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Bu kitapta Aksaray yöresinin tarihini, kültürünü, turizmini.örf ve adetl;~;{::i
tanıtmaya çalıştım.
Aksaray tarihi, ilk çağlardan itibaren başlar. Şehir ilk çağlardan bu yana
iskana ve istilaya uğramıştır. Dönem dönem isim değişikliğine uğramıştır.
Kapadokya Krallığı zamanında "Garsaurua", yine bu dönemde Kral
Archalais kendi adını vermiş "Archalais" yada "Colonia Archalais" olmuş, II.İz
zed-din Kılıçarslan "Aksara" adını vermiş daha sonra "Cappadocia", "Dar-üz
Zafer", "Dar-üs Süleha", "Ah Saray", son olarak Aksaray olmuştur,
Aksaray büyük bir şehir olmamakla birlikte tarihi eserleriyle, camileriyle,
türbeleriyle, han ve hamamlarıyla, kiliseleriyle tarihi şehir niteliğindedir.
Aysel Yörük
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SUNUŞ
"Bu şehirde yedi binden fazla Allah'ın büyük evliyaları olduğu tevatürle
sabittir."
Tezimin çalışma aşamasında bana yardımları olan Belediye Başkanı Osman
Ertuğrul'a, Kültür ve Turizm Bakam ve üyelerine ve manevi yardımlarını
esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkam sayın Doç.
Dr. Bülent Yorulmaz'a saygı ve teşekkürlerimi bildiririm.
Aysel Yörük
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I.BÖLÜM
İL'İN KİMLİGİ
I.AKSARA Y'IN TARİHÇESİ

ı.cıatş
İnsanoğlunun varlığı milyonlarca yıl öncesi ile ifade edilmektedir. Bu
milyonlarca yıl süren devrelere "PREHİSTORİC" devirler adı verilmektedir. Yazı
bilinmediğinden o günlerden bize çok net bilgiler kalmamakla birlikte, yapılan
kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bulgularda bazı bilgiler elde edilerek,
yaşantılar hakkında fikirler ileri sürülmektedir.
Anadolu'nun Prehistoric Devirleri şöyle incelenmektedir:
Taş Devirleri
Kalkolitik (Geçiş) Devirleri
Maden Devirleri
Taş Devirleri: Taş Devirlerini üç kısımda inceleriz: Paleolitik devirler,
Mezaolitik devirler, Neolitik devirler.
a-Paleolitik

Devirler:

(M.Ö

1.000.000-12.000)

yılları

arasında

tarihlenmektedir. Yontma taş devri dediğimiz bu devrin Alt Paleolitik safhasında
insanlar buldukları meyveleri, bitkileri, bitki köklerini toplarken, çevrelerindeki
hayvanları avlamışlardır. Nehir kıyılarında küçük gruplar halinde yaşamışlardır.
El baltaları kullanmışlardır. Orta Paleolitik. safhada, önce sıcak, sonraki
zamanlarda çok soğuk bir iklimin sürdüğü, insanların mağaralara sığındıkları,
kemikten aletler yaptıkları görülmektedir. Üst Paleolitik safhada ise, iklim yine
çok soğuktur. İnsanlar hala mağara ve kaya sığınaklarda yaşamaktadırlar. Kemik,
çakmaktaşı ve diğer sert taşlan işlemişlerdir. Bu safhada avcılık çok gelişmiştir.
Antalya , Adıyaman mağaralarında bulunan boyalı resimlerden, o çağın av
metotları, kullanılan

silahlar, avlanan hayvanlar hakkında bilgiler elde

edilmektedir.
b-Mezaolitik Devirler: (M.Ö 12.000- 8.500) yılları tarihlenmektedir. Bu
devirde insanlar artık üretim ekonomisine geçiş ara dönemini yaşamaktadırlar,
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Yabani tahıl ürünleri ekimi yapılmaktadır. Avcılık yanında koyun, keçi gibi bazı
hayvanlar evcilleştirilmiştir.
çakmak

taşından

yapılan

Kısmen yerleşik hayata geçilirken, doğal camdan,
aletlerle

tahıl hasadı

yapılmıştır.

Kemikten

ve

boynuzdan çakılar, orak bıçaklar kullanılmıştır. Antalya, Ankara yerleşim yerleri
bu devre ait zengin· kaynaklara sahiptir. Bu devirde at, manda, geyik, köpek,
koyun, dağ keçisinin

varlığı yanında,

su kenarlarındaki

yerleşim

yerlerinde

bulunan çakmaktaşı ve kemikten yapılmış oltalar, balık avcılığı yapıldığını da
göstermektedir.
c-Neolitik Devirler: (M.Ö 8.500-5.400) yılları arasında tarilılenmektedir.
Yeni Taş devri diye adlandırılan bu çağ: Akeram.ik(çanaksız-çömleksiz)Neolitik
Safha (M.Ö 8.500-6.500), İlk Neolitik Safhada (M.Ö 6.500-5.600), Son Neolitik
Safha (M.Ö 5.600-5.400) olmak üzere üç safha incelenmektedir. Bu devirde iklim
belli bir istikrara
7.500)'e

kavuşmuş,

doğru hayvancılığa

düzenli

yağmurlar

ve besin üretimine

başlamıştır.

İnsanlar

(M.Ô

geçmiştir. İlk üretime geçiş

yapılan bölge Anadolu, Yakındoğu Asya' dır.
Neolitik devirde ekim-dikim yapılan alanların hemen yakınlarında yerleşim
merkezleri kurulduğu görülmektedir.

Tarım, hayvancılık ve endüstride üretime

geçilmiştir.

kemikten

Obsidiyen,

sileks

ve

yapılan

aletlerle

dokumacılık

yapılmıştır. Pişmiş topraktan çanak- çömlek yapılmıştır. Çanak-çömlekten önceki
safhaya Akeramik Neolitik Safha. adı verilir. Anadolu' da bu dönemde görülen
yerleşim merkezleri birer şehir hüviyetindedir.

Akeramik safhaya ait Aksaray,

Karaman, Burdur, Diyarbakır; ilk neolitik. safhaya ait Burdur, Tarsus merkezleri
bize hemen hemen net bilgiler ulaştırmışlardır.
Dünyanın en eski duvar resimlerine

Çatal Höyük' de rastlanılmıştır.

Bu

resimlerde av, ölü törenleri, tabiat sahneleri, geometrik tekstil motifleri konu
olarak seçilmiştir.

Resimlerde,

başsız

insan cesetleri,

bunları

akbabalar, akbabaları kovalamak isteyen elinde saban taşı
şehrin arkasında patlayan bir yanardağ bulunmaktadır.
irtibattan

dolayı, bu yanardağın

Hasandağı

gagalayan

iri

bulunan bir insan,

Çatal Höyük ile coğrafi

olması muhtemeldir.

Aksaray' da

yapılan kazılarda kumaş parçalan, beyin ameliyatı yapılmış kafatasları bulunması
yörenin neolitik döneme ait önemli belgeleridir.
Kalkolitik
tarihlenmektedir,

Devirler:

Kalkolitik

Çağ (M.Ô 5.400-3.200/3.00)

Bu çağda insanlar madenleri işlemeye başlamışlardır.

arasında
Burdur,
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Konya, Karaman, Yozgat, Çorum' da Kalkolitik Çağ' a ait şehir kalıntıları ve
çeşitli eserler elde edilmiştir.

Maden Devirleri: Maden Devirleri (M.Ö 3.200/3.000-1.200) yılları arsında
yaşandığı kabul edilmektedir. Tunç Çağı farklı kültürlere sahne olduğundan üç
devrede incelenmektedir. İlk Tunç Çağı'nda Anadolu'da altın ve gümüş
alaşımından elektron elde edilmiştir. Demir hariç bütün madenler atölyelerde
işlenmiştir. Bu çağda toplumsal bir organizasyon; küçük beyliklerin, krallıkların
kurulduğu feodal bir sistem ortaya.çıkmıştır.
Aksaray, Kayseri, Eskişehir, Ankara, Çorum, Yozgat ve diğer yörelerdeki
yerleşim merkezleri İlk Tunç Çağma ait örnekler vermektedir. Truva, Alaca
Höyük, Alişar gibi yerleşim merkezleri bu çağın en gelişmiş şehir ve şehir
yapılarına sahiptir. Acem Höyük ise, son yıllarda elde edilen bilgiler, bu
merkezlerle aynı kültüre ve devreye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle
Alişar .ve Alaca Höyük'te elde edilen seramiklerle Acem Höyük seramikleri
arasındaki benzerlikler buralarda Assur Ticaret Kolonileri devrinin yaşandığını
göstermektedir. Assurlu

tüccarlar Anadolu'ya yazıyı getirmeleri ile birlikte

Anadolu "Prehistoric" devirlerden çıkmış, tarihi devirlere girmiştir. Alişar,
Hattuşaş, Çatalhöyük tabletler ve henüz kazı safhasında olmayan Orta
Anadolu' daki ören yerleri, tarihin akışım değiştirecek bilgi ve belgeleri hala
koynunda saklamaktadır.
Tarih Öncesi Devirler
Aksaray tarih öncesi çağlarda ( M.Ö 8.500-5.400) yıllarında, son yıllarda
Aşık Höyük kazılarında elde edilen bilgilerden (M.Ö 7.000) yıllarında meskun
olduğu anlaşılmaktadır. Çevre iller Konya, Yozgat v.b yerlerde ve ilim sınırları
içindeki (Aşıklı Höyük ve Acem Höyük) örenlerinde yapılan kazılarda elde edilen
buluntular, tarih öncesi çağlara ait ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Neolitik çağın , Akeramik saflıasına (M.ÖS.500-5.400) ait olan Aşıklı
Höyük'de bulunan evler, av aletleri, kemik ve tahıl kalıntıları bu dönemin
aydınlatılmasında büyük bilgiler vermektedir. Bu höyükte elde edilecek bilgilerin
genişlemesi,

Anadolu'nun,

Yakındoğu'nıın

ve

dünya

tarihinin

akışını

değiştirecektir.
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Hititler Döneminde Aksaray
(M.Ö 1.800) lerden sonra Anadolu'da tarihte bilinen en teşkilatlı devleti
Hititler kurmuşlardır. Kendilerinden önce Anadolu'da yaşayan Proto-Hititler,
Luwiler, Hurriler ve Pala'ların kültürlerinden etkilenmişlerdir.
Hititler, Orta Anadolu'ya hakim olduklarında Aksaray ve çevresinde de
hüküm sürmüşlerdir. Bunun neticesi ilimiz çevresinde bir çok tarihi kalıntılarda
Hititler hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Aksaray
II. Şuppiluliumma zamanında batıdan gelen Ege Göçleri ile Hitit
İmparatorluk dönemi sona ermiştir. Ancak Hititler Kent Şehir Devletleri (M.Ö
1.200-700) halinde hayatiyetlerini sürdürmüşlerdir. Aksaray yakınlarındaki
Buruşhanda halkı ve tüccarlar, kralları Nurdağan' dan şikayetle Assur kralı U.
Sargon'a

giderler. II. Sargon (M.Ö 722-705) Hitit topraklarına girerek

Buruşhanda'yı alır. Buranın

havasını çok beğenir. Askerlerinin ayaklanması

sonucunda tekrar ülkesine döner. Buruşhanda, bugünkü Yeşilova kasabası ( Acem
Höyük)'dür.
Fricyalılar Döneminde Aks~ay
Frigler, genellikle yumuşak topraklarda delikler ve inler açmışlar, sonra
bunların Üzerlerini mahruti damlarla örtmüşlerdir. Aksaray ve çevresinin arazi
yapısı bu tür kullanıma müsait bir yapıya sahiptir. Ihlara, Bellisırma, Selime,
Yaprak.hisar yörelerindeki mağara mabetlerin bir çoğunun Frie tanrıçası Kybele
için yapıldığı sanılmaktadır.
Lidyalılar Döneminde Aksaray
Lidyalıların da Anadolıı'ya batıdan geldikleri sanılmaktadır. Kralları Krezüs
zamanında Friclerin yaşadıkları topraklara sahip olmuşlardır. Kapadokya

ile

birlikte Aksaray ve yöresi de Lidyalılar yönetimine girmiştir.
Medler ve Persler Döneminde Aksaray
Medler, Kapadokya'ya

kültürlerini ve dini inançlarım da birlikte

getirmişlerdir. Persler de "Zerdüşt" dinini (Ateşperestliği) getirmişlerdir. Selime,
Yaprakhisar, Belisırma ve Ihlara yörelerinde bu dine inananlar olmuştur.
Büyük İskender Zamanında A~~!!Y
Makedonya kralı Büyük İskender (M.Ö 336) 'da tahta oturdu. Asya seferine
giderken Tuz Gölü'nün doğusundan, Eskil taraflarından gitmiştir.
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Kapadokya

o vakitler

Kapodokyalılardaki

Perslerin

İran sevgisini

bir

Satraplığı

(eyaleti)

kırabilmek. için. komutam

idi. İskender
Perodikası

ve

maliyecisi Ömen'i gönderdi. Kapodokya yerlilerinden İran asıllı Arirat (M.Ö 323)
'de "Kapodokya Krallığını" kurdu.(M.Ö

320-319). İki.yılNora'dakaldı.

Kapodokyalılar Zamanında Aksaray
Pers

yönetimine

kadar

Kapodokya

hakkında

kesin

bilgiler

yoktur.

Kapodokyalılar ancak Pers kralı Damatez zamanında ülkelerine hakim olabildiler.
Ariarathes zamanında bağımsızlıklarını ilan ettiler.
Kapodokya

krallığı

zamanında

Aksaray

ve

yöresine

"

Garsaurua"

deniliyordu.
Archalaus 'un Kapodokya kralı olmasından sonra Aksaray ve çevresi önem
kazandı. Archalaus şehri yeniden imar etti ve buraya (Archalais) adım verdi.
Şehir, Türkler tarafından alınıncaya kadar "Archalais" ya da "Colonia Archalais"
olarak anıldı.
Romalılar Zamanın,da Aks~ay
Romalılar,

Kapadokya'yı

ilk

defa

B.

İskender'in

komutanlarından

Selevkuslar'm elinden aldı.
M.Ö. 129'da Kapadokya Kralları, Roma'nm

dostu idiler. Başşehirleri ne

zaman kurulduğu bilinmeyen Mazak.a (Kayseri) idi. Kısa bir süre Tyan'yı geçici
başşehir yaptılar. Krallarına izafeten bu yöre "Özebya" adını verdiler. Aksaray ve
l',PV1"Po.!1

Tyanaya bağlıydı.

Martuk Anman zamanında I. Archalaııs Kapadok'ya kralı oldu. Bu kral son
kralı idi. M.S. 17'de öldü. Tiber, meclisten çıkardığı bir kararla
bir vilayet hükmüne indirdi. Alınan vergiyi de yarı yarıya azalttı,

.l.µ(;I.J.Hı.;~

Roma'hlar,
lr,;:ı:ı,.,:n,

ruhani teşkilatlarda da sürekli değişiklikler yapıyorlardı.

bu değişiklikler sırasında, merkezi Tyana olan Toroslar K.apadokyası

yer aldı.
Helenistik Çağlarda Aksaray
İsa'nın havarilerinden Sen Pol, Filistin'den

Anadolu'ya

geldi.

yaymaya başladı. Romalıların zulmünden ve vergilerinden bıkan
köle haline gelmişti. Bu dini hemen benimsediler. Ürgüp, Göreme, Ihlara,
Selime, Yaprakhisar yöreleri adeta bu dinin merkezleri haline geldi.
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Halk buralardaki mağaralara sığınarak kendilerine barınaklar, mabetler, medfenler
yaptı.
Milan fermam ile birlikte mağaralardaki halk gün yüzüne çıktı. Hasan Dağı
ve çevresinde

kiliseler

yaptılar.

St.Basilus,

Nazianzaslu

Gregorus,

Nyssalı

Gregorus o dönemin ünlü din adamlarıdır.

2. SELÇUKLU
A.Selçuklular

VE OSMANLI DÖNEMİNDE

AKSARAY

Döneminde Aksaray

Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından Selçuklu oğlu Arslan Beygu oğlu
Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Süleyman Şah 1075 yılında
İznik'i

fetih etti. Bu tarih Anadolu

Selçuklu

Devleti'nin

kuruluşu

sayılır.

Süleyman Şah'ın 1086'da ölümü üzerine Kılıçarslan ve Kulan Arslan, Sultan
Melik Şah tarafından

İsfahan'a

götürüldüler.

1086 -

Sultansız olmalarına rağmen devlet dağılmamıştır.
üzerine serbest kalan Kılıç Arslan Anadolu'ya

1092 yılları arasında

Sultan Melik Şah'ın ölümü

döndü, İznik'e gelerek Sultanlık

tahtına oturdu.
Sultan Mesut zamanında devletin merkezi Konya oldu. Devletin sınırları
kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz' e.... batıda İç Batı Anadolu, doğuda ise
İran' a kadar uzanıyordu.
1075 - 1308 yılları arasında 233 sene hüküm süren Selçuklu tahtına 18
sultan çıkmıştır. Bunlarda I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Gıyaseddin Mesut iki
defa tahta çıkmışlardır.
1176'da

Mirya

kefalonda

Haçlı

Ordularını

perişan

etmişler,

1243'de

Moğollara karşı Kösedağ Savaşını kaybederek Türk ve dünya tarihindeki yerlerini
almışlardır.
Aksaray bu büyük devletin tarihinde önemli roller oynamıştır. Türklerin
Anadolu'yu fethe başlamalarıyla birlikte Melik Danışment Ahmet Gazinin bütün
Kapadokya'yı

fethi ile Arshaleis'de

Türklerin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklu

Devleti kurulduğu sıralarda Aksaray bu Beyliğin sınırları içinde idi.
I.Kılıçarslan Dönemi :
Kutalmış oğlu Süleyman Şah' dan sonra Selçuklu tahtına oğlu Kılıç Arslan
geçti. (1092) Haçlılar (1096)'da

Anadolu'ya

saldırdılar. Çok büyük bir kuvvet

karşısında Kılıçarslan İznik' iboşalttı. Bir Haçlı ordusunu Eskişehir yollarında yok
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etti. Ancak
Kılıçarslan

Haçlılar

çok kalabalık

Danışmentlilerden

geliyorlardı.

Melik Gümüştekin

Anadolu

içlerine

çekilen

ile ittifak yaptı. Bir Haçlı

ordusunu Kapadokya içlerinde Hasan Dağı çevresinde yok ettiler.
Bu

zaferden

sonra

Haçlıların

saldırıları

kesildi.

Danışmend

Melik,

Kılıçarslana verdiği sözü tutmadı. Buna içerleyen Kılıçarslan Elbistan, Zabitra'yı
aldı. Danışmendlileri yendi. Archalaus, diğer Danişmendli şehirleri. gibi Selçuklu
hakimiyetine girdi.
Kılıçarslan, Haçlıların eline geçen Çankırı ve ardından Ankara'yı
fetih etti. Ankara'dan

tekrar

sonra Konya üzerine yürüdü. Burayı da alarak kendine

başşehir yaptı. Halifenin daveti üzerine Bağdat seferine çıktı. Ancak Habur
çayından geçerken boğuldu;
I. Melikşah Dönemi
Kılıçarslan'm ölümü üzerine tahta oğlu Melikşah geçti. Ancak Danişmendli
beyliği başında bulunan Emir Gazi Anadolu'da

siyasi üstünlüğü eline almıştı.

Emir Gazi eski topraklarına tekrar hakim olduğundan Aksaray' da yeniden el
değiştirmişti.
I. Rükn-ed-dhı Mesut Dönemi
Emir Gazi'nin kızıyla evli olan Rükn-ed-din Mesut, Danişmendlilerin

de

yardımı ile Konya' da Selçuklu tahtına oturdu. İşlerini yoluna koyduktan sonra
Bizanslılarla

büyük mücadelelerde

bulundu.

l 146'da Konya üzerine yürüyen

Bizans İmparatoru Manuel'i mağlup etti. 1147'de bu defa Alman imparatoru 3.
Konrat komutasındaki bir Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında yok etti. Doğuda
ise Danişmendlilerle mücadele etti. Archalais'i de tekrar aldı. Burayı imar ettirdi.
Burada bir camii yaptırdı. Camii bugünkü.Ulu

Camii yerinde idi. Ulu Cami'de

bulunan minberin oyınalık kısımdaki üç satırlık kitabe de: I. Kılıçarsları'm oğlu
Rum, Ermeni beldelerinin Meliki, din ve dünyanın izzetlusu, feth babası Mesut
zamanında yapılmıştır denilmektedir.
Sulta Mesut hem şehzadeliği, hem de veliahtlığı döneminde Archalaııs'de
çokça oturdu. Ancak şehrin adı Archalaus mi, Garsaura mı olduğu hakkında
kaynaklarda bir belge yoktur.
II. İzz-ed-dia Kıhçarslan Dönemi
I.Sultan Mesut (1155)'de ölünce oğlu.Il. İzz-ed-din.Kılıçarslan

Sultan oldu.
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Il.Kılıçarslan,
Danişmendliler

Danişmend

oğullarından

Kayseri

ve Sivası aldı. Ancak

Şam padişahı Melik-i Adil Nur-ed-din'in

yardımıyla

Sivas ve

Kayseri aldılar. Ancak Kılıçarslan gönlünü bu topraklara kaptırmıştı. Anadolu
birliğini kuracaktı. Aksaray'ı imar ettirdi. (1156) Burada bir kale yaptırdı. Buraya
Azerbaycan' dan alimler, sanatkarlar,
Kervansaray'ım

tüccarlar, mücahitler

getirtti. Kılıçarslan

yaptırdı. Gelenleri civarına yerleştirdi. (Aksaray adı bundan soma

tarihi kaynaklarda "Aksara" olarak anılmaya başlanır)
Aksaray hem bir ilim ve ticaret merkezi hem de askeri bir üs oldu. Nitekim
Danişmend

seferlerinde

Aksaray önemli bir üs oldu.

Kısa sürede Aksaray

üzerinden Danişmendli üzerine yürüyen Kılçarslan gözü olduğu toprakları aldı.
Böylece

devletin

sınırları

genişledi.

Kılıçarslan,

devleti

oğulları

arasında

paylaştırdı. Aksaray ve Sivas tarafını da oğlu Kudduddin Melik Şah'a verdi. En
küçük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'i de veliaht ilan etti.
II. Melik Şah Dönemi
Kılıçarslan,

memleketi

oğulları arasında paylaştırınca

taht kavgaları da

başladı. En küçük oğlu Aksaray ve Sivas Meliki Kııtb-ed-din Melik Şah çok
ihtiraslıydı. · Babası ile arasındaki
civarındaki karşılaşmada

anlaşmazlık

savaşa kadar ilerledi. Kayseri

Melik Şah'ın adamları Kılçarslan'a

karşı durmayınca

Sivas'a geri çekildi. Erzincan Meliki Behram Şah arabuluculuk yaparken Melik
Şah'ı tutuyor ve Vezir ihtiyar-üd-din

Hasan'ı ortadan kaldırmayı düşünüyordu.

Vezir ortadan kaldırılınca Melik Şah Konya'yı aldı. Babasının emirlerini ortadan
kaldırttı, kendisini veliaht ilan etti.
Kılıçarslan Aksaray' da oğlunun tutsağı iken Haçlılar Konya'yı işgal ettiler.
Yaşlı Sultan Konya'yı

ve oğlunu haçlılardan

kurtardı.

Melik Şah bu defa

karşı babasını tahta oturttu. Malatya Meliki Kayser Şah' a baskı
m:ı-n,;ır,;ılr

onu Salahaddin Eyyübi'ye sığınmak zorunda bıraktı. Kayseri'ye, Melik
hücum etti. Bu sırada Sultan Kılıçarslan kaçarak Kayseri kalesine,

ugıwıa.

sığındı. Bu oğlunun baskısı üzerine Ulubatlı küçük oğlu Keyhüsrev'e

.::.1.ı,;ıııuı..

Beklediği neticeyi alamayan Melik Şah Sultanlığını ilan etti.

Keyhüsrev'den gördüğü saygı üzerine onu veliaht ilan eden Sultan, Konya
uz.ı;;;;rnıc;

yürüdü. Konyalılar Sultan'a şehri teslim ettiler. Melik Şah Aksaray'a

Kılıçarslan veliahtı Keyhüsrev ile beraber Aksaray'ı kuşattı. Muharebe uzun
Sultan hastalandı ve kurduğu bu güzel şehirde yaptırdığı dar-üş şitasında
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öldü(ll92). İç organlan bu günkü Kılıçarslan tepesindeki türbesine gömülürken
naaşı Konya'ya götürüldü.
Kılıçarslan hem şehzadeliği hem veliahtlığı hem de Sultanlığı döneminde
birçok şeyler yaptırmıştı. Saltanatına kadar Archalaus olarak anılan şehre, ak
taşlardan yaptırdığı saraydan sonra Aksaray adı verilmiştir. Türk ve islam
kaynaklarında şehir Aksara-Aksara diye ifade edilmeye başlanmıştır. Bundan
başka Ulu Camii yerinde bir cami, Ulu Irmak üzerinde bir köprü, bir şifahane, bir
kervansaray zaviye ve medrese, kışlalar, çarşı ve bedestenler , hamam, Perta
yanında "Eskil-eski il" şehrini kurdu. Konya- Aksaray- Kayseri yolunu açtı.
I.Gıyas-ed-din Keyhüsrev Zamanı
II. Kılıçarslan' ın en küçük oğludur. Babası tarafından Uluborlu Meliki
yapılmıştır. Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasında daima babasının yanında
yer almıştır.
Kutb-ed-din Melik Şah'ın ölümü üzerine diğer kardeşleri taht kavgasına
tutuştuklarından Keyhüsrev Konya tahtına rahat oturmuştur. Muzafferiyye
Medresesi, Muzaffer-üd-din Hangahı, İmadiyye Hangahı, Bedriye Medresesi,
Melikiyye Medresesi.
1.İzz-ed-din Keykavus Zamanı
1. İzz-ed-din Keykavus, 1. Keyhüsrev'in büyük oğludur. 3. Kılıçarslan'ın
ölümünden sonra küçük kardeşi Ala-ed-din Keykubat ile Kayseri'yi muhasara
aldıktan sonra Sultanlığını sağlamlaştırdı. Kayseri 'den Aksaray'a geldi ve
Selçuklu tahtına oturdu.
İzz-ed-din Keykavus'un sultanlığı sırasında İslam aleminin büyük şeyhi,
Ekber Muh-id-din Arabi Ak:saray'a geldi. Mekke'de yazdığı "TercümanEşvak ve Razvat-ül -uşşak" adlı eserini "Feth-üz-zehair V-el-a'laku" adıyla
şerh etmiştir. Aksaray'da medreselerde ders vermiş ve Konya'ya

Sultan II. Keyhüsrev'in ortanca oğludur. Babası ve ağabeyi ile birlikte
gitmiştir. Babası TL Keyhüsrev

Selçuklu sultanı olunca Tokat ve

llişmend yurduna Melik oldu. Aksaray da bu Meliklik sınırlarındaydı. Yedi yıl
Meliklik döneminin çoğunu Aksaray' da geçirmiştir.
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Babasının

ölümü

üzerine

tahta

Keykavus'un

geçeceğini

öğrenince

Tokat'dan harekete geçti. Ancak Kayseri yakınlarında yenildi., Ankara'ya sığındı.
Keykavus'un ölümü üzerine emirler ve divan Ala-ed-din Keykubat'ı tahta davet
ettiler. Konya'ya

giderken üç gün Aksaray' da kaldı. Aksaraylılar onu Pervane

Ribatı'nda karşıladılar. Keykubat buradan Konya'ya giderek tahta çıktı.
Bu sıralarda Anadolu' da Moğol tehlikesi baş gösterdi. Ale-ed-din Keykubat,
Aksaray kalesini tahkim ettirdi. Aksaray o dönemde adeta bir ilim, kültür ve
ticaret merkezi . yanında askeri bir karargah haline gelmişti. Aksaray Konya
arasında çok önemli bir mevkii olan Sahra Derbend'i denilen yerde Sultan Hanı
:Kervansaray'ım

yaptırdı. Bu Kervansaray'a

.A.laihan veyaAle-ed-din

Kervansaray'ı )adlan verilmiştir.

Aksaray - Nevşehir

arasında Ağzıkarahan Köyünde

1'.ğzıkarahan Kervansarayı'nın
yaptırılmıştır.

Aksaray

( Ala-ed-din Ribat, Ribat-ı

yapımına başlanmıştır.

merkezinde

Ebubekiriyye

Hacı Mesut Hanı-

Yine burada bir hamam
ve

Seyfiyye

Medreseleri

yapılmıştır.
Ala-ed-din Keykubat, Harzemşah Sultan Celal-ed-din Harzemşah'Ia birlikte
J:ıareket eden amcasının oğlu Erzurum Meliki Rukn-ed-din Cihan Şah'r, Yassı
~emen

Savaşı sonunda Aksaray'a

yerleştirerek,

burayı kendisine

ıkta olarak

vereli.
H. Gıyaase-ed-dln
Ala-ed-din
üzerine

oğlu

Keyhüsrev Zamanı

Keykubat'ın
Gıyas-ed-din

1236'da Kayseri'de
Keyhüsrev

zehirlenerek

Selçuklu

Devleti

şehit edilmesi
Sultanı

oldu .

.t\.gzıkarahan' da yapımına başlanan "Hoca Mesut Hanı" Keyhüsrev zamanında
tamamlandı.
1243'de

Moğollarla

yapılan Kösedağ Savaşı'm kaybetti. Baycu Noyan

komutasında Moğal orduları Sivas'a girdiler. Yağına ve kaliam'dan sonra
:Kayseri'yi de işgal etti. Gıyaseddin Keyhüsrev ile yaptığı anlaşma ile haraç olarak
Sivas'a çekildiler.
Gıyaseddin Keyhüsrev 1245'de ölünce Selçuklu topraklan üç oğluna (2.
İzzeddin Keykavus, 4. Rukneddin Kılıçarslan, 2. Aladdin Keykubat) kaldı.
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Il. İzz-ed-din Keykavus, VI. Rükn-ed-din

Kıhçarslan,

H. Ala-ed-din

Keykubat Zamanları
II. Gıyasettin Keyhüsrev 1245'de öldüğü zaman Selçuklu tahtını üç oğluna
bırakmıştı.
Sultan

öldüğünde

devletin

yönetimi

verilen

Celaleddin

Karatay

ile

Beylerbeyi Yutaş'daydı. Her iki devlet adamı diğer emirlerle de anlaşarak kardeş
kavgası olması için tahta üç kardeşi birden çıkarmayı kararlaştırdılar.
Celaleddin Karatay'ın ölümü üzerine kardeşler arasındaki düzen bozuldu. II.
Alaeddin Keybubat

taraftarı emirler, tahta geçmesi için O'nu teşvik ettiler.

