıda kitap yazmıştır. Kuvayi Milliye’nin  
öncülerinden Mehmet Vehbi Bolak’ın oğludur.

Görsel 5.53: Ahmet Aydın BOLAK

 

 Necdet TOSUN (1926-1975)
 Sinema oyuncusudur. 300’e yakın filmde rol almıştır. Birçok 
filmde güler yüzlü, iyi kalpli aşçı rolünü canlandırmış ve bu seve-
cen hâliyle izleyici tarafından çok sevilmiştir.

 Görsel 5.54: Necdet TOSUN

 

 Reha YURDAKUL (1926-1988)
 Sinema oyuncusu, yapımcı ve senaryo yazarıdır. Sinemaya 
başladığı yıllarda başrollerde daha sonra karakter rollerine ge-
çerek 400’e yakın filmde rol almıştır. Türk Sineması’nın emektar 
oyuncularından biridir.

Görsel 5.55: Reha YURDAKUL

 

 Ahmet ESMER (1934-…)
 Fotoğraf ve karikatür sanatçısıdır. Balıkesir’de ilk fotoğraf 
ve karikatür sergilerini açmıştır. Yurt çapında birçok fotoğraf ve 
karikatür yarışmasında dereceleri vardır. Eserleri yurt dışında 
birçok ülkede sergilenmiştir.

Görsel 5.56: Ahmet ESMER



142

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

 

 Fikret HAKAN (1934-2017)
 Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak’tır. Türk sinemasının ba-
şarılı oyuncularından biridir. Bir dönem yazıları, röportaj ve hikâ-
yeleri İstanbul’da bir gazetede yayımlanmıştır. Daha sonraki yıl-
larda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır. “Keşanlı 
Ali Destanı” adlı filmle büyük bir üne kavuşmuştur. 204 film ve 
28 dizide rol almıştır.
 1998 yılında Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanını 
almıştır.

Görsel 5.57: Fikret HAKAN

 

 Sevda FERDAĞ (1942-…)
 Türk sinemasının başarılı oyuncularındandır. 150’yi aşkın 
sinema filmi ve birçok dizide rol almıştır. 16. Antalya Film Şenliği 
(1979) En İyi Kadın Oyuncu ve 35. Antalya Film Şenliği (1998) En 
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri vardır.

Görsel 5.58: Sevda FERDAĞ

 
 İsmail AKÇAY (1942-…)
 Türk atletizminin ünlü isimlerindendir. Maraton koşucusu 
ve şairdir. Atletizm dalında yurt ve dünya çapında dereceleri 
vardır. Dünyanın en iyi 10 maratoncusu arasında gösterilmek-
tedir ve şeref listesindedir. Geçirdiği bir sakatlıktan dolayı spo-
ru bırakmak zorunda kalmıştır. Balıkesir’in kurtuluş etkinlikleri 
kapsamında her yıl “İsmail Akçay Koşusu” yapılmaktadır. “Otuz 
Beşte Başlar” adlı bir şiir kitabı vardır.

Görsel 5.59: İsmail AKÇAY

 

 Tamer YİĞİT (1942-…)
 Türk sinemasının usta oyuncularındandır. Bir dergi tarafın-
dan düzenlenen yarışmada 1. olan sanatçı, böylece oyunculuk 
hayatına başlamıştır. Aynı zamanda senaristlik ve yazarlık da 
yapmıştır. 200’e yakın sinema filmi ve birçok dizide rol almıştır.

Görsel 5.60: Tamer YİĞİT
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 Şevket ALTUĞ (1943-…)
 Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Galatasaray Lisesi mezunu-
dur. İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuar Bölümünü 
başarıyla bitirmiştir. “Perihan Abla” ve  “Süper Baba” dizileriyle 
sevilen bir oyuncu olmuştur. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü 
alarak sinema tarihine adını yazdırmıştır.

Görsel 5.61: Şevket ALTUĞ

 

 Aydın AYHAN (1947-…)
 Araştırmacı yazardır. Balıkesir Yöresi Yağcıbedir Halıla-
rı Motif Envanteri, Millî Mücadele’de Kepsut, Çanakkale... Ah! 
Çanakkale…, Bir Üniversite Öğretmeninin Öğrencilerine Mektu-
bu, Balıkesir’in Kimliği (1-2) başlıca eserleridir. Güney Marmara 
Gazeteciler Cemiyeti En İyi Bilim Adamı Ödülü ve Türkiye Millî 
Olimpiyat Komitesi Fair Play Altın Hizmet Madalyası aldığı ödül-
lerden bazılarıdır.

Görsel 5.62: Aydın AYHAN

 

 Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (1961-…)       
 Akademisyen ve yazardır. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma 
Yöntemleri Tarihine Giriş, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan 
Türü, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnanışları ve 
Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü başlıca eserleridir. 
 Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu “Halk Kültürü” dalında, İlim ve 
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) 2012 ödülüne 
layık görülmüştür. Hâlen, Hacettepe Üniversitesinde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır.

Görsel 5.63: Prof Dr. Özkul 
                    ÇOBANOĞLU

 

 Metin SAVAŞ (1965-…)
 Türk edebiyatının son yıllarda yetiştirdiği özgün roman ya-
zarlarından biridir. Balıkesir’de bakkallık yaparken yazdığı Efen-
di Dayının Kozalakları romanı ile yazarlığa başlamış ve 14 kitap 
yazmıştır. Metin Savaş, romanlarında Balıkesir’e ve Balıkesirlile-
re muhakkak yer vermekte ve böylece Balıkesir’i de tanıtmak-
tadır. Yazdığı eserler yurt çapında birçok ödül almıştır. Zemheri 
Kuyusu, Efendi Dayının Kozalakları, Erlik ve Melengicin Gölge-
sinde romanlarından bazılarıdır.

Görsel 5.64: Metin SAVAŞ
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 İlker AYRIK (1979-…)
 Oyuncu, sunucu ve yönetmendir. Birçok reklam, dizi ve si-
nema filminde rol almıştır. Sinema filmlerindeki başarısı ile dik-
kat çekmekte; aynı zamanda  tiyatro çalışmalarına da devam 
etmektedir. Yer aldığı televizyon programlarındaki eğlenceli su-
numuyla dikkat çekmektedir. Yurt çapında aldığı birçok ödül 
vardır.

Görsel 5.65: İlker AYRIK

 

 Egemen KORKMAZ (1982-…)
 Millî futbolcudur. Futbola 1999 yılında Balıkesirspor’da 
amatör olarak başlamıştır. Millî takım dâhil birçok kez Türkiye 
adına forma giymiştir. Yurt içindeki büyük takımlarda ve İsviç-
re’de bir takımda futbol oynamıştır. Futbol hayatına devam et-
mektedir.

Görsel 5.66: Egemen KORKMAZ

 

 Oğuz SAVAŞ (1987-…)
 Millî basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi takımlarından 
birinde oynamaktadır. Oynadığı takımlarda kısa zamanda ken-
dini geliştirerek başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Görsel 5.67: Oğuz SAVAŞ

 

 Caner ERKİN (1988-…)
 Millî futbolcudur. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli takımlar-
da başarılar göstermiştir. Türkiye’nin büyük takımlarından birin-
de oynamaktadır. 

Görsel 5.68: Caner ERKİN
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 Yasemin ADAR (1991-…)
 Güreşçi ve eski gülle atmacıdır. Spor hayatına gülle atma 
ile başlayıp güreşle devam etmiştir. Mersin 2013 Akdeniz Olim-
piyatları’nda ve 2016 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da ya-
pılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorisinde altın 
madalya kazanmıştır. Bu madalya ile Türkiye’nin kadınlar güreş 
alanında ilk dünya şampiyonluğunu elde etmiş ve adını Türk gü-
reş tarihine yazdırmıştır.

Görsel 5.69: Yasemin ADAR

 

 Cengiz ÜNDER (1997-…)
 Millî futbolcudur. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştir-
diği yıldızlardan biridir. Avrupa’nın köklü takımlarından birinde 
oynamaktadır. Çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdir 
toplamaktadır.

Görsel 5.70: Cengiz ÜNDER

 

 Habibe AFYONLU (2002-…)
 Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başarılı sporcu-
larındandır. 2019 Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya 
şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır. 

Görsel 5.71: Habibe AFYONLU

 

 Muhsine GEZER (2003-...)
 Millî atlettir. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 
mental sporcularındandır. Avrupa ve dünya şampiyonlukları ka-
zanmıştır. 800 metrede dünya üçüncülüğü, 400 ve 1500 metre-
lerde ise dünya şampiyonlukları vardır.

Görsel 5.72: Muhsine GEZER
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1:  Aşağıda fotoğrafları verilen kişilerin isimlerini kutucuklara yazınız. 

1.

6.

7.

4.

2.

3.

5.

8.

9.

10.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnsanları bir araya getiren özel gün ve törenlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
2. Sokakta hangi oyunları oynuyorsunuz? Söyleyiniz.