Baycula Hanı ziyaret ederek tek başına sultan. olabilmesi için Kaan' dan ricada
bulunması fikrini kafasına yerleştirdiler. O sırada tekrar Anadolu'ya musallat olan
Baycu Noyan fitnesinin yatıştırılması için Keykubat'ın ziyaretini diğer kardeşleri
de lüzumlu gördüler.
II. Alaeddin Keykubat, Erzurum' dayken Baycu Noyan, Engürek ve Hoca
Neyin ile birlikte ilerlediğini haber aldı. Kardeşi İzzeddin Kılıçarslan' dan Baycu
ile barış yapmasını istedi. Ancak kardeşleri Onon Kaan' dan. kendi Sultanlığına
dair

ferman

alacağı

kaygısına

düştüler.

Emirlerini

kandırarak

Keykubat'ı

öldürttüler.
Keykubat'ın ölümü üzerine taht iki kardeşe kaldı. Taht kavgasına düştüler.
IV. İzzeddin Keykavus Rükneddin Kılıçarslan'ı. yenerek O'nu Burdur Kalesine
hapsettirdi.
Devlet yönetiminde liyakatlı emirler yanında Sahip Ata Fahreddin Ali'de
ferman ile söz sahibi idi.
Baycu Noyan, Erzurıım'dan

başlayarak sayısız asker ile Aksaray'a geldi.

Yolu üzerindeki her yeri yakıp yıktı. Moğolların Aksaray sınırına dayanması
üzerine İzzeddin Keykavus, emirleri ile görüşerek barış yapılmasını istedi. Baycu
'nun gayesi de ordusuna yaylak kışlak için yer istemekti. Fakat Vezir Kadı
İzzeddün savaş fikrindeydi, Bu fikir kabul edilince Moğol ordularıyla bugünkü
Sultanhanı Ovası'nda savaşa tutuşuldu. Emirlerin çoğu savaş esnasında Sultan'ı
yalnız bıraktılar. Moğollar savaşı kazanınca Keykavus önce Konya'ya gitti sonra
da Bizans'a sığındı.
Baycu Noyan, Aksaray' da kışladı. O kış adeta yaz gibi geçti, Ne bir tane kar
ne bir damla yağmur düştü.
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Muinüddin Süleyman ile Pervane Nizamüddin Nurşid, Burdur' daki Sultan
..ııcuum

Kılıçarslan'ı Bayru Noyan'a götürdüler. Sultanlık IV. Kılıçarslan'a

Baycu Aksaray halkına zulmünü önlemek için Şahnalar tayin etti. Yalnız
ğolkomutanlarından Hoca Noyin çok zalim biriydi. Nizamüddin Hurşid, Hoca
;yin'i zehirledi. Nizamettin Pervaneden şüphelendiler ve onu Hoca Noyin'i
.µ:rmek suçundan öldürdüler. Yerine de Muinüddin Süleymanı getirdiler.
O sırada Bağdat seferine çıkan Halagu Han, Baycu Noyan'ı yardıma
.ğtrdı. Baycu Noyan'm Anadolu'dan ayrıldığını haber alan Sultan İzzeddin
:ykavus, Konya'ya gelerek tahta oturdu. Sultan Rükneddin Kılıçarslan,
iüddin Süleyman ile birlikte Tokat'da idi. Onlar da Tokat'da saltanatlarını

1249'da Sultan İzzeddin Keykavus, Hulagu'yu değerli hediyelerle ziyaret
\Hulagu, Keykavus'u Selçuklu Sultanı olarak tanıdı. Kendisine ferman verdi.
Rükneddin Kılıçarslan'da Muiniddin Pervane ile birlikte Hulagu katına
Muiniddin Pervane, Hulagu'yu ikna etti.. Hulagu, Kılıçarsları'a verdiği
termanı iptal etti. İki kardeş adına ayn ayn sultanlık fermanı yazdırdı. Sultan
ızzeddin Keykavus, Kayseri- Tokat merkez olmak üzere Sivas- Samsun- Sinop
yöresine sultan tayin edildi.
İki kardeş masraflarını karşılamak üzere Hulagu' dan borç almaya başladılar.
borç vermek şartıyla tahtlarına oturdular. Hulagu, Celaleddin
oğlu Tacuddin Mııtez'i, Anadolu'ya vezirlik rütbesiyle gönderdi.
.r111,...,

"'"'11

Mutez, Anadolu' da vergileri tahsil edecekti. Sultan Keykavus, bazı
uyarak Mutez'in isteklerini reddett. "Tacuddin Mutez' de Rukneddin' den

vergi almak üzere onun yanına gitti. Rükneddin elçileri gayet hoş karşıladı. Vezir
Muiniddin Süleyman, Tacuddin Mutez'e büyük saygı gösterdi.. Ona hediyeler
verdi. Bunun yanında Keykavus'un ayaklanacağı fikrini de elçilere aşıladı. Buna
inanan Mutez, durumu İlhan' a bildirdi. Vergi için alınabilecek bir şey de
olmadığım, bu konuda emir beklediklerini de bildirdi.
İlhan, gönderdiği bir fermanda İzzeddin' den hesap sorulacağını yazıyordu.
Ardında da Alıncak Noyin komutasındaki büyük bir ordu ile Anadolu'ya geldi.
Sultan Rükneddin ve devlet erkanı.Erzincan sınırlarında bu orduyu karşıladı. Ordu
Ak:saray'a doğru yola çıktı. Mııiniddin Pervane, Konya'ya Fahrettin Ali'ye haber
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Sultan Keykavus bu haber üzerine Fahrettin Ali'yi Aksaray'da Sultan
üknettin Kılıçarslan'a gönderdi. Ancak sahip Ata Fahrettin Ali bütün memlekete

Alıncak Noyin, Sultan Rükneddin ile birlikte büyük bir ordu ile
Konya üzerine yürüdü. Ordu, Obruk Kervansarayı'nda iken Sultan
Keykavus Bizans' a kaçtı. Rükneddin Kılıçarslan tek başına Selçuklu

.LL,LAAuu

Taciddin Mutez, Kastamonu Vilayet gelirleri de dirliğine ilaveten, Aksaray
ve Develü vergileri de ilave edilerek bu bölgeler kendisine tahsis edildi.
Anadolu'da fesat kazanı kaynıyordu. Ali Bahadır Hurma oğlu ve Bizans
askerleri, Emir Ahir Eseddüdin ayaklandılar. Emir AhirEseddüdin'in ayaklanması
altı ay sürdü. Salime Kalesi' ne yerleşti. Aksaray ve çevresinde de karışıklıklar
başladı. Kırşehir Emir'i Nurettin Caca bu isyanı bastırdı. Salime Kalesi'ni
kurtardı.
Hülagu Han ölmüş, yerine Abaka Han geçmiştir. Bu sıralar Muiniddin
Süleyman Pervane Sinop'un fethi-için çalışmalar yapıyordu.
Sultan Nükrettin Kılıçarslan o derece cesaretli ve binici ustası idi ki,
Aksaray Sarayı'nın on beş basamaklı dik merdivenlerini at üstünde iner ve
çıkardı. Ancak zekası pek keskin değildi. Çevresindeki bazı kişilerin teşviki ile
bazı emirleri ortadan kaldırmaya niyetlenmişti. Öyle ki emirlerin büyük kısmı
Sultan'a kırılmıştı. Vergi yüzünden de Tacuddin Mutez'e sık sık kafa tutar olmuş,
hatta hareketlerini hakaret noktasına getirmişti.
Sultan Rüknettin'e kınlan, küsen ve kızan devlet adamları Aksaray'da
Tacuttin Mutez'in yanına gelmişlerdi. Olup bitenler hakkında Sinop'da bulunan
Pervane'ye haber salmışlardı. Pervane, Sinop'u tekrar feth ettikten sonra, Sultan
Rüknettin Kılıçarslan'ın ortadan kaldırılması için Abaka Han'dan ferman aldı.
Kırşehir yaylalarında bulunan Nabşi Noyin'in yanına gitti. Onu Aksaray'a
gitmeye teşvik etti. Emirlerde Sultana elçiler göndererek Noyin'in istikbali için
Aksaray'a davet ettiler.
Rükneddin Kılıçarslan, İstikbal töreninde hazır olmak için Aksaray'a geldi.
O sırada Nobşi Noyin Eyüp Hisar vilayetine ulaşmıştı. Rükneddin, Nabşi ile
görüşmek üzere Kırşehir' den geçti. Sultan, Nabşi ile görüşmeden Pervane yetişti.
Sultana ağır itham ve hakaretlerde bulundu.
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Sultan Kılıçarslan, Nabşi Noyin ile görüştükten sonra Aksaray'da sarayına
döndü. Yanında sahip Ata Fahrcttin Ali' de vardı. Pervane ise Nabşi No yin ile
Kulkul Suyu Sahrası'na indi. Ertesi gün sahra da tören için hazırlıklar yapılmıştı.
Rüknettin Kılıçarslan, N ahşi N oyin' in gönlünü hoş etmek için davete uydu.
Sultan Kılıçarslan, kadehine zehir konularak zehirlendikten sonra yay kirişi
ile boğularak şehit edildi. Öldürülmesi önce halktan gizlendi. Dört gün sonra naaşı
Aksaray'a getirildi ve Konya'ya gönderildi.
Sultan III. Gıyas-ed-din

Keyhüsrev Zamanı

Babası ölünce henüz altı yaşında olan Gıyasettin Keyhüsrev sultan ilan
edildi. Vezirlik yine sahip Ata Fahrettin Ali'de idi. Tacüddin Mutez, görevini
yürütürken devlet erkanı ile daima meşveretle bulunuyordu. Öyle ki vergileri bir
sisteme

bağladı

ve başka

bir vergi

almayacağım

her tarafa

ferman

etti.

Şeyhülislamlık makamında ise Şeyh Sadret Konevi vardı. Aksaray'da kadı olarak
Emüniddin tayin edilmişti ..
Kurulan dirlik ve düzen 1271 'de son buldu. Muniddin Pervane taraftarları
sahip Fahrettin
Keykavus'un

Ali aleyhinde

çalışmaya

başladı.

Kırım'da

bulunan

bir mektubuna istinaden hainlikle suçlanarak hapsedildi.

İzzettin
Yerine

Sahip Mecduddin Muhammet getirildi. Ancak tekrar vezirliğe getirildi.
1277'de

Pervane Muiniddin

ile sahip Fahrettin Ali, İlhanlı Padişahına

nişanlı olan Rüknettin'in kızını O'na götürmek üzere yola çıktılar.
Hatıroğulları

memleketi

boş bulup

ayaklandılar.

Hatıroğlu

Moğollara karşı yardım istemek üzere kardeşini Barboras'a
üzerine

yürüyerek

Sultan

Gıyasettin'i

cebren Niğde'ye

Şerafettin,

gönderdi. Kayser'i
getirdi.

Her tarafa

fermanlar göndererek Baybars'ın yardımına geldiğini bildirdiler.
Muiniddin

Pervane, Sahip Fahrettin Ali ve Tacuddin Mutez, İlhanlılar

Şehzadesi Kongurtay ile birlikte Sivas taraflarına geldiler. Maraş taraflarından
aldıkları haberden Baybars'm büyük bir ordu ile geldiğini öğrendiler. Kongurtay,
bu kadar büyük bir orduy u kendisinden

sakladılar,

şüphesi ile Pervane ile

Fahrettin'i takip etti.
Hatıroğlu

Şerafettin

aldığı

uydurma

haberler

üzerine

Moğolların

bozulduğunu sandı ve her tarafa fethnameler gönderdi. Aksaray' a da fethname
gönderdi. Ancak kısa sürede. gerçek anlaşıldı ve Kongurtay, Hatıroğlu' nu ortadan.
kaldırdı.
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1277 ilkbaharında Sultan Baybars Anadolu'ya gitti. Bunun üzerine İlhanlı
ükümdarı Abaka Han'da Anadolu'ya geldi. Moğollar mağlubiyetinde Muiniddin
Pervane'yi mesul tutarak öldürttü.
Anadolu yine büyük bir kargaşalığa düşmüştü. Her yanda karışıklıklar
geziyordu. Anadolu mültezimlerinden Kızıl Hamit Aksaray' a birkaç yıllık
-vergisini iltizam etmek üzere şehre geldi. Öylesine vergiler koydu ki zulüm
derecesine varan bu hal üzerine halk, sokağa çıkamaz oldu.
Halk Şehzade Konguta'yı beklerken birkaç kişi Eyübhisar Vilayetinden bir
.l\4oğol müfrezesine Hoca Mesut Hanı yakınlarında rastladılar. Kızıl Hamit buna

Aksaraylı Şenkit adında bir yorgancı Kızıl Hamit'i kandırdı. Bunların Av
Emiri Garsuddin'in, Eyübhisar ve Salime taraflarından kişiler olduğunu söyledi.
Habercileri döverek öldürttüler.
Kızıl Hamit ahaliyi, esnafı, tüccarı zorla şehir dışına çıkardı. Tuğracı
Husayneddin Çeşmesi yöresinde topladı. Halk ve esnaf, Av Emiri geliyor diye

Şehzade Kongurtay, Eyübhisar Vilayetinde Pervane Kervansarayına inmişti.
Habercileri Pazar yerindeki halkın Cimri ve Türk askeri oldukları haberini
verdiler. Kongurtay durumu haber alır almaz şehri dört bir yandan sardı. Öyle bir
katliam oldu ki zengin, fakir gözetilmedi. O sırada sarayda bulunan Fahrettin Ali,
şehrin talanını önlemek için Şenkit'in yakalanmasını emretti. Ancak Moğollar
şehri yağmaladı. Katliamda altı bin kişi ölmüş, esir edilmişti. Şenkit ise
katliamdan sonra ortaya çıkarak hem Kızıl Hamit'in mallarım hem de kendine ait
olan on beş bin altını vererek kurtuldu.
Kongurtay, bu talan ve katliamlardan sonra Konya'ya doğru yürüdü. Cimri
ise kaçtı. Moğol askerleri Konya, Ermenek ve Larende'yi de talan ettiler.
Kongurtay'ın Konya'dan çekilmesi ile Cimri tekrar saldırılara başladı. Hatta
Saltanatını ilan etti. Kongurtay harekete geçerken Fahrettin Ali, bu işi üzerine
aldı. Bizzat Sultan Gıyasettin ile Cimri'ye karşı durmayı uygun buldu. Kısa
sürede bu belayı defetti.
Sultan II. Gıyas-ed-din Mesut Zamanı
Babası ile Kınm'da hapis bulunan Sultan Mesut, Erzincan'da Abaka Han'a
vardı. 1282'de Abaka Han öldü. Yerine Sultan Ahmet, İlhanlı Sultanı oldu. Sultan
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Ahmet, Selçuklu Devletini ikiye böldü. Yarısını II. Gıyaseddin Mesud'a yarısını
III. Gıyaseddin Keyhüsrev' e verdi. Gıyaseddin Keyhüsrev buna çok kızdı ve
Erzincan'a döndü. Sultan Mesut ise doğruca Konya'ya döndü. Fahrettin Ali yine
vezirlikte kaldı. Devlet büyükleri Keyhüsrev'i

terk ederek Sultam Mesut'un

yanında yer aldılar. O sırada tahtta olan Gıyaseddin'in yanına birini göndererek
öldürdüler.
1285 yılında şehzade Halagu ile Keygatu Anadolu'ya geldiler. Ancak
Fahrettin Ali bir tedarik görmemişti. Bu sebeple devlet hazinesi tamamen bunlara
harcandı. Ancak Moğolların isteklerini yine de karşılayamıyorlardı. Borç alınmak
mecburiyetinde kalındı. Hulagu, İlhan' dan aldığı emirle geri dönerken Keygatu
20.000 kişilik bir ordu ile Aksaray'a geldi. Halk korkusundan evlerini terk ederek
mağaralara çekildi. Bu defa Fahrettin Ali tedarikleri gördüğünden Keygatu halka
iyi davrandı. Tekrar evlerine ve işlerine döndüler. Asker ve Başbuğ ve hatunların
alışverişinden halk çok zenginleşti.
Gıyaseddin Mesud, son günlerinde Kutluğ Şah'ın katına gitti. Hemedan'da
hapsedildi. Saltanat naipliğine Tiflis'li Kemağlüddin atandı.
Tiftisli Kemalüddin Aksaray' a geldi. Öylesine bir cebir ve şiddet gösterdi ki
ahalinin hayatı zehir oldu. Halk ne yapacağını şaşırdı. Memleketi terk ettiler. Bu
duruma şaşıran Tiftis'li bu defa halkın tahılına göz dikti. Ancak hasat zamanı
olmadığından eli boş döndü. Yerine kardeşi Cemalüddin'i vekil bıraktı.
Ill.Ala-ed-din Keykubat Zamanı
Hemedan'da hapsedilen Sultan Mesud'un yerine kardeşi III. Alaeddin
Keykubat sultanhğagetirildi.
1299'da Sülemiş isyan etti. Aksaray kadısı ile kardeşi Mümin'de onun
tarafım tuttular. Sülemiş birçok saldırıya karşı koydu, Moğol ordusunu bozdu.
Hareketleri çok aşırı gitti. Aksaray kadısı .ve kardeşi durumun vehametini
anladılar. Sultan Alaeddin Keykubat çok zor durumda kaldı. Moğollar kısa sürede
Sülemiş isyanını bastırdılar.
İsyandan sonra Sutay Anadolu' da kaldı. Pervane Muinittin Muhammed Bey
Aksaray kadılığına verildi. Ancak acılara dayanamayarak vefat etti.
Aksaray ve Eyüphisar tarafları Pervane Rükneddin' de idi. Yaptığı zulümlere
itiraz edeni öldürüyordu. Halk o derece bizar oldu ki elinde avucunda ne varsa
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·.yordu. Tek kaygılan can derdiydi. Ancak Pervane de yaptığı zulümlere fazla

Mücilüddin Emir Şah, maliye müşaviri Şerafüddin Abdurrahman ile birlikte
çşindeki bölgeye gitti. Önce Kayseri taraflarının vergi tahsilatını adamlarına
.~le. etti. Eyüphisar ile Niğde arasındaki Seferihisar Kalesini yerle bir edip

Bedruddin ve kardeşi Niğde ile Sivas Irmağı arasındaki

:¥ye sürekli baskın yapıyorlardı. Mucirüddin, Aksaray imam ve şeyhleri ile
şyeret etti. Ardından imam ve şeyhler eşkıyaya giderek Salime Köyü kendisine
olarak verilmek üzere huzura çağırıldı. Huzura gelen eşkıyalar öldürülerek
zulümden kurtarıldı.
1299 yılına gelirken Hoca Vecih vilayet maliye ve vergi düzenlemek üzere
olu'ya gönderildi. Nizamüddin Yahya Aksaray' a gelir gelmez halka zulüm
aya başladı.
Müstevfi

Şerafüddin

Abdurrahman,

vezir

Nizamüddin

Yahya

ile

ştükten sonra onun birçok yolsuzluklarına şahit oldu. Bunun üzerine onunla
damlarıyla münasebeti kesti. Samsun 'daki Mücirüddin Emirşah'ın yanına
İlhanlığa da haber gönderdi. Bunu haber alan Yahya, Şerafüddin

Bu yıl içinde gökyüzünde yağmur düşmedi. Bir batman buğday adede çıktı.
Şam'a kaçan Sülemiş tekrar Anadolu'ya dönerek isyan etti. Aksaray'da bu
duyan naipler-de-çok sevindiler. Sülemiş Irak'ta öldürüldü.
Sülemiş isyanı sırasında İhanlık katına çıkmak için Sultan Aleaddin
ı:>vırnMt

Anadolu'dan ayrılmıştı. Kazan Han'la görüştü. Kazan Han Selçuklu

praklarmı Sultana verdi. Hulagu'nun kızı da Keykubat ile evlendirildi.
Sultan II; Gıyas-ed-din Mesud'un İkinci Saltanat Zamanı
II. Aleaddin Keykubat'ın ölümü üzerine Sultan Mesut tekrar Selçuklu

Cahi oğlu, Niğde ile· Aksaray arasında bulunan Develi Karahisar Kalesini
al. etmişti. Sultan Mesud, Abuşga ve diğer emirlerle kale kuşattı. Ancak
erbaycan taraflarında meydana gelen ayaklanmalar sebebi ile

kuşatmaları
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Sultan Gıyaseddin Mesud'un ölümü üzerine 1308'de Moğollar Anadolu'ya
vezir olarak gönderdiler.

Lagur elçisi Ağaçeri 'nin hiçbir hükmü

görünce İrencin Noyin' e yanaştı. Haksız olarak topladığı paraları
İrencin ile paylaştı.
İrencin, dünya malı hırsıyla zulümlere başladı. Kerümiddin
sırada

Kazan

Han'ın

fermanı

ile

memleket

evkafının

Mahmut, o

mütevellesi

idi.

:,[Çaramanlılar, Nemreş adlı bir asinin sığındığı Alaüddin Hanının iki burcunu
yıkmışlardı. Bu yüzden Aksaray- Konya yolu kapalı idi. Kerümiddin Mahmut,
<lığı ferman ile 1 O.OOO adet harcayarak yıkılan burçları onarttı. İki yıl soma yol
ski ticari hayatına tekrar kavuştu. Ancak bu defa Türk Beylerinden İlyas adında
,iri İrencin' e karşı isyan etti. Hana sığındı. İrencin yirmi bin kişi iki ay hanı
şatmasına rağmen bir şey yapamadı. Aksaray'da
derek fesatçılığa
şl<.erlerinin

başladı. Burçların

ölmeyeceği

konusunda

onarılmasa
İrencin'i

Şenkidoğlu, bunu bahane

bunların olmayacağı,
kandırdı.

İrencin

bütün

Moğol
suçu

erümiddin Mahmud'a yükledi. Moğol askerlerinin kan bedeli olarak 6.000 adet

Şekur oğlu Oktay, bir ferman ile İnci vergisi tahsili için Aksaray'a geldi.
.cak İrencin' den yüz bulamayınca geri döndü.
İrencin, Ali Paşa'nın

Aksaray Caddesindeki

atadan kalan hükümet ve

daresini tanımış, bu mevkiyi yine ona havale etmişti. Şenkitoğlu ise Ali Paşa'ya
.iişman idi. İrencin' in onlara teveccühü üzerine hem Ali Paşa hem de kardeşi Ali
et aleyhinde iftira ve dedikodulara başladı. Bu dedikodu ve iftiralar İrencin'i
at etmeye başladı. İki kardeşi ortadan kaldırmaya karar verdi. Dört ay boyunca
idoğlu -Şifayurdu'ndan
ışıp, geri dönüyordu.

şehir meydanına geliyor, iki kardeşin adamları ile
Şenkidoğlu bir şey elde edemeyince

bu defa tatar

kederinin geldiği dedikodusunu yaydı. Ali Paşa Kerümiddin Mahmud'un mülkü
lan Salime'ye geldiler. Dostça haberlerle Ali Paşayı kandırdılar. Kaleye girince
Paşa ile otuz adamını öldürdüler, mallarını yağmaladılar.

Bu sırada büyük

Cemalüddin Hamuşi'de Salime kalesinde bulunuyordu. Şenkidoğulları
yaşına yakın şeyhe yirmi gün işkence yaptılar. Bütün servetine el koydular.
ettikleri soygun mallarından beşte birinin İrencin'e verdiler.
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Şenkidoğlu'nun

zulümleri bununlada bitmedi. Ali Ahmed'i, Hoca Ahmed

erafüddin'i, Hacı Yusufu ve diğer birçok tanınmış şahsiyeti öldürttü. Mallarına
ülklerine el koydu.
Nemreşoğlu,

adamlarıyla

birlikte,

Karamanoğullarından

yüz çevirerek,

utay' dan aldığı izinle Eyübhisar kalesine yerleşmişti. Burada sakin bir hayat
aşıyorlardı. Ancak Ali Paşa ve diğerlerini bertaraf eden Şendikoğlu bu defa
emreşoğluna yöneldi. Kaleyi kuşattı, fakat bir şey elde edemedi. Bu hadiseden
clolayı İrenein' e kırılan Nemreşoğlu,
Şendikoğlu

burada

emreşoğlu'na

da adiliğini

durumu görüşmek için Aksaray' a geldi.

gösterdi.

Hazırlıksız

ve yardımcısız

saldırdı. Yandaki mescide sığınan Nemreşoğlu'nu

escidi ateşe verdi. Dışarı çıkan Nemreşoğlunu

olan

öldürmek için

kalleşce öldürdü. Bütün malım

ağmaladılar. Yağmadan küçük bir kısmını İrencin'e gönderdi.
Aksaray'ın Ilieri gelenlerinden

bir heyet Yapanlu Yaylasındaki

İrencirı'e

ittiler, hadiseleri anlattılar. Bunu haber alan Şendikoğlu, yine küçük bir hediye
öndererek İrencin'i kandırdı.
Moğolların ve Anadolu' daki taraftarların her yerde estirdiği terör havasssı,
aten tam bi r kargaşa içindeki Selçuklu devletinin varlığını tamamen yok etmişti.
ultan II. Mesud'un

ölümü (1308) ile tamamen yok olan Anadolu Selçuklu

evleti yerine, beyler kendi beyliklerini ilan ettiler.
Bu beyliklerden
'aramanoğullarımn

en kuvvetlileri

Karamanoğlu

Beyliği

idi. Aksaray,

eline geçti (1312).

Abbasiler Zamanında Aksaray
Müslümanlar,

Anadolu'da

Çukurova'ya

ve Toros dağlarının

eteklerine

gelmişlerdir. Abbasi Halifesi Harun-er Reşid zamanında (803) Heraklie
l<:alesi fethedilmiştir. Halife Harun-er Reşid, Heraklius hanedanından bir prensesle
evlenmiş, vergi vermek şartı ile şehir Bizanslılara geri verilmiş.
Halife El-Me'mun zamanında Bizans İmparatoru Teofilis, Torosları aşarak
arsus ve Masise çevresini yağmalamış,

buralardaki müslümanlardan

iki bine

akınını kılıçtan geçirmiş, on bine yakınını esir almıştır (831 ). Yine bu tarihe
.l<:adar verilen vergiyi de ödemiştir. El-Me'mun bunun üzerine tekrar sefere çıkmış,
6-ülek boğazını aşarak Heraklieyi ikinci defa fethetmiştir. Kardeşi Eb'ul İshaki ve
öğlu Abbasi değişik yönlere gönderirken, Yahya İbn-i Aksemi de Tyana (Tuvana
Kemerhisar)'ı

almıştır. Çevredeki birçok muhkem kaleyi de fethetmiştir. Yine
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arasında bulunan

ve Hıristiyanların

dini

merkezlerinin

çayırlıklar, otlaklar ve buğday ambarlarının bulunduğu Selime,
Ihlara fethedilmiştir (831). Buralar Haaifeye cizye vermeyi kabul

Danişmendliler Zamanında Aksaray
Sivas ve Malatya çevresinde br Türkmen beyi olan Ahmet Gazi tarafından
uş bir Anadolu Türk Beyliğidir (1071).
Danişment Gazi, Kayseri'yi Malatya, Amasya, Tokat, Niksar, Osmancık,
şehirlerini fethetti. Bütün Kapodokya'yı almıştı. Bu sıralar hala adı
eis olan Ak:saray'ı da fethetmişti.
Selçuklu Sultanı L Rüknettin Mesud' u Danişment seferi sırasında Aksaray
ııların eline geçmiştir. Ancak Danişment Beyi Yağıbasan zam.anındatekrar
:ınentlilerinidaresine geçmiştir.
Danişmentliler arasındaki taht kavgaları sebebi ile bir ara Bizanslıların
fesine geçen .Archaleis, Melik Gümüştekin'in tekrar Danişmentli Beyliğinin

,a. geçmesi ile Bizans zulmünden kurtulmuştur.
Moğollar Zamanında Aksaray
Anadolu'ya

gelen şehzade Hulagu ve Keyhatu kışlak ve yaylak

imlerini Erzincan'da geçirmişlerdir. Sahip Fahrettin Ali, bunların bütün
aflarını karşılayacaktı. Ama yardım eden olmadı. Yardım etmeyenler şiddetle
andırıldılar. Keyhatu, Hulagu İlhandan aldığı emirle yirmi.bin kişilik bir ordu
ivas- Kayseri üzerinden korkunç bir kış mevsiminde Aksaray'a geldi. Halk
sundan dağlara, buralardaki mağaralara sığındı. Ancak bir süre sonra
:yhatun'un halka dokunmadığı anlaşılınca halk tekrar şehre indi. Sahip Fahrettin

tlye · yardım etti. Dükkanlar. açıldı. Alışveriş o kadar canlandı. ki Aksaray'ın
lik geliri birden dört yüz bin dirheme yükseldi. Argun Han ölünce İlhanlık
sı Keyhatu'ya gelmişti. Keyhatu o sıralar Anadolu' da idi. Sultan II. Mesut ve
anat naibi Mucuriddin Emir Şah, Keyhatu'yu Aladağ'a kadar uğurladılar.
yhatu burada İlhanlık tahtına oturdu. Saltanak.alayı 1292'de tekrar Anadolu'ya
,n.eldi. Amaç sürekli ayaklanan Karaman Türkmenleri ve ayaklanan şehzade
eddin Kılıçarslan'ı dize getirmekti. Keyhatu, elli bin zırhlı askeriyle tekrar
saray' a geldi. Askerleri şehirdeki Kervansaraya ve kışlalara yerleştirdi.
nya'ya haber gönderdi. Elçiler Konya'da öldürüldüler. Keyhatu, Konya'ya
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üdü, Ancak gördüğü bir rüya üzerine Konya'yı anlaşarak kendisine bağladı ve

J<:a hiçbir kötülük yapmadı.
Karamaneğnlları ve Kadı Burhanettin Zamanı
Anadolu Selçuklu Devleti, Moğolların işgaline uğrayıp sultanların devlet
rinde hiçbir etkisi kalmayınca Anadolu Türk Birliği bozulmuş, her beylik
di başına hareket ederken istikballerini de ilan etmişlerdir. IV. Kılıçarslan
anında Ermenistan sının üzerindeki Ermenekin Beyliği burada uç beyi olan
'aman Bey' e vermişti. Karamanoğullannın

ilk başkentiErmenek sonra

·ende, arada sırada Konya oldu. Selçukluların yıkılması üzerine de Aksaray' ın
eri Karamanoğulları'nın eline geçti.
Yıldırım Beyazıt, Karamanoğlu Alaeddin Bey'in

sürekli Osmanlı

praklannı rahatsız etmesi üzerine O'nun üzerine yürüdü. Osmanlı ordusuKonya
esi önüne gelince Alaeddin Bey Taşeli'ne kaçtı. Kadı Burhaneddin'in ittifak
:klifıni reddederek yine Osmanlılarla anlaştı. Yıldırım tekrar Rumeli'ye döndü.
aeddin Bey Anadolu'ya doğru yola çıkan Moğol Timur' a haber saldı. Osmanlı
praklarına saldırırsa kendisine yardım edeceğini söyledi.
Kadı Burhaneddin kendisi ile anlaşmayı bozan Karaman'ın üzerine
Timur'un Sivas'a saldıracağım bekliyordu. Ancak onun
Gürcistan üzerine yürüdüğünü görünce Karamanoğulları üzerine yürüdü.
-Yaprakhisar,Zincirli, Selime ve Aksaray Kalelerini aldı. Karamanoğlu, Karaman
kalesine sığındı. Onun bu korkaklığı halkı Kadı Burhaneddin tarafına itti. Kadı
Burhaneddin'i yenemeyeceğini anlayan Alaeddin Bey tekrar Osmanlı topraklarına
saldırdı. Yıldırım buna çok kızdı ve büyük bir ordu ile tekrar Karaman seferine
çıktı. Sarı Timurtaş Paşa, Alaeddin Bey'i idam ettirdi. Konya ve.Larende'ni alınca
Aksaray.Develi Karahisar, Niğde, Kayseri de Osmanlı idaresine geçti.
Anadolu'da Türk Beylerinden biri de Ertana Bey, 1341 'de bağımsızlığını
ilan etti. İlhanlı egemenliğindeki Aksaray, Ertana Bey'in hakimiyetine girdi.
Ertanaoğlu Gıyaseddin Mehmet Bey, Aksaray 'da adına para bastırdı.
Alaeddin Ali, Ertana Bey'i iken Aksaray tekrar Karamanlıların eline geçti.
Aksaray, Ertanaoğulları idaresindeyken Kadı Burhaneddin Kayseri kadısı
idi. Gıyaseddin Mehmet Bey ölünce daha çocuk olan Alaeddin Ali. Bey tahta
geçti. Kadı Burhaneddin, Ertana devlet naipliğini aldı. 1381 'de adına hutbe
okutarak, para bastırdı ve Ertana toprakları üzerinde kendi devletini kurdu.
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Timur'un hareketleri Kadı Burhaneddinin Osmanlılarla ittifak yapmasını
sağladı.
Kadı Burhaneddin zamanında Karamanlılar, elinde bulunan Eyüp His~
alındı. Timur'un Gürcistan'a yürümesi üzerine Aksaray'a yürüdü. Tımarhane
önünde konakladı. Akşam kaleden çıkan Aksaraylılar gönüllü olarak şehri Kadı
Burhaneddin'e

teslim ettiler.