BALIKESİR’İN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI
 Somut olmayan kültürel miras; 

 ► Sözlü gelenek ve anlatımlar: Destan, masal, efsane, fıkra, vb.
 ► Gösteri sanatları: Karagöz, meddah, kukla, vb. 
 ► Toplumsal uygulamalar ve festivaller: Nişan, düğün, Nevruz, doğum, kutlamalar, vb.
 ►  Evren ve doğa ile ilgili bilgi ve uygulamalar: Yöresel yemekler, halk takvimi, halk hekimliği, vb.
 ► El sanatları: Dokumacılık, bakırcılık, keçecilik gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden 
kavramlardır.

 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Somut Ol-
mayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye de bu sözleşmeye 27 Mart 2006 
tarihinde dâhil olmuştur.
 Balıkesir’in somut olmayan kültürel miras listesinde 12 unsur yer alır. Bunlar; kamberlik geleneği, 
Barana geleneği, mahalle hayırları, Yağcıbedir halıları, Tülütabaklar, deve oyunu, Gönen iğne oyası, keçe 
yapımı, zili dokuma, şayak-aba dokuma, Sarıbeyler seferberlik çöreği ve Pamukçu Mahallesi erkek oyun-
larıdır.

Barana
Birbiriyle akran arkadaşların kış aylarında bir araya gelerek kur-

dukları yemekli toplantının adıdır. Barananın özellikleri şunlardır:
 ► Geçmişten bu yana yapılan, kendi içerisinde yazılı olmayan kuralları 
vardır.

 ► Disiplinli, ahlaklı, saygılı olmayı öğretir; birbirini sevmeyi, saymayı 
öğütler.

 ► Eskiden beri küçük kasabalarda güvenliği sağlayan bir eğlence, ter-
biye, kültür ocağıdır. 

 ► Barana üye sayısı, 12 ile 24 kişi arasında değişir.
Barana topluluğun adıdır. Yapılan etkinliğe de sohbet denir. Soh-

betler, Anadolu’nun birçok yerinde ahilik kurumunun izlerini taşır ve özel-
likle Dursunbey ilçesinde yapılır. Ahilik; kökleri eski Türk törelerine daya-
nan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatkâr, çiftçi vb. 
bütün çalışma kollarını içine alan ocak olarak tanımlanmaktadır.

Görsel 5.73: Barana sohbeti
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Hıdırellez
Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan 

biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez Günü, Hızır ve 
İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştuklarına inanılan gündür. Hızır ve İl-
yas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdırellez şeklini almıştır. 

Balıkesir’de her yıl 6 Mayıs’ta yeni yılın ilk günü sayılan, mevsim 
törenleri içinde en yaygın olan kutlama Hıdırellez’dir. Balıkesir’in ova ve 
dağ mahallelerinin çoğunda Hıdırellez Günü ve ondan sonra gelen cuma 
günleri “hayır” yapılır.

Görsel 5.74: Dilek ağacı

Kamber
Kamber, Balıkesir’in bazı yörelerinde yapılan ibadet törenlerinde 

türkü söyleyen kişidir. Kamber’in saz eşliğinde söylediği türkülerdeki şi-
irler; Fuzûlî, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, Yunus Emre gibi şahsiyetlere 
aittir.

Görsel 5.75: Âşık Veysel 
                    ŞATIROĞLU

Yağcıbedir Halıları
Sındırgı’da dokunan Yağcıbedir halılarında saf yünden yapılmış ip-

likler kullanılır. Lacivert, kırmızı ve siyah renklerin hâkimiyeti vardır. Doğal 
yolla renk elde edebilmek için bitkilerden yararlanılır. Halılarda koçboynu-
zu, hayat ağacı, yıldız, çiçek, çınar yaprağı, kuşbaşı ve eli belinde gibi mo-
tifler kullanılır. Her biri farklı anlam içeren motiflerle süslü Yağcıedir halıları; 
yöre halkının yaşamını, sevinç ve üzüntülerini yansıtmaktadır.

Görsel 5.76: Yağcıbedir halısı

Deve Oyunu
Balıkesir’de deve oyunu özellikle Balya, İvrindi, Sındırgı ve Dursun-

bey ilçelerinde oynanmaktadır. Günümüzde kına gecelerinde deve oyunu 
oynanır. Ağaçtan devenin iskeleti yapılır. Üstüne iki çul kilim dikilerek ge-
çirilir. Çulun içine oynamasını bilen gençlerden iki kişi girer. Davul çaldıkça 
zıplayarak oynarlar. Seyircilerin üzerine yürürler. Seyirciler de korkarak ka-
çışır. Sonrasında sözde ağır yük taşıyan deve hastalanır ve bayılır. Deve-
nin boynuna hediye olarak kız evi de oğlan evi de basma bağlar. Düğün 
sahibinden hediyelerini aldıktan sonra, bir imam tarafından deve ayıltılır.Görsel 5.77: Temsilî deve

Keçecilik
Keçenin hammaddesi yündür. Türklerde göçebe yaşam ile ortaya 

çıkan geçmişi uzun olan bu el sanatı azalarak da olsa günümüze kadar 
gelmiştir. Kullanım alanları ise; paspas, kepenek, külah, yelek, pantolon 
ve  çantadır. 

Kaybolmaya yüz tutmuş keçecilik zanaatına, günümüzde halk eği-
tim merkezlerinde kurslarla tekrar hayat verilmektedir.

Görsel 5.78: Keçeci ve yaptığı 
                     keçeler
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Tülütabaklar
Balıkesir seyirlik oyunları arasında değerlendirilebilecek Tülütabak 

oyunu, bir esnaf oyunudur. Debbağ veya tabak adı verilen deri esnafının 
Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Eylül’de oynadığı bir 
oyundur. Tülütabak oyununun ilk kez Yunan işgali döneminde oynandığı-
na dair bir rivayet vardır. Buna göre Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal 
edilince tabaklar, hayvan derilerini üzerlerine giyip vücutlarını baca isi ile 
siyaha boyamışlar, başlarına da kuzu veya oğlak derisinden bir külah takıp 
ellerine değnek alarak Yunanlıları korkutmuşlardır. Görsel 5.79: Tülütabak

Gönen İğne Oyaları
Gönen ilçesinde el sanatları açısından ön plana çıkan ve turizm 

amaçlı gelen ziyaretçilerin de en çok ilgi gösterdiği ürün, iğne oyalarıdır. 
Yapılan oyalar süs, çeyiz ve hediye olarak değerlendirilir. İlçede oya yapı-
mı kadınlar arasında yaygın olup aile ekonomisinde büyük paya sahiptir. 
Gönen ilçesi oya pazarı, çevre ilçe ve illerden de oldukça talep görmek-
tedir. Gönen oya pazarında yaklaşık 250-300 tezgâh bulunmaktadır. 2004 
yılından itibaren Gönen’de Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali düzenlenmeye 
başlanmıştır. Görsel 5.80: İğne oyası

Zili Dokuması
Zili dokuma, motiflerin içini ve dışını değişik renklerle tamamen 

doldurarak yapılan düz dokuma tekniğidir. Zili dokumanın zorluğundan 
dolayı her türlü desen kolaylıkla dokunamaz. Bu sayede zili dokumadaki 
desenler yüzlerce yıl hiç değişmeden olduğu gibi kalırlar. Kullanılan motif 
isimleri: beyaz tabak, gök tabak, çiyan ayağı, tavuk ayağı ve yedi baladır. 
Kepsut ilçesinin Dedekaşı Mahallesi, zili dokumalarıyla ünlüdür.

Görsel 5.81: Zili dokuma

Şayak-Aba Dokuma
Koyun yünü veya yapağı kullanılarak “çufalık” adı verilen tezgâh-

larda dokunan kaba ve kalın kumaşa şayak-aba denir. Kırsal kesimlerde 
elbise yapımında kullanılırken günümüzde modern tarzda dikilerek genel-
likle pantolon olarak giyilmektedir. Bu kumaş ile dokunan elbiseler uzun 
süre eskimez ve çok soğuk havalarda bile sıcak tutma özelliğine sahiptir.
Bu dokuma çeşidinin daha çok Balya, İvrindi, Kepsut, Dursunbey’de ya-
pıldığı ve giysi olarak kullanıldığı görülür.

Görsel 5.82:  Şayak-aba 
                      dokuma

Sarıbeyler Seferberlik Çöreği
Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi’nden Ça-

nakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye giden askerler için ya-
pılan “seferberlik çöreği”, yaklaşık 100 yıldır aynı yöntemle üretilmektedir. 
Malzemeleri tarhana, zeytinyağı, yoğurt, un, şeker ve susam olan besleyici 
ve enerji verici özelliğe sahip çörek, iki aya kadar bayatlamamasından do-
layı o dönem askerlerin en önemli azıkları arasında yer almıştır. 2018 yılında 
Savaştepe halkı, 11 bin adet seferberlik çöreği hazırlayarak Mehmetçik’e 
göndermiştir. Görsel 5.83: Seferberlik çöreği
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Pamukçu Bengisi
Balıkesir’in Pamukçu Mahallesi’nin en önemli özelliği “Bengi” de-

nilen zeybek oyunudur. Bengi, yalnız erkeklerin oynadığı bir oyundur. Bu 
zeybek oyununun kendine has bir oynanış tarzı vardır. Pamukçu Bengisi, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de takdirini kazanan halk oyunlarından biridir.

Pamukçu halkı, kış gecelerinde toplanır ve takımlar oluşturarak 
oyunlar oynarlar. Küçükler, büyükleri seyrederek bu oyunları öğrenirler. 
Bilenler bir halka, daha az bilenler başka bir halka olurlar. Oyunu öğre-
nenleri büyükler kendi halkalarına alırlar. Kadınlar ise 100-150 kişiden 
oluşan bu grupların oyununu seyrederler ya da kendi aralarında oynarlar.

Görsel 5.84: Pamukçu Bengisi 
                

Geleneksel Giyim Kuşam
Balıkesir’in kendine ait bir geleneksel 

giyim kültürü vardır. Geleneksel giysiler, gü-
nümüzde şehir yaşamında kullanılmasa da 
halk oyunlarında ve bazı mahallelerde giyil-
mektedir.
 Geleneksel giyimde kadınlar; göm-
lek, üç etek,  şalvar,  aba, zıbın,  fermene, 
önlük, yün çorap giyerler ve fes takarlar. Er-
kekler ise; ak göynek, mintan, şalvar, panto-
lon, cepken, çarık, yün çorap giyerler; kuşak 
ve fes takarlar.  

Görsel 5.85: Geleneksel erkek 
                     giysisi

Görsel 5.86: Geleneksel kadın 
                     giysisi

Balıkesir Yemekleri 

Görsel 5.87: Düğün yemeği hazırlanışı

 Balıkesir; kendine ait çorbaları, yemekleri ve tatlılarıyla zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Dü-
ğünlerde ve mahalle hayırlarında geleneksel yemekler yapılmaktadır. Düğün çorbası, tirit, keşkek, höşme-
rim ve Balıkesir kaymaklısı Balıkesir mutfağına özgü tatlar olarak kabul edilmektedir.
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Düğün Çorbası : Et suyu, haşlanmış nohut, tereyağı, sarımsak, yumurta sarısı, un ve 
arpa şehriye kullanılarak yapılan, Balıkesir’de düğünlerde ve hayırlarda 
misafirlere sunulan bir çorbadır.

Höşmerim : Tuzsuz taze peynir, yumurta sarısı, irmik, un, toz şeker kullanılarak ya-
pılan yöresel bir tatlıdır.

Höşmerimin Hikâyesi
 Bir mehmetçiğin hüzünlü hikâyesidir bu. Cepheden 
cepheye koşuyor Mehmet... Balkanlar, Trablusgarp derken Çanak-
kale... Nihayetinde savaş bitiyor. Mehmet Gazi olarak memleketi 
Havran’ın Kalabak Köyü’ne varıyor. Ayşe’si evinin direği, gözünün 
ve gönlünün özlediği erini sağ salim görünce çok seviniyor. Eri 
“Karnım aç.” diyor. Ayşe ne pişirsin? O da aç. Azığı da yok, ekmek 
yapacak buğdayı da... “Sen cephedeyken evde ne varsa 172. 
Alay’a verdim. Bir koyunumuz kaldı. Başka bir şey yok ki...” diyemi-
yor. Ağıldaki tek koyununu hemen sağıyor, içine peynir ve şeker de 
katıp odun ateşinde kaynatıyor. Mehmet’ine sunuyor sıcacık tatlıyı. 
Mehmet aç, hızla kaşıklayıp bir çırpıda bitiriyor tabağındaki tatlıyı. 
Yılların açlığı ve boş karavana ile geçirdiği günleri unutmak isterce-
sine. Sadece yarım maşrapa bulanık, toprak kokan suyla geçirdiği 
öğünlerini unutmak istercesine yiyor tatlıyı...
 Ayşe seviniyor, “Hoş mu erim?” diye soruyor.
 Mehmet, “Bir daha...” diyor.
Ve bu tatlının adı höşmerim olarak tarihe geçiyor. 

Tirit : Kırmızı et ve et suyu, tiritlik ekmek, domates sosu ve maydanoz kulla-
nılarak yapılan bir düğün yemeğidir.

Keşkek : Etli kuzu kemiği, keşkeklik buğday, tereyağı, salça ile yapılan daha çok 
hayırlarda ve düğünlerde dağıtılan bir yemektir. Yemeğin özelliği, etin 
belli olmayacak kadar dövülmüş olmasıdır.

Balıkesir 
Kaymaklısı

: Kuru yufka, tereyağı, manda kaymağı ve şeker kullanılarak yapılan yö-
resel bir tatlıdır.

Saçaklı Mantı : Uzun saçaklar hâlinde kesilen yufkalarla hazırlanan bir mantı türüdür. 
Tepside pişirilen bu mantının üzerine piştikten sonra tavuk suyu ve 
tavuk eti eklenir.

Sura : Kuzu ya da oğlak eti kullanılarak yapıldığı için genellikle ilkbaharda 
ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde pişirilen yemektir. İçine iç pilav 
konularak toprak fırınlarda pişirilir.
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Halk Edebiyatı Ürünleri
Efsane
 Efsane; eski çağlardan beri söylenen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâyedir.
İlimizde; Sarıkız, Hasan Baba, Ayşe Bacı, Hasan Boğuldu ve Zağnos Paşa bilinen bazı efsanelerdir.

 Çok eski zamanlarda Güre Köyü’nde çok güzel 
bir kız varmış. Bu kızı köyün bütün gençleri sever ve 
onunla evlenmek isterlermiş. Adı Sarıkız olan bu güzel 
kızın babası ise binbir zahmetle büyüttüğü kızını, ta-
lip olan gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine 
gençler Sarıkız’a iftira atmışlar. Köylüler de Sarıkız’ın 
babasına giderek:
“Ya kızını buralarda yaşatmazsın ya da buradan çekip 
gidersin.” demişler.
 Düşünüp taşınan baba, kızına kıyamamış; an-
cak köylülerin yüzüne bakabilmek için Sarıkız’ı gözden 
uzak tutmak gerektiğini düşünmüş. Kızını yanına alan 
baba, Kazdağı’nın zirvesine çıkmış ve güttüğü kazlarla 
birlikte kızını bırakıp geri dönmüş. “Kurt kuş yerse de 

gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın.” demiş.
 Kazdağı’nda kalan Sarıkız kazlarını gütmeye ve yaşamaya devam etmiş. Hatta yolunu, 
izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda babasının kulağına gitmiş. Kızının 
yaşadığını öğrenen baba, Kazdağı’na kızının yanına çıkmış. Dağda kaz çobanlığı yapan Sarıkız, 
babasını görünce sevinmiş, ona yemek ikram etmiş. Yemek sırasında babası kızından su istemiş. 
Sarıkız elini uzatarak kilometrelerce aşağıdaki Güre Çayı’ndan su alarak babasına vermiş. Bunu 
gören babası, kızının ermiş olduğunu anlamış ve çok sevinmiş.
 Sarıkız’ın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu düşünülen yere Sarıkız Tepesi, babasının 
öldüğü yere ise Babatepe veya Kartaltepe adı verilmektedir.

Görsel 5.88: Sarıkız Türbesi

Sarıkız Efsanesi

Masal
    Masal; genellikle halkın var ettiği, hayale dayanan, sözlü gelenekte 
yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların 
başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî türdür. Eskiden uzun kış 
gecelerinin eğlencesi olan masallar, değişen toplum şartlarıyla unutulmaya 
başlanmıştır. 
  Günümüzde Balıkesir masalları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılarak 
masallarımız derlenmektedir. Gülbeşer, Bostancı, Nohut Çocuk, Lark Lurk, 
Padişahın Boyunuzları Var, Keçi Çobanı, Tilki Kıskıç ve Kaplumbağa, Cim-
bek Lacimbek Lale Kadın bu masallardan bazılarıdır.

Görsel 5.89: Masal kahramanları
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Tilki, Kıskıç ve Kaplumbağa

 Kaplumbağa, tilki, kıskıç (uçan bir böcek) 
sağdıç (arkadaş) olmuşlar. 

 Tilki: “Arkadaşlar, ne yapacağız böyle biz? 
Bir ticaret yapalım, iş kuralım kendimize.” demiş. 
Arkadaşları: “Ne olacak? Ekin ekelim.” deyince hep 
beraber “Tamam.” demişler.