Karamanlılar

Zincirli Kalesi'ne

çekildiler,

Burhanettin bu kaleyi de kuşattı. Askerler kaleyi delik deşik ettiler. Kale halkı
kaleden dışarı çıktı. Kadı Burhaneddin'in askerleri Karamanlıları esir aldılar. Kadı
Burhaneddin kale komutanına diğer kaleleri de teslim etmesini söyledi. Kayıtlarda.
adları geçmeyen kaleler de Kadı Burhaneddin' e teslim edildi. Ardından Salime
Kalesi de alındıktan sonra Aksaray'a döndü.
Kaleleri kaybeden Karamanoğulları Hasan Dağı eteklerine sığındılar. Kadı
Burhaneddin buradaki Karamanoğullanm da imha etti. Aksaray' da birkaç gün
dinlendi.
Yıldırım Beyazıt zamanında Aksaray, Niğde, Kayseri, Develi Karahisar ve
Uçhisar Konya ile birlikte alındı. Ancak Ankara Savaşı sonunda Timur Osmanlı
topraklarım eski beylere dağıtınca Aksaray tekrar Karamanoğullan beyliğinin
yönetimine girdi.

B.Osmanhlar Zamanında Aksaray
Anadolu'ya uzun yıllar hükümran olan Anadolu Selçuklu Devleti Moğol
saldırılan neticesinde 1308 yılında tarih sahnesinden çekilince varisleri olarak
beyler yerleştikleri bölgelerde birer beylik kurarak geleneksel Türk Devlet
Siyasetini devam ettirmek istemişlerdir. Böylece Anadolu'da "Beylikler Devri"
başlamıştır.
Konya'yı.kendi merkezi yapan Karamanoğulları Beyliği, kurulan beylikler
içerisindeki en güçlü olanı idi. Aksaray' da o dönemler bu güçlü beyliğin sınırları
içerisinde bulunuyordu.
Anadolu'da beylikler devri bir iç mücadeleye sahne olmuştur. Osmanlı
Beyliği kendisini mümkün olduğu kadar bu mücadelenin arkasında tutmuştur.
Hedef olarak Bizans ve tüm illerini kendine mücadele alanı olarak seçmiştir. Bu
tutumuyla kısa zamanda Anadolu halkının sevgi ve saygısını kazanmış, bir güç
olarak kendisini göstermiştir.
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Karamanoğulları, kendilerine rakip olacak Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini
kırmak için Bizans'la işbirliğine girmiştir.
Bu ilişkiyi sezen Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt, Anadolu Türk birliği
siyasetine hız vermiştir. "Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beyliklerinin
ilhakı 1390 yılında gerçekleşti." Osmanlı Devletinin Anadolu'daki nüfusunun
güçlendiğini gören Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey, Osmanlı topraklarının bir
kısmını ele geçirdi. Bunun üzerine Sultan Yıldırım Beyazıt ikinci Anadolu
seferine çıktı.
Yıldırım Konya Şehrine girdi. Diğer

Türk Beyliklerinde olduğu gibi

Osmanlıların azılı düşmanı durumunda olmasına rağmen Karaınanoğullanrun
topraklarında da. halka en küçük zarar verilmemesine azami dikkati gösterdi.
onya halkı birinci imraratorluk devrinin başkent ahalisi olduğu için mağrurdu.
Qnların bu gururunu kırmamaya bilhassa itina edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü
adişah halktan her şeyin peşin para ile satın alınacağını bizzat emretme ihtiyacını
duymuştur. Zira, zaten adet böyleydi.
Aksaray Anadolu Selçuklu Devletinden sonra Kararnanoğullarına daha
şonra da Yıldırım Beyazıt Han'a geçti.
Kadı Burhaneddin' den yardım isteyen Alaeddin Bey yardımın gelmemesi
izerine çaresiz kalarak kayın biraderinden sulh talep etti. Yıldırım tekrar
nmeli'ye geçmek istediği için sulh yapmayı uygun gördü. İşgal ettikleri
ppraklardan çıkarılan Karamanoğulları, bir miktarda toprak kaybettiler.
smanlılar Konya sınırına dayandı. Sarı Timurtaş Paşa, Karaman sınırının
uhafazasına memur tayin edildi.
Anadolu' da sulh ve sükun sağladıktan sonra batıya yönelen Yıldırım,
396'da Haçlıları Niğbolu'da mağlup ettiği sırada Karamanoğulları Alaeddin Bey
krar Osmanlı.topraklarına saldırdı. Anadolu Beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa'yı da
sir etti. Bunun üzerine Yıldırım, Anadolu'ya tekrar dönmek zorunda kaldı.
.onya'ya girdi, Alaeddin Bey'i itaat etmediği için başım vurdurdu. Halka hiçbir
ekilde dokunulmamıştır.
"1397'de Göksu'ya kadar bütün Konya, Niğde, Aksaray, Develi Karahisar
e.:,ma.ıll.uauu

eline geçti. Böylece Aksaray ilk defa Osmanlı idaresine girmiş
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Doğunun cihangiri olan Timur'la batının cihangiri olan Yıldırım arasında
1402 yılında ki Ankara Savaşı'na kadar, Osmanlı idaresinde kalan Aksaray,
Yıldırım'ın

savaşı

kaybetmesi

sonunda

tekrar

bağımsızlığına

kavuşan

beyliklerden Karamanoğullannın idaresine girmiştir. Bu durumu Fatih zamanına
kadar sürmüştür.
"1451 yılında Osmanlı tahtına geçen Fatih ilk seferini Karaman üzerine
yaptı. Fatih'e karşı koyamayacağını anlayan Karamanoğlu İbrahim Bey, Taşeli'ne
çekildi. Molla Veli'yi padişaha göndererek bağışlanmasını istedi. Beyşehir,
Akşehir, Seydişehir'in Osmanlılara geri verilmesi şartıyla sulh yapıldı.
Daha sonra Fatih 1466'da Karaman üzerine düzenlediği seferde Konya'ya
giderek Karamanoğulları Beyliğini ortadan kaldırmıştır. Merkezi Konya olmak
üzere bir beylerbeylik

şeklinde Devlet-i Ali'ye

bağladığını bildirmişti.

Karamanoğlu Pir Mehmet Bey ve kardeşi Kasım Bey güneye çekilmişler,
ellerinde sadece İçel, Taşeli, Niğde, Silifke kalmıştır.
Fatih Konya' da sikke bastırarak., beylerbeyliğine oğlu şehzade Mustafa'yı
tayin etti. Aksaray henüz bu sırada Osmanlı idaresine geçmemiştir.
"1470 yılında Aksaray ve çevresi Vezir-i Azam İshak Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusu tarafından fethedilerek, kesin olarak Osmanlı topraklarına

Fatih'in emriyle binlerce Müslüman Türk ailesi Aksaray'dan İstanbul'a
bugün Aksaray denen semte iskan edilmişlerdir. Semt, bu ismini
yerleştirilen Aksaraylılardan almıştır.
Bu dönemde Aksaray, henüz Anadolu Selçuklu dönemindeki parlak.lığını
kaybetmemiş, sancak merkezi olarak mühim bir şehir özelliğini korumuştur.
Süleyman yazımına göre Karaman eyaletinde sancak merkezidir.
üzere, senelik olarak beyine 20 kese hasıl olur. 500 askere malik bir
Alay beyisi, çeribaşısı, yüzbaşısı vardır. 150 akçalık şerefli bir

"Aksaray Osmanlı döneminde yapılan 1501 tarihli tahrir'e göre 5.000.500 civarında Türk nüfusa sahiptir. Şehrin nüfusu 1525'de yine 5.000
laylarında iken, 1584'de 9.500'e çıkmıştır. XVII. ve XVIII. Yüzyılda bu
.urumu koruyan Aksaray XIX. Yüzyılda önemini büyük ölçüde kaybetmiştir.
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Nitekim 1837'de nüfusu 3.000-3.500 kadardı. XIX. Yüzyıldan sonra ancak 4.005.000;e yükselmiştir.
"Aksaray'ın

1501 'de otuz altı 1525'de otuz yedi, 1584'de kırk bir, XVII.

yüzyılda ise otuz iki mahallesi vardı. Evleri kerpiç ve taş yapıdandır."
"XVII.

asırda Karaman

eyaleti

içerisindeki

Aksaray

Sancağı'nda

13

Zeamet 288 tımar vardır. Aksaray Sancak beyinin has'ı 350.000 akçadır."
"1893 yılında Konya vilayeti sınırlarında bulunan Aksaray, bir nahiye, yüz
altmış köyden ibaret olup Kaymakam olarak Halis Efendi tayin edilmiştir."
Aksaray'da
Karamanoğlu

XVII.

yy'da

Medresesi

adıyla

Yılancık
üç tane

Medresesi,
medrese

Sulu

vardır.

Medrese

ve

Bu medreselerin

vakıflarca talebesine, müderrislerine, ay ay muayyen vazife, et ve yağlar verilir.
Ahali fakir olurlar. Feraiz ilmini babalarından ve dedelerinden okuya gelmişlerdir.
Bu şehre mahsus Dar'ül Kurra yoktur. Fakat Kur'an hafızları çoktur.
Şehrin ortasında Ulu Irmak akar. İmaretleri sulayıp, Alaeddin Köprüsü'nden
geçer. Bursa gibi her evinde akarsu vardır.
"Bu şehirde yedi binden fazla Allah'ın

büyük evliyası olduğu tevatürle

sabittir. Dar-ı Ervah denilen bu cebbaneye, nice kere nur inmiştir. Mağrur olan
ziyaret etse şad ve handan olur."
Aksaray' daki . tarihi eserlerin hemen hemen tamamı Anadolu

Selçuklu

dönemine aittir. Osmanlı dönemine ait herhangi bir esere rastlanmamaktadır.
Yapıldı ise de zamanımıza kadar gelmemiştir.

3. CUMHURİYET

DÖNEMİNDE

AKSARAY

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1336 H.1920 M. yapılan ilk teşkilat üzerine,
daha önce sancaklara bağlı olan mutasarrıflıklar

vilayetliğe dönüştürülmüştür,

Aksaray Mutasarrıflığı da bu teşkilatlanma içerisinde müstakil vilayet yapılmıştır.
O gün Aksaray Mutasarrıfı

olan Abdullah

Sabri Karter ilk Aksaray Valisi

olmuştur. 1923 yılına kadar bu görevde kalan Karter, 15. I 1. 1923'de görevi Ziya
Günar'a devretmiştir. Ziya Günar'da Ol.06.1932'de

görevi Arif Hikmet Onatla

bırakmıştır. Arif Hikmet· Onat, bu görevde iken T.B.M.M tarafından çıkartılan
20.05.1933

gün

ve 2197

sayılı

"Bazı

Vilayetlerin

İlsisi

ve

Bazılarının

Birleştirilmesi Hakkında Kanun'la yapılmıştır.
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Bu Kanunun 3. Maddesine istinaden daha önce Aksaray'a bağlı olan
Arapsun kazası ile birlikte Niğde'ye bağlanmış, Şerefli Koçhisar Ankara'ya
bağlanmıştır.
Aksaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış, ülkenin.
kalkınmasına o günkü şartlar içerisinde katkıda bulunmuştur. Bunun ilk
örneklerinden bir tanesi, o günkü Aksaray mebusu Vehbi Çorakçı'run teşebbüs ve
büyük gayretleri ile Azm-i Milli Fabrikası faaliyete geçmiştir. Yine 1926'da
henüz ülkenin üç-beş şehri aydınlatılırken kurulan hidroelektrik Santrali ile şehir
aydınlatılmıştır.
Milli Mücadele sırasında Kuvay-i Milliye Kuvvetlerini destekleyen.
Aksaray, 344 evladım bu vatan uğruna şehit vermiştir. Bugün Güneydoğu
Anadolu' da meydana gelen haince saldırılarda da vatan için 38 evladım şehit
vermiştir.
1933'de kaza olan Aksaray, bu yıldan sonra hak ettiği hiçbir sektörden
faydalanmamıştır, Etrafındaki köy hükmündeki kazalar gelişir, güzelleşirken,
Aksaray sürekli yerinde saymıştır. Türkiye'nin karayolları ağının en can alıcı
noktasında olmasına rağmen , ne büyük sanayi tesisi · kurulmuş, ne de büyük
yatırımlar sahne olmuştur.
1970'li yılların sonunda temeli atılan motor fabrikası Mercedes firmasına
devredilmiş ve Otomarsan adıyla 1980'li yılların ortasında faaliyete geçmiştir.
Yine 1970'li yıllarda temeli atılan, binaları kurulan Et-Balık Kombinası öylece
terkedilmiştir. Süt Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından küçük ölçekli
e Mamulleri Fabrikası kurulmuştur.
Vilayet olduktan sonra süratle gelişen Aksaray yakın bir
avaalanına, şeker fabrikasına, organize sanayi bölgesine kavuşacaktır.
illardır daracık bir binada hizmet veren devlet hastanesi yerine, 200
evlet Hastanesi, bunun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu

Şehir için yollan bulvarlı ve dörder şeritli hale getirilen Aksaray
alizasyon hizmetlerine kavuşurken, yapılan binalarla adeta modern bir
kavuşmaktadır.

4. VİLA YET OLUŞUNUN TARİHÇESİ
1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde'ye bağlanan

bunu bir türlü kabullenememiştir.

n.A.:>c:ııa.r

Çünkü nüfus bakımından

bakımından bağlandığı Niğde Vilayetinden daha ön sıralardadır. Üstelik

"""o""' .• ~

konumu daha elverişlidir. Niğde milletvekili olarak seçilip T.B.M.M. 'de
alan her Aksaraylı verdikleri kanun teklifleri ile vilayet olma arzularım
Türkiye sathına duyurmuşlardır.
İlk büyük çalışma Niğde Milletvekili iken Oğuz Demir Tüzün
yılında verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray'ın tekrar vilayet
getirmiştir. Meclis İçişleri ve Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülerek
edilmiştir. Ancak Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun
şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif meclis dosyalarında öylece
kalırken 1971 yılında yapılan teşebbüste akim kalmıştır.
1987 genel seçimleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren
Aksaray'ın değerli evlatları Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk' de aynı çalışmalara
başlamışlar ve verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray'ın

il yapılmasını

istemişlerdir. T.C Hüküıneti 1989 yılında hazırladığı kanun tasarısı ile dört ilçenin
il yapılmasını istemiştir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen tasarı
15.06.1989 gün 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski

Aksaray'ın vilayet olmasından sonra ilk Valisi Rıdvan Yenişen'dir. 14.08.
1989 tarihinde göreve başlayan Rıdvan Yenişen, görevi 21.02. 1992 tarihinde
Ferit Ünal'a devretmiştir. Ferit Ünal'ın 01. 03. 1993 tarihinde emekliye ayrılması
üzerine yerine atanan Aslan Yıldırım 20. 05. 1993 yılında görevine başlamıştır.

5. AKSARAY ADININ TARİHÇESİ
Tarihte kurulan her köyün her şehrin ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse
efsane olsun adının bir hikayesi vardır. Aksaray'm da adı hakkında birçok rivayet
çok efsane anlatılır. İranlılar bölgeyi işgal ettiklerinde "güzel atlar ülkesi"
manasına gelen "CAPPADOCIA" adım bu bölgeye vermişlerdir.
"Aksaray" adına dair rivayetler de şöyledir:
Dar-üz-zafer
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Haçlı seferleri arasında Il. Kılıçarslan başkent Konya dışında askeri bir üs
kurmayı düşünür. Bunun içinde günümüzdeki

Aksaray'ı

seçer. Şehri sağlam

surlarla medrese, cami, hastane, bedesten vb. kamu yapılarıyla süsler. Her zafer
dönüşünce Aksaray' a uğrar, şenlikleri burada başlatır. Şehiri 'de "Zafer
manasında "Dar-üz-zafer" adını verir.
Dar-üs- süleha
Kılıçarslan burayı o kadar çok sevmektedir ki, kötü niyetli
giremeyeceğine

dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı

Evliya Çelebi'nin

anlattığına göre bu amaçla sarayın giriş ,.•. u.~rn,rnu

çtan iki aslan heykeli yaptırır. Bunlar şehre gözcülük eder, kötü
kente girdiklerinde aslanlar ağızlarından çıkardıkları alevlerle
ederler. Bu yüzden iyilerin, doğruların salihlerin yaşadığı

n.A,:ıa.ıa_y

yurdu" "salihlerin yurdu" manasına gelen "Dar-üs-süleha" adı
Ah Saray- Aksaray
Bir zamanlar Selçuklu sultanlarından birinin çok sevdiği gözdesi,

ı~li:Ui:tJ.11.l.

Ülkenin tüm hekimleri saraya çağrılır, ama hastalığın sebebi anlaşılamazgözcten.ın
~Ah Saray" iniltileri odalarda yankılanmaktadır.
O sırada saraya derviş kılıklı bir adam gelir.

'-'=•a.uucu.ı:

görür, konuşturur, nabzını dinler. Sevda kelimeleri geçtikçe
hızlandığını görür. Kızın kime sevdalı olduğunu, onun nerede
J~ız saraydan kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını

uu;.,uuuUl\.ıı,,,,.,

Derviş sultanın huzuruna çıkar. Sultan'a
Sultanım gözdenizin kurtulmasını istermisiniz? Diye sorar.
- Evet, onun yaşaması, benim yaşamamdır. Der. Derviş

no-rPnrh

anlatır, hastalığın dermanının iki sevdalının

göre Sultan delikanlıyı buldurtur, getirtir.
hır. Bundan sonra "Ah Saray" iniltileri "Aksaray"a dönüşür.
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H. AKSARA Y'IN COGRAFİ
1.GENEL COGRAFYA

KONUMU

VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

a-Genel Coğrafya
Aksaray,

ülkemizin

kalbi sayılacak

bir noktadadır.

Orta Anadolu'nun

ortasında, Kuzey-Güney, Doğu- Batı doğrultusunda bulunan karayollarının en can
noktasındadır.
Kayseri,

Edirne, İstanbul, Ankara, Adana, İskenderun karayolu ile
Konya, Antalya

karayolu

üzerindedir.

Tarihi Kapodokya,

ve İkonya'nın kapısı hükmündedir.
33-35 derece doğu meridyenleri ile 38-39 derece kuzey paralelleri arasında
alan Aksaray'ın kuzeyinde Kırşehir, Ankara; doğusunda Niğde güneyinde ve
bansında Konya; kuzey batısında Tuz Gölü bulunur. Denizden yüksekliği 965

Aksaray'ın

6 ilçesi ( Ağaçören,

Eskil, Gülağaç,

Güzelyurt,

Ortaköy,

191 köy ve kasabası bulunmaktadır. Yüzölçümü 7.626 km.dir.
b. Yüzey Şekilleri
şekilleri

itibariyle

düzlüktür.

yükseklikte yer alan yaylalıktır. İlin güneydoğusunda

Denizden

1000.metre

Hasan Dağı(3.268 m) ;

orta bölünden ayıran noktada uzanan ve Hasan Dağı ile birleşen Ekecik
ijağı(2.137

m), bu yaylada (ovada) yer alan yüksekliklerdir.

kesimleri,

kuzeyi,

güneyi

tamamen

ovalıklarla

kaplıdır.

Aksaray'ın
Güneyde

orta
Obruk

latosu'nun uzantısı ve Aksaray ovası bulunur. En önemli akarsuyu Ulu Irmak'tır.
.626 km2 olan ilin yüzölçümünün 5.713 km2si tarım arazisi, çayırlık, otlak ve

111eradır. 7.916 km2si de yerleşim alanları, ormanlık alan (70 km2), dağlık, göl,
bataklık ve akarsu yatağıdır.
İlimizin yüzey şekillerinin dağılımı şöyledir:
Dağlar: İlimiz sınırları içerisinde önce dağlar vardır. Bunlardan en önemlisi
nmez volkanik bir dağ olan, Melendiz Dağları silsilesi içerisinde yer alan Hasan
ağıdır. Yüksekliği 3.268 m.dir. Hasan Dağının yanında Küçük Hasan Dağı
3.069m): Ekecik Dağı (2.137 m) yüksekliğinde önemli dağlardır.
Yaylalar: Obruk, Haydar, Çağşak, Aliağaobası, Vani Yayla, Kemerseki
aylası. Bu yaylalar yanında büyük yerleşim merkezlerinin yakınlarında kurulan
111ezralar vardır. Burada mahalli olarak yayla tabir edilir. Eskil sınırları içerisinde

l,u şekilde 72 yayla bulunmaktadır.
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Ovalar:

İlimiz,

yukarıda

da belirttiğimiz

şekilde

tamamen

denilebilir. Bu ovaların en önemlisi Aksaray Ovasıdır.
Akarsular: Aksaray, Tuz Gölü havzası içerisindedir.

Hiçbir

ulaşmaz. Tuz Gölü yakınlarında yer altında kaybolurlar.
En

önemli

(Uluırmaktır).

akarsuyu

Melendiz

Dağlarından

doğan

Melendiz

Karasu, Eşmekaya Çayı diğer önemli akarsulardır. Bu aıcarsu

yanında yazları tamamen . kuru bir çok dere bulunmaktadır. Pınarbaşı,
yakınlarında; Kırk Delik Suyu, Sultan Hanı yakınlarında önemli akarsulardır.
Gölleri: Aksaray'ın en önemli gölleri Konya ve Ankara ile
sınırlara sahip oldukları Tuz Gölüdür. Tuz Gölü ülkemizin 2.
Yurdumuzun en önemli tuz yataklarından birisidir. Yüzölçümü (1.500 km2)
Aksaray sınırları içerisinde yer alan diğer göller ise Gelveri Gölü,
Hasan Dağı çevresinde Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarı Göl, Uyuz Gölü
ufaklı göller vardır.
Bu tabi göller yanında sulama, taşkınlardan korunma gibi amaçlarla yapılaıi
göller ve gölcükler de vardır. Bunların en önemlisi Melendiz Çayı üzerinde kurulu
bulunan Mamasun Baraj Gölüdür. (11.7 km2) yüzölçümüne sahip olan gölün su
hacmi ise 165 x 103 m3 dür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır Baraj
gölleri yanında DSİ tarafından tamamen sulama amaçlı olarak yapılan Ortaköy
Balcı göleti, Helvadere göleti, Ortaköy Çiftevi göleti, sulama ve · taşkınlardan
korunmak amacı ile yapılan Güzelyurt göleti gibi göletlerde vardır.

2. JEOLOJİK YAPISI
1. Giriş
Aksaray ili, İç Anadolu bölgesinde yaklaşık 7730 km2 lik bir alan kaplar.
Ortalama rakım 970 m olan ilimizde 907 m kotlu Tuz Gölü en düşük rakımı olan
yerdir. İlde başlıca yükseltiler 3268 m kotlu Hasan Dağı, 2968 m koylu Küçük
Hasan Dağı ve 2137 m kotlu Ekecik Dağıdır.
Kara ikliminin hüküm sürdüğü ve Türkiye ortalamasının altında yağış alan
inceleme alanında, Melendiz suyu ile Karasu dışında önemli akarsu veya nehir

Doğal bitki örtüsünün az olduğu bu alanda insan eli ile yetiştirilen bahçeler
kazanmıştır.
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2. Stratigrafi (Tabaka Bilimi)
Aksaray ili sınırları içinde mağmatik, metomorfik, sedimanter ve karasal
ökenli kayaçlar mevcut olup, bunlar 1. Metamorfik kayaçlar, 2. Plütonik
ayaçlar, 3. Sedimanter kayaçlar, 4. Volkanik kayaçlar, 5. Gölsel kayaçlar ve
Volkanosedimanter kayaçlar, 6.

Güncel oluşuklar, 7.

Allokton ofıyolit

Stratigrafık istifle, altta metamorfik kayaçlar yer alır. Altta şist üstte
lllermerlerden müteşekkil paleozoik yaşlı kayaçlar birbirleri ile konkordan
<ionumlu olup şistler Tama Dağı Formasyonu mermerler Bozça Dağ formasyonu

Metamorfik kayaçların üzerinde stratigrafık olarak Pegmatid, gabro,
pegmatid-gabro, diyabaz ve serpantinlerle temsil edilen "ofiyolitik karmaşık"
gelir. Bölgeye tektonik olarak yerleştiği düşünülen ofıyolit karmaşığının üzerinde
Ultramafiti olarak isimlendirilen Gobralar yer alır. Bazı eski
ofıyolit olarak tanımlanan bu gabronun da üzerini granit
anodiyorit, microdiyorit, diyorit birleşimindeki derinlik ve damar kayaçlarının
irlikte oluşturdukları " Baranadağı" Granit ve granodiyoriti gelmektedir.
Paleozoyik yaşlı metamorfik seriyi kesen ve onların içine giren Baranadağı
anit ve Granotyoriti'nin üzerine denizel kökenli kum taşı-kireç taşı ile temsil
ipresiyen yaşlı Çayraz formasyonu gelmektedir.
Çayraz formasyonunun üzerinde mezgit grubu diskordan olarak alır.
onkgelemera ve kum taşı ile temsil edilen mezgit grubu kil taşı ve jips seviyeleri
e-içerisindedir. Üst Eosen- alt miyosen yaş aralığında oluşmuştur. Mezgit grubu
erinden Melendiz dağı tüfleri yer almaktadır. Tüf ve tüf breşinden oluşan
elendiz dağı tüflerinin üzerine yine üst miyosen yaşlı Melendiz Dağı.andezitleri
elmektedir. Bu andezitlerin üzerinde ise tüfit- kum taşı - kil - marn ve ince kireç
~ından oluşan Göstük tüfiti, onunda üzerinde Göstük İgnimbiriti gelmektedir,
Göstük İgnimbiritimin üzerinde tüf katkısı olan, kum taşı- konglomerasse
cmsiyenyaşlı bol memeli fosfor içeren Karakaya formasyonu gelmektedir.
Karakaya formasyonunun üzerini selin tüfü onunda üzerine
· gnimbiriti gelmektedir.
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Kızılkaya İgnimbiriti bölgede kılavuz formasyon teşkil eder ve
görsel kökenli ağıllı formasyonu gelir. Tabanda konglemera tüfit ve kum
temsil edilen Hasan Dağı kızgın akma çökelleri, onunda üzerinde Hasan
formasyonu

gelmektedir.

Ege'de

işletilen ve ekonomik

değer taşıyan

üzerinde Pomza işletmeciliği yapılamak.tadır.
Hasan Dağı külformasyonun üzerinde Göllüdağı kül akıntı tüfleri,

uuıa.ı..uıuc;ı.

üzerinde genç andezit ve bazaltlar gelmektedir. Genç andezit ve bazaltlar -.rö-rPrlPlri
son volkanik oluşumlardır.
Bütün bu birimlerin üzerinde stratikra:fik olarak traverten, çakıl·
etekmolozu alüvyon malzemeleri diskordanslar gelmektedir.

3. Tarihsel Jeoloji ve Palecoğrafya
Ortaköt

civarında

stratigrafik

istifle

oluşturan

Paleozoik

yaşlı

KırşehirK.ristalinistifinin şist ve mermerleri bulunmaktadır.
Bu birimler denizde teşekkül etmiş olup bu teşekkülü sağlayan denizin
bölgeden çekilmesi sonucu İpresiyene kadar devam eden uzun bir karasal dönem
geçirmiştir.
Bu dönemde Üst Kretase esnasında plütonizma olaylarına bağlı olarak
plütonlarla damar kayakçıları teşekkül etmiş, şist ve mermerler granitik bileşimli
filon ve dayk intrüzyonları ile etkilenmiş ve onları kontakt metamorfizmaya
uğratmıştır.
Gene Üst Kratase esnasında denizin kapanmasıyla dalma batma .zoru.n.da
tektonik dokonakla o:fiyolitik karmaşık yerleşmiştir. 0:fiyolotik karmacşığı11.
K.arakaya Ultramafiti ile baran.adağı plütonlarının yerleşmesi bu dönemde (2.
Zaman sonu) meydana gelen önemli jeolojik olayları oluşturmaktadır.
Tüm bu olaylar teşekkül ederken bölge kara halinde olduğundan aşınma-
ve depolama süreçleri de aralıksız devam etmiştir.
Eosen başında bölge transgresyona maruz kalmış ve bu dönemde
deniz çökelleri olarak bilinen Fliş fasiyesinde çökelen Çayraz
oluşmuştur. Eosen sonunda Tetiş Denizi yeniden çekilmiş ve bölge

gwıuıııı.g.ı;;

kadar devam eden karasal döneme girmiştir.
Tetiş Denizi'nin çekilmesi sonucu Tuz Gölü lagüner ortam haline gelıniş,
Oligosen, Mayosen, Pliyosen ve Pleistosen süresince evaporitler çökelmiştir.
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Günümüze kadar devam eden son karasal dönemde bir taraftan
akarsu ortamına ait çökeller oluşurken, diğer taraftan volkanizma olayları ı-;ı;,11.:;ııııw
ve çeşitli volkanik kayaçlar teşekkül etmiştir. Birbirini takip eden birden
sayıdaki volkanizma sonucu oluşan bu kayaçlar, gölsel birimlerle
oluştukları gibi, yer yer de tedrici geçişler gösterirler. Bu dönemde oluşmuş
kökenli kayaçlara genel olarak Neojen yaşı verilmiş olup kireç
müteşekkildir. Gölsel kireç taşları Eskil ilçesi ve Aksaray ovasında mostra
vermektedir.
Özellikle Hasan Dağı eteklerinde Karacaören, Karataş, Karaören ve
köyleri yakınlarında kuvaterler volkanizmasıyla curu konileri teşekkül
vm.u.ı.uuuu

genç andezit ve bazaltların oluşumuyla son bulmuştur.