 Tarlaya ekin ekmişler. Tilki kurnaz. Arkadaş-
ları tarlanın ortasını sürerlerken o da sırtını kayaya 
dayarmış. “Arkadaşlar, çabuk! Valla bu kayayı bir 
salıverirsem, bir tekerlenirse sizi çiğner.” demiş ve 
onları korkutmuş. Tarlayı sürerler, ekerler, işi bitirdik-
ten sonra bırakır kayayı giderlermiş. Ekinler olgunla-
şınca tilki, “Ekin biçmeye gidelim.” demiş. Ekini biç-
meye başladıktan sonra tilki yine arkasını dayamış 
kayaya. “Hadi be arkadaş, valla bırakırsam kayayı, 
devrilecek bu. Çiğner sizi. Yazık olur, ölürsünüz.” de-
miş ve yine iş yapmamış. Ekini biçmişler, dövmüşler, 
çiğnemişler. “Nasıl yapacağız şimdi, bunu nasıl pay-
laşacağız?” demişler. “Bir koşu koşalım. En önden 
gelen, buğdayı alsın. Sonraki gelen samanı alsın, 
ondan sonra gelen bıraksın gitsin.” demiş tilki. Bir 
tarafa buğdayı yığmışlar, bir tarafa samanı yığmışlar, 
gitmişler koşuya. Kıskıç demiş ki: “Ben tilkinin kuy-
ruğuna yapışıvereyim, hadi deyince.” Kaplumbağa 
demiş ki: “Ben de buğdayın içine gömüleyim, ora-
da durayım, bekleyeyim sizi.” Yarış yerine varmışlar. 
“Hani kaplumbağa nerede ya?” demiş tilki. “Gelir o 
da şimdi ya.” demiş kıskıç. “Hadi!” demiş tilki. Bir 
koşmuşlar. Kaplumbağa buğdayın üzerine çıkmış  
da başlamış çığrışmaya: “Kilo beş, kilo beş!” diye 
buğday ölçermiş. Bakıvermiş tilki, öte tarafa gitmiş. 
Hemen samanın üstüne oturmuş. “Öte git ya, üstü-
me oturuyorsun!” demiş kıskıç da. Bir de bakmış, 
o da ondan evvel gelmiş. “Amanın ne yapacağız?” 
demiş, tilki. Tilki hiçbir şey alamadan bırakıp gitmiş.

   Kaynak Kişi: İdris GÜREL
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Türkü
 Türkü, hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş şiirlerdir. Balıkesir’de geçmişte söy-
lenip derlenerek TRT arşivine geçmiş ve günümüzde de söylenen pek çok türkü vardır. Balıkesir’in başlıca 
türküleri şunlardır: Edremit’in Gelini, Akpınar Yapısına, Evlerinin Önleri Sarı Karınca, Azime Türküsü, Nina 
Nina, Kayalcanın Daşları, Hatçam Çaylar Yaptın Mı, Entarisi Damgalı, Mendili Oyaladım, Al Geydim Alsın 
Diye, Ayva Çiçek Açmış, İki Keklik, Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı, Kurban Olam Kalem Tutan Ellere.

Ayva Çiçek Açmış
Yöre: Dursunbey/Balıkesir

Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek?
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
Bana da ettiklerin az mı gelecek?
Yandım Allah yandım yandırma beni.
Derin uykulardan kaldırma beni.
Yandım Allah yandım yandan bakana.
Canım kurban olsun camdan bakana.
Evlerinin önü vişne fidanı,
Dolanı dolanı buldum odanı.
Hani de bu odanın körpe fidanı?
(Nakarat)
Evlerinin önü duttur geçilmez.
Dutun yaprakları sıktır seçilmez.
Anadan geçilir yardan geçilmez.
(Nakarat)

Görsel 5.90: Ayva ağacı

Mâni
 Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söyle-
nen halk şiirine mâni denir.
 Balıkesir’e ait mânilerden bazıları şunlardır: 

Şu dağın yoluna bak
Çiçeğin moruna bak
Üzülme deli gönül
Sen bu işin sonuna bak

Sandık dedim açıldı
İnci boncuk saçıldı
Annesine göz aydın
Kızın bahtı açıldı

Görsel 5.91: Mor çiçek
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Bilmece
 Bilmece; bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı 
dinleyene veya okuyana bırakan oyundur. Geçmişte uzun kış gecelerinin en büyük eğlencelerinden biri, 
bilmece sormaktı.Çarşıda satılmaz. Mendile konmaz. Ondan tatlı bir şey olmaz. (Uyku)

 Balıkesir’e ait bilmecelerden bazıları şunlardır:

1. Yumruca gezer, dünyayı gezer. 

2. Ben giderim o gider, altın gibi iz eder.

3. Tarlada biter. Makine büker. Sabah sabah el 
yüz öper. 

4. Çarşıda satılmaz. Mendile konmaz. Ondan 
tatlı bir şey olmaz. 

5. Hiç ses etmeden dünyayı kapatırım. 

6. Yer altında sakallı dede. 

7. Mantosu yeşil, entarisi kırmızı, bu gelen ki-
min kızı.

8. İstanbul’da süt pişti, kokusu buraya düştü.

Ninni
 Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkülere ninni denir.

 Balıkesir’e ait ninnilerden bazıları şunlardır:

Evler dolu kestane
Dökülür dane dane
Dünya kadar çocuk olsa 
Benim oğlum bir dane
E e yavrum ninni
Hu hu yavrum ninni
Dandan dandan danalı bebek
Elleri koynunda kınalı bebek
Benim kızım yavrum huri melek
Ninni yavruma ninni
E e yavrum ninni
Hu hu yavrum ninni

Görsel 5.92: Ninni söyleyen anne ve çocukları (temsilî)

Yanıltmaç (Şaşırtmaca)
 Yanıltmaç (şaşırtmaca); karşıdakini yanıltıp başka şey söylemesine yol açacak biçimde düzenlen-
miş sözlerdir. Türkçenin güzel ve doğru kullanılmasına yardımcı olan bu halk edebiyatı türü, dil gelişimin-
de de etkilidir.

 Balıkesir’e ait şaşırtmacalardan birkaçı şöyledir:

• Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.
• Şu elimdeki tesbihi imamelemeli mi, imamelememeli mi?
• Kapıyı gıcırdattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı gıcırdattırıcılar-

danım, ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.
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Tekerleme
 Tekerlemeler; masalların başında veya söz arasında, kelimelerin benzerliğinden de yararlanarak 
söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlerdir. 
 Balıkesir’e ait bazı tekerlemeler şunlardır:

Çatlak patlak yusyuvarlak
Kremalı börek sütlü çörek
Çek dostum çek
Amanın dostum çek
Çek çek amca

Burnu kanca
Al sana bir tabanca
Tabancanın küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği

Görsel 5.93: Çatlak patlak oyunu oynayan çocuklar

Balıkesir Çocuk Oyunları
 Balıkesir’de oynanan çocuk oyunlarını; taşla oynanan oyunlar, topla oynanan oyunlar, iple oyna-
nan oyunlar, özel oyun aracıyla oynanan oyunlar ve toplu olarak oynanan oyunlar olarak sınıflandırabiliriz. 
 Taşla oynanan oyunlar: Üçtaş, beştaş, dokuztaş, seksek, taş sektirme,
 Topla oynanan oyunlar: Yakar top, istop, dokuz kiremit (tombik),
 İple oynanan oyunlar: Halat çekme, tek kişilik ip atlama, grup olarak ip atlama, 
 Özel oyun aracıyla oynanan oyunlar: Çelik çomak, aşık oyunu, yüzük oyunu, bilye, çember çevir-
me, topaç çevirme, oyuncakla oynama,
 Toplu olarak oynanan oyunlar: Aç kapıyı bezirgân başı, kutu kutu pense, saklambaç, bom, tıp, 
körebe, yağ satarım bal satarım, köşe kapmacadır.

Görsel 5.94: Topaç Görsel 5.95: Beştaş oyunu
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 Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak çalışması ile ilimizde 
2013 yılından bu yana, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları okullarda oynatılmakta ve il 
turnuvaları düzenlenmektedir. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve bu oyunları oynayan çocuk 
sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Görsel 5.96: Çocuk oyunları

ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1:  Balıkesir’de Hıdırellez’e özgü etkinlik, inanış ve hikâyeleri araş-
tırınız. Araştırma sonuçlarını okul panosunda sergileyiniz.

ETKİNLİK 2: Balıkesir’de oynanan çocuk oyunlarından bir tanesini seçiniz. 
Seçtiğiniz oyunun nasıl oynandığını araştırınız ve bu oyunla ilgili turnuva 
düzenleyiniz.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Balıkesir’e özgü söyleyişleri biliyor musunuz? Belirtiniz.