Bölgede volkanizma olaylarının son bulması göl- akarsu ve kara ortamına
traverten çakıl, kum-mil-yelpaze konisi ve alüvyonan malzemelerin teşekkülü
ve bunlara paralel olarak cereyan eden taşınma, aşınma ve depolanma olaylarının
-ı:ürn.ü Aksaray'm bugünkü jeolojisini oluşturmuştur.

4. Yapısal Jeoloji
Aksaray İlinin doğusu ve güneydoğusu genç volkanik kayaçlar ve
.yolkanizma ürünleri, Eskil ve Aksaray Ovası Gölsel kireçtaşları, Ortaköy
'A.ğaçören ve Sarıyahşi ilçeleri Kırşehir Kristalin Masifınin Şist ve mermerleri ile
aphdır,
Yatay ve yataya yakın eğimli olan gene volkanik örtü ile Gölsel çökeller,
ölgenin tektonik evrimini açıklamaya yarayacak pek çok verinin söz konusu örtü
imleri altında saklı kalmasına sebep olmuştur.
Bölgede tespit edilen Deniz Alt Paleozoik veya Prekambiiyen yaşlıdır. Bu
e_I).İzde çökelen sedimentler metomorfızmaya uğramış, şist ve mermerler bu
kilde meydana gelmiştir. Bu denizin bölgeden çekilmesiyle, bölgede tespit
ilebilen ilk diskordans meydana gelmiştir. Paleozoik yaşlı şist ve mermerler
edoniyen, Hersiniyen ve Alfın Orajenezlerinin etkisinde kalmış kıvranma ve
anmalara uğramış, bunun sonucu olarak da bu birimlerde birden fazla
tipi ve eklem sistemleri gelişmiştir. Ancak bu bölgede hakim olan kıvnm
eksen gidişleri NW-SE doğrultusundadır.
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Bölgede tespit edilen ikinci deniz İpresiyen yaşlı Çayraz Formasyonu
oluşturan Eosendir. Bu deniz Eosen sonunda bölgeyi terk etmiştir. Çayraz
Formasyonu kendinden yaşlı kristalin temeli üzerinde diskordan konumludur.
Eosen Denizinin çekilmesinden günümüze kadar geçen süre içerisinde
görsel kökenli oluşumlar volkanik volkanosedimanter oluşumlar birbirleriyle ye.r
.yer tedrici geçişli, yer yer diskordanslı ilişkiler kazanmıştır.
Karasal dönemde Alpin Orojenezinin genç fazlarından etkilenen bölgede
]:,aşta faylar olmak üzere çeşitli tektonik unsurlar meydana gelmiştir.
Volkanizmaların

oluşumunu

sağlayan

konilerin

dizilimi

NW-SE

doğrultusundadır. Bu doğrultular bu gün bariz olarak tespit edilen ve takip
~dilebilen ve yaklaşık: 140 km. uzanıma sahip Eğim Atımlı Normal Fay karakteri
gösteren Şerefli Koçhisar- Aksaray fayının doğrultusu ile aynıdır. Karaören ve
Kargın Köyleri yakınlarındaki curuf konilerinin fay izi üzerinde olması ve
saray fayının ve Hasan Dağı volkanizmasının birbirleri ile bağlantılı olduğu
sonucunu göstermektedir.
Aksaray fayına paralel uzanan Peçenek Özü Fayı bayıraltı olarak bilinen
vv •. ,.,u,.,

horst teşkil etmiştir. Yaklaşık 100 km. uzanımlı, uzay görüntülerinden
edilen Sultanhanı Fayı doğrultu atımlı muhtemelen sağ yönlüdür.

Bölgede varlığı bilinen ofiyolotik karmaşığında Üst Kratese esansında
rı1'M"nı:>t1

olarak gelip yerleştiği düşünülmektedir.

5. Ekonomik Jeoloji
Ortaköy, Seksenuşağı ve Yk. Kabakulak köylerinde Çal Dağı'nda yer alan
µı.ermerler, Pınarbaşı, Akmezar Köyleri yakınlarında yüzeylenen Çayraz
Fonnazyonuna ait kireç taşları ve Hasan Dağı eteklerinde volkan curuflarına ait
alzemeler yol yapımında mucır malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Akyamaç ve Bozcayurt Köyleri arasında Kaolen yatakları mevcut olup
alen

işletilmektedir.

Helvadere

Köyü'nün

batısında

Hasan

Dağı

kül

ôrmasyonunun içerisinde diyatomit yatakları, aynı formasyonda Akçakent ve
şpınar yörelerinde ponza yatakları gözlenmiştir.
İgnimbiritler, yapı taşı malzemesi olarak yörede yaygın bir şekilde
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3. BİTKİ ÖRTÜSÜ
Aksaray, etrafı kuzeyde Kuzey Anadolu, güneyde Güney Anadolu Dağları;
clôğusu yüksek Doğu Anadolu Platosu, batısında İç Batı Anadolu yüksek
.platosuyla çevrili olan Orta Anadolu Bölgesinin Tuz Gölü Havzasında yer alır.
Deniz etkisinden tamamen mahrumdur. Dolayısıyla orman yetişme ortamına sahip
eğildir. Ancak bu demek değildir ki orman yetişmez; ormanlık alanlara
tlanmaz, Yağışın, diğer yörelerine nazaran daha fazla olduğu Hasan Dağı
:{eklerinde altta ve üstte meşe, ortada bir kuşak halinde dağ kavağı, Ekecik
a.ğı'nda meşe ormanları görülür.
1

İlimizin bitki örtüsü Bozkır ikliminin tabi bitki örtüsü olan Bozkır
,itkileridir. İklim; kışlan sert, yazları kuraktır , yağışları azdır. Havanın kuru
lması ve kurutucu etkisi, az olan yağışların tesirini bir kat daha azaltır.
. öremizin bir yandan Hasan Dağının volkanik arazisi içinde olması bir yandan

ıız Gölü'nün tuzlarının tehdidinde olması, diğer yandan Alüvyon oluşu toprağın
yu daha fazla. emmesine sebep olmaktadır. Kış sonu toprak ıslaktır. Yaylalar

~a fazla yağış almaktadır. Bu sebeplerden dolayı baharla birlikte her taraf
~ı:nyeşil otlar;' çayırlar, çiçeklerle bezenir. Ancak Haziran ayı ile birlikte bu
hı.yeşilotlar, çayırlar ve çiçekler sararır, solar.
Aksaray' da rastladığımız diğer bir bitki örtüsü de akarsu boylarında, kaynak
ivfelerinde ve sulak yerlerdeki kavaklık ve söğütlüklerdir. Özellikle merkez,
ülağaç, Güzelyurt çevrelerinde kavaklıklar ve söğütlükler boldur. Bunların
anında alıç, kızılcık, yaban armuduna da rastlamak mümkündür.
Maınasun Baraj Gölü çevresinde DSİ. Genel Müdürlüğünün meydana
irdiği çam koruluğu mevcuttur. Karayolları boyunda da yine çam koruluklarına
tlanır.
İlimiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Merkez İlçe, Ihlara ve Oraköy
ğr~lerinde geniş ve kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri yapılmaktadır. Yılda • iki
lyon adet yetiştirilen fidanların cinsi; karaçam, sedir, mazı, akçaağaç, dişbudak,

asya, iğde, sofora aylantuz, gladicya, ceviz, badem ve kavaktır. Bu fidanların
.0-800 bin civarmdakileri ağaçlandırma sahalarına Orman İşletme Müdürlüğü
'flllndan dikilirken geri kalanlar Kamu kurum ve kuruluşlarıyla isteyen
.tandaşlarasatılmakta ve dağıtılmaktadır.
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Meyveliklerden (asma bağlan, ceviz, badem, elma, kayısı, iğde, vişne, kiraz,
erik ağaçları) genellikle merkez ve Eskil hariç diğer ilçelerde önemli bir yer
tutmaktadır.

Sebzeliklerde

yetiştirilen

sebzeler, tahıl, şeker pancarı,

ayçiçeği

ilimizin diğer bir bitki örtüsüdür.
İlimizde çamların yetişmesi; Hasan Dağı ve Ekecik Dağlarında palamut ve
meşeliklere rastlanması, buraların zannedildiği gibi çıplak olmadığını, çok değil
belki de 50-100 sene önce ormanlıklarla kaplı olduklarım gösterir. Orman İşletme
Müdürlüğünüm

çalışmaları

olumlu

sonuç

verirse

bitki

örtüsü

ve

iklim

özelliklerinde büyük değişiklikler meydana gelecektir.

4. AKSARA Y'IN İKLİMİ
Sıcaklık
İncelenen Meteorolojik Elemanlar; Sıcaklılık, bulutluluk, yağış ve nisbi nem
dıırumudur. Bu meteorolojik

elemanlar, mahalli saatle 07. 00-14.00-21.00

olmak üzere günde üç defa rasat edilmektedir.

Rasatların

de

uzun yıllara göre

Ortalama, ekstrem bilgileri ve sayaçlı günleri tablo şeklinde verilmiştir.
Aksaray' da yıllık ortalama sıcaklık 11.5 santigrat derecedir. Ocak ayındaki
grtalama sıcaklık ise -2 santigrat derece olarak görülmektedir.

Rasat edilen en

yüksek sıcaklık Temmuz ayında 37.8 santigrat derece olarak ölçülmüştür. En
düşük sıcaklık ise-26.4 santigrat derece ile Ocak ayında görülmüştür.
Yağış
Aylara göre yağış miktarı incelendiğinde yağışsız ay hemen hemen yoktur.
:En az yağış Temmuz ayında görülmektedir. Yıllık yağış miktarı 351.6 mm.dir.
günlük en fazla yağış miktarı Haziran ayında ölçülmüştür. 52.00mm.
Uzun yıllar yapılan ölçümlerin

ortalamasına

göre kar yağışları,

Kasım

ayında başlamakta, Nisan ayında sona ermektedir. Aksaray' da 13 gün kar yağışlı,
24 gün karla örtülü geçmektedir. En yüksek kar kalınlığı ise 45 cm. olarak Aralık
ayında tespit edilmiştir.
Basınç- Nemlilik
Ortalama aktüel basınç 904.8 milibardır. Rasat süresi içinde en yüksek
aktüel basınç Ocak ayında 925.6 milibardır. En düşük aktüel basınç ise Ocak
ayında 880.2 milibardır.

40

Nishi nem değerleri, kış aylarında genellikle daha yüksek, sıcaklığın arttığı
yaz aylarında daha düşüktür. Yıllık ortalama nisbi nem değeri %62, en düşük
nisbi nem değeri ise %5'tir.
Aksaray'da yıllık ortalama bulutluluk 4.0 olarak tespit edilmiştir. Bütün yıl
içinde bulutluluğun en az olduğu aylar yaz, en fazla olduğu aylar da kış aylarıdır.
Sonuç olarak yapılan

iklim tasniflerine

göre Aksaray

İli Orta · . iklim

kuşağında olup, soğuk, yarı kara iklim tipine sahiptir. En soğuk ayın ortalama
sıcaklığı -3 santigrat derecenin üstünde, yazlar kurak ve sıcak geçer. En kurak
ayın yağış miktarı 30 mm. den az, nadiren sisli, nemli, az yağışlı, nispeten serin en
sıcak ay ortalaması 24 santigrat derecedir. Kışlar nispeten kısadır, fakat birkaç ay
toprak donabilir veya karla örtülü kalabilir.

5. MADENLERİ
Ülkemizin jeolojik haritalarını yapmak, jeolojik problemlerini tespit etmek
(üzere 14 Haziran 1935 yılında 2804 sayılı kanunla kurulmuş olan M.T.A Genel
Müdürlüğü,

ülkemizin

gelişen, büyüyen ve değişen şartları ile birlikte yeni

boyutlar kazanarak ülkemizin ekonomik gelişmesinde

önemli görevleri yerine

getirerek ilmi ve teknik çalışmalarda bulunmaktadır.
M.T.A Genel Müdürlüğüne bağlı 12 Bölge Müdürlüğünden biri olan Orta
Anadolu

II. Bölge Müdürlüğümüze

bağlı, 9 • ilin sınırları içerisinde

her yıl

oluşturulan maden arama projelerine göre, bu bölgelerde açılan kamplarda işçi ve
teknik personel, iş programlan çerçevesinde jeolojik, jeofizik, sondaj gibi etütlerle
çalışmalarım sürdürmektedir.
M.T.A. Konya Bölge Müdürlüğüne

bağlı olan Aksaray ili ve sınırlan

içerisinde de değişik yıllarda, değişik amaçlı çalışmalar yapılmış, bu çalışmaları
1985 yılından

başlayarak

günümüze

kadar olanı liste halinde düzenlenerek

aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Yıl

Yeri

1986 Aksaray

Çalışma Konusu
Kuvars

Açıklamalar

Yapılan çalışmalar sonucu, kimyasal
analizlerinden si02 miktarı düşük, Fe
203 miktarları yüksek bulunmuş,
ekonomik olmadıkları anlaşılmıştır.
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Demir

Yapılan ayrıntılı jeolojik ve jeofizik

1985

Aksaray

1986

Ortaköy

incelemeler sonucunda ekonomik

1987

Ekecik

hiçbir değerlerinin olmadığı tespit
edilerek projeye son verilmiştir;

Polimetal

Aksaray civarındaki ve yanındaki

1988

Aksaray

1989

Ortaköy

bölgelerde başlatılan çalışmalarla

1990

Gücünkaya

kalay ağırlıklı polimetal mmrnıım

yönelik yaıı.;,ıuaıa.ı.

1991 Hocabeyli Yakacık

ua

bate yöntemleriyle yapılan ı,,au>?ıı.ıa-
larda, 3 adet ruhsat ;:;aııa;:;ıııua

.a.ıııı.aıı

numune derlemelerinde ekonomik
hiçbir cevherleşmeye aııaııL.ıvı
sonucunda rastlanmamış ve
durdurulmuştur.

1989 Aksary-Taşpınar
Aksaray-Akpınar

Diyatomit Niğde-Bozköy ve Ovahbağ ile
Pomza

Aksaray-Taşpınar ve
bölgelerinde 4 adet ruhsat
Sahasında yapılan ı,;un~ımuaıua
Aksaray-Akpınar sahası pomza
yönüyle Zengin ve ekonomik
bulunmamıştır
Aksaray - Taşpınar Diyotomit
Sahasında örtünün kalın olduğu
Tespit edilerek detay ı,,aıı;.,mcuaı
İleriki yıllarda devam etmesi
Önerilmiştir.
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III. AKSARA Y'IN EKONOMİSİ
1. GENEL EKONOMİK DURUMU
Ülkemiz ekonomisine paralel olarak, ilimiz ekonomisi de her geçen gün
gelişmektedir. Aksaray ili çok eski bir tarihe sahiptir. Tarihte bir ticaret merkezi
olan Aksaray, günümüzde de bu hüviyetini korumaktadır.
Aksaray, ekonomik yönden zengin kaynaklara sahiptir. Sanayi, ticaret,
hayvancılık, halıcılık ekonomik alanda önemli yer tutar.
İlimizde ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür.
İklimin gösterdiği özellik dolayısıyla ilin ilk turfanda sebze, meyve ihtiyacı
güney illerinden temin edilmektedir.
Gıda maddeleri dışındaki tüketim maddeleri, büyük üretim ve satış
merkezlerinden temin edilmektedir.
İldeki ticaret daha çok merkezde toplanmıştır. Ticaret toptan ve perakende
olarak yürütülmektedir.
Sanayileşme yolunda çaba sarfeden ilimizin gelirleri daha ziyade komşu
illere verilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
Bunlardan bazılarım aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
a.Tarımsal ve Hayvansal ürünlerin diğer illere pazarlanmasından elde edilen

b. Sanayi mamulü üretimlerinin diğer illere pazarlanmasından elde edilen
gelirler,
c. Turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
d. Esnaf ve sanatkarların ürettikleri mamullerden elde ettikleri gelirler,
e. Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
Ekonomik yönden gelişmekte olan illerden birisi de Aksaray' dır. İlimiz,
sanayi yatırımları tamamlandığında, İç Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi
durwnuna gelecektir. Sanayileşme ve yatırımların hızıyla nüfus artışının
dengesizliği diğer illerden ilimize gelenlerin sayılarının fazlalığı, var olan işsizliği
artırmaktadır. Sağlıksız şehirleşme problemi ile karşı karşıya
Yine istihdam sağlayıcı yatırımların artırılması, hanımadde ve
sıkıntılarının ortadan kaldırılması, sanayi tesislerinin tam kapasitesi ile
duruma getirilmesi ve civar illerden gelen nüfus göçünün
ı:mııuınıı

önlenmesi,

problemlerinin çözümü konusunda sayılabilecek tedbirler arasındadır.
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İlimizde ilk işe girişte, asgari ücret uygulanmaktadır. Kamu ı-••.,,-m,.. . r1.,.
çalışan memurların ücretleri bilindiği gibi kat sayı artışı, yan ödemeler ve
yardımlar, işçi kesiminde ise toplu sözleşme yöntemi ile belirlenmektedir.
Esnaf ve sanatkarlar, tüccar ve sanayicilerin gelirleri, ücretlerin artışı,
faaliyetleri ve ekonominin gelişmesi nispetinde artış göstermekte,
işçilerin ücretleri toplu sözleşmelerle; memurların ücretleri ise bütçe

.l\..au.ı.u.u.L

uygulamaları ile belirli oranda artış göstermektedir.
Sendikasız işçiler ile esnaf ve sanatkarların yanında çalışanlar ve
kesimde hizmet verenlerin gelirlerinin artış seyri karşılıklı anlaşma
sağlandığından tespit edilmemiştir.
Kamum sektörü harcamaları genellikle yatırımlar, ücretler, sosyal mLm..., •.•...,~
kira, kırtasiye, aydınlatma, ısınma ve ulaşım gibi konularda yapılmaktadır.
Özel sektöre ait tüketim harcamaları tespiti hususunda ilgili meslek
tarafından gerekli çalışmalar yapılmadığından, bu kesime ait
harcamalar tespit edilememiştir.
İlimizde sanayileşme politikası Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır.
1925'li yıllarda ilimizde Aksaray Azmi Milli T.A.Ş adı altında un ve unlu
ınamulleri fabrikası kurularak faaliyete geçmiştir. İlimizin ekonomisi genelde
tarıma dayalı olduğu için 1950'li yıllardan sonra yem fabrikalarının kuruluşları
gerçekleşerek faaliyete geçmiş, halı ve tuğla fabrikaları ile küçük ve orta ölçekli
şletmelerde bunları takip etmiştir.
Tasarruf, doğal kaynaklar, kalifiye eleman, yeterli alt yapı hatta gerekli
!lerji, ulaşım, pazarlama merkezlerine yakınlık gibi pozitif değerler yanında bilgi
~tersizliği, teşebbüs konularındaki itimat ve tecrübesizlik vb. negatif değerlerin

.e• mevcudiyeti ilde sanayinin olması gerekli yerinden çok gerilerde, yukarıda
elirtildiği gibi tarım çıkışlı bazı konularda bağlı kalmaktadır.
Halbuki 1993 yılı Ağustos ayında başlanarak halen büyük bir hızla
amlanması çalışmaları sürdürülen Organize Sanayi Bölgesi Aksaray için
ara- Konya- Adana üçgeninde istikbali olan büyük potansiyeldir. Aksaraylı bu
iyeli.mutlaka bütün menfıleri kırarak başaracaktır.
Tasarruf sahiplerinin sanayileşmeye katılma eğilimleri yok denecek
eydedir. Tasarruf sahipleri alışılagelmiş gayrimenkul edinme alışkanlığı
da, son yıllarda devlet güvenceli menkul kıymetlere ve altına, dövize yatırım
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yapmaktadırlar. Sanayi şirketleri kurarak küçük tasarrufların oluşturacağı büyük
sermayeli

yatırımlar

olumsuz

örnekler

yüzünden

tasarruf

sahiplerince

benimsenmemektedir.
İlimizde sanayileşme 1925'li yıllarda Aksaray Azmi Milli T.A.Ş 'nin un ve
unlu mamulleri üretimi faaliyeti konularında üretime geçmiş, bu güne kadar halı,
tuğla, yem, tarıma dayalı sanayi tesisleri ile imalat sanayinin gıda ve küçük sanayi
el sanatları bölümlerinde gelişmeler olmuştur.
İlde sanayileşme potansiyeli de tarım ürünleri ve el sanatları üzerinde
yoğunlaşmıştır.
İlimizde el sanatlarından halıcılık ve küçük el sanatlarının bazı çeşitlerinde
gelişme kaydedilmiştir.
Halıcılıkta, başta Taşpınar olmak üzere Aksaray'ın birçok köylerinde
gelişme potansiyeli görülmektedir.
İl merkezinde ve köylerde mevcut potansiyel değerlerinin halıcılık el
sanatında çok sayıda atölye faaliyette bulunmaktadır. Üretilen mallar il
merkezinde ve büyük şehirlerde pazarlanmakta, yurt dışına, özellikle Almanya ve
ABD'ye

ihraç edilmektedir. El

sanatlarının geliştirilmesi ürün

kalitesi

standardizasyon kolunun geliştirilmesi, üreticilerin ihtiyaçlarını sağlama, üretim,
pazarlama

sürecinin

en

ıyı

sonuçlara

ulaştıracak

bir

yapılanmanın

gerçekleştirilmesi halinde halıcılık il ekonomisine katkılarda bulunabilecektir.
İlimizde 1990 yılı sonu itibariyle esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olan
üye sayısı 7870 kişidir. Bu kesim ekonomi içinde bağımsız mülkiyet, bağımsız
karar ile şahsi emek ve servet unsurlarını bir araya getirerek büyük sanayinin ana
mal girdilerini ve ayrıca tüketicilerin ihtiyacı olan gereçleri temin etmektedirler.
Hayvancılık
Küçük baş ve büyük baş hayvancılık ilin en önemli gelir kaynaklarından
biridir. Hayvan besiciliği yaygındır. Küçük baş hayvancılıkta koyun, büyük baş
hayvancılıkta inek, sulak yerlerde manda besiciliği ve mandıracılık yapılır.
Kümes hayvancılığı da gelişen bir koldur.
Civar illerde yapılan hayvan ticareti önemli bir gelir kaynağı olurken,
hayvan ürünleri sanayisinde gelişmesini sağlamıştır. İlimizde Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumunun, bir süt işletme.özel sektöre ait et kombine tesisleri mevcut
bulunmaktadır.
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Uzun yıllardır iki tür halinde uygulanan suni tohumlama çalışmaları ile yurt
dışından ithal edilerek yetiştiriciye dağıtılan, yüksek verimli damızlık hayvanlar
sayesinde sığır ırklarının ıslahı sonucunda, kültür ırkı büyük baş hayvan
miktarında önemli artışlar olmuştur.
Tarım Politikası
İlimizde tarım arazileri genellikle orta ve geniş büyüklüktedir. Ancak.alet
ve ekipman fiyatlarını yüksekliği, çiftçilerin bir araya gelerek alet ve. makine
temini cihetine gitmelerine ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerinin iş gücü ile
yapılması, işçi ücretlerinin yüksekliği mahsul maliyetlerini olumsuz yöııde
etkilemekte sonuçta kar oranlan ve verimlilik azalmaktadır.
İlimizde tarla ziraatini olumsuz yönde etkileyen bir unsurda çiftçi bir yıl
önceki talebi ve tüketimi dikkate alarak ekeceği mahsulü seçmekte: Bunun sonucu
olarak da tüketim dışında fazla mahsul üretilerek çiftçinin elinde kalmakta.veya
çok ucuz satmak zorunda kalmakta ve çitçi bazen de mahsulünü .• tırladı:ın

ı

İlimizde çiftçiler tarafından kullanılan tohumlukların çoğunluğu, tohumluk

özelliğini yitirdiğinden olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsurdur. Çok az
sayıdaki çiftçiler kendi imkanlarıyla diğer illerden patates, fasulye ve diğer
t.ohumluklar getirerek mevcut tohumluklarını değiştirmekte ve sonuçta birim
alandan daha fazla verim elde etmektedir.
Yukarıda sıralanan tüm bu faktörlerin göz önüne alınmasıyla ve gerçekçi
planlamalar yapılması halinde bu olumsuzluklar ortadan kaldırılabilecektir.
Tarım politikasını şu şekilde özetleyebiliriz:
a. Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim,
etim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı kaynaklarının
geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler

b. Her türlü tarımsal kredi ve girdilerin temin, tedarik ve dağıtımını
yapmak
c. Tarım ve hayvancılık konularında araştırma,. ıslah, deneme . ve ürt!tı:ne
yapmak
d. Verimli ve faydalı tarım bilgilerini, çiftçi ailelerine benimsetmek ve
sal yayın ile eğitim sistemini de tarımsal dinamizmi geliştirerek örnek çiftçi
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yetiştirmek, çiftçi çocukları ile gençlere teknik ve pratik çiftçilik sanatını
öğretmek
e. Bitkilerde ve ürünlerde meydana gelen her türlü hastalıklarla, zararlılar
ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konuda gerekli araştırmalar,
denemeler ve devlet mücadelesini yapmak
f. Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve parazit hastalıklar
ile ilgili olarak teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek ve
tedavilerini yapmak
g. Hayvan hareketlerini takip etmek, karantina işlemlerini yerine getirmek
h. Hayvanların verimlerini ve üretimi artırmak amacıyla ıslah, tabi ve suni
tohumlama işlemlerini yapmak
İç Ticaret
a. İl hudutları içindeki iç piyasa faaliyetleri: çeşitli sanayi mamulleri ile
tarımsal ve hayvansal ürünlerin ve küçük sanatkarların ürettiği mamullerin
pazarlanmasını kapsayan ticari faaliyetler ve buna benzer· mamullerden
oluşmaktadır.
Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında temel gıda maddeleri
ile sebze meyve üreticileri ve diğer alım satımcılar eliyle daha ucuza tüketiciye
arz edilmektedir.
İldeki ticaret daha çok il merkezinde toplanmıştır.
b. Diğer illerle ticari ilişkiler ve mal mübadeleleri:
İlimizden diğer illere tarımsal ve hayvansal ürünler pazarlanmaktadır.
Bunlar arasında fasulye, arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, tulum peyniri önemli yer
tutmaktadır. Ayrıca canlı hayvan, et ve et ürünleri ile ilimizde sanayi tesislerinde,
evlerde küçük tezgahlarda üretilen halı, un ve yem gibi mamuller il dışına
pazarlanmaktadır.
Diğer illerden ise her türlü sanayi mamulleri ile tarım ürünleri ve temel gıda
maddeleri gelmektedir.
c. Taze meyve ve sebze hallerinin faaliyetleri:
İlimiz merkezinde, Aksaray Belediyesince kurulmuş bulunan bir adet meyve
ve sebze hali bulunmaktadır. Halde komisyonculuk faaliyetlerini sürdüren iş
yerleri mevcuttur.
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Sultan Kılıçarslan, Nabşi Noyin ile görüştükten sonra Aksaray'da sarayına
döndü. Yanında sahip Ata Fahrcttin Ali' de vardı. Pervane ise Nabşi No yin ile
Kulkul Suyu Sahrası'na indi. Ertesi gün sahra da tören için hazırlıklar yapılmıştı.
Rüknettin Kılıçarslan, N ahşi N oyin' in gönlünü hoş etmek için davete uydu.
Sultan Kılıçarslan, kadehine zehir konularak zehirlendikten sonra yay kirişi
ile boğularak şehit edildi. Öldürülmesi önce halktan gizlendi. Dört gün sonra naaşı
Aksaray'a getirildi ve Konya'ya gönderildi.
Sultan III. Gıyas-ed-din

Keyhüsrev Zamanı

Babası ölünce henüz altı yaşında olan Gıyasettin Keyhüsrev sultan ilan
edildi. Vezirlik yine sahip Ata Fahrettin Ali'de idi. Tacüddin Mutez, görevini
yürütürken devlet erkanı ile daima meşveretle bulunuyordu. Öyle ki vergileri bir
sisteme

bağladı

ve başka

bir vergi

almayacağım

her tarafa

ferman

etti.

Şeyhülislamlık makamında ise Şeyh Sadret Konevi vardı. Aksaray'da kadı olarak
Emüniddin tayin edilmişti ..
Kurulan dirlik ve düzen 1271 'de son buldu. Muniddin Pervane taraftarları
sahip Fahrettin
Keykavus'un

Ali aleyhinde

çalışmaya

başladı.

Kırım'da

bulunan

bir mektubuna istinaden hainlikle suçlanarak hapsedildi.

İzzettin
Yerine

Sahip Mecduddin Muhammet getirildi. Ancak tekrar vezirliğe getirildi.
1277'de

Pervane Muiniddin

ile sahip Fahrettin Ali, İlhanlı Padişahına

nişanlı olan Rüknettin'in kızını O'na götürmek üzere yola çıktılar.
Hatıroğulları

memleketi

boş bulup

ayaklandılar.

Hatıroğlu

Moğollara karşı yardım istemek üzere kardeşini Barboras'a
üzerine

yürüyerek

Sultan

Gıyasettin'i

cebren Niğde'ye

Şerafettin,

gönderdi. Kayser'i
getirdi.

Her tarafa

fermanlar göndererek Baybars'ın yardımına geldiğini bildirdiler.
Muiniddin

Pervane, Sahip Fahrettin Ali ve Tacuddin Mutez, İlhanlılar

Şehzadesi Kongurtay ile birlikte Sivas taraflarına geldiler. Maraş taraflarından
aldıkları haberden Baybars'm büyük bir ordu ile geldiğini öğrendiler. Kongurtay,
bu kadar büyük bir orduy u kendisinden

sakladılar,

şüphesi ile Pervane ile

Fahrettin'i takip etti.
Hatıroğlu

Şerafettin

aldığı

uydurma

haberler

üzerine

Moğolların

bozulduğunu sandı ve her tarafa fethnameler gönderdi. Aksaray' a da fethname
gönderdi. Ancak kısa sürede. gerçek anlaşıldı ve Kongurtay, Hatıroğlu' nu ortadan.
kaldırdı.
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1277 ilkbaharında Sultan Baybars Anadolu'ya gitti. Bunun üzerine İlhanlı
ükümdarı Abaka Han'da Anadolu'ya geldi. Moğollar mağlubiyetinde Muiniddin
Pervane'yi mesul tutarak öldürttü.
Anadolu yine büyük bir kargaşalığa düşmüştü. Her yanda karışıklıklar
geziyordu. Anadolu mültezimlerinden Kızıl Hamit Aksaray' a birkaç yıllık
-vergisini iltizam etmek üzere şehre geldi. Öylesine vergiler koydu ki zulüm
derecesine varan bu hal üzerine halk, sokağa çıkamaz oldu.
Halk Şehzade Konguta'yı beklerken birkaç kişi Eyübhisar Vilayetinden bir
.l\4oğol müfrezesine Hoca Mesut Hanı yakınlarında rastladılar. Kızıl Hamit buna

Aksaraylı Şenkit adında bir yorgancı Kızıl Hamit'i kandırdı. Bunların Av
Emiri Garsuddin'in, Eyübhisar ve Salime taraflarından kişiler olduğunu söyledi.
Habercileri döverek öldürttüler.
Kızıl Hamit ahaliyi, esnafı, tüccarı zorla şehir dışına çıkardı. Tuğracı
Husayneddin Çeşmesi yöresinde topladı. Halk ve esnaf, Av Emiri geliyor diye

Şehzade Kongurtay, Eyübhisar Vilayetinde Pervane Kervansarayına inmişti.
Habercileri Pazar yerindeki halkın Cimri ve Türk askeri oldukları haberini
verdiler. Kongurtay durumu haber alır almaz şehri dört bir yandan sardı. Öyle bir
katliam oldu ki zengin, fakir gözetilmedi. O sırada sarayda bulunan Fahrettin Ali,
şehrin talanını önlemek için Şenkit'in yakalanmasını emretti. Ancak Moğollar
şehri yağmaladı. Katliamda altı bin kişi ölmüş, esir edilmişti. Şenkit ise
katliamdan sonra ortaya çıkarak hem Kızıl Hamit'in mallarım hem de kendine ait
olan on beş bin altını vererek kurtuldu.
Kongurtay, bu talan ve katliamlardan sonra Konya'ya doğru yürüdü. Cimri
ise kaçtı. Moğol askerleri Konya, Ermenek ve Larende'yi de talan ettiler.
Kongurtay'ın Konya'dan çekilmesi ile Cimri tekrar saldırılara başladı. Hatta
Saltanatını ilan etti. Kongurtay harekete geçerken Fahrettin Ali, bu işi üzerine
aldı. Bizzat Sultan Gıyasettin ile Cimri'ye karşı durmayı uygun buldu. Kısa
sürede bu belayı defetti.
Sultan II. Gıyas-ed-din Mesut Zamanı
Babası ile Kınm'da hapis bulunan Sultan Mesut, Erzincan'da Abaka Han'a
vardı. 1282'de Abaka Han öldü. Yerine Sultan Ahmet, İlhanlı Sultanı oldu. Sultan
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Ahmet, Selçuklu Devletini ikiye böldü. Yarısını II. Gıyaseddin Mesud'a yarısını
III. Gıyaseddin Keyhüsrev' e verdi. Gıyaseddin Keyhüsrev buna çok kızdı ve
Erzincan'a döndü. Sultan Mesut ise doğruca Konya'ya döndü. Fahrettin Ali yine
vezirlikte kaldı. Devlet büyükleri Keyhüsrev'i

terk ederek Sultam Mesut'un

yanında yer aldılar. O sırada tahtta olan Gıyaseddin'in yanına birini göndererek
öldürdüler.
1285 yılında şehzade Halagu ile Keygatu Anadolu'ya geldiler. Ancak
Fahrettin Ali bir tedarik görmemişti. Bu sebeple devlet hazinesi tamamen bunlara
harcandı. Ancak Moğolların isteklerini yine de karşılayamıyorlardı. Borç alınmak
mecburiyetinde kalındı. Hulagu, İlhan' dan aldığı emirle geri dönerken Keygatu
20.000 kişilik bir ordu ile Aksaray'a geldi. Halk korkusundan evlerini terk ederek
mağaralara çekildi. Bu defa Fahrettin Ali tedarikleri gördüğünden Keygatu halka
iyi davrandı. Tekrar evlerine ve işlerine döndüler. Asker ve Başbuğ ve hatunların
alışverişinden halk çok zenginleşti.
Gıyaseddin Mesud, son günlerinde Kutluğ Şah'ın katına gitti. Hemedan'da
hapsedildi. Saltanat naipliğine Tiflis'li Kemağlüddin atandı.
Tiftisli Kemalüddin Aksaray' a geldi. Öylesine bir cebir ve şiddet gösterdi ki
ahalinin hayatı zehir oldu. Halk ne yapacağını şaşırdı. Memleketi terk ettiler. Bu
duruma şaşıran Tiftis'li bu defa halkın tahılına göz dikti. Ancak hasat zamanı
olmadığından eli boş döndü. Yerine kardeşi Cemalüddin'i vekil bıraktı.
Ill.Ala-ed-din Keykubat Zamanı
Hemedan'da hapsedilen Sultan Mesud'un yerine kardeşi III. Alaeddin
Keykubat sultanhğagetirildi.
1299'da Sülemiş isyan etti. Aksaray kadısı ile kardeşi Mümin'de onun
tarafım tuttular. Sülemiş birçok saldırıya karşı koydu, Moğol ordusunu bozdu.
Hareketleri çok aşırı gitti. Aksaray kadısı .ve kardeşi durumun vehametini
anladılar. Sultan Alaeddin Keykubat çok zor durumda kaldı. Moğollar kısa sürede
Sülemiş isyanını bastırdılar.
İsyandan sonra Sutay Anadolu' da kaldı. Pervane Muinittin Muhammed Bey
Aksaray kadılığına verildi. Ancak acılara dayanamayarak vefat etti.
Aksaray ve Eyüphisar tarafları Pervane Rükneddin' de idi. Yaptığı zulümlere
itiraz edeni öldürüyordu. Halk o derece bizar oldu ki elinde avucunda ne varsa
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·.yordu. Tek kaygılan can derdiydi. Ancak Pervane de yaptığı zulümlere fazla

Mücilüddin Emir Şah, maliye müşaviri Şerafüddin Abdurrahman ile birlikte
çşindeki bölgeye gitti. Önce Kayseri taraflarının vergi tahsilatını adamlarına
.~le. etti. Eyüphisar ile Niğde arasındaki Seferihisar Kalesini yerle bir edip

Bedruddin ve kardeşi Niğde ile Sivas Irmağı arasındaki

:¥ye sürekli baskın yapıyorlardı. Mucirüddin, Aksaray imam ve şeyhleri ile
şyeret etti. Ardından imam ve şeyhler eşkıyaya giderek Salime Köyü kendisine
olarak verilmek üzere huzura çağırıldı. Huzura gelen eşkıyalar öldürülerek
zulümden kurtarıldı.
1299 yılına gelirken Hoca Vecih vilayet maliye ve vergi düzenlemek üzere
olu'ya gönderildi. Nizamüddin Yahya Aksaray' a gelir gelmez halka zulüm
aya başladı.
Müstevfi

Şerafüddin

Abdurrahman,

vezir

Nizamüddin

Yahya

ile

ştükten sonra onun birçok yolsuzluklarına şahit oldu. Bunun üzerine onunla
damlarıyla münasebeti kesti. Samsun 'daki Mücirüddin Emirşah'ın yanına
İlhanlığa da haber gönderdi. Bunu haber alan Yahya, Şerafüddin

Bu yıl içinde gökyüzünde yağmur düşmedi. Bir batman buğday adede çıktı.
Şam'a kaçan Sülemiş tekrar Anadolu'ya dönerek isyan etti. Aksaray'da bu
duyan naipler-de-çok sevindiler. Sülemiş Irak'ta öldürüldü.
Sülemiş isyanı sırasında İhanlık katına çıkmak için Sultan Aleaddin
ı:>vırnMt

Anadolu'dan ayrılmıştı. Kazan Han'la görüştü. Kazan Han Selçuklu

praklarmı Sultana verdi. Hulagu'nun kızı da Keykubat ile evlendirildi.
Sultan II; Gıyas-ed-din Mesud'un İkinci Saltanat Zamanı
II. Aleaddin Keykubat'ın ölümü üzerine Sultan Mesut tekrar Selçuklu

Cahi oğlu, Niğde ile· Aksaray arasında bulunan Develi Karahisar Kalesini
al. etmişti. Sultan Mesud, Abuşga ve diğer emirlerle kale kuşattı. Ancak
erbaycan taraflarında meydana gelen ayaklanmalar sebebi ile

kuşatmaları
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Sultan Gıyaseddin Mesud'un ölümü üzerine 1308'de Moğollar Anadolu'ya
vezir olarak gönderdiler.

Lagur elçisi Ağaçeri 'nin hiçbir hükmü

görünce İrencin Noyin' e yanaştı. Haksız olarak topladığı paraları
İrencin ile paylaştı.
İrencin, dünya malı hırsıyla zulümlere başladı. Kerümiddin
sırada

Kazan

Han'ın

fermanı

ile

memleket

evkafının

Mahmut, o

mütevellesi

idi.

:,[Çaramanlılar, Nemreş adlı bir asinin sığındığı Alaüddin Hanının iki burcunu
yıkmışlardı. Bu yüzden Aksaray- Konya yolu kapalı idi. Kerümiddin Mahmut,
<lığı ferman ile 1 O.OOO adet harcayarak yıkılan burçları onarttı. İki yıl soma yol
ski ticari hayatına tekrar kavuştu. Ancak bu defa Türk Beylerinden İlyas adında
,iri İrencin' e karşı isyan etti. Hana sığındı. İrencin yirmi bin kişi iki ay hanı
şatmasına rağmen bir şey yapamadı. Aksaray'da
derek fesatçılığa
şl<.erlerinin

başladı. Burçların

ölmeyeceği

konusunda

onarılmasa
İrencin'i

Şenkidoğlu, bunu bahane

bunların olmayacağı,
kandırdı.

İrencin

bütün

Moğol
suçu

erümiddin Mahmud'a yükledi. Moğol askerlerinin kan bedeli olarak 6.000 adet

Şekur oğlu Oktay, bir ferman ile İnci vergisi tahsili için Aksaray'a geldi.
.cak İrencin' den yüz bulamayınca geri döndü.
İrencin, Ali Paşa'nın

Aksaray Caddesindeki

atadan kalan hükümet ve

daresini tanımış, bu mevkiyi yine ona havale etmişti. Şenkitoğlu ise Ali Paşa'ya
.iişman idi. İrencin' in onlara teveccühü üzerine hem Ali Paşa hem de kardeşi Ali
et aleyhinde iftira ve dedikodulara başladı. Bu dedikodu ve iftiralar İrencin'i
at etmeye başladı. İki kardeşi ortadan kaldırmaya karar verdi. Dört ay boyunca
idoğlu -Şifayurdu'ndan
ışıp, geri dönüyordu.

şehir meydanına geliyor, iki kardeşin adamları ile
Şenkidoğlu bir şey elde edemeyince

bu defa tatar

kederinin geldiği dedikodusunu yaydı. Ali Paşa Kerümiddin Mahmud'un mülkü
lan Salime'ye geldiler. Dostça haberlerle Ali Paşayı kandırdılar. Kaleye girince
Paşa ile otuz adamını öldürdüler, mallarını yağmaladılar.

Bu sırada büyük

Cemalüddin Hamuşi'de Salime kalesinde bulunuyordu. Şenkidoğulları
yaşına yakın şeyhe yirmi gün işkence yaptılar. Bütün servetine el koydular.
ettikleri soygun mallarından beşte birinin İrencin'e verdiler.
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Şenkidoğlu'nun

zulümleri bununlada bitmedi. Ali Ahmed'i, Hoca Ahmed

erafüddin'i, Hacı Yusufu ve diğer birçok tanınmış şahsiyeti öldürttü. Mallarına
ülklerine el koydu.
Nemreşoğlu,

adamlarıyla

birlikte,

Karamanoğullarından

yüz çevirerek,

utay' dan aldığı izinle Eyübhisar kalesine yerleşmişti. Burada sakin bir hayat
aşıyorlardı. Ancak Ali Paşa ve diğerlerini bertaraf eden Şendikoğlu bu defa
emreşoğluna yöneldi. Kaleyi kuşattı, fakat bir şey elde edemedi. Bu hadiseden
clolayı İrenein' e kırılan Nemreşoğlu,
Şendikoğlu

burada

emreşoğlu'na

da adiliğini

durumu görüşmek için Aksaray' a geldi.

gösterdi.

Hazırlıksız

ve yardımcısız

saldırdı. Yandaki mescide sığınan Nemreşoğlu'nu

escidi ateşe verdi. Dışarı çıkan Nemreşoğlunu

olan

öldürmek için

kalleşce öldürdü. Bütün malım

ağmaladılar. Yağmadan küçük bir kısmını İrencin'e gönderdi.
Aksaray'ın Ilieri gelenlerinden

bir heyet Yapanlu Yaylasındaki

İrencirı'e

ittiler, hadiseleri anlattılar. Bunu haber alan Şendikoğlu, yine küçük bir hediye
öndererek İrencin'i kandırdı.
Moğolların ve Anadolu' daki taraftarların her yerde estirdiği terör havasssı,
aten tam bi r kargaşa içindeki Selçuklu devletinin varlığını tamamen yok etmişti.
ultan II. Mesud'un

ölümü (1308) ile tamamen yok olan Anadolu Selçuklu

evleti yerine, beyler kendi beyliklerini ilan ettiler.
Bu beyliklerden
'aramanoğullarımn

en kuvvetlileri

Karamanoğlu

Beyliği

idi. Aksaray,

eline geçti (1312).

Abbasiler Zamanında Aksaray
Müslümanlar,

Anadolu'da

Çukurova'ya

ve Toros dağlarının

eteklerine

gelmişlerdir. Abbasi Halifesi Harun-er Reşid zamanında (803) Heraklie
l<:alesi fethedilmiştir. Halife Harun-er Reşid, Heraklius hanedanından bir prensesle
evlenmiş, vergi vermek şartı ile şehir Bizanslılara geri verilmiş.
Halife El-Me'mun zamanında Bizans İmparatoru Teofilis, Torosları aşarak
arsus ve Masise çevresini yağmalamış,

buralardaki müslümanlardan

iki bine

akınını kılıçtan geçirmiş, on bine yakınını esir almıştır (831 ). Yine bu tarihe
.l<:adar verilen vergiyi de ödemiştir. El-Me'mun bunun üzerine tekrar sefere çıkmış,
6-ülek boğazını aşarak Heraklieyi ikinci defa fethetmiştir. Kardeşi Eb'ul İshaki ve
öğlu Abbasi değişik yönlere gönderirken, Yahya İbn-i Aksemi de Tyana (Tuvana
Kemerhisar)'ı

almıştır. Çevredeki birçok muhkem kaleyi de fethetmiştir. Yine
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arasında bulunan

ve Hıristiyanların

dini

merkezlerinin

çayırlıklar, otlaklar ve buğday ambarlarının bulunduğu Selime,
Ihlara fethedilmiştir (831). Buralar Haaifeye cizye vermeyi kabul

Danişmendliler Zamanında Aksaray
Sivas ve Malatya çevresinde br Türkmen beyi olan Ahmet Gazi tarafından
uş bir Anadolu Türk Beyliğidir (1071).
Danişment Gazi, Kayseri'yi Malatya, Amasya, Tokat, Niksar, Osmancık,
şehirlerini fethetti. Bütün Kapodokya'yı almıştı. Bu sıralar hala adı
eis olan Ak:saray'ı da fethetmişti.
Selçuklu Sultanı L Rüknettin Mesud' u Danişment seferi sırasında Aksaray
ııların eline geçmiştir. Ancak Danişment Beyi Yağıbasan zam.anındatekrar
:ınentlilerinidaresine geçmiştir.
Danişmentliler arasındaki taht kavgaları sebebi ile bir ara Bizanslıların
fesine geçen .Archaleis, Melik Gümüştekin'in tekrar Danişmentli Beyliğinin

,a. geçmesi ile Bizans zulmünden kurtulmuştur.
Moğollar Zamanında Aksaray
Anadolu'ya

gelen şehzade Hulagu ve Keyhatu kışlak ve yaylak

imlerini Erzincan'da geçirmişlerdir. Sahip Fahrettin Ali, bunların bütün
aflarını karşılayacaktı. Ama yardım eden olmadı. Yardım etmeyenler şiddetle
andırıldılar. Keyhatu, Hulagu İlhandan aldığı emirle yirmi.bin kişilik bir ordu
ivas- Kayseri üzerinden korkunç bir kış mevsiminde Aksaray'a geldi. Halk
sundan dağlara, buralardaki mağaralara sığındı. Ancak bir süre sonra
:yhatun'un halka dokunmadığı anlaşılınca halk tekrar şehre indi. Sahip Fahrettin

tlye · yardım etti. Dükkanlar. açıldı. Alışveriş o kadar canlandı. ki Aksaray'ın
lik geliri birden dört yüz bin dirheme yükseldi. Argun Han ölünce İlhanlık
sı Keyhatu'ya gelmişti. Keyhatu o sıralar Anadolu' da idi. Sultan II. Mesut ve
anat naibi Mucuriddin Emir Şah, Keyhatu'yu Aladağ'a kadar uğurladılar.
yhatu burada İlhanlık tahtına oturdu. Saltanak.alayı 1292'de tekrar Anadolu'ya
,n.eldi. Amaç sürekli ayaklanan Karaman Türkmenleri ve ayaklanan şehzade
eddin Kılıçarslan'ı dize getirmekti. Keyhatu, elli bin zırhlı askeriyle tekrar
saray' a geldi. Askerleri şehirdeki Kervansaraya ve kışlalara yerleştirdi.
nya'ya haber gönderdi. Elçiler Konya'da öldürüldüler. Keyhatu, Konya'ya
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üdü, Ancak gördüğü bir rüya üzerine Konya'yı anlaşarak kendisine bağladı ve

J<:a hiçbir kötülük yapmadı.
Karamaneğnlları ve Kadı Burhanettin Zamanı
Anadolu Selçuklu Devleti, Moğolların işgaline uğrayıp sultanların devlet
rinde hiçbir etkisi kalmayınca Anadolu Türk Birliği bozulmuş, her beylik
di başına hareket ederken istikballerini de ilan etmişlerdir. IV. Kılıçarslan
anında Ermenistan sının üzerindeki Ermenekin Beyliği burada uç beyi olan
'aman Bey' e vermişti. Karamanoğullannın

ilk başkentiErmenek sonra

·ende, arada sırada Konya oldu. Selçukluların yıkılması üzerine de Aksaray' ın
eri Karamanoğulları'nın eline geçti.
Yıldırım Beyazıt, Karamanoğlu Alaeddin Bey'in

sürekli Osmanlı

praklannı rahatsız etmesi üzerine O'nun üzerine yürüdü. Osmanlı ordusuKonya
esi önüne gelince Alaeddin Bey Taşeli'ne kaçtı. Kadı Burhaneddin'in ittifak
:klifıni reddederek yine Osmanlılarla anlaştı. Yıldırım tekrar Rumeli'ye döndü.
aeddin Bey Anadolu'ya doğru yola çıkan Moğol Timur' a haber saldı. Osmanlı
praklarına saldırırsa kendisine yardım edeceğini söyledi.
Kadı Burhaneddin kendisi ile anlaşmayı bozan Karaman'ın üzerine
Timur'un Sivas'a saldıracağım bekliyordu. Ancak onun
Gürcistan üzerine yürüdüğünü görünce Karamanoğulları üzerine yürüdü.
-Yaprakhisar,Zincirli, Selime ve Aksaray Kalelerini aldı. Karamanoğlu, Karaman
kalesine sığındı. Onun bu korkaklığı halkı Kadı Burhaneddin tarafına itti. Kadı
Burhaneddin'i yenemeyeceğini anlayan Alaeddin Bey tekrar Osmanlı topraklarına
saldırdı. Yıldırım buna çok kızdı ve büyük bir ordu ile tekrar Karaman seferine
çıktı. Sarı Timurtaş Paşa, Alaeddin Bey'i idam ettirdi. Konya ve.Larende'ni alınca
Aksaray.Develi Karahisar, Niğde, Kayseri de Osmanlı idaresine geçti.
Anadolu'da Türk Beylerinden biri de Ertana Bey, 1341 'de bağımsızlığını
ilan etti. İlhanlı egemenliğindeki Aksaray, Ertana Bey'in hakimiyetine girdi.
Ertanaoğlu Gıyaseddin Mehmet Bey, Aksaray 'da adına para bastırdı.
Alaeddin Ali, Ertana Bey'i iken Aksaray tekrar Karamanlıların eline geçti.
Aksaray, Ertanaoğulları idaresindeyken Kadı Burhaneddin Kayseri kadısı
idi. Gıyaseddin Mehmet Bey ölünce daha çocuk olan Alaeddin Ali. Bey tahta
geçti. Kadı Burhaneddin, Ertana devlet naipliğini aldı. 1381 'de adına hutbe
okutarak, para bastırdı ve Ertana toprakları üzerinde kendi devletini kurdu.
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Timur'un hareketleri Kadı Burhaneddinin Osmanlılarla ittifak yapmasını
sağladı.
Kadı Burhaneddin zamanında Karamanlılar, elinde bulunan Eyüp His~
alındı. Timur'un Gürcistan'a yürümesi üzerine Aksaray'a yürüdü. Tımarhane
önünde konakladı. Akşam kaleden çıkan Aksaraylılar gönüllü olarak şehri Kadı
Burhaneddin'e

teslim ettiler.

Karamanlılar

Zincirli Kalesi'ne

çekildiler,

Burhanettin bu kaleyi de kuşattı. Askerler kaleyi delik deşik ettiler. Kale halkı
kaleden dışarı çıktı. Kadı Burhaneddin'in askerleri Karamanlıları esir aldılar. Kadı
Burhaneddin kale komutanına diğer kaleleri de teslim etmesini söyledi. Kayıtlarda.
adları geçmeyen kaleler de Kadı Burhaneddin' e teslim edildi. Ardından Salime
Kalesi de alındıktan sonra Aksaray'a döndü.
Kaleleri kaybeden Karamanoğulları Hasan Dağı eteklerine sığındılar. Kadı
Burhaneddin buradaki Karamanoğullanm da imha etti. Aksaray' da birkaç gün
dinlendi.
Yıldırım Beyazıt zamanında Aksaray, Niğde, Kayseri, Develi Karahisar ve
Uçhisar Konya ile birlikte alındı. Ancak Ankara Savaşı sonunda Timur Osmanlı
topraklarım eski beylere dağıtınca Aksaray tekrar Karamanoğullan beyliğinin
yönetimine girdi.

B.Osmanhlar Zamanında Aksaray
Anadolu'ya uzun yıllar hükümran olan Anadolu Selçuklu Devleti Moğol
saldırılan neticesinde 1308 yılında tarih sahnesinden çekilince varisleri olarak
beyler yerleştikleri bölgelerde birer beylik kurarak geleneksel Türk Devlet
Siyasetini devam ettirmek istemişlerdir. Böylece Anadolu'da "Beylikler Devri"
başlamıştır.
Konya'yı.kendi merkezi yapan Karamanoğulları Beyliği, kurulan beylikler
içerisindeki en güçlü olanı idi. Aksaray' da o dönemler bu güçlü beyliğin sınırları
içerisinde bulunuyordu.
Anadolu'da beylikler devri bir iç mücadeleye sahne olmuştur. Osmanlı
Beyliği kendisini mümkün olduğu kadar bu mücadelenin arkasında tutmuştur.
Hedef olarak Bizans ve tüm illerini kendine mücadele alanı olarak seçmiştir. Bu
tutumuyla kısa zamanda Anadolu halkının sevgi ve saygısını kazanmış, bir güç
olarak kendisini göstermiştir.

26

Karamanoğulları, kendilerine rakip olacak Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini
kırmak için Bizans'la işbirliğine girmiştir.
Bu ilişkiyi sezen Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt, Anadolu Türk birliği
siyasetine hız vermiştir. "Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beyliklerinin
ilhakı 1390 yılında gerçekleşti." Osmanlı Devletinin Anadolu'daki nüfusunun
güçlendiğini gören Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey, Osmanlı topraklarının bir
kısmını ele geçirdi. Bunun üzerine Sultan Yıldırım Beyazıt ikinci Anadolu
seferine çıktı.
Yıldırım Konya Şehrine girdi. Diğer

Türk Beyliklerinde olduğu gibi

Osmanlıların azılı düşmanı durumunda olmasına rağmen Karaınanoğullanrun
topraklarında da. halka en küçük zarar verilmemesine azami dikkati gösterdi.
onya halkı birinci imraratorluk devrinin başkent ahalisi olduğu için mağrurdu.
Qnların bu gururunu kırmamaya bilhassa itina edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü
adişah halktan her şeyin peşin para ile satın alınacağını bizzat emretme ihtiyacını
duymuştur. Zira, zaten adet böyleydi.
Aksaray Anadolu Selçuklu Devletinden sonra Kararnanoğullarına daha
şonra da Yıldırım Beyazıt Han'a geçti.
Kadı Burhaneddin' den yardım isteyen Alaeddin Bey yardımın gelmemesi
izerine çaresiz kalarak kayın biraderinden sulh talep etti. Yıldırım tekrar
nmeli'ye geçmek istediği için sulh yapmayı uygun gördü. İşgal ettikleri
ppraklardan çıkarılan Karamanoğulları, bir miktarda toprak kaybettiler.
smanlılar Konya sınırına dayandı. Sarı Timurtaş Paşa, Karaman sınırının
uhafazasına memur tayin edildi.
Anadolu' da sulh ve sükun sağladıktan sonra batıya yönelen Yıldırım,
396'da Haçlıları Niğbolu'da mağlup ettiği sırada Karamanoğulları Alaeddin Bey
krar Osmanlı.topraklarına saldırdı. Anadolu Beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa'yı da
sir etti. Bunun üzerine Yıldırım, Anadolu'ya tekrar dönmek zorunda kaldı.
.onya'ya girdi, Alaeddin Bey'i itaat etmediği için başım vurdurdu. Halka hiçbir
ekilde dokunulmamıştır.
"1397'de Göksu'ya kadar bütün Konya, Niğde, Aksaray, Develi Karahisar
e.:,ma.ıll.uauu

eline geçti. Böylece Aksaray ilk defa Osmanlı idaresine girmiş
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Doğunun cihangiri olan Timur'la batının cihangiri olan Yıldırım arasında
1402 yılında ki Ankara Savaşı'na kadar, Osmanlı idaresinde kalan Aksaray,
Yıldırım'ın

savaşı

kaybetmesi

sonunda

tekrar

bağımsızlığına

kavuşan

beyliklerden Karamanoğullannın idaresine girmiştir. Bu durumu Fatih zamanına
kadar sürmüştür.
"1451 yılında Osmanlı tahtına geçen Fatih ilk seferini Karaman üzerine
yaptı. Fatih'e karşı koyamayacağını anlayan Karamanoğlu İbrahim Bey, Taşeli'ne
çekildi. Molla Veli'yi padişaha göndererek bağışlanmasını istedi. Beyşehir,
Akşehir, Seydişehir'in Osmanlılara geri verilmesi şartıyla sulh yapıldı.
Daha sonra Fatih 1466'da Karaman üzerine düzenlediği seferde Konya'ya
giderek Karamanoğulları Beyliğini ortadan kaldırmıştır. Merkezi Konya olmak
üzere bir beylerbeylik

şeklinde Devlet-i Ali'ye

bağladığını bildirmişti.

Karamanoğlu Pir Mehmet Bey ve kardeşi Kasım Bey güneye çekilmişler,
ellerinde sadece İçel, Taşeli, Niğde, Silifke kalmıştır.
Fatih Konya' da sikke bastırarak., beylerbeyliğine oğlu şehzade Mustafa'yı
tayin etti. Aksaray henüz bu sırada Osmanlı idaresine geçmemiştir.
"1470 yılında Aksaray ve çevresi Vezir-i Azam İshak Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusu tarafından fethedilerek, kesin olarak Osmanlı topraklarına

Fatih'in emriyle binlerce Müslüman Türk ailesi Aksaray'dan İstanbul'a
bugün Aksaray denen semte iskan edilmişlerdir. Semt, bu ismini
yerleştirilen Aksaraylılardan almıştır.
Bu dönemde Aksaray, henüz Anadolu Selçuklu dönemindeki parlak.lığını
kaybetmemiş, sancak merkezi olarak mühim bir şehir özelliğini korumuştur.
Süleyman yazımına göre Karaman eyaletinde sancak merkezidir.
üzere, senelik olarak beyine 20 kese hasıl olur. 500 askere malik bir
Alay beyisi, çeribaşısı, yüzbaşısı vardır. 150 akçalık şerefli bir

"Aksaray Osmanlı döneminde yapılan 1501 tarihli tahrir'e göre 5.000.500 civarında Türk nüfusa sahiptir. Şehrin nüfusu 1525'de yine 5.000
laylarında iken, 1584'de 9.500'e çıkmıştır. XVII. ve XVIII. Yüzyılda bu
.urumu koruyan Aksaray XIX. Yüzyılda önemini büyük ölçüde kaybetmiştir.
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Nitekim 1837'de nüfusu 3.000-3.500 kadardı. XIX. Yüzyıldan sonra ancak 4.005.000;e yükselmiştir.
"Aksaray'ın

1501 'de otuz altı 1525'de otuz yedi, 1584'de kırk bir, XVII.

yüzyılda ise otuz iki mahallesi vardı. Evleri kerpiç ve taş yapıdandır."
"XVII.

asırda Karaman

eyaleti

içerisindeki

Aksaray

Sancağı'nda

13

Zeamet 288 tımar vardır. Aksaray Sancak beyinin has'ı 350.000 akçadır."
"1893 yılında Konya vilayeti sınırlarında bulunan Aksaray, bir nahiye, yüz
altmış köyden ibaret olup Kaymakam olarak Halis Efendi tayin edilmiştir."
Aksaray'da
Karamanoğlu

XVII.

yy'da

Medresesi

adıyla

Yılancık
üç tane

Medresesi,
medrese

Sulu

vardır.