BALIKESİR AĞZI 

 Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları 
anlaşmadır. Diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir 
araç olarak hayatımızın her aşamasında dil vardır. 
 Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgele-
rine veya sınıflara özgü olan konuşma diline ağız denir. Örneğin; Balıkesir ağzı, Muğla ağzı, Tokat ağzı, 
vb. Ağız, yalnızca söyleyişte görülür; yazılış aynıdır.
 “Ne yapıyorsun?”  cümlesinin ülkemizdeki ağız örnekleri:

 Anadolu ağızları günümüzde bazı coğrafi bölgelere uygun biçimde bölümlere ayrılsa da bu 
ağızların kesin sınırlarını çizmek zordur. Balıkesir, Ege Bölgesi’ne komşu olduğu için Balıkesir ağzı ile 
Ege ağzı birbirine çok benzemektedir. 
 İlçe merkezi ile ilçeye bağlı mahalleler arasında ağız özellikleri bakımından farklılıklar görülür. 
Ancak; son yıllarda ilçe merkezlerinin, ilçeye bağlı mahallelerden göç alması nedeniyle bu farklılıklar 
azalmaya başlamıştır. Medyanın etkisi ve okullaşmanın yaygınlaşması gibi etkenler ağızların etki alanını 
daraltmış, hatta ağızları yok olma noktasına getirmiştir. Yapılan çalışmalarda Balıkesir’e ait yüzden fazla 
kelimenin farklı söyleyişi olduğu tespit edilmiştir. 
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Balıkesir Ağzı Balıkesir Ağzı Balıkesir Ağzı

Ünlemek Çağırmak Hurun Fırın Moza, kızan, kızag Çocuk

Iştımak Duymamak Aş hurmak Yemek yapmak Berenara Üstünkörü

Sangıdek Aniden Bezdirme Gözleme Evelden Önceden

Gıy Yan Dirgen Çatal Tatave Lüzumsuz konuşmak

Gari Artık Çepen Çapa Tomata Domates

Candarma Jandarma Erinmek Üşenmek Köv Köy

Yalım, öseg Herhalde Galag (gari) Artık Nigıda Ne kadar

Emme Ama Şavk Işık Andaç Yıllık

Gobak Kozalak Pıtırak Dikenli bitki Aaşam Akşam

Öngücü Nasıl olsa Hinci, hindi Şimdi Encik Yavru hayvan

Hönkürü Orada Yavız Güzel Hotraf Fotoğraf

Azdan Birazdan Meci, amale İşçi İreng Renk

Evermek Evlendirmek Agışeri Nasılsa Garnıgara Börülce

Efecik Abla, abi Ağdık Lüzumsuz Maasustan Yalandan

Bielemet Birçok Sıtrasız Saçma sapan Dendi Tamam

Gıcıgıcı Acele Har har Yüksek sesli Kaykılıp durmak Dikilmek

Tafra Naz Kostak Güzel Sedivemek Koşmak

Avkalamak Kızmak Üstemel İdare eder Sag ölümü Aniden ölmek

Belenmek Yayılmak Şengirdek Cıvıl cıvıl Gine Yine

Keeçek Gerçek Beranara İdareten Unnag Onlar

Gocuk Palto Guvatlı Kuvvetli Gülüm Küçüklere seslenme

Huncacık Birazcık Gıı Kız Bıre bak Buraya bak

Zati Zaten Goca Koca Eyi İyi

Saaç Arkadaş Bılla Abla Azmak Su birikintisi

Yemiş İncir Gayva Kahve Sümsük Yumruk

Beşbıyık Muşmula Öngücü Yakında Tüngümek Zıplamak

Balcan Patlıcan Zere Olacak Salcana Sağlıcakla kal

Emmi Amca İlaylam Elalem Dengilmek Yıkılıp kalmak

Biyu Bir Zeeplenmek Dalga geçmek Cuvap Cevap

Enki Onu Lefa Levha Düzen Kıyafet almak

Hunabak Şuraya bak Mıgar Pınar Kumpir Patates

Iramazan Ramazan Ebermek Alıp gelmek Gayıt İş

Ebermek Alıp gelmek Fasille Fasulye Haylamak Sürmek

Balıkesir Ağzında En Çok Görülen Söyleyişler

Derleyen: Çetin KORKMAZ
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Balıkesir Ağzı İle İlgili  Örnekler:
Mâniler

               Sındırgı Ağzı
Hinciii bunun adı da Sındırgı ağzı oluvedi
Zeepleniyo sanmag hakkeden keyif osug diye yapıyon 
bunnarı
Dendi gızagnaaaa dendi gariii
Bütün Sındırgı’nın insannarı bu dizelemi dignecek
İnternetle de paylaşcek,
Duyanna duymayannara duyurcek
Kaç dene yapdım böle şiirlee
Eğerkine böğüne gada
Dignemedim diyenne vasa ötekileni divversin
Öngücü internette arayan istedeeeni buluyo
Kelimele hiç de yabancı değil bize 
Ebemig, dedemig, bubamıg, güccanamıg lafları bunna
Sanki maşınganıg hurunundan çıkmış gibi ıscacıkk
Eğerki tatave gonuşuyog diyen vasa kapatıvesig hemen 
hunu
Ağdık ağdık gonuşuyo bu adam decekle vasa çekivesi 
galentire fişinden 
Emme bu yapdıma ağdık gonuşma diyosa gız
Hinciki şarkıcıla pek mi yavız türkü sölüyola sanki
Agışeri böğün söledikleri sona akılda galıyo
Bazılanı da digneyince sanki gavırca sölüyo gibi geliyo
Eveldenni türkücülemiz vadı bizim
Allah’dana Bedia bıllamız durupduru da unu digneyince
Yüreklemiz hopleveriyo, hep meşgalelemizi unu digne-
ken yapıyoz
Bi elemet türkücünün içinden dapdayı üç dört dene galdı
Unna da nerledele bilemeyon gayrı
                                                                        
    Yazan: Çetin KORKMAZ

Alim gitme bazara
Uradırla nazara
Alim ölmüş deyenle
Kendi girsin mezara.

Irafta masırım var
Gergide hasırım var
Alceksen al olan (oğlan)
Nerede kusurum var.

Olanın adı Mısa (Musa)
İnsafa gel insafa
Emsallerin evlenmis
Niye duruyon Mısa.

Gidelim Bandırma’ya
Yârimi gandırmaya
Yârim kendi yazılmıs
Gönüllü candarmaya.

Dursunbey’in hanları,
Sıngırdeyo camları,
Bizüm için açıldı,
Balkesir damları.
      Kaynak Kişi: Havva ÇAKIR

TEKERLEME

Üşüdüm üşüdüm çalıcık daşıdım
Çalıcıımı alıvediler
Beni suya salıvediler
Suda bi kupa buldum
Kupayı tata vedim
Tat bene darı vedi
Darıı guşa vedim
Guş bene ganat vedi
Ganadı yere çarpdım
Yer bene çimen vedi
Çimeni goyuna vedim

       Kaynak Kişi: Fahri YOLCU
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Büyüklerinizden yardım alarak Balıkesir ağzıyla söylenmiş veya 
yazılmış şiir, mâni, tekerleme, hikâyeler araştırınız. Araştırmalarınızı sınıfta pay-
laşınız. 

ETKİNLİK 2:  Balıkesir ağzı ile söylenen kelimelerden bir kelime havuzu 
oluşturunuz. Bu havuzdan seçtiğiniz kelimeleri kullanarak şiir ya da hikâye 
yazınız.

KELİMELER
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ülkemizdeki ve şehrimizdeki gelişmeleri nerelerden öğrenebiliriz? Söyleyiniz.

2. Balıkesir’deki yerel gazete, televizyon ve radyo kanallarından bildiklerinizi söyleyiniz.

BALIKESİR’DE YEREL YAYINCILIK 

 Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne Kuvayi Milliye şehri olarak anılmaktadır. Kuvayi Milliyeci 
olarak tanımlanan bu vatansever insanlar içinde, Balıkesir’in tarihinde önemli bir yere sahip olan Necati-
bey Eğitim Fakültesine ismi verilen Mustafa Necati ve Balıkesir’de bir caddeye ismi verilen Hüseyin Vasıf 
Çınar önemli yer tutmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir’de “İzmir’e Doğru” gazetesini çıkaran bu 
iki vatansever Kuvayi Miliyeci, Balıkesir’de yerel yayıncılığın da ilk örneklerini vermiştir. 

Görsel 5.97:  İzmire Doğru Gazetesi, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati

Görsel 5.98: Balıkesir’e ait yerel ve akademik dergi örnekleri

            Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da Balıkesir’de 
yerel gazeteler ve dergiler çıkarılmıştır. Daha son-
raki yıllarda teknolojik yeniliklerle birlikte Balıke-
sir’e ait yerel radyo ve televizyon kanalları da ku-
rulmuştur. Günümüzde Balıkesir ve ilçelerinde 
onlarca yerel gazete, çıkarıldıkları yerlerde yaşa-
nan olayları bölge sakinlerine aktarmaktadır. Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, 
Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesirliler Derneği 
tarafından çıkarılan dergilerde de kentin tanıtımı 
yapılmakta ve kentte yaşanan gelişmeler okurla-
ra aktarılmaktadır. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi ve 
Bandırma’da kurulan Onyedi Eylül Üniversitesin-
de bilimsel çalışmalara yer verilen akademik der-
giler çıkarılmaktadır. 
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 Okullarımızda öğrenciler tarafından çı-
karılan okul dergileri, gazetecilik mesleğine 
meraklı öğrencilere ilk habercilik deneyimlerini 
yaşatmaktadır. Bu dergilerde yazı ve şiir ya-
zan genç kalemler aynı zamanda okullarını da 
tanıtmaktadırlar. Ayrıca Mehmet Vehbi Bolak 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2018 
eğitim öğretim yılından itibaren “Gazetecilik 
Alanı-Yazılı Basın Muhabirliği Dalı”nda eğitim 
vermeye başlamıştır.
 Geçmişten günümüze yerel gazetecilik, 
ilimizde halkı bilgilendirmeye devam etmektedir. 
 