Medrese

ve

Bu medreselerin

vakıflarca talebesine, müderrislerine, ay ay muayyen vazife, et ve yağlar verilir.
Ahali fakir olurlar. Feraiz ilmini babalarından ve dedelerinden okuya gelmişlerdir.
Bu şehre mahsus Dar'ül Kurra yoktur. Fakat Kur'an hafızları çoktur.
Şehrin ortasında Ulu Irmak akar. İmaretleri sulayıp, Alaeddin Köprüsü'nden
geçer. Bursa gibi her evinde akarsu vardır.
"Bu şehirde yedi binden fazla Allah'ın

büyük evliyası olduğu tevatürle

sabittir. Dar-ı Ervah denilen bu cebbaneye, nice kere nur inmiştir. Mağrur olan
ziyaret etse şad ve handan olur."
Aksaray' daki . tarihi eserlerin hemen hemen tamamı Anadolu

Selçuklu

dönemine aittir. Osmanlı dönemine ait herhangi bir esere rastlanmamaktadır.
Yapıldı ise de zamanımıza kadar gelmemiştir.

3. CUMHURİYET

DÖNEMİNDE

AKSARAY

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1336 H.1920 M. yapılan ilk teşkilat üzerine,
daha önce sancaklara bağlı olan mutasarrıflıklar

vilayetliğe dönüştürülmüştür,

Aksaray Mutasarrıflığı da bu teşkilatlanma içerisinde müstakil vilayet yapılmıştır.
O gün Aksaray Mutasarrıfı

olan Abdullah

Sabri Karter ilk Aksaray Valisi

olmuştur. 1923 yılına kadar bu görevde kalan Karter, 15. I 1. 1923'de görevi Ziya
Günar'a devretmiştir. Ziya Günar'da Ol.06.1932'de

görevi Arif Hikmet Onatla

bırakmıştır. Arif Hikmet· Onat, bu görevde iken T.B.M.M tarafından çıkartılan
20.05.1933

gün

ve 2197

sayılı

"Bazı

Vilayetlerin

İlsisi

ve

Bazılarının

Birleştirilmesi Hakkında Kanun'la yapılmıştır.
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Bu Kanunun 3. Maddesine istinaden daha önce Aksaray'a bağlı olan
Arapsun kazası ile birlikte Niğde'ye bağlanmış, Şerefli Koçhisar Ankara'ya
bağlanmıştır.
Aksaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış, ülkenin.
kalkınmasına o günkü şartlar içerisinde katkıda bulunmuştur. Bunun ilk
örneklerinden bir tanesi, o günkü Aksaray mebusu Vehbi Çorakçı'run teşebbüs ve
büyük gayretleri ile Azm-i Milli Fabrikası faaliyete geçmiştir. Yine 1926'da
henüz ülkenin üç-beş şehri aydınlatılırken kurulan hidroelektrik Santrali ile şehir
aydınlatılmıştır.
Milli Mücadele sırasında Kuvay-i Milliye Kuvvetlerini destekleyen.
Aksaray, 344 evladım bu vatan uğruna şehit vermiştir. Bugün Güneydoğu
Anadolu' da meydana gelen haince saldırılarda da vatan için 38 evladım şehit
vermiştir.
1933'de kaza olan Aksaray, bu yıldan sonra hak ettiği hiçbir sektörden
faydalanmamıştır, Etrafındaki köy hükmündeki kazalar gelişir, güzelleşirken,
Aksaray sürekli yerinde saymıştır. Türkiye'nin karayolları ağının en can alıcı
noktasında olmasına rağmen , ne büyük sanayi tesisi · kurulmuş, ne de büyük
yatırımlar sahne olmuştur.
1970'li yılların sonunda temeli atılan motor fabrikası Mercedes firmasına
devredilmiş ve Otomarsan adıyla 1980'li yılların ortasında faaliyete geçmiştir.
Yine 1970'li yıllarda temeli atılan, binaları kurulan Et-Balık Kombinası öylece
terkedilmiştir. Süt Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından küçük ölçekli
e Mamulleri Fabrikası kurulmuştur.
Vilayet olduktan sonra süratle gelişen Aksaray yakın bir
avaalanına, şeker fabrikasına, organize sanayi bölgesine kavuşacaktır.
illardır daracık bir binada hizmet veren devlet hastanesi yerine, 200
evlet Hastanesi, bunun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu

Şehir için yollan bulvarlı ve dörder şeritli hale getirilen Aksaray
alizasyon hizmetlerine kavuşurken, yapılan binalarla adeta modern bir
kavuşmaktadır.

4. VİLA YET OLUŞUNUN TARİHÇESİ
1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde'ye bağlanan

bunu bir türlü kabullenememiştir.

n.A.:>c:ııa.r

Çünkü nüfus bakımından

bakımından bağlandığı Niğde Vilayetinden daha ön sıralardadır. Üstelik

"""o""' .• ~

konumu daha elverişlidir. Niğde milletvekili olarak seçilip T.B.M.M. 'de
alan her Aksaraylı verdikleri kanun teklifleri ile vilayet olma arzularım
Türkiye sathına duyurmuşlardır.
İlk büyük çalışma Niğde Milletvekili iken Oğuz Demir Tüzün
yılında verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray'ın tekrar vilayet
getirmiştir. Meclis İçişleri ve Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülerek
edilmiştir. Ancak Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun
şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif meclis dosyalarında öylece
kalırken 1971 yılında yapılan teşebbüste akim kalmıştır.
1987 genel seçimleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren
Aksaray'ın değerli evlatları Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk' de aynı çalışmalara
başlamışlar ve verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray'ın

il yapılmasını

istemişlerdir. T.C Hüküıneti 1989 yılında hazırladığı kanun tasarısı ile dört ilçenin
il yapılmasını istemiştir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen tasarı
15.06.1989 gün 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski

Aksaray'ın vilayet olmasından sonra ilk Valisi Rıdvan Yenişen'dir. 14.08.
1989 tarihinde göreve başlayan Rıdvan Yenişen, görevi 21.02. 1992 tarihinde
Ferit Ünal'a devretmiştir. Ferit Ünal'ın 01. 03. 1993 tarihinde emekliye ayrılması
üzerine yerine atanan Aslan Yıldırım 20. 05. 1993 yılında görevine başlamıştır.

5. AKSARAY ADININ TARİHÇESİ
Tarihte kurulan her köyün her şehrin ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse
efsane olsun adının bir hikayesi vardır. Aksaray'm da adı hakkında birçok rivayet
çok efsane anlatılır. İranlılar bölgeyi işgal ettiklerinde "güzel atlar ülkesi"
manasına gelen "CAPPADOCIA" adım bu bölgeye vermişlerdir.
"Aksaray" adına dair rivayetler de şöyledir:
Dar-üz-zafer
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Haçlı seferleri arasında Il. Kılıçarslan başkent Konya dışında askeri bir üs
kurmayı düşünür. Bunun içinde günümüzdeki

Aksaray'ı

seçer. Şehri sağlam

surlarla medrese, cami, hastane, bedesten vb. kamu yapılarıyla süsler. Her zafer
dönüşünce Aksaray' a uğrar, şenlikleri burada başlatır. Şehiri 'de "Zafer
manasında "Dar-üz-zafer" adını verir.
Dar-üs- süleha
Kılıçarslan burayı o kadar çok sevmektedir ki, kötü niyetli
giremeyeceğine

dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı

Evliya Çelebi'nin

anlattığına göre bu amaçla sarayın giriş ,.•. u.~rn,rnu

çtan iki aslan heykeli yaptırır. Bunlar şehre gözcülük eder, kötü
kente girdiklerinde aslanlar ağızlarından çıkardıkları alevlerle
ederler. Bu yüzden iyilerin, doğruların salihlerin yaşadığı

n.A,:ıa.ıa_y

yurdu" "salihlerin yurdu" manasına gelen "Dar-üs-süleha" adı
Ah Saray- Aksaray
Bir zamanlar Selçuklu sultanlarından birinin çok sevdiği gözdesi,

ı~li:Ui:tJ.11.l.

Ülkenin tüm hekimleri saraya çağrılır, ama hastalığın sebebi anlaşılamazgözcten.ın
~Ah Saray" iniltileri odalarda yankılanmaktadır.
O sırada saraya derviş kılıklı bir adam gelir.

'-'=•a.uucu.ı:

görür, konuşturur, nabzını dinler. Sevda kelimeleri geçtikçe
hızlandığını görür. Kızın kime sevdalı olduğunu, onun nerede
J~ız saraydan kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını

uu;.,uuuUl\.ıı,,,,.,

Derviş sultanın huzuruna çıkar. Sultan'a
Sultanım gözdenizin kurtulmasını istermisiniz? Diye sorar.
- Evet, onun yaşaması, benim yaşamamdır. Der. Derviş

no-rPnrh

anlatır, hastalığın dermanının iki sevdalının

göre Sultan delikanlıyı buldurtur, getirtir.
hır. Bundan sonra "Ah Saray" iniltileri "Aksaray"a dönüşür.
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H. AKSARA Y'IN COGRAFİ
1.GENEL COGRAFYA

KONUMU

VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

a-Genel Coğrafya
Aksaray,

ülkemizin

kalbi sayılacak

bir noktadadır.

Orta Anadolu'nun

ortasında, Kuzey-Güney, Doğu- Batı doğrultusunda bulunan karayollarının en can
noktasındadır.
Kayseri,

Edirne, İstanbul, Ankara, Adana, İskenderun karayolu ile
Konya, Antalya

karayolu

üzerindedir.

Tarihi Kapodokya,

ve İkonya'nın kapısı hükmündedir.
33-35 derece doğu meridyenleri ile 38-39 derece kuzey paralelleri arasında
alan Aksaray'ın kuzeyinde Kırşehir, Ankara; doğusunda Niğde güneyinde ve
bansında Konya; kuzey batısında Tuz Gölü bulunur. Denizden yüksekliği 965

Aksaray'ın

6 ilçesi ( Ağaçören,

Eskil, Gülağaç,

Güzelyurt,

Ortaköy,

191 köy ve kasabası bulunmaktadır. Yüzölçümü 7.626 km.dir.
b. Yüzey Şekilleri
şekilleri

itibariyle

düzlüktür.

yükseklikte yer alan yaylalıktır. İlin güneydoğusunda

Denizden

1000.metre

Hasan Dağı(3.268 m) ;

orta bölünden ayıran noktada uzanan ve Hasan Dağı ile birleşen Ekecik
ijağı(2.137

m), bu yaylada (ovada) yer alan yüksekliklerdir.

kesimleri,

kuzeyi,

güneyi

tamamen

ovalıklarla

kaplıdır.

Aksaray'ın
Güneyde

orta
Obruk

latosu'nun uzantısı ve Aksaray ovası bulunur. En önemli akarsuyu Ulu Irmak'tır.
.626 km2 olan ilin yüzölçümünün 5.713 km2si tarım arazisi, çayırlık, otlak ve

111eradır. 7.916 km2si de yerleşim alanları, ormanlık alan (70 km2), dağlık, göl,
bataklık ve akarsu yatağıdır.
İlimizin yüzey şekillerinin dağılımı şöyledir:
Dağlar: İlimiz sınırları içerisinde önce dağlar vardır. Bunlardan en önemlisi
nmez volkanik bir dağ olan, Melendiz Dağları silsilesi içerisinde yer alan Hasan
ağıdır. Yüksekliği 3.268 m.dir. Hasan Dağının yanında Küçük Hasan Dağı
3.069m): Ekecik Dağı (2.137 m) yüksekliğinde önemli dağlardır.
Yaylalar: Obruk, Haydar, Çağşak, Aliağaobası, Vani Yayla, Kemerseki
aylası. Bu yaylalar yanında büyük yerleşim merkezlerinin yakınlarında kurulan
111ezralar vardır. Burada mahalli olarak yayla tabir edilir. Eskil sınırları içerisinde

l,u şekilde 72 yayla bulunmaktadır.
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Ovalar:

İlimiz,

yukarıda

da belirttiğimiz

şekilde

tamamen

denilebilir. Bu ovaların en önemlisi Aksaray Ovasıdır.
Akarsular: Aksaray, Tuz Gölü havzası içerisindedir.

Hiçbir

ulaşmaz. Tuz Gölü yakınlarında yer altında kaybolurlar.
En

önemli

(Uluırmaktır).

akarsuyu

Melendiz

Dağlarından

doğan

Melendiz

Karasu, Eşmekaya Çayı diğer önemli akarsulardır. Bu aıcarsu

yanında yazları tamamen . kuru bir çok dere bulunmaktadır. Pınarbaşı,
yakınlarında; Kırk Delik Suyu, Sultan Hanı yakınlarında önemli akarsulardır.
Gölleri: Aksaray'ın en önemli gölleri Konya ve Ankara ile
sınırlara sahip oldukları Tuz Gölüdür. Tuz Gölü ülkemizin 2.
Yurdumuzun en önemli tuz yataklarından birisidir. Yüzölçümü (1.500 km2)
Aksaray sınırları içerisinde yer alan diğer göller ise Gelveri Gölü,
Hasan Dağı çevresinde Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarı Göl, Uyuz Gölü
ufaklı göller vardır.
Bu tabi göller yanında sulama, taşkınlardan korunma gibi amaçlarla yapılaıi
göller ve gölcükler de vardır. Bunların en önemlisi Melendiz Çayı üzerinde kurulu
bulunan Mamasun Baraj Gölüdür. (11.7 km2) yüzölçümüne sahip olan gölün su
hacmi ise 165 x 103 m3 dür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır Baraj
gölleri yanında DSİ tarafından tamamen sulama amaçlı olarak yapılan Ortaköy
Balcı göleti, Helvadere göleti, Ortaköy Çiftevi göleti, sulama ve · taşkınlardan
korunmak amacı ile yapılan Güzelyurt göleti gibi göletlerde vardır.

2. JEOLOJİK YAPISI
1. Giriş
Aksaray ili, İç Anadolu bölgesinde yaklaşık 7730 km2 lik bir alan kaplar.
Ortalama rakım 970 m olan ilimizde 907 m kotlu Tuz Gölü en düşük rakımı olan
yerdir. İlde başlıca yükseltiler 3268 m kotlu Hasan Dağı, 2968 m koylu Küçük
Hasan Dağı ve 2137 m kotlu Ekecik Dağıdır.
Kara ikliminin hüküm sürdüğü ve Türkiye ortalamasının altında yağış alan
inceleme alanında, Melendiz suyu ile Karasu dışında önemli akarsu veya nehir

Doğal bitki örtüsünün az olduğu bu alanda insan eli ile yetiştirilen bahçeler
kazanmıştır.
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2. Stratigrafi (Tabaka Bilimi)
Aksaray ili sınırları içinde mağmatik, metomorfik, sedimanter ve karasal
ökenli kayaçlar mevcut olup, bunlar 1. Metamorfik kayaçlar, 2. Plütonik
ayaçlar, 3. Sedimanter kayaçlar, 4. Volkanik kayaçlar, 5. Gölsel kayaçlar ve
Volkanosedimanter kayaçlar, 6.

Güncel oluşuklar, 7.

Allokton ofıyolit

Stratigrafık istifle, altta metamorfik kayaçlar yer alır. Altta şist üstte
lllermerlerden müteşekkil paleozoik yaşlı kayaçlar birbirleri ile konkordan
<ionumlu olup şistler Tama Dağı Formasyonu mermerler Bozça Dağ formasyonu

Metamorfik kayaçların üzerinde stratigrafık olarak Pegmatid, gabro,
pegmatid-gabro, diyabaz ve serpantinlerle temsil edilen "ofiyolitik karmaşık"
gelir. Bölgeye tektonik olarak yerleştiği düşünülen ofıyolit karmaşığının üzerinde
Ultramafiti olarak isimlendirilen Gobralar yer alır. Bazı eski
ofıyolit olarak tanımlanan bu gabronun da üzerini granit
anodiyorit, microdiyorit, diyorit birleşimindeki derinlik ve damar kayaçlarının
irlikte oluşturdukları " Baranadağı" Granit ve granodiyoriti gelmektedir.
Paleozoyik yaşlı metamorfik seriyi kesen ve onların içine giren Baranadağı
anit ve Granotyoriti'nin üzerine denizel kökenli kum taşı-kireç taşı ile temsil
ipresiyen yaşlı Çayraz formasyonu gelmektedir.
Çayraz formasyonunun üzerinde mezgit grubu diskordan olarak alır.
onkgelemera ve kum taşı ile temsil edilen mezgit grubu kil taşı ve jips seviyeleri
e-içerisindedir. Üst Eosen- alt miyosen yaş aralığında oluşmuştur. Mezgit grubu
erinden Melendiz dağı tüfleri yer almaktadır. Tüf ve tüf breşinden oluşan
elendiz dağı tüflerinin üzerine yine üst miyosen yaşlı Melendiz Dağı.andezitleri
elmektedir. Bu andezitlerin üzerinde ise tüfit- kum taşı - kil - marn ve ince kireç
~ından oluşan Göstük tüfiti, onunda üzerinde Göstük İgnimbiriti gelmektedir,
Göstük İgnimbiritimin üzerinde tüf katkısı olan, kum taşı- konglomerasse
cmsiyenyaşlı bol memeli fosfor içeren Karakaya formasyonu gelmektedir.
Karakaya formasyonunun üzerini selin tüfü onunda üzerine
· gnimbiriti gelmektedir.
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Kızılkaya İgnimbiriti bölgede kılavuz formasyon teşkil eder ve
görsel kökenli ağıllı formasyonu gelir. Tabanda konglemera tüfit ve kum
temsil edilen Hasan Dağı kızgın akma çökelleri, onunda üzerinde Hasan
formasyonu

gelmektedir.

Ege'de

işletilen ve ekonomik

değer taşıyan

üzerinde Pomza işletmeciliği yapılamak.tadır.
Hasan Dağı külformasyonun üzerinde Göllüdağı kül akıntı tüfleri,

uuıa.ı..uıuc;ı.

üzerinde genç andezit ve bazaltlar gelmektedir. Genç andezit ve bazaltlar -.rö-rPrlPlri
son volkanik oluşumlardır.
Bütün bu birimlerin üzerinde stratikra:fik olarak traverten, çakıl·
etekmolozu alüvyon malzemeleri diskordanslar gelmektedir.

3. Tarihsel Jeoloji ve Palecoğrafya
Ortaköt

civarında

stratigrafik

istifle

oluşturan

Paleozoik

yaşlı

KırşehirK.ristalinistifinin şist ve mermerleri bulunmaktadır.
Bu birimler denizde teşekkül etmiş olup bu teşekkülü sağlayan denizin
bölgeden çekilmesi sonucu İpresiyene kadar devam eden uzun bir karasal dönem
geçirmiştir.
Bu dönemde Üst Kretase esnasında plütonizma olaylarına bağlı olarak
plütonlarla damar kayakçıları teşekkül etmiş, şist ve mermerler granitik bileşimli
filon ve dayk intrüzyonları ile etkilenmiş ve onları kontakt metamorfizmaya
uğratmıştır.
Gene Üst Kratase esnasında denizin kapanmasıyla dalma batma .zoru.n.da
tektonik dokonakla o:fiyolitik karmaşık yerleşmiştir. 0:fiyolotik karmacşığı11.
K.arakaya Ultramafiti ile baran.adağı plütonlarının yerleşmesi bu dönemde (2.
Zaman sonu) meydana gelen önemli jeolojik olayları oluşturmaktadır.
Tüm bu olaylar teşekkül ederken bölge kara halinde olduğundan aşınma-
ve depolama süreçleri de aralıksız devam etmiştir.
Eosen başında bölge transgresyona maruz kalmış ve bu dönemde
deniz çökelleri olarak bilinen Fliş fasiyesinde çökelen Çayraz
oluşmuştur. Eosen sonunda Tetiş Denizi yeniden çekilmiş ve bölge

gwıuıııı.g.ı;;

kadar devam eden karasal döneme girmiştir.
Tetiş Denizi'nin çekilmesi sonucu Tuz Gölü lagüner ortam haline gelıniş,
Oligosen, Mayosen, Pliyosen ve Pleistosen süresince evaporitler çökelmiştir.
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Günümüze kadar devam eden son karasal dönemde bir taraftan
akarsu ortamına ait çökeller oluşurken, diğer taraftan volkanizma olayları ı-;ı;,11.:;ııııw
ve çeşitli volkanik kayaçlar teşekkül etmiştir. Birbirini takip eden birden
sayıdaki volkanizma sonucu oluşan bu kayaçlar, gölsel birimlerle
oluştukları gibi, yer yer de tedrici geçişler gösterirler. Bu dönemde oluşmuş
kökenli kayaçlara genel olarak Neojen yaşı verilmiş olup kireç
müteşekkildir. Gölsel kireç taşları Eskil ilçesi ve Aksaray ovasında mostra
vermektedir.
Özellikle Hasan Dağı eteklerinde Karacaören, Karataş, Karaören ve
köyleri yakınlarında kuvaterler volkanizmasıyla curu konileri teşekkül
vm.u.ı.uuuu

genç andezit ve bazaltların oluşumuyla son bulmuştur.

Bölgede volkanizma olaylarının son bulması göl- akarsu ve kara ortamına
traverten çakıl, kum-mil-yelpaze konisi ve alüvyonan malzemelerin teşekkülü
ve bunlara paralel olarak cereyan eden taşınma, aşınma ve depolanma olaylarının
-ı:ürn.ü Aksaray'm bugünkü jeolojisini oluşturmuştur.

4. Yapısal Jeoloji
Aksaray İlinin doğusu ve güneydoğusu genç volkanik kayaçlar ve
.yolkanizma ürünleri, Eskil ve Aksaray Ovası Gölsel kireçtaşları, Ortaköy
'A.ğaçören ve Sarıyahşi ilçeleri Kırşehir Kristalin Masifınin Şist ve mermerleri ile
aphdır,
Yatay ve yataya yakın eğimli olan gene volkanik örtü ile Gölsel çökeller,
ölgenin tektonik evrimini açıklamaya yarayacak pek çok verinin söz konusu örtü
imleri altında saklı kalmasına sebep olmuştur.
Bölgede tespit edilen Deniz Alt Paleozoik veya Prekambiiyen yaşlıdır. Bu
e_I).İzde çökelen sedimentler metomorfızmaya uğramış, şist ve mermerler bu
kilde meydana gelmiştir. Bu denizin bölgeden çekilmesiyle, bölgede tespit
ilebilen ilk diskordans meydana gelmiştir. Paleozoik yaşlı şist ve mermerler
edoniyen, Hersiniyen ve Alfın Orajenezlerinin etkisinde kalmış kıvranma ve
anmalara uğramış, bunun sonucu olarak da bu birimlerde birden fazla
tipi ve eklem sistemleri gelişmiştir. Ancak bu bölgede hakim olan kıvnm
eksen gidişleri NW-SE doğrultusundadır.
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Bölgede tespit edilen ikinci deniz İpresiyen yaşlı Çayraz Formasyonu
oluşturan Eosendir. Bu deniz Eosen sonunda bölgeyi terk etmiştir. Çayraz
Formasyonu kendinden yaşlı kristalin temeli üzerinde diskordan konumludur.
Eosen Denizinin çekilmesinden günümüze kadar geçen süre içerisinde
görsel kökenli oluşumlar volkanik volkanosedimanter oluşumlar birbirleriyle ye.r
.yer tedrici geçişli, yer yer diskordanslı ilişkiler kazanmıştır.
Karasal dönemde Alpin Orojenezinin genç fazlarından etkilenen bölgede
]:,aşta faylar olmak üzere çeşitli tektonik unsurlar meydana gelmiştir.
Volkanizmaların

oluşumunu

sağlayan

konilerin

dizilimi

NW-SE

doğrultusundadır. Bu doğrultular bu gün bariz olarak tespit edilen ve takip
~dilebilen ve yaklaşık: 140 km. uzanıma sahip Eğim Atımlı Normal Fay karakteri
gösteren Şerefli Koçhisar- Aksaray fayının doğrultusu ile aynıdır. Karaören ve
Kargın Köyleri yakınlarındaki curuf konilerinin fay izi üzerinde olması ve
saray fayının ve Hasan Dağı volkanizmasının birbirleri ile bağlantılı olduğu
sonucunu göstermektedir.
Aksaray fayına paralel uzanan Peçenek Özü Fayı bayıraltı olarak bilinen
vv •. ,.,u,.,

horst teşkil etmiştir. Yaklaşık 100 km. uzanımlı, uzay görüntülerinden
edilen Sultanhanı Fayı doğrultu atımlı muhtemelen sağ yönlüdür.

Bölgede varlığı bilinen ofiyolotik karmaşığında Üst Kratese esansında
rı1'M"nı:>t1

olarak gelip yerleştiği düşünülmektedir.

5. Ekonomik Jeoloji
Ortaköy, Seksenuşağı ve Yk. Kabakulak köylerinde Çal Dağı'nda yer alan
µı.ermerler, Pınarbaşı, Akmezar Köyleri yakınlarında yüzeylenen Çayraz
Fonnazyonuna ait kireç taşları ve Hasan Dağı eteklerinde volkan curuflarına ait
alzemeler yol yapımında mucır malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Akyamaç ve Bozcayurt Köyleri arasında Kaolen yatakları mevcut olup
alen

işletilmektedir.

Helvadere

Köyü'nün

batısında

Hasan

Dağı

kül

ôrmasyonunun içerisinde diyatomit yatakları, aynı formasyonda Akçakent ve
şpınar yörelerinde ponza yatakları gözlenmiştir.
İgnimbiritler, yapı taşı malzemesi olarak yörede yaygın bir şekilde
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3. BİTKİ ÖRTÜSÜ
Aksaray, etrafı kuzeyde Kuzey Anadolu, güneyde Güney Anadolu Dağları;
clôğusu yüksek Doğu Anadolu Platosu, batısında İç Batı Anadolu yüksek
.platosuyla çevrili olan Orta Anadolu Bölgesinin Tuz Gölü Havzasında yer alır.
Deniz etkisinden tamamen mahrumdur. Dolayısıyla orman yetişme ortamına sahip
eğildir. Ancak bu demek değildir ki orman yetişmez; ormanlık alanlara
tlanmaz, Yağışın, diğer yörelerine nazaran daha fazla olduğu Hasan Dağı
:{eklerinde altta ve üstte meşe, ortada bir kuşak halinde dağ kavağı, Ekecik
a.ğı'nda meşe ormanları görülür.
1

İlimizin bitki örtüsü Bozkır ikliminin tabi bitki örtüsü olan Bozkır
,itkileridir. İklim; kışlan sert, yazları kuraktır , yağışları azdır. Havanın kuru
lması ve kurutucu etkisi, az olan yağışların tesirini bir kat daha azaltır.
. öremizin bir yandan Hasan Dağının volkanik arazisi içinde olması bir yandan

ıız Gölü'nün tuzlarının tehdidinde olması, diğer yandan Alüvyon oluşu toprağın
yu daha fazla. emmesine sebep olmaktadır. Kış sonu toprak ıslaktır. Yaylalar

~a fazla yağış almaktadır. Bu sebeplerden dolayı baharla birlikte her taraf
~ı:nyeşil otlar;' çayırlar, çiçeklerle bezenir. Ancak Haziran ayı ile birlikte bu
hı.yeşilotlar, çayırlar ve çiçekler sararır, solar.
Aksaray' da rastladığımız diğer bir bitki örtüsü de akarsu boylarında, kaynak
ivfelerinde ve sulak yerlerdeki kavaklık ve söğütlüklerdir. Özellikle merkez,
ülağaç, Güzelyurt çevrelerinde kavaklıklar ve söğütlükler boldur. Bunların
anında alıç, kızılcık, yaban armuduna da rastlamak mümkündür.
Maınasun Baraj Gölü çevresinde DSİ. Genel Müdürlüğünün meydana
irdiği çam koruluğu mevcuttur. Karayolları boyunda da yine çam koruluklarına
tlanır.
İlimiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Merkez İlçe, Ihlara ve Oraköy
ğr~lerinde geniş ve kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri yapılmaktadır. Yılda • iki
lyon adet yetiştirilen fidanların cinsi; karaçam, sedir, mazı, akçaağaç, dişbudak,

asya, iğde, sofora aylantuz, gladicya, ceviz, badem ve kavaktır. Bu fidanların
.0-800 bin civarmdakileri ağaçlandırma sahalarına Orman İşletme Müdürlüğü
'flllndan dikilirken geri kalanlar Kamu kurum ve kuruluşlarıyla isteyen
.tandaşlarasatılmakta ve dağıtılmaktadır.
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Meyveliklerden (asma bağlan, ceviz, badem, elma, kayısı, iğde, vişne, kiraz,
erik ağaçları) genellikle merkez ve Eskil hariç diğer ilçelerde önemli bir yer
tutmaktadır.

Sebzeliklerde

yetiştirilen

sebzeler, tahıl, şeker pancarı,

ayçiçeği

ilimizin diğer bir bitki örtüsüdür.
İlimizde çamların yetişmesi; Hasan Dağı ve Ekecik Dağlarında palamut ve
meşeliklere rastlanması, buraların zannedildiği gibi çıplak olmadığını, çok değil
belki de 50-100 sene önce ormanlıklarla kaplı olduklarım gösterir. Orman İşletme
Müdürlüğünüm

çalışmaları

olumlu

sonuç

verirse

bitki

örtüsü

ve

iklim

özelliklerinde büyük değişiklikler meydana gelecektir.

4. AKSARA Y'IN İKLİMİ
Sıcaklık
İncelenen Meteorolojik Elemanlar; Sıcaklılık, bulutluluk, yağış ve nisbi nem
dıırumudur. Bu meteorolojik

elemanlar, mahalli saatle 07. 00-14.00-21.00

olmak üzere günde üç defa rasat edilmektedir.

Rasatların

de

uzun yıllara göre

Ortalama, ekstrem bilgileri ve sayaçlı günleri tablo şeklinde verilmiştir.
Aksaray' da yıllık ortalama sıcaklık 11.5 santigrat derecedir. Ocak ayındaki
grtalama sıcaklık ise -2 santigrat derece olarak görülmektedir.

Rasat edilen en

yüksek sıcaklık Temmuz ayında 37.8 santigrat derece olarak ölçülmüştür. En
düşük sıcaklık ise-26.4 santigrat derece ile Ocak ayında görülmüştür.
Yağış
Aylara göre yağış miktarı incelendiğinde yağışsız ay hemen hemen yoktur.
:En az yağış Temmuz ayında görülmektedir. Yıllık yağış miktarı 351.6 mm.dir.
günlük en fazla yağış miktarı Haziran ayında ölçülmüştür. 52.00mm.
Uzun yıllar yapılan ölçümlerin

ortalamasına

göre kar yağışları,

Kasım

ayında başlamakta, Nisan ayında sona ermektedir. Aksaray' da 13 gün kar yağışlı,
24 gün karla örtülü geçmektedir. En yüksek kar kalınlığı ise 45 cm. olarak Aralık
ayında tespit edilmiştir.
Basınç- Nemlilik
Ortalama aktüel basınç 904.8 milibardır. Rasat süresi içinde en yüksek
aktüel basınç Ocak ayında 925.6 milibardır. En düşük aktüel basınç ise Ocak
ayında 880.2 milibardır.
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Nishi nem değerleri, kış aylarında genellikle daha yüksek, sıcaklığın arttığı
yaz aylarında daha düşüktür. Yıllık ortalama nisbi nem değeri %62, en düşük
nisbi nem değeri ise %5'tir.
Aksaray'da yıllık ortalama bulutluluk 4.0 olarak tespit edilmiştir. Bütün yıl
içinde bulutluluğun en az olduğu aylar yaz, en fazla olduğu aylar da kış aylarıdır.
Sonuç olarak yapılan

iklim tasniflerine

göre Aksaray

İli Orta · . iklim

kuşağında olup, soğuk, yarı kara iklim tipine sahiptir. En soğuk ayın ortalama
sıcaklığı -3 santigrat derecenin üstünde, yazlar kurak ve sıcak geçer. En kurak
ayın yağış miktarı 30 mm. den az, nadiren sisli, nemli, az yağışlı, nispeten serin en
sıcak ay ortalaması 24 santigrat derecedir. Kışlar nispeten kısadır, fakat birkaç ay
toprak donabilir veya karla örtülü kalabilir.

5. MADENLERİ
Ülkemizin jeolojik haritalarını yapmak, jeolojik problemlerini tespit etmek
(üzere 14 Haziran 1935 yılında 2804 sayılı kanunla kurulmuş olan M.T.A Genel
Müdürlüğü,

ülkemizin

gelişen, büyüyen ve değişen şartları ile birlikte yeni

boyutlar kazanarak ülkemizin ekonomik gelişmesinde

önemli görevleri yerine

getirerek ilmi ve teknik çalışmalarda bulunmaktadır.
M.T.A Genel Müdürlüğüne bağlı 12 Bölge Müdürlüğünden biri olan Orta
Anadolu

II. Bölge Müdürlüğümüze

bağlı, 9 • ilin sınırları içerisinde

her yıl

oluşturulan maden arama projelerine göre, bu bölgelerde açılan kamplarda işçi ve
teknik personel, iş programlan çerçevesinde jeolojik, jeofizik, sondaj gibi etütlerle
çalışmalarım sürdürmektedir.
M.T.A. Konya Bölge Müdürlüğüne

bağlı olan Aksaray ili ve sınırlan

içerisinde de değişik yıllarda, değişik amaçlı çalışmalar yapılmış, bu çalışmaları
1985 yılından

başlayarak

günümüze

kadar olanı liste halinde düzenlenerek

aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Yıl

Yeri

1986 Aksaray

Çalışma Konusu
Kuvars

Açıklamalar

Yapılan çalışmalar sonucu, kimyasal
analizlerinden si02 miktarı düşük, Fe
203 miktarları yüksek bulunmuş,
ekonomik olmadıkları anlaşılmıştır.
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Demir

Yapılan ayrıntılı jeolojik ve jeofizik

1985

Aksaray

1986

Ortaköy

incelemeler sonucunda ekonomik

1987

Ekecik

hiçbir değerlerinin olmadığı tespit
edilerek projeye son verilmiştir;

Polimetal

Aksaray civarındaki ve yanındaki

1988

Aksaray

1989

Ortaköy

bölgelerde başlatılan çalışmalarla

1990

Gücünkaya

kalay ağırlıklı polimetal mmrnıım

yönelik yaıı.;,ıuaıa.ı.

1991 Hocabeyli Yakacık

ua

bate yöntemleriyle yapılan ı,,au>?ıı.ıa-
larda, 3 adet ruhsat ;:;aııa;:;ıııua

.a.ıııı.aıı

numune derlemelerinde ekonomik
hiçbir cevherleşmeye aııaııL.ıvı
sonucunda rastlanmamış ve
durdurulmuştur.

1989 Aksary-Taşpınar
Aksaray-Akpınar

Diyatomit Niğde-Bozköy ve Ovahbağ ile
Pomza

Aksaray-Taşpınar ve
bölgelerinde 4 adet ruhsat
Sahasında yapılan ı,;un~ımuaıua
Aksaray-Akpınar sahası pomza
yönüyle Zengin ve ekonomik
bulunmamıştır
Aksaray - Taşpınar Diyotomit
Sahasında örtünün kalın olduğu
Tespit edilerek detay ı,,aıı;.,mcuaı
İleriki yıllarda devam etmesi
Önerilmiştir.
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III. AKSARA Y'IN EKONOMİSİ
1. GENEL EKONOMİK DURUMU
Ülkemiz ekonomisine paralel olarak, ilimiz ekonomisi de her geçen gün
gelişmektedir. Aksaray ili çok eski bir tarihe sahiptir. Tarihte bir ticaret merkezi
olan Aksaray, günümüzde de bu hüviyetini korumaktadır.
Aksaray, ekonomik yönden zengin kaynaklara sahiptir. Sanayi, ticaret,
hayvancılık, halıcılık ekonomik alanda önemli yer tutar.
İlimizde ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür.
İklimin gösterdiği özellik dolayısıyla ilin ilk turfanda sebze, meyve ihtiyacı
güney illerinden temin edilmektedir.
Gıda maddeleri dışındaki tüketim maddeleri, büyük üretim ve satış
merkezlerinden temin edilmektedir.
İldeki ticaret daha çok merkezde toplanmıştır. Ticaret toptan ve perakende
olarak yürütülmektedir.
Sanayileşme yolunda çaba sarfeden ilimizin gelirleri daha ziyade komşu
illere verilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
Bunlardan bazılarım aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
a.Tarımsal ve Hayvansal ürünlerin diğer illere pazarlanmasından elde edilen

b. Sanayi mamulü üretimlerinin diğer illere pazarlanmasından elde edilen
gelirler,
c. Turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
d. Esnaf ve sanatkarların ürettikleri mamullerden elde ettikleri gelirler,
e. Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
Ekonomik yönden gelişmekte olan illerden birisi de Aksaray' dır. İlimiz,
sanayi yatırımları tamamlandığında, İç Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi
durwnuna gelecektir. Sanayileşme ve yatırımların hızıyla nüfus artışının
dengesizliği diğer illerden ilimize gelenlerin sayılarının fazlalığı, var olan işsizliği
artırmaktadır. Sağlıksız şehirleşme problemi ile karşı karşıya
Yine istihdam sağlayıcı yatırımların artırılması, hanımadde ve
sıkıntılarının ortadan kaldırılması, sanayi tesislerinin tam kapasitesi ile
duruma getirilmesi ve civar illerden gelen nüfus göçünün
ı:mııuınıı

önlenmesi,

problemlerinin çözümü konusunda sayılabilecek tedbirler arasındadır.
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İlimizde ilk işe girişte, asgari ücret uygulanmaktadır. Kamu ı-••.,,-m,.. . r1.,.
çalışan memurların ücretleri bilindiği gibi kat sayı artışı, yan ödemeler ve
yardımlar, işçi kesiminde ise toplu sözleşme yöntemi ile belirlenmektedir.
Esnaf ve sanatkarlar, tüccar ve sanayicilerin gelirleri, ücretlerin artışı,
faaliyetleri ve ekonominin gelişmesi nispetinde artış göstermekte,
işçilerin ücretleri toplu sözleşmelerle; memurların ücretleri ise bütçe

.l\..au.ı.u.u.L

uygulamaları ile belirli oranda artış göstermektedir.
Sendikasız işçiler ile esnaf ve sanatkarların yanında çalışanlar ve
kesimde hizmet verenlerin gelirlerinin artış seyri karşılıklı anlaşma
sağlandığından tespit edilmemiştir.
Kamum sektörü harcamaları genellikle yatırımlar, ücretler, sosyal mLm..., •.•...,~
kira, kırtasiye, aydınlatma, ısınma ve ulaşım gibi konularda yapılmaktadır.
Özel sektöre ait tüketim harcamaları tespiti hususunda ilgili meslek
tarafından gerekli çalışmalar yapılmadığından, bu kesime ait
harcamalar tespit edilememiştir.
İlimizde sanayileşme politikası Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır.
1925'li yıllarda ilimizde Aksaray Azmi Milli T.A.Ş adı altında un ve unlu
ınamulleri fabrikası kurularak faaliyete geçmiştir. İlimizin ekonomisi genelde
tarıma dayalı olduğu için 1950'li yıllardan sonra yem fabrikalarının kuruluşları
gerçekleşerek faaliyete geçmiş, halı ve tuğla fabrikaları ile küçük ve orta ölçekli
şletmelerde bunları takip etmiştir.
Tasarruf, doğal kaynaklar, kalifiye eleman, yeterli alt yapı hatta gerekli
!lerji, ulaşım, pazarlama merkezlerine yakınlık gibi pozitif değerler yanında bilgi
~tersizliği, teşebbüs konularındaki itimat ve tecrübesizlik vb. negatif değerlerin

.e• mevcudiyeti ilde sanayinin olması gerekli yerinden çok gerilerde, yukarıda
elirtildiği gibi tarım çıkışlı bazı konularda bağlı kalmaktadır.
Halbuki 1993 yılı Ağustos ayında başlanarak halen büyük bir hızla
amlanması çalışmaları sürdürülen Organize Sanayi Bölgesi Aksaray için
ara- Konya- Adana üçgeninde istikbali olan büyük potansiyeldir. Aksaraylı bu
iyeli.mutlaka bütün menfıleri kırarak başaracaktır.
Tasarruf sahiplerinin sanayileşmeye katılma eğilimleri yok denecek
eydedir. Tasarruf sahipleri alışılagelmiş gayrimenkul edinme alışkanlığı
da, son yıllarda devlet güvenceli menkul kıymetlere ve altına, dövize yatırım
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yapmaktadırlar. Sanayi şirketleri kurarak küçük tasarrufların oluşturacağı büyük
sermayeli

yatırımlar

olumsuz

örnekler

yüzünden

tasarruf

sahiplerince

benimsenmemektedir.
İlimizde sanayileşme 1925'li yıllarda Aksaray Azmi Milli T.A.Ş 'nin un ve
unlu mamulleri üretimi faaliyeti konularında üretime geçmiş, bu güne kadar halı,
tuğla, yem, tarıma dayalı sanayi tesisleri ile imalat sanayinin gıda ve küçük sanayi
el sanatları bölümlerinde gelişmeler olmuştur.
İlde sanayileşme potansiyeli de tarım ürünleri ve el sanatları üzerinde
yoğunlaşmıştır.
İlimizde el sanatlarından halıcılık ve küçük el sanatlarının bazı çeşitlerinde
gelişme kaydedilmiştir.
Halıcılıkta, başta Taşpınar olmak üzere Aksaray'ın birçok köylerinde
gelişme potansiyeli görülmektedir.
İl merkezinde ve köylerde mevcut potansiyel değerlerinin halıcılık el
sanatında çok sayıda atölye faaliyette bulunmaktadır. Üretilen mallar il
merkezinde ve büyük şehirlerde pazarlanmakta, yurt dışına, özellikle Almanya ve
ABD'ye

ihraç edilmektedir. El

sanatlarının geliştirilmesi ürün

kalitesi

standardizasyon kolunun geliştirilmesi, üreticilerin ihtiyaçlarını sağlama, üretim,
pazarlama

sürecinin

en

ıyı

sonuçlara

ulaştıracak

bir

yapılanmanın

gerçekleştirilmesi halinde halıcılık il ekonomisine katkılarda bulunabilecektir.
İlimizde 1990 yılı sonu itibariyle esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olan
üye sayısı 7870 kişidir. Bu kesim ekonomi içinde bağımsız mülkiyet, bağımsız
karar ile şahsi emek ve servet unsurlarını bir araya getirerek büyük sanayinin ana
mal girdilerini ve ayrıca tüketicilerin ihtiyacı olan gereçleri temin etmektedirler.
Hayvancılık
Küçük baş ve büyük baş hayvancılık ilin en önemli gelir kaynaklarından
biridir. Hayvan besiciliği yaygındır. Küçük baş hayvancılıkta koyun, büyük baş
hayvancılıkta inek, sulak yerlerde manda besiciliği ve mandıracılık yapılır.
Kümes hayvancılığı da gelişen bir koldur.
Civar illerde yapılan hayvan ticareti önemli bir gelir kaynağı olurken,
hayvan ürünleri sanayisinde gelişmesini sağlamıştır. İlimizde Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumunun, bir süt işletme.özel sektöre ait et kombine tesisleri mevcut
bulunmaktadır.

45

Uzun yıllardır iki tür halinde uygulanan suni tohumlama çalışmaları ile yurt
dışından ithal edilerek yetiştiriciye dağıtılan, yüksek verimli damızlık hayvanlar
sayesinde sığır ırklarının ıslahı sonucunda, kültür ırkı büyük baş hayvan
miktarında önemli artışlar olmuştur.
Tarım Politikası
İlimizde tarım arazileri genellikle orta ve geniş büyüklüktedir. Ancak.alet
ve ekipman fiyatlarını yüksekliği, çiftçilerin bir araya gelerek alet ve. makine
temini cihetine gitmelerine ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerinin iş gücü ile
yapılması, işçi ücretlerinin yüksekliği mahsul maliyetlerini olumsuz yöııde
etkilemekte sonuçta kar oranlan ve verimlilik azalmaktadır.
İlimizde tarla ziraatini olumsuz yönde etkileyen bir unsurda çiftçi bir yıl
önceki talebi ve tüketimi dikkate alarak ekeceği mahsulü seçmekte: Bunun sonucu
olarak da tüketim dışında fazla mahsul üretilerek çiftçinin elinde kalmakta.veya
çok ucuz satmak zorunda kalmakta ve çitçi bazen de mahsulünü .• tırladı:ın

ı

İlimizde çiftçiler tarafından kullanılan tohumlukların çoğunluğu, tohumluk

özelliğini yitirdiğinden olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsurdur. Çok az
sayıdaki çiftçiler kendi imkanlarıyla diğer illerden patates, fasulye ve diğer
t.ohumluklar getirerek mevcut tohumluklarını değiştirmekte ve sonuçta birim
alandan daha fazla verim elde etmektedir.
Yukarıda sıralanan tüm bu faktörlerin göz önüne alınmasıyla ve gerçekçi
planlamalar yapılması halinde bu olumsuzluklar ortadan kaldırılabilecektir.
Tarım politikasını şu şekilde özetleyebiliriz:
a. Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim,
etim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı kaynaklarının
geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler

b. Her türlü tarımsal kredi ve girdilerin temin, tedarik ve dağıtımını
yapmak
c. Tarım ve hayvancılık konularında araştırma,. ıslah, deneme . ve ürt!tı:ne
yapmak
d. Verimli ve faydalı tarım bilgilerini, çiftçi ailelerine benimsetmek ve
sal yayın ile eğitim sistemini de tarımsal dinamizmi geliştirerek örnek çiftçi
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yetiştirmek, çiftçi çocukları ile gençlere teknik ve pratik çiftçilik sanatını
öğretmek
e. Bitkilerde ve ürünlerde meydana gelen her türlü hastalıklarla, zararlılar
ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konuda gerekli araştırmalar,
denemeler ve devlet mücadelesini yapmak
f. Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve parazit hastalıklar
ile ilgili olarak teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek ve
tedavilerini yapmak
g. Hayvan hareketlerini takip etmek, karantina işlemlerini yerine getirmek
h. Hayvanların verimlerini ve üretimi artırmak amacıyla ıslah, tabi ve suni
tohumlama işlemlerini yapmak
İç Ticaret
a. İl hudutları içindeki iç piyasa faaliyetleri: çeşitli sanayi mamulleri ile
tarımsal ve hayvansal ürünlerin ve küçük sanatkarların ürettiği mamullerin
pazarlanmasını kapsayan ticari faaliyetler ve buna benzer· mamullerden
oluşmaktadır.
Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında temel gıda maddeleri
ile sebze meyve üreticileri ve diğer alım satımcılar eliyle daha ucuza tüketiciye
arz edilmektedir.
İldeki ticaret daha çok il merkezinde toplanmıştır.
b. Diğer illerle ticari ilişkiler ve mal mübadeleleri:
İlimizden diğer illere tarımsal ve hayvansal ürünler pazarlanmaktadır.
Bunlar arasında fasulye, arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, tulum peyniri önemli yer
tutmaktadır. Ayrıca canlı hayvan, et ve et ürünleri ile ilimizde sanayi tesislerinde,
evlerde küçük tezgahlarda üretilen halı, un ve yem gibi mamuller il dışına
pazarlanmaktadır.
Diğer illerden ise her türlü sanayi mamulleri ile tarım ürünleri ve temel gıda
maddeleri gelmektedir.
c. Taze meyve ve sebze hallerinin faaliyetleri:
İlimiz merkezinde, Aksaray Belediyesince kurulmuş bulunan bir adet meyve
ve sebze hali bulunmaktadır. Halde komisyonculuk faaliyetlerini sürdüren iş
yerleri mevcuttur.
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İlimiz merkezinde faaliyet göstermekte olan bir adet Ticaret

uvıı,a;:u

yılında kurulmuştur. Belli başlı görevleri şunlardır.
1. Borsaya dahil maddelerin, mamullerle ürünlerin, borsada alım
tanzim tespit etmek
2. Borsaya dahil mamul, ürün ve maddelerin her günkü fiyatlarını
dairesinde tespit ve ilan etmek.
3. Alıcı ve satıcının teslim, tesellüm ve tediye bakımından
tipin asgari vasıflarını ve muamelelerinin tasfiye şartı ile fiyatlar üzerinde
şartları, ihtilaf vukuunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Türkiye
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin tasdiki ile tekamül
ve hükümler vücuda getirmek.
4.

Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip

haberleşmeleri yapmak
5. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit
labaratuvar ve teknik bürolar kurmak ve kuruluşlara katılmak:
6. Ziraat Odaları: İlimizde iki adet ziraat odası kurulu
kredi, gübre, tohum, sulama ve diğer konulardaki

7. İhracatçı birlikleri: İlimizde böyle bir birlik yoktur.
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Faaliyetl~ri
a. Esnaf ve Sanatkarlar Odası : İlimizde faaliyetlerini. ı,uıuuı.~.u:
göre kurulmuş 17 oda bulunmaktadır. Bu odalar

Mı.uuua

üyelerinin kredi ve diğer mesleki ve sosyal faaliyetleri ile
l'ihfüni'inrlP

üyelerine yardımcı Olmaktadır.

b. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği: 507 sayılı
vuım

.•
u.u

üyelerini bünyesinde toplayan bu kuruluş ayın

Ki:ll:lwfü

£.au.ıwıua

temsilini sağlamaktadır.
Bankacılık Faaliyetleri
Şehrimizde 12 adet banka şubesi faaliyet göstermekte
iş bankalarının sanayide bulunan şubeleri ile toplam 14
Bunların 5 tanesi Kamu Bankası, diğerleri ise
sanayi henüz gelişmediğinden bankaların faaliyetleri
işletmeler ve esnafa dayalı iş ticarete yöneliktir. J\kSaray

çalıştıran illerimizin başında yer almaktadır. Bu bakımda da işçi tasarruflarının
ilimize aktarılmasında bankalar ön4emli görev yapmaktadırlar. Aksaray' da
faaliyet gösteren bankaların toplamış olduğu mevduat ise döviz tevdiat hesaplan
ağırlıklıdır. Tahmini rakam vermek gerekir ise bankalarda 200-250 milyar TL
civarında bir mevduat potansiyeli bulunmakta olup bunun Y'.ı TL kabul edilirse, %
de döviz hesapları niteliğindedir. Bankaların Aksaray'da kullandırdıkları kredi
miktarları ise topladıkları mevduatlara göre çok azdır. Bu da Aksaraylı esnafların
çok temkinli hareket etmelerine ve faizlerin yüksek olmasından kaçınmalarından
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Tahminen Aksaray'da ticari kredi hacmi 2025 milyar TL olarak düşünülmektedir. Bunun içinde Zirai ve Esnaf ve Kefalet
Kooperatifi aracılığı ile kullandırılan kredilerdir.
Şehrimizde ihracat ve ithalat yapan fırmalar bulunmaması nedeni ile
bankaların hemen hemen hiçbirisi de kambiyo ağırlıklı muamele işlemlerine
girmemişlerdir.
Fuar, Sergi, Pazar ve Panayır Faaliy~tkı:i
İlimizde fuar ve sergi faaliyetleri bulunmamaktadır. Haftanın belirli
günlerinde semt pazarları kurulmaktadır .

Sigortacılık
İlimiz Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı sigorta acente sayısı 16 adettir.
Hayat, yangın, nakliyat, kaza, trafik, kargo, deprem, hasar, dolu, hayvan besiciliği,
zirai makine, montaj ve makine kırılması kollarında faaliyet göstermektedirler.

Dış Ticaret
1- Dış Ticaret Mübadeleleri
a. Yabancı ülkelerden il bölgesine yapılan ithalat: Yabancı ülkelerden il
bölgesine imalat sanayi için iş makineleri ile ham madde ithal edilmektedir.
b. İl bölgesinden Yabancı Ülkelere yapılan ihracat: 1990 yılında ilimizden
yurt dışına ihracatta bulunulmamıştır.
Turizm Faaliyetleri
1. Dış Turizm
a. Yabancı Turist Gelişimi: 1990 yılında Turizm Danışma Müdürlüğüne
şahsen baş vurarak enformatik bilgi alan yabancı ziyaretçi sayısı 3055 kişidir.
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Sultan Hanı kasabasını ziyaret eden yabancı turist sayısı 105.000'dir. konaklama
yapan yabancı sayısı 43.100 kişidir.
2. İç Turizm
a. Diğer illerden yerli turist gelişimi: Sayısal tespit yapılmamıştır.
b. Diğer illere ilimizden turist olarak gidenler: Turizm mevsiminde güney
illerine özellikle Antalya yöresine kısa dönemler için gidilmektedir. Bu konuda
rakamsal bilgi mevcut değildir.
3. İl turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve alınması gereken
önlemler
İl turizminin geliştirilmesi için ilimiz Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.
a. I 990 yılı içerisinde ilimizin sosyal-ekonomik
hazırlanarak

bütün turizm kuruluşlarına

gönderilmiş,

yönden tanıtıcı broşürü
ilimizin tanıtılmas:ı için

çalışmalarda bulunulmuştur.
b. Yine aynı yıl içerisinde

İl Turist Envanteri

hazırlanarak

dağıtım

sağlanmıştır.
c. İç Turizmin

canlandırılması

için sağlık ve kaplıca turizmine

önem

verilmekle birlikte bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
d. Aksaray·

Hasan Dağı Kış Sporları Turizm

Merkezindeki

planlama

çalışmaları ise kayak pisti, teleferik sistemi ve hem de dağcılık sporuna elverişli
olacak şekilde sürdürülmektedir. Alt yapı çalışmaları da her yıl devam etmektedir.
e. İlimiz merkezinde konaklama açısından yerli ve yabancı turistlere hitap
edebilecek kapasitede turistik belgeli ve belediye tarifeli oteller mevcuttur.
Ulaştırma
a. Karayolu: Ulaşım, Ticari ve sanayi faaliyetleri geliştiren, büyüten ve
yaşatan,

ekonomiyi

canlandıran

devamlı

ticari

faaliyet

yapılmasını

ve bu

faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesini sağlayan önemli bir faktördür.
E-5 Karayolu üzerinde bulunan Aksaray, ulaşım yönünden çok önemli bir
noktadır. Konya-Nevşehir, Ankara-Adana Karayolları üzerinde ülkenin her tarafı
ile yol bağlantısı olan karayolunun stratejik bir noktasında yer almaktadır.
İlimizde 1990 yılı sonu itibarı ile 2.274 ticari araç, 7.700 özel araç,428
resmi araç, 6.093adet traktör bulunmaktadır.
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b.

Demiryolu: İlimizde demiryolu bulunmamaktadır. Ulaşımı da söz

konusu değildir.
c. Göl ve Deniz Yolu: İlimizde göl ve deniz yolu ulaşımı yoktur.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası
Odamız 5590 sayılı kanun ile kurulmuş olup çeşitli meslek faaliyetleri
hizmetlerindeki
faaliyetlerini

üyelerinin

müşterek

kolaylaştırmak,

mesleğin

ihtiyaçlarını
genel

karşılamak,

menfaatlere

mesleki

uygun

olarak

gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve
dayanışmasını korumak ve kanunda yazılı hizmetleri görmek amacı ile kurulan bir
kamu kuruluşudur.
İlimizin Ticaret ve Sanayisinin düzenli bir şekilde çalışmasinı, gelişmesini
ve faydalı bir şekilde işlemesini sağlayarak ekonomik hayatın işleyişini
kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda ilimizin Kapadokya Bölgesi içerisinde yer
alması nedeniyle turizmin gelişmesine büyük katkılarda bulunmaktadır.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamızın kuruluşu, Aksaray'ın ilk olarak 1924
yılında vilayet olmasına rastlar. 1 Haziran 1993 yılına kadar Vilayet Odası olarak
faaliyetini sürdüren odamız, aynı tarihte Aksaray'ın kaza olması nedeniyle
çalışmasını Kaza Odası olarak sürdürmüştür. 1989 yılında tekrar vilayetliğe
kavuşmuştur.
Odamız faaliyetleri ile ilgili belgeler 1948 yılından sonra bugüne.kadartaµı
olarak tutulmuştur. Odamıza bağlı ajanlık olmayıp il olmamız ·neaenıy
kurulan Güzelyurt, Sarıhayşi, Gülağaç, Eskil ilçeleri ile Ortaköy 111.,ı:;rıu.Guı
Sicil İşleri ve Oda kayıtları odamızca yürütülmektedir.
Aksaray'ın Vilayet Konağı karşısında bulunan Oda
yılında yapılmış olup faaliyetlerini halen burada sürdürmektedir.
Odamız şu anda Merkez İlçe ve diğer ilçelerimizle birlikte
kayıtlı bulunmaktadır. Bunun;
1215 adetini Gerçek kişiler
45 adetini Anonim Şirketler
47 adetini Limitet Şirketler
22 adetini Kollektif Şirketler
28 adetini Banka Şubeleri

1 O adetini Kamu Kuruluşları
254 adetini çeşitli türdeki kooperatifler oluşturmaktadır.
Odamızda 7 adet Ana Meslek Grubu bulunmakta olup 14 kişilik Oda Meclis
ve 5 kişilik Yönetim teşekkül etmektedir.
Genel Sekreterlik, buna bağlı olarak Oda Muamelat

Servisi, Muhasebe

Servisi ve Ticaret Sicil Memurluğu birimleri adı altında 6 personel ile görev
yapmaktadır.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi
Bu bölümde OSB'nin kuruluş çalışmaları, yer seçimi, ulaşım özellikleri ile
planlama çalışmaları hakkındaki bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
Tarihi Gelişim: 1984 yılı ikinci yarısında Aksaray' ın hızla gelişen ekonomik
yapısına paralel olarak artan alan gereksinimini

karşılamak amacıyla OSB'nin

kurulması için Aksaray Belediye Başkanlığınca ilk girişim başlatılmıştır. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile yapılan bir dizi yarışma
sonunda "Niğde İlinde OSB'nin olduğu ve 1985 yılı yatırım programına alındığı"
gerekçesiyle söz konusu talep reddedilmiştir. Ancak Aksaray Belediye Başkanlığı
konuyu sürekli gündemde tutarak ilgili meclislerle temas kurmuş ve 1987 yılında
Aksaray OSB'nin
sağlanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yatırım programına

alınmasını

Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca

yapılan

tespit ve inceleme sonucunda OSB'nin

E-5 karayolu üzerinde tarıma elverişli

olmayan,

üzerinde

yaklaşık

286 ha. 'Iık

alan

kurulmasının

uygun

olduğu

bildirilmiştir. Bu arada Belediye Başkanlığı öncülüğünde kurulmuş bulunan OSB
Müteşebbis Teşekkülünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar yönetmeliğinin31.
Maddesine uygun olarak kurulmadığı için yeni bir teşekkülün kurulması yoluna
gidilmiş ve ilk teşebbüs dağıtılmıştır. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Ticaret-ve
Sanayi Odası'nın

ortaklaşa katılımıyla oluşturulan yeni müteşebbis teşekkülü,

1988 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylamıştır.
alınan halihazır

harita

alımı ve imar planının

Takip eden günlerde

hazırlanmasına

girişimlerde bulunmuşsa da bir sonuç alınamamıştır. Aksaray'ın

ilişkin

bazı

15/06/1989 tarih

ve 3578 sayılı kanunla İl Merkezi olması üzerine OSB Müteşebbis Teşekkül
Bakanlığı, İl Özel İdare Müdürlüğü'nün
Bu heyet yaptığı değerlendirmede
merkezine

çok yakın olması,

de katılımıyla yeniden oluşturulmuştur.

daha önce OSB olarak seçilen alanın; şehir

çevresinde

yerleşim

birimlerinin

oluşması · ve
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önümüzdeki yıllarda şehir merkezi içinde kalacağının görülmesi, bu durumda
sanayi kuruluşlarının şehri olumsuz yönde etkileyecek olması nedeniyle OSB
yerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu karan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da
destekleyerek ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan "Yer seçimi özel ihtisas
komisyonu" nun en kısa zamanda oluşturulması kararlaştırılmıştır. Aksaray OSB
Müteşebbis Teşekkülünün yeni yer arayışları kısa zamanda sonuçlanmış ve
Aksaray'ın 15 km. güneyinde Taşpınar Belediyesi sınırlan içinde kalan, Et: 5
karayoluna paralel, mera özelliğini yitirmiş 286 ha. büyüklüğündeki·alan uygun
bulunmuştur. Söz konusu alan 04. 09. 1990 tarihinde ilgili kamu kuruluşu
temsilcilerinin de katıldığı "Yer Seçimi Özel İhtisas Komisyonu" nca Akşaray
OSB için uygun görülmüştür.
Yer Seçimi: yukarıda da belirtildiği gibi OSB yeri olarak Aksaray'uıı lô-km,
güneyinde E-5 karayoluna bağlantısı olan Taşpınar Belediyesi sınırlan içinde
kalan, mera özelliğini yitirmiş ve halen boş olan 286 ha. büyüklüğündeki alan
seçilmiştir. Karşılaşılan sanayi alanı taleplerini karşılamak ve OSB de yer
almasını sağlayacağı çeşitli avantajları girişimcilere sunmak üzere, 1984 yılından
beri sürdürülen faaliyetler nihayet yeni bir aşamaya gelmiştir. Söz konusu alanda
düzenli, her türlü servise sahip bir OSB elde edilecektir. Aksaray ve yakın
çevresinde hakim rüzgarın doğudan estiği dikkate alınırsa OSB yer seçiminin bu
açıdan da uygun olduğu anlaşılmaktadır; Alan tamamen düzlüktür. Herhangi bir
topografik. engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan toprak özellikleri ve jeolojik
açıdan da herhangi bir eksik olmadığı, yer seçimi aşamasında ilgili kamu kuruluş
temsilcilerince belirlenmiştir. OSB alanı. genel olarak E-5'e paralel bir şekilde
kuzey güney doğrultusunda uzanmakta, batıya gittikçe daralarak üçgen formuna
ulaşmaktadır. Bununla birlikte bir tanesi E-5 karayolıına bağlantıyı geometrik
merkezi göz önüne alındığında boyunun 2500 m., eninin ise 1250m. olduğu
görülmektedir.
Ulaşım:

bölgenin

Aksaray

ile

bağlantısı

E-5

karayolu

üzerinde

sağlanmaktadır. Bu durum E-5 i kullanan transit trafik ile birlikte seyahat
edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bölgede diğer ulaşım türleri yer almamaktadır.
Arazi Kullanım Çeşitleri: bölgede sanayi alanlarına ilave olarak bu
faaliyetlerin gerektirdiği; idari tesisler sağlık, teknik, altyapı depolama, dini tesis,
kafeterya, kreş, PTT, Banka, konferans ve sergi alanlar, helikopter pisti, yeşil

54

alan, spor, itfaiye, akaryakıt ve servis istasyonu ve arıtma tesisi al
almasının uygun olacağı düşünülmüştür.
başka

faaliyetlerce

kullanılmayan

Aynca bölgeyi çevreleyecij-l<,::~Ş,~kllcl.~

alanların

ağaçlandırılacak

alan

önerilmesi kararlaştırılmıştır.
Yol Ağı: OSB'de ulaşım, karayolu ile sağlanacaktır. En uygun yol ağı:rı:w
elde edilmesi sırasında E-5 bağlantısı ve alanda yer alacak sanayi parselleri:rı:iD
büyüklükleri
Müdürlüğü'nden
alternatifi

belirleyici

olmuştur.