Görsel 5.100: Geçmişte basılan yerel gazete örnekleri

Görsel 5.99: Okul dergileri

Görsel 5.101: Okul gazeteleri



164

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Balıkesir’in genç bir habercisi olsaydınız Balıkesir’i ziyarete ge-
len Mustafa Kemal Atatürk’e neler sormak isterdiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2: Aşağıda verilen işlem basamaklarına uygun bir şekilde haber 
özelliği taşıyan bir gazete sayfası tasarlayınız.

 ► Örnek gazete haberlerini inceleyiniz. 
 ► Bir konu belirleyiniz.
 ► Sayfaya eklenecek uygun metinleri inceleyiniz ve seçiniz.
 ► Metne uygun görselleri seçiniz.
 ► Sayfa düzeni planı hazırlayınız.
 ► Metinleri ve görselleri yerleştiriniz.
 ► Habere uygun başlık seçiniz.

........................ GAZETESİ
YAZAR: ......      TARİH: ............

S E N İ N  G A Z E T E N
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi müzik türlerini dinlemeyi seversiniz? Söyleyiniz. 
2. Bildiğiniz türküler nelerdir? Söyleyiniz.

BALIKESİR’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ 

 Balıkesir, birçok kültürel yapıya ev sahipliği yaptığı için müzik kültürü zengindir.
 Halk müziği; yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan ku-
şağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türüdür. Balıkesir Halk Müziği tür-
leri “barana, güvende ve zeybek havaları” olarak çeşitlenebilir. 
 Dursunbey ilçesinde görülen barana havası, her yıl hasat bitiminde eylül ortası 
veya ekim başı gibi başlayıp Hıdırellez’e kadar devam eder. Köy ezgilerinde zeybek motif-
lerine, dağlık bölgelerde ise barana ağzı adı verilen türkülere rastlanmaktadır. Topluluk adı 
olarak kullanılan barana kelimesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde gezek, oturak, sıra ge-
cesi ve şeker bağlaması gibi adlarla sürdürülen geleneklerle benzerlikler göstermektedir. 
Baranada amaç,  gençlerin kendilerini eğitmeleridir. Daha sonraları toplumsal değişimlerin 
etkisiyle eğlence ön plana çıkmıştır.
 İkili güvende, sadece iki kişi tarafından oynanan hareketli bir oyundur. Belirgin fi-

gürleri dönme ve çökmelerdir. Bu oyun, boy ve kabileler arasında yapılan mücadelelerde iki tarafın en 
güçlü savaşçılarının karşılaşmasını temsil eder. Oyuna başlamadan önce müzik eşliğinde kısa bir gezinti 
yapılır.
            Zeybekler, 19. yüzyıl başından başlayarak bölgenin sosyal ve kültürel yapısına yön vermiş; müzik, 
halk dansları ve giysi geleneğinin temelini oluşturmuşlardır. Zeybek oyunlarının birçoğu tek kişilik ve do-
ğaçlama olarak sergilenir. 

Görsel 5.102: Zeybek oyunu Görsel 5.103: İkili güvende oyunu 
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Görsel 5.104: Halk oyunları ekibi

 Türküler, sözlü halk edebiyatının temel kaynağı olan mânilerin ezgili hâlidir. Diğer yörelerde olduğu 
gibi Balıkesir’de de türküler genel olarak dörtlüklerden oluşur. Türküler; ayrılık, sevgi, özlem ve gurbet gibi 
temaları işler.

Yörenin başlıca türküleri; 
 ► Edremit’in Gelini, 
 ► Akpınar Yapısına, 
 ► Evlerinin Önleri Sarı Karınca, 
 ► Azime Türküsü, 
 ► Ninna Ninna, 
 ► Kayalcanın Daşları, 
 ► Hatçam Çaylar Yaptın Mı, 
 ► Entarisi Damgalı, 
 ► Mendili Oyaladım, 
 ► Al Geydim Alsın Diye, 
 ► Ayva Çiçek Açmış, 
 ► İki Keklik, 
 ► Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı, 
 ► Kurban Olam Kalem Tutan Ellere.

Nina Türküsü (Kayalar/Balya)

Aşağı mahallede yılan
Yukarı mahalleyi dolan
Al beygirin üstünde
Terlemiş güzel oğlan
Nina nina nirina...

Kayalardır köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur böyle huyumuz
Nina nina nirina...

Ekinler orak oldu
Yakınlar ırak oldu
Gitti yarim gelmedi
O bana merak oldu
Nina nina nirina...

Kaynak Kişi: Mürşide DAĞLI



167

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Öğretmeninizle sınıf korosu oluşturarak yörenize ait türküleri 
seslendiriniz.

ETKİNLİK 2: Balıkesir’e ait bir türkünün hikâyesini yazıp sınıfta arkadaşlarınız 
ile paylaşınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerde düzenlenen festival ya da şenliklerden hangilerine katıldınız? Söyleyiniz.

BALIKESİR’DE ÖNEMLİ GÜNLER 

 Gelenekselleşmiş olarak belirli gün ve tarihlerde yapılan, toplum yaşamının değerli yönlerini vur-
gulamakta olan şenlik, sanat günleri ve festivallerin; şehirler üzerinde ekonomik, kültürel, çevresel ve 
sosyal katkıları vardır. Balıkesir ve ilçelerinde yıl boyunca çeşitli festival, sanat günleri ve şenlikler düzen-
lenmektedir.

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm 
Festivali

Görsel 5.105: Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali afişleri

 Kuşcenneti Millî Parkı’nın geniş kitlelere ta-
nıtımının yapılabilmesi ve çevre kirliliği nedeniyle 
karşı karşıya kaldığı tehlikelere kamuoyunun dik-
katinin çekilmesi amacıyla yapılmaktadır. Festival, 
1987 yılından bu yana haziran ayının ilk yarısında 
gerçekleştirilmektedir. Festivalde paneller, sergiler, 
tiyatrolar, halk oyunu gösterileri ve festival koşusu 
gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
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Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

 Ata yadigârı olan güreşi, yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılarıyla temsil eden Kurtdereli 
Mehmet Pehlivan, hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde örnek bir sporcu olmuş-
tur. Kurtdereli Mehmet Pehlivan; Fransa, İngiltere ve ABD’de büyük başarılar kazanmış ve dünya şam-
piyonluğu elde etmiştir. Dünya spor tarihinde önemli bir yeri olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın adıyla 
1961’den beri yağlı güreşler, Kurtdere Mahallesi’nde yapılmaktadır.

Görsel 5.106: Geleneksel Kurtdereli Güreşleri afişi

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat 
Festivali

 Sındırgı’nın kurtuluş günü olan 3 Eylül tarihinde başlayan festivalde halk, asırlık yöntemlerle ha-
zırlanmış tamamı el yapımı halılarını sergiler. Festivalde; sergiler, halk oyunu gösterileri, yağlı pehlivan 
güreşleri ve ata sporumuz olan atlı cirit gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Ayvalık Kültür Sanat Günleri

 Her yıl eylül ayının ilk haftası düzenlenmekte olan Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri’nde müzikten 
edebiyata, söyleşiden resim ve fotoğraf sergilerine, tiyatrodan dans gösterilerine, atölye çalışmalarından 
panellere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Görsel 5.107: Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali afişi
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Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası
   Türk edebiyat tarihinin önde gelen isimlerinden Ömer Seyfettin anısına memleketi Gönen’de, 
her yıl 6-11 Mart tarihleri arasında Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası düzenlenmektedir. Bu haftada; 
halk oyunu gösterileri, şiir dinletisi, konserler, tiyatro oyunları ve Ömer Seyfettin adına düzenlenen anma 
toplantısı, hikâye yarışması, satranç turnuvası gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Görsel 5.108: Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve 
                      Sanat Haftası afişi

Görsel 5.109: Ömer Seyfettin Meydanı/Gönen

Burhaniye Deve Güreşleri
 Türkiye’nin en önemli deve güreşi organizasyonundan biri olan Burhaniye Deve Güreşleri’nin en 
az yüz yıllık geçmişi bulunmaktadır. Burhaniye’nin geleneksel deve güreşleri, her yıl aralık ya da ocak ay-
ları içerisinde gerçekleşmektedir. Kültürümüzün özgün bir parçası olan deve güreşleri, Burhaniye halkı ve 
konuklar tarafından izlenmektedir.

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali

Görsel 5.110: Bisiklet turu afişi

 Ülkemizden Avrupa Birliği tarafından tescillenmek 
üzere başvurusu yapılan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye 
girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı olmuştur. 
Ayvalık zeytinyağının kalitesini dünyaya tanıtmak için 2004 
yılından bugüne ekim ayı içerisinde Ayvalık Uluslararası 
Zeytin Hasat Festivali düzenlenmektedir. 

 Festival kapsamında sergi, söyleşi, yürüyüş, koşu, 
panel, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü, tekne turu, halk 
oyunları, konser, bisiklet turu gibi etkinlikler gerçekleştiril-
mektedir. Ayrıca festivalde üretici ve tüketicinin bir araya 
gelebildiği zeytinyağı pazarı kurulmaktadır.  



171

  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

Balıkesir’in Kurtuluş Günleri
 Kuvayi Milliye şehri Balıkesir ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günleri eylül ayı içerisinde 
farklı günlerde kutlanmaktadır. Kutlamalar çerçevesinde her ilçe; şiir dinletisi, halk oyunu gösterileri, yağlı 
güreşler, tüm şehitler anısına yapılan kortej yürüyüşleri, yarışmalar, konserler, film gösterimleri, yiyecek 
içecek ikramları gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. Tülütabak gösterisi, kentin kurtuluş günlerinin önemli 
bir sembolüdür.

BİGADİÇ
4 EYLÜL

KEPSUT
5 EYLÜL

SUSURLUK
5 EYLÜL

BALIKESİR
6 EYLÜL

GÖMEÇ
3 EYLÜL

GÖNEN
6 EYLÜL

SAVAŞTEPE
6 EYLÜL

İVRİNDİ
7 EYLÜL

BURHANİYE
8 EYLÜL

EDREMİT
9 EYLÜL

HAVRAN
8 EYLÜL

MANYAS
14 EYLÜL

AYVALIK
15 EYLÜL

BANDIRMA
17 EYLÜL

ERDEK
18 EYLÜL

DURSUNBEY 
3 EYLÜL

SINDIRGI
3 EYLÜL

BALYA
6 EYLÜL
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Aşağıdaki festivallerden hangisine katılmak istersiniz? Nedenlerini 
yazınız.

 ► Burhaniye Deve Güreşleri
 ► Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali
 ► Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali
 ► Ayvalık Kültür Sanat Günleri
 ► Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali
 ► Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
 ► Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası

ETKİNLİK 2: İlimizde düzenlenen festival ve şenliklere ait afişleri inceleyiniz.
Özgün bir festival ya da şenlik afişi tasarlayınız.

........................ FESTİVALİ
YER: ......               TARİH: ............

D A V E T L İ S İ N İ Z
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlgilendiğiniz spor dalları nelerdir? Söyleyiniz.
2. İlimizde çocuk ve gençlere yönelik hangi faaliyetlerin yapılmasını istersiniz? Belirtiniz.

BALIKESİR’DE ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLANAN 
SOSYAL YAŞAM İMKÂNLARI 

Görsel 5.111: Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı

  Balıkesir’de çocukların, gençlerin daha sağ-
lıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için birçok imkân su-
nulmaktadır. 
  Belediyeler, kaymakamlıklar, millî eğitim 
müdürlükleri, halk eğitim merkezleri ve bazı özel 
kurumlar tarafından kurslar düzenlenmektedir. Bu 
kurslarda gençlere spor faaliyetleri, müzik eğitimi ve 
mesleki eğitim alanlarında birçok imkân sunulmak-
tadır. 
  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı engelleri aşmak isteyen 
gençlere önemli bir hizmet sunmaktadır.

Görsel 5.112: Turnuva afişi

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülü-
ğünde; Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve 
İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği 
sözleşmesi ile 2011 yılından bu yana “Mahalle Ligi 
Futbol Turnuvası” sürdürülmektedir. “İmkân Bizden 
Oynamak Sizden” sloganıyla düzenlenen turnuva 
ile 20 ilçe ve 1130 mahalleden yaklaşık 25 bin ço-
cuk ve gencin spor yapması hedeflenmiştir.  
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 Balıkesir’deki imkânları değerlendirerek dünya çapında sportif başarı elde eden gençlerimiz, aile-
lerinin olduğu kadar kentimizin ve ülkemizin de gurur kaynağı olmaktadır. 

2018-2019 Uluslararası Alanda Başarı Gösteren Sporcularımızdan Bazıları
2018 İNAS Dünya Atletizm Şampiyonası 400 m 1’incisi Özel Sporcular Sevim DEMİRCAN

2018 Avrupa Bilek Güreşi Genç Bayanlar 55 kg Şampiyonu Vücut Geliştirme Didem ÇELİK

2018 İNAS Dünya Atletizm Şampiyonası 1500 m Dünya 
1’incisi-800 m Dünya 2’ncisi

Özel Sporcular Muhsine GEZER

2018 Çocuk Fitness Dünya 2’ncisi Jimnastik Süleyman Kaan GÜRCAN

2018 Avrupa Kupası 2’ncisi Muaythai Fetih ERDOĞAN

2019 Antalya Uluslararası Open 1’incisi Tekvando Gülcan AYDIN

2019 Ümitler Dünya Şampiyonu Judo Habibe AFYONLU
 
 2019 yılı verilerine göre Balıkesir’de 849 okul, 8.368 derslik, 184.569 öğrenci ve 13.669 öğret-
men bulunmaktadır. Balıkesir’de derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’dur. Eğitim hizmetlerinin herkese 
ulaşması için Balıkesir’de belediyeler, kaymakamlıklar ve millî eğitim müdürlükleri birlikte çalışmakta ve 
önemli hizmetler vermektedir.

               İlimizde eğitim kalitesini artırmak amacıyla Balıkesir 
Valiliği öncülüğünde, 14 bin eğitimciyle BENGİ (Balıkesir Eği-
timde Niteliği Geliştirme ve İzleme) projesi yürütülmektedir. 
Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında yapılan bütün çalış-
malar değerler eğitimi ile ilişkilendirilmektedir. Öğrencilere 
okuma alışkanlığı kazandırmak, projenin önemli hedeflerin-
den biridir. 

             Ayrıca Balıkesir Zekâ Oyunları Turnuvası, Balıkesir Çocuk Sanat Festivali, 
Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın, vb. ilimizde eğitim ve sanat alanlarında 
yapılan etkinliklerden bazılarıdır. 

Görsel 5.114: “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesine katılan çocuklar

Görsel 5.113: Balıkesir Çocuk Sanat Festivali afişi
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Görsel 5.115: Mobil özel eğitim aracı

 Ağır düzeyde özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci, Türkiye’de 
bir ilk olarak “Mobil Özel Eğitim Aracı” ile RAM uzmanları tarafından Balıkesir’de gerçekleştirilmeye baş-
lanmıştır. Böylece, Rehberlik Araştırma Merkezine giden ağır düzeyde özel gereksinimli, sürekli hastalığı 
olan öğrenciler ve ailelerinin karşılaştıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal zorluklar en aza indirilmektedir. 
“Mobil Özel Eğitim” projesi,  Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hâlen yürütülmektedir. 
 Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği piknik, 
spor etkinlikleri ve eğlenceler ile öğrenciler bir araya gelmektedir. Ayrıca ilimiz halk eğitim merkezlerinde 
zorunlu eğitim çağı dışına çıkan ve özel gereksinimi olan bireylere mesleki terapi amaçlı beceri geliştirici 
kurslar açılmaktadır.
 Balıkesir’de çok sayıda çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Balıkesir’in en büyük çocuk oyun alan-
larından olan Çocuk Köyü; 17 m yüksekliğinde bir yapıya sahiptir. Söz konusu tesis, tranbolin parkuru ve 
17 şişme oyun alanı ile 2-18 yaş grubunda bulunan çocuklara yönelik olarak hazırlanmıştır. 600 çocuk 
kapasitesi ile ülkemizin sayılı oyun alanlarındandır.

Görsel 5.116: Çocuk Köyü/Karesi
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1:  Özel gereksinimli arkadaşlarınızın okul yaşantılarını kolaylaştırmak 
için okulunuzda hangi çalışmalar yapılmaktadır? Sizce okulunuzda yapılan bu 
çalışmalara neler eklenebilir? Açıklayınız.

ETKİNLİK 2: Bir şehir hayal ediniz. Hayal ettiğiniz bu şehirde spor, sanat, 
kültür ve eğitim alanlarında hangi imkânların sunulmasını istersiniz? Aşağıda 
size ayrılan alanlara yazınız ve sunulacak imkanlaran bir tanesi ile ilgili afiş 
tasarlayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Geleneksel ve güncel spor dallarından bildiklerinizi söyleyiniz.

BALIKESİR’DE GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR DALLARI
 Ülkemize ait geleneksel spor dalları; cirit, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik, 
atlı okçuluk, atlı kızak ve geleneksel kızaktır. İlimizde yapılan geleneksel sporlar; atlı cirit, rahvan binicilik, 
atlı okçuluktur. İlimizde yapılan güncel sporlardan bazıları ise; futbol, basketbol, boks, güreş, hentbol, 
tenis, judo, tekvando, atletizm, kick boks, eskrim, okçuluk, yüzme, triatlon ve masa tenisidir. 
 Geleneksel ve güncel spor dallarında birçok sporcu ilimizde yetişmiştir. En çok sporcunun yetiş-
tiği branşlar; satranç, tekvando, güreş, futbol, basketbol ve halk oyunlarıdır. İlimizde 279 spor kulübüne 
üye, çeşitli branşlarda lisanslı sporcular bulunmaktadır.

Geleneksel Spor Dalları
Atlı Cirit

Görsel 5.117: Atlı cirit 

 Atlı cirit sporu, iki takımdan bir atlının öne çıkıp alay dura-
ğındaki (oyuncuların beklediği yer) rakip takım oyuncularından 
birine ciridini fırlatmasıyla başlar. Ciridini savurmasının ardından 
kendi dizisine (sırasına) dönen sporcuyu, karşı tarafın oyuncusu 
hızla takip eder ve ciridini savurur. Ciridi isabet ettirebilen oyun-
cular takımlarına puan kazandırır. Rakibinin önünü kesip ona ci-
ritle vurma imkânı varken vurmayıp bağışlayan sporcu puan ka-
zanır. Bu davranış atlı cirit sporunun, sporla erdemin bütünleştiği 
asil bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
   Bu geleneksel sporu sürdürmek amacıyla ilimizde atlı cirit 
spor kulüpleri bulunmaktadır.

Rahvan Binicilik

Görsel 5.118: At biniciliği

 Atlar kendilerine özgü yürüyüş şekilleri olan hayvanlardır. 
Bazı atlarda doğuştan bulunan ya da sonradan öğretilebilen yü-
rüyüş şekline rahvan yürüyüş denir. 
 Günümüzde rahvan at yetiştirme geleneği Anadolu’da de-
vam etmekte ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 
bünyesinde rahvan at yarışları düzenlenmektedir. Birçok ilçemiz-
de her yıl rahvan at yarışları düzenlenmektedir. Bigadiç ilçemizde 
de 47 senedir bu yarışlar yapılmaktadır.
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Atlı Okçuluk

Görsel 5.119: Atlı okçuluk

 Günümüzde atlı okçuluk müsabakaları “Tabla bendi (Türk 
Parkuru)” ve “Kabak bendi” olmak üzere iki çeşittir.  Tabla ben-
dinde farklı mesafelerdeki üç hedef, okla vurulur. Kabak bendin-
de kikaç ve kabak olmak üzere iki hedef vardır. Kikaç hedefi yer-
de, kabak hedefi yukarda bulunmaktadır. Kabak atışı ise atlı 
okçunun, hedefe doğru dörtnala giderken atının boynuna yattık-
tan sonra yukarıya dönerek yaptığı atışın adıdır.
 İlimizde bu geleneği sürdürmek amacıyla atlı okçuluk ku-
lüpleri bulunmaktadır. Bu kulüplerde 50’ye yakın lisanslı sporcu-
muz vardır. Her kulübün kendine ait sahası mevcuttur.

 Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde düzenlenen 2019 yılı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda ilimiz 
sporcularından Şevket Sarıdemir birincilik kazanmıştır.

Güncel Spor Dalları

 İlimizdeki bazı güncel spor dalları şunlardır:

 ► Futbol
 ► Halter
 ► Tekvando
 ► Yüzme
 ► Halk Oyunları
 ► Basketbol
 ► Tenis
 ► Atıcılık

 ► Triatlon
 ► İzcilik
 ► Hentbol
 ► Kick Boks
 ► Atlı Binicilik
 ► Masa Tenisi
 ► Boks
 ► Oryantiring

 ► Muaythai
 ► Eskrim
 ► Yüzme
 ► Jimnastik
 ► Judo
 ► Atletizm
 ► Badminton
 ► Okçuluk

 Balıkesir’de 44 branşta spor faaliyeti aktif olarak yapılmaktadır. Sporcu öğrenciler, bazı branşlarda 
il seçmeleri, mahallî ligler ve üst ligler olmak üzere çeşitli kategorilerde ili temsilen müsabakalara katılmak-
tadır. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri 
gençlik merkezleri bazı ilçelerimizde mevcuttur. 

 Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeler gereği yapılan 
ve devam eden projeler şunlardır:

 ► Yüzme Bilmeyen Kalmasın                                                                                                                        
 ► Sporda Yetenek 10’la Gelecek                                                                                                                                     
 ► Okul Sporları Faaliyetleri
 ► Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi   
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 İlimizin futbol takımı Balıkesirspor, 1966 yılında kurulmuştur. Takımın temsilî renkleri kırmızı-beyaz-
dır. Balıkesirspor, maçlarını 13.732 kişilik Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynamaktadır. 
 Bandırmaspor da ilimizi temsil eden önemli bir futbol kulübüdür. Bandırmaspor maçlarını 12.725 
kişilik Bandırma Onyedi Eylül Stadyumu’nda oynamaktadır. 
 İlimizde çeşitli liglerde mücadele eden basketbol ve voleybol takımları da bulunmaktadır. 
 Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
anısına şenlik ve yağlı güreşler başlatılmıştır. Şenlik ve yağlı güreşler, sürekli yenilenerek günümüze kadar 
gelmiştir. Her yaz yapılan Kurtdereli Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonların-
dan biridir.
 İsmail Akçay, Mexico City 1968 Olimpiyatları’nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tari-
hine geçen unutulmaz bir sporcudur. Adına ilimizde İsmail Akçay Yol Koşusu düzenlenmektedir. Bu koşu 
2009 yılından itibaren geleneksel hâle getirilmiştir.

Görsel 5.120: İsmail Akçay Yol Koşusu
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ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 1: Bir spor dalı belirleyiniz. O spor dalında ilimizi temsil ettiğinizi 
ve birinci olduğunuzu düşününüz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek isteyen 
muhabire neler söylersiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2: Güncel spor dallarından bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz spor dalını 
anlatan bir görsel tasarlayınız.
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  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALIKESİR

Saat Kulesi

Karesi Türbesi
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  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

Eski Balıkesir Lisesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi

Ali Hikmet Paşa Meydanı
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  ÜNİTE 5             Şehrimde Ben

BALIKESİR’DE;
Şeytan Sofrası’nda özçekim yapmadan,
Tarihî Şadırvan’ı görmeden,
Cunda Adası’nda gün batımını izlemeden,
Zeytinyağı almadan,
Ayvalık tostu yemeden,
Taksiyarhis Kilisesi ve Saatli Cami’yi gezmeden,
Ayvalık lor tatlısını tatmadan,
Balya pekmezinin tadına bakmadan,
Kadıköy Kalesi’ne çıkmadan,
Kuşcenneti Millî Parkı’nı gezmeden,
Daskyleion Antik Kenti’nde fotoğraf çekmeden,
Bandırma Müzesi’ni gezmeden,
Bigadiç güveci ve helvasını tatmadan,
Ören Sahili’nde denize girmeden,
Ametist taşından yapılmış aksesuarları almadan,
Suçıktı’yı gezmeden,
Kaz Dağları’nda doğa yürüyüşü yapmadan,
Hasanboğuldu’nun hikâyesini dinlemeden,
Sütüven Şelalesi’ni görmeden,
Akçay Kordon’da yürüyüş yapmadan,
Sarıkız etkinlikleri ile zeytin ve turizm festivallerine katılmadan,
Altınoluk Mahallesi’nde yeşille maviyi iç içe görmeden, 
Kyzikos Antik Kenti’nin tarihi değerini fark etmeden,
Kocaseyit Anıtı’nda Kocaseyit’in kahramanlık hikayesini dinlemeden,
Terzizade Konağı’nda gezmeden,
İnönü Mağaraları’na girmeden,
Mahallî yağlı güreşlerini seyretmeden,
Çömlek ve tahta kaşık almadan,
Yoğurt ve kelle peynirinin tadına bakmadan,
Avşa ve Paşalimanı Adaları’nda gün batımını izlemeden,
Höşmerim tatlısı yemeden,
Yağcıbedir halısını görmeden,
Çam kolonyası almadan,
Bol köpüklü ayran içmeden,
Değirmen Boğazı’nda mangal yapmadan, 
Zağnos Paşa Camisi’ni ziyaret etmeden, 
Kuvayi Milliye Müzesi’nin tarihî değerini fark etmeden,
Saat Kulesi’ni görmeden,
Susurluk tostu yemeden,
DÖNMEYİN...
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	 Merhaba	Arkadaşlar,
 Balıkesir’imizi daha iyi tanımanız ve ailenize, arkadaşlarınıza, 
çevrenizdeki herkese en iyi şekilde tanıtmanız için başladığımız ke-
yifli yolculuğumuzun sonuna geldik. 

 Sizinle tanıştığımızda yüzyıllardır barışın simgesi ve sağlık muci-
zesi olarak bilindiğimden bahsetmiştim. Bu güzel özelliklerimin devam 
etmesi için, Balıkesir’imizin ve ülkemizin geleceği olan sizlerden bir-
kaç isteğim olacak...

 ►  Canlıları ve doğayı her zaman sevin. 

 ►  Bütün canlıların sevilmeye ve korunmaya her zaman ihtiyacı ol-
duğunu, sizlerin de doğanın bir parçası olduğunuzu unutmayın.

 ►  Merak etmekten, araştırmaktan, denemekten, öğrenmekten ve 
kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin.

 ►  Yardımsever ve iyi kalpli olun. İyiliğin her zaman kazandığını 
unutmayın.

 ►  Sanata ve spora önem verin, yeteneklerinizi keşfedin ve geliş-
tirin.

 ►  Kitapların hayal gücümüzü geliştirdiğini ve bizi başarıya götür-
düğünü unutmayın, çok okuyun. 

       Hoşça	kalın...
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