E-5'in

güzergahı,

Karayolları

Bö

alınmış ve 50m. olarak planda gösterilmiştir. E-5 bağlantıs

yoktur.

Bölgenin

E-5'e

sınır olan tek uzantısı

bu bağlantı

i

kullanılmıştır. OSB bağlantı yolu ile E*5 karayolunun kesiştiği yerdeki oluşa.ı
hemzenin kavşağın OSB'nin oluşmasıyla birlikte yoğun trafik hareketlerines
olacağı ve plan dönemi için de zemin ayırımlı hale getirilmesi gerekebileı
düşünülmektedir. Bu bağlantı yolunun bölgenin etrafında birinci derece s
yolu olarak devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu yolun içinde kalan alaril:
ikinci ve üçüncü derece yollar ile servis gereksinimi karşılanacaktır. Ya
değerlendirmede bölge içi trafiğin yoğun olmayacağı dikkate
genişliklerinin

belirlenmesinde

gereksiz

alan

kayıplarından

kararlaştırılmıştır. Böylece birinci derece yol 21m., ikinci derece yol
üçüncü derece yol 1 Om. olarak önerilmiştir. Aynca diğer kullanımlar
alanları birbirinden ayıran bazı yollar, yaya yolu olarak alanda göstenımıştır
dönemi içinde trafiğe açılabileceği düşünülerek bu yolların
geçirilmesi uygun görülmüştür. Yolların derecelerine göre uzunluk
dağılımları şöyle olmuştur:
Uzunluk (km)

Alan (Ha)

Yol Tipi

Genişlik (m)

1

21.0

7.78

16.33

2

12.5

11.58

15.53

3

10.0

21.40

21.40

Yaya Yolu

10.0

0.78

0.78

Toplam

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

41.54

54.04
_.,.,,.,.,,.,_.,-_,,,,..,..,.mm_._.,.,,.,,-J.,,y.,·,,.,.,.,

Mekansal

gelişim

büyük

parsellerinin büyüklüğü ve konumları ile belirlenmiştir.

Sanayi

metrekare,
Aksaray'daki

gelişim:Bölgedeki

10.000 metrekare

mekansal

olacak şekilde düzenlenmiştir.

ölçüde

Bu

mevcut sanayi kuruluşlarının genel olarak 5.000- 10.000 metre

arasında olmaları, diğer çeşitli girişimcilerin burada yer seçmek isteyecekleri
daha büyük parseller talep edebileceklerinin

beklenmesi etkili olmuştur. Bir.

derece servis yolunun içinde kalan. alanlar büyük ölçüde sanayi kullanıınırtı
ayrılmıştır.

Genel olarak batıdan doğuya doğru parsel alanlan büyümelct, ·

Benzer büyüklükteki parsellerin aynı ada içinde yer almaları düşünülmüştür.
uzunlukları genel olarak 200 m altında tutulmaya çalışılmış. Böylece ge.rı
alan kayıplarından kaçınılmıştır. Diğer taraftan plan dönemindeki olan talep
karşılamak için zorunlu hale gelirse bu parsellerde birleştirme ve böliirıırj'ı
kolaylıkla

yapılabilecektir.

geliştirilebileceği

Sanayi

parselleri

şekilde konumlandırılmıştır.

bölgenin

staplan

Böylece plan döneminin

doğru talep edilmesi beklenen büyük sanayi parselleri daha sonraki
oluşturulmuştur.

Bölgede yer alan sanayi parsellerinin

ve alan dağılımlar şöyledir:

rsonel Tipi

Büyüklüğü (m2)

Adedi

Toplam Alan
(Ha)

A

5.000

67

33.5

B

10.000

29

29.0

C

20.000

24

48.0

D

40.000

8

33.6

E

70.000

2

14.0

F

85.000

1

8.5

G

100.000

1

10.0

Sanayi parselleri arasında gereksinim duyulan yeşil alanlar

uuç;.ı..uııu;;,Lu

Ayrıca bölgenin görece olarak kuzeyinde açık spor alanı gösterilerek
standardı artırılmaya çalışılmıştır. Dini tesis alanı ise
sayılabilecek bir noktada önerilmiştir. E-5 bağlantısının üçgen formlu
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ring yol almaya başladığı noktada idari tesisler alanının yer

alması

kararlaştırılmıştır. Böylece idari tesisler bölge girişi ile sanayi alanları arasında,
erişebilirliği yüksek bir noktada konumlandırılmış olmaktadır. Bu alanda ayrıca
kafeterya, kreş, PTT, banka, konferans ve sergi alanları ile helikopter pistinin de
yer alacağı düşünülmektedir. Bu faaliyetler; belki de idari tesislerle birlikte bir
yapıbütünü içinde yer alabilecekleri mimari proje çalışmaları sırasında
tasarımcıya esenlik bırakmak amacı ile ayrı alanlarda gösterilmemiştir. İdari
tesisler alanının hemen batısında sanayi tesislerinden izole edilmiş bir . şekilde
sağlık kurumu için yer ayrılmıştır. Bölge girişinde doğu yönünde ayrılan birinci
derece servis yolunun hemen kuzeyinde bölgenin mülkiyet sınırlarının
genişletilmesinden yararlanarak genel otopark, kamyon ve tır parkı, akaryakıt ve
servis istasyonu, depolama ve itfaiye alanları içinb yer ayrılmıştır. Ayrıca
elektiriğin kuzey yönünden getirileceği düşünülerek anatrafo yeri olarak
kullanılabilecek bir teknik alt yapı alanı yine bu kısımda önerilmiştir. Benzer
şekilde

güney

doğu

yönünden

getirileceği

öğrenilen

suyun

depolanıp

dağıtılabileceği bir alan, bçlgenin güney ucunda teknik alt yapı alanı olarak tespit
edilmiştir. Bölgenin kuzey ucunda ise arıtma tesisi için yer ayrılmıştır. Böylece
OSB'deki mekansal dağılım şöyle olmaktadır:

Alan (Ha)

%

177.77

62.16

İdari Tesis A.

5.00

1.75

Sağlık

1.00

0.35

Genel Otopark

0.70

0.24

Kamyon Tır Parkı

1.90

0.66

Depolama

1.80

0.63

Akaryakıt Servis İstasyonu

0.90

0.31

İtfaiye

1.00

0.35

Teknik altyapı

2.40

0.84

Arıtma tesisi

3.00

1.05

Dini Kurum

0.90

0.31

23.75

8.30

3.90

1.36

Kullanım
Sanayi

Yeşil alan
Spor
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Yollar
Ağaçlandırılacak alan
TOPLAM

54.04

18.30

7.94

2.78

286.00

100.00

Aksaray O.S.B. Faaliyetleri
Kat'i yer seçimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdikinden sonra
23.08.1991 tarihinde ihale açılarak, harita ve mevzi imarı Yiğidim Mühendislik
firm.asına 224.000.000 TL. 'ya verildi ve aynı yıl içinde harita ve mevzi imarı
tamamlanmıştır.
1992 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle 286 hektarlık alandan 150 hektarı
450.000.000 TL. ye kalan 136 hektarlık bölümü 14. l 0.1993 tarihinde 900.000.000
TL. ye satın alındı.
Yol, su, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyundan oluşan alt yapı proje
çizimi işi 1992 yılında Mimka Mimarlık ve Mühendislik Limitet Şirketi firmasına
verildi. Yüklenici firma ile 29.07.1993 tarihinde sözleşme yapıldı. 04.08.1993
tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. İlk aşamada yolların E-5 Devlet
karayoluna bağlantısı ile bölge içi yolların harfiyatı çalışmaları yapılmaktadır. Alt
yapım inşaatı 31.12.1995 tarihinde sona erecektir.
1993 yılı içinde yer 8.940.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 1994 ve 1995
yılları içinde 14er milyar TL ödenek konmuştur. Alt yapı inşaatı içinde yer alan
elektrik projesi 1992 yılı birim fiyatları ile 15.036.000.000 TL keşif bedeli ile
1994 yılı içinde ihale edilmesi düşünülmektedir. Alt yapı inşaatının kontrolluk
hizmetleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Arsa Satış Şartları: Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Vve Ticaret
Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri tasnifinde ikinci bölge statüsüne
sokulmuştur. Bölgede satışı yapılacak arsalar ilk etyapta arsa tahsisi yapılacak ve
geçici maliyetinin, eğer kesin maliyeti belli olmuşsa kesin maliyeti üzerinden%
20 peşin alınacaktır. Arsaların kesin maliyeti belli olmassa yine geçici maliyeti
üzerinden kalan bakiye borcu en çok altı yılda 12 eşit taksitle tahsil edilecektir.
Arsa tahsisi müteşebbislere arsa; satış vaadi ile taksitle satış sözleşmesi ile
verilecektir.

Bölgede Yer Alacak Sanayi Dalları
Demir-Çelik haddehaneleri
Her türlü döküm sanayi
Makina imalatı ve ısı sanayi
Tarım alet ve makinalan
Press sanayi
Kesici takımlar sanayi
Boru ve profil sanayi
Madeni eşya sanayi
Alirninyum ve metal sanayi
Nikelaj ve emaye sanayi
Balırcılık ve bakır mamulleri sanayi
Tel-çivi sanayi
Otomotif sanayi
Elektrik ve elektronik sanayi
Zımpara kağıdı ve taşı sanayi
Lastik ve kauçuk sanayi
Dokuma - tekstil sanayi
Yün - iplik ve halı sanayi
Ayakkabı sanayi
Ağaç işleri ve mobilya sanayi
Gıda sanayi
Mermer - kireç - alçı ve yuğla sanayi
İnşaat malzemeleri sanayi
Diğerleri (deri sanayi hariç)
İmar ve Yapılaşm.a Şartları
1. Sanayi parsellerinde kapalı alan % 50 dir.
2. Yapı yüksekliği 7.50 m olup, teknoloji gereği doğabilecek ihtiyaç dikkate
alınır.
3. Sanayi parsellerinde inşaat alanı yollardan 1 O m komşu parsellerq<;ıı./~tiµ:ı,

çekilerek bulunur.
4. Fabrika niteliği taşımayan her türlü ticari işletmelere tesis kıı:rı:ua.
tanınmaz.
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Teşvikler: Aksaray Organize Sanayi Bölgesi normal yörelere tanınan;
teşviklerden yararlanabilmektedir.
1. Yatının

İndirimi:

Bu indirim

sermaye

şirketleri

için uygul

bölgemizde bu oran% 40 olarak uygulanır. Bölgemizde yapılacak her
inşaatı bina harcından muaftır.
2. Teşvik Kredileri:
a. Fon Kaynaklı Kredi: Bu kredi iki yılı ödemesiz toplam 5 yılda
taksitle geri ödenir. OSB'ye yapılacak yatırımda kredi faiz oranı% 15 tir.
3. İşletme Kredileri: Üretime hiç geçmemiş veya çeşitli sebeplerden.
ara vermiş veya kısmen özel sektör yatırımlarının işletme kredisi ihtiyaçf
tamamına yakını Türkiye Kalkınma Bakası veya bu bankanın uygun gi:i

bankalar aracılığı ile karşılanır. Bu kredi bit yıl vadeli ve % 30 faizlidir. A:ri
ve faiz vade sonunda ödenir.
Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Tarihçesi: İşletme 1938 yılında Niğde'de bulunan Devlet Ziraat İşl~
Grup Amirliği'nce paletli traktörler tarafından o zaman ziraate elverişsi
bugünkü araziyi ziraate açarak Koçaş tepe denilen yerde kurulmaya b
olup 1941 yılında kuruluşunu tamamlayarak Zirai Kombinalar Teş
bağlanmış ve tek yönlü hububat ziraatine yönelik çalışmalarını sürdü
Çiftliğin kurulmasına başlamadan önce bu arazi hazineye ait olmasına ra . .
30 köyün bilhassa son baharda hayvanlarını otlatmak için bir
yerdi. Bütün köylüler bilhassa Koç - Aşamı yani Koç
yaparlardı. İşletme Koçaş ismini bu iki kelimeden almıştır.
İşletmenin bünyesine 1944 yılında Teknik Ziraat okulu
okul orta dereceli okullar seviyesinde çeşitli isimler altında

n..ı..u.UJ.J.u.u..,

va.ıı.;,rn.ru.ru.ı..u..ı.

yılına kadar sürdürmüştür.
İşletme 1950 yılında çıkarılan 5433 sayılı yasa ile kurulan
çiftlikleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınarak, ilgili kanunun
doğrultusunda çevresine ve Türk tarımına önderlik ve öğreticilik
1984 yılında Tarım Bakanlığı'mızın

ve bağlı kuruluşların

organizasyonu neticesinde aynı alanlarda çalışmalarını yürüten hara
haneler ile devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü'nün Tarım
Genel

Müdürlüğü

adı

altında

2929

sayılı

kanun

uyarınca

teşkilatlandırarak

233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Kamu İktisadi

Kurumu haline getirilmiştir. Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Tarım işletmeleri
Genel Müdürlüğü'ne
Müdürlüğü'nün

bağlı 38 işletmeden

biri olup Tarım İşletmeleri

Genel

amaçlan doğrultusunda hizmetinin devam ettirmektedir.

Yeri: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Aksaray iline 22 km. mesafede
Ankara, Adana Devlet karayoluna 5 km. uzaklıkta, doğusunda Aksaray,

güneyinde Yeşilova, güneybatısında Yeşiltepe, batısında Şereflikoçhisar ve Tuz
Gölü, kuzeyinde Ankara, Adana Devlet karayolu bulunmaktadır. Rakımı 935m.
olup boylamı 33°-34°,enlemi 38°-39°'dir.Ankara'ya 205 km. Konya'ya 170km. ve
Kayseri'ye 180km. mesafededir.
İklimi: Konya kapalı havzasının küçük bir parçası olan Aksaray ovasında
bulunan işletmede karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları
soğuktur. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık yağış ortalaması 344.8 mm.,
minimum yağış 243.2 mm, maksimum yağış ise 570.7 mm'dir, Aksaray ovasının
yıllık yağış ortalaması 258mm.'dir. sonbahardaki ilk donlar Ekimin

ilk

haftasında, İlkbaharın son donları Nisanın ilk haftasındadır. Extern yıllarda ilk
donlar 20 Eylül son donlar Mayısın ilk haftasında görülmektedir. Vejetatif faaliyet
19-20 Martta başlayıp 30 Eylülde sona ermektedir. Azami sıcaklık, Temmuz
ayında 37.3° C en düşük sıcaklık Şubat ayında -27° C olarak kaydedilmiştir.
Donlu günler en fazla Aralık-Ocak ve Şubat aylarındadır.
Toprak Yapısı: işletmenin toprakları alüviyaldir. İnce kum, kil ve silt gibi
zerrelerden teşekkül etmiştir. Toprak kireç bakımından çok zengindir, kireç %1020 arasında değişmektedir. İşletme toprakları potasyumca da zengin olup dekar
başına 100-500kg. potas mevcuttur. Potas bazı toprak profillerinde 2500kg/dk.'a
kadar yükselmektedir. Organik madde bakımından fakir toprak gövdesi çok
derindir. Bünyesi genellikle ağır olup, geçirgenliği zayıftır. Toprak yapısı granüle
ve blok yapılı olarak görülmektedir. Pulluk katmanı gevşek ve geçirgen olmakla
beraber alt katlar az geçirgen ve ağır bünyelidir. Birinci sınıf kullanma arazisi
yoktur.
Arazi Varlığı: İşletmenin arazi varlığı ve kullanım durumu aşağıdaki gibidir.
İşletmenin toplam 25.313 dekar arazisi mevcuttur.
Tarla arazisi

: 19.633 da

Kültür dışı arazi

: 5.680 da
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Sulamaya uygun arazi

: l9a633 da

Sulanan arazi

: 15.506 da

Islah edilmiş arazi

: 12.369 da

Islaha muhtaç arazi

: 6.770 da

Sulu Tarım Faaliyetleri: İşletmenin toplam 15.506 dekar arazisinde sulama
:pılmaktadır. Bu miktar toplam alanın% 60 ma tekabül etmektedir. İşletmenin
9 dekarlık arazisi yan sabit yağmurlama sistemi ile sulanmaktadır. Kalan 12.

dekar arazisi de tava usulü cazibe sulama sistemi ile sulanmaktadır. İşletme
ama suyunu Devlet Su İşleri tarafından Ulu Irmak üzerinde yapılan Mamasını
ajı'nda almaktadır.
'İşletmenin Amacı: Genel müdürlüğü'müzün amaçları doğrultusunda· şu
ildedir:
a. Yetiştirdiği yüksek kaliteli ve üstün vasıflı damızlık hayvan, tohum;
an, fide ve sipermayı çiftçiye intikal ettirmek
b. İşletmelerden elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte
"ftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurmak ve kuruluşlara
irak etmek
c. Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme ve ıslah konularında araştırmalar
pmak, Bakanlığın araştırma birimleri Ziraat Fakülteleri ile iş birliği yapmak
d. Çecre çiftçilere tarımsal teknoloji ve girdi kullanımı konusunda önderlik
öncülük etmek
Geçici işçi mevcudu mecsimlere göre değişmekle beraber ortallama geçici
daimi olarak 181 Adam/Ay işçi istihdamı yapılmaktadır.
Zirai Faaliyetler:
a. Hububat üretimi ve tohumlukların dağıtımı
b. Yem bitkileri üretimi
c. Yemeklik baklagiller üretimi
d. Hayvancılık üretimi
a.1) Hububat Üretimi : İşletmemizde bölgemizin ekoloji bölge çiftçilerinin
talebi, Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda,
.buğday olarak Bezostaja-1, Atay-85, Kıraç-66 çeşitleri, arpa olarak Cumhuriyet..
50, Erginel- 90 ve Yerçil-147 çeşitlerinin tohumluk üretimi yapılmaktadır. Burada
anılan hububat çeşitlerinin yıllara göre ekiliş dekar ve verimleri değişmekleb
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irlikte son 6 yıllık tamamının ortalaması şöyledir: 7.502 Yıl/Da, 2. 263.500
Yıl/kg, 301.7 kg/de
a.2) Hububat tohumluklarının dağıtımı: İşletmemizin en önemli faaliyet
alanıdır. Genel Müdürlüğü'müzün talimatları doğrultusunda son 5 yılın ortalaması
olan tohumluk dağıtım şekli ve dağıtılan toplam tohumluk olarak şöyledir: Kredi :
400.790 Yıl/kg, 5254 Sayılı kanuna göre: 631.970 Yıl/kg, Ayni 9.730 Yıl/kg,
TKK: 163.650 Yıl/kg, Peşin 333.000 Yıl/kg Toplam: 1.498.218 Yıl/kg dir.
b. Yem Bitkileri Üretimi: İşletmem.izde yem bitkisi olarak yonca
tohumculuğu ve ot üretimi ile yemlik Dane Mısır ve Silaj Mısır üretimi ve fiğ
tohumluğu üretimi yapılmaktadır. Hayvancılığımızın gelişebilmesi ve mevcut
potansiyelin daha rantabi işletilmesi için besin değeri yüksek, kaliteli yonca
ihtiyacı vardır. Ülkemizin her yıl ihtiyacı olan yonca tohumluluğumın %45 'i
işletmemizde üretilmekte olup, işletme olarak yonca tohumluluğu üretimi ve
tarımda önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz ihtiyacın
tamamım karşılamaktır.
c. Yemekli Baklagiller Üretimi: İşletmem.izde gerek nadas alanlarının
daraltılmasında gerekse sulu alanlarda münavebeyi genişletmek amacıyla 1993
yılında 100 dekar alanda demonstrasyon mahiyetinde mercimek ekilmiş olup,
mukayeseli verim analizi yapıldıktan sonra ekim dahası genişletilecektir.
'

d. Hayvancılık Üretimi: İşletmemizde süt verimi yüksek Siyah-Alaca
sığırları yetiştirilmektedir. Çok soğuk iklimler hariç her bölgeye adapte olan
Holstein ırkı sığırlar, bölgedeki yetiştiriciler tarafından büyük ilgi görmektedir,
Hayvancılığımızın gelişmesi için yüksek vasıflı hayvan ırklarını bölgemizdeki
çiftçilere damızlık olarak satmaktayız.

2. TARIM
Toprak Mahsulleri Ofısi'nin Kuruluş Amacı Ve Görevleri
Kuruluşumuz 1938 yılında kurulmuş olup, bir kamu iktisadi teşebbüsü
kuruluşudur.
Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmemesi
ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükseltilmesini önlemek, bu ürünlerin
piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar kurulunun karan
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ile hububat
yürütmek,

dışında

bakliyat

ve yağlı tohumlarla

afyon ve uyuşturucu

ilgili verilecek

görevleri

maddelere konulan Devlet tekelini işletmek

amacı ile teşkil Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet konuları maddeler halinde
aşağıda gösterilmiştir.
I .Ürünleri her yıl, cins, nevi ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla
alım ve satışını yapmak ve gerekli stok tesisi ve muhafaza etmek suretiyle bu
ürünler piyasalarında istikrar sağlamak.
2.Lüzum görülen hallerde faaliyet konularına giren ürünleri ve mamulleri
dış piyasalardan satın almak.
3.Yurt içinde satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerini dış piyasalarda
sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt
dışına satmak.
4.Buğdayı mahdut nevilere irca etmek ve ticari maksatlara göre standart
tiplere varabilmek amacıyla yetiştirilen buğdayları Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığının talebi ve teklifi ve Bakanlar kurulunun kararı dahilinde fiyat farkı ile
satın almak.
5 .faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama
ve ayırma işleri ve bu mallar üzerine gerektiğinde varand muameleleri yapabilmek
üzere inşa ve iktisap edilecek olan silo ve müştemilatı ile ambarlan işletmek.
6.Faaliyet konulan ile ilgili yatırım, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile
gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
7.gerektiğinde faaliyet konularına giren ürünleri mamulleri ve tohumluğu
muhafaza eden ve işleyen tesisler kurmak, satın almak ve işletmek.
8.Kurulan tesislerin bakımı ve onarımı için gerekli olan yedek parça, araç ve
makineleri bulundurmak, gerekirse bu amaçla atölyeler kurmak ve imalat yapmak.
9.Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her türlü
alım, satım, nakliyat,

imalat,

depolama

ve muhafaza

işleri için şirket ve

kooperatifler kurmak.
1 O.Dünya

hububat

üretim

hareketlerini

ve

fiyatlarını

izlemek,

değerlendirmek, faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak.
I I .Faaliyet konulan ile ilgili olmak üzere yurt içi ve dışında teşkilat ve
tesisiler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak,
bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak.
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Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müesseseye bağlı
ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eli ile yerine getirirler. Teşekkülün amaç ve
faaliyet konuları koordinasyon kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğümüz Konya Bölge,
Konya Bölge de Ankara'daki Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak görev
yapmaktadır.
Şube Müdürlüğümüze bağlı iki ajans müdürlüğü kampanya döneminde belli
süre açılıp kapanan 9 adet geçici işyerimiz bulunmaktadır. Altınkaya, İncesu,
Taşpınar, Yeşilova, Eskil, SuUtanhanı,Devedamı, Ağaçören, Sarıyahşi.
Şube Müdürlüğümüzün depolama kapasitesi 10.000 tonluk çelik silo, 5.000
tonluk makineli ambar, 10.000 tonluk yan mekanik depo olmak üzere toplam
25.00 ton. Çelik Silo ve makineli ambar 1954 yılında hizmete girmiş 10.000
tonluk yarı mekanik depo ise 1989 yılında hizmete girmiştir.
Eşmekaya Ajans Müdürlüğünde 13 .00 tonluk depolama kapasitesi vardır.
10.000 tonu tuz depo, 3.000 tonu OCH. Ortaköy Ajans Müdürlüğünde ise kapalı
depo yoktur.
Geçici işyerinde alım ise açığa toplanmaktadır.
Aksaray' da Ağaçlandırma Çalışmaları
Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü 31 Ağustos 1990 tarihinde kurulmuş
olup, bünyesinde İşletme Şefliği, Ağaçlandırma Şefliği, Fidanlık Şefliği olmak
üzere 3 adet şeflik bulunmaktadır. Fidanlık şefliği 1953 yılında kurulmuş olup
İşletme Müdürlüğünün kuruluşundan önce faaliyetini sürdürmekte idi. İşletme
Müdürlüğünün kuruluşu ile İşletme Şefliği ve Ağaçlandırma Şefliği faaliyete
geçmiştir. İlk kuruluşunda Adana'ya bağlı iken Haziran 1992'den sonra Konya
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir.
16.08.1993 tarihi itibari ile 4 teknik personel, 14 memur ve 10 kadrolu işçi
görev yapmaktadır.
48 hektarlık saha üzerine kurulu fidanlıktan, yılda ortalama olarak
2.000.000. adet fidan üretilmektedir. Yetiştirilen fidan türleri Karaçam, Sedir,
Mazı, Akçaağaç, Dişbudak, Akasya, İğde, Sofora, Aylantus, Gladiçya, Ceviz,
Badem, Kavak'tır. Bu fidanların yılda 600.000-800.000 adeti Ağaçlandırma
sahalarına dikilmekte kalan kısmı Resmi ve Özel Kuruluşlara satılmaktadır.
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Daha

önceki

yıllarda

fidanlığın

kısıtlı

imkanlarla

başlatmış

olduğu

ağaçlandırma çalışmaları, işletmenin kuruluşu ile birlikte işlerlik kazanmış olup,
Aksaray

çevresinde

kuruluşundan
sahada

ağaçlandırma

çalışmaları

hızlandırılmıştır.

bu yana 1050 Ha sahada ağaçlandırma

çalışmalar

devam

etmektedir.

yapılmış olup; 270 Ha

Çalışmaların

doğusunda yer alan sahalardır. Ağaçlandırma

İşletmenin

yoğunluğu

sahalarındaki

Aksaray'ın

çalışmaların amacı

endüstriyel odun üretimi ile halkın meğrasyon alanı (Piknik ve Mesire yeri) olarak
kullanılmasını sağlamaktır.
İl sınırları dahilinde bulunan meşe ormanları Hasan Dağı ve Ekecik Dağı
eteklerinde

mevcut

olup,

çok

bozuk

karakterdedir.

Mevcut

ormanların

gençleştirilmesi ve yeni enerji ormanı tesisi çalışmaları devam etmektedir. Mevcut
orman alanlarından· yapacak emval elde edilmemekte olup sadece yakacak odun
üretimi yapılmaktadır.

3. TURİZM
Aksaray'ın Turizmdeki Yeri
Geniş tarihi içerisinde Aksaray, çeşitli medeniyetlere
Güzelyurt

ve Ihlara Hrıstiyanlarca

önemli dini merkezler

beşiklik yapmıştır.
durumundadır.

Bu

kavimlerin hakimiyeti Friglerin Anadolu'yu istilaları ile son bulmuştur.
M.Ö. 1200- 700 yıllarında

Hititler

devrinde Aksaray

çok büyük önem

kazandı. Son yıllarda şehir merkezinde ve çevresinde yapılan kazılar M. Ö. 1 1001000 yıllan ile 9.yy'a ait Hitit hiyeroglifi ile yazılmış kitabelerin bulunması bu
durumu ispatlamaktadır.
M.Ö. ô.yy'da Perslerin, Frig devletini ortadan kaldırması ile tüm Anadolu
Pers egemenliğine

girmiştir.

Perslerin

Yunanistan'a

ilerlemeleri

Greko-Pers

kültürü adı verilen yeni bir uygarlık geliştirmiştir. Bu durum M.Ö. S.yy.tda.Büyük
İskender'in Persleri ortadan kaldırmasına dek devam eder.
Büyük İskender ile başlayan ve M.Ö 3000 yıllarında sona eren döneme
Helenistik dönem adı verilmektedir. Büyük İskender'in ölümünden sonra bölge,
kumandanlar

arasında

bağlanmıştır.

Bu

İmparatorluğunun

paylaşılmıştır.

dönemde

Aksaray'ın

Aksaray
ismi

da

Kapadokya

Arkhelais

Beyliğine

olmuştur.

Roma

M.S. 395'de ikiye ayrılması ile Doğu Roma İmparatorluğu
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içinde kalan bölgemiz Doğu Roma'nın Bizans ismini almasından sonra Bizans
egemenliğine katılmıştır.
M.S. 1.yy'da Havari St. Paul ve müritleri tarafından Anadolu' da yayılmaya
başlayan Hristiyanlık, çok Tanrılı Roma taraftarlarının büyük tepkisine neden
olduğundan, ilk Hristiyanlar korunma açısından daha elverişli yerlere yerleşmeye
başlamışlardır. Aynca inzivaya çekilmek isteyen birçok din adamı da bu bölgeye
gelmiştir.
Gerek Manastır Vadisi ve gerekse Ihlara Vadisi içerisinde bulunan kaya
oyma yüzlerde manastır ve kilise, her yıl yüz binlerce yabancının ziyaret ettiği
çok önemli turizm merkezlerimizdir. Jeopolitik yapısı itibari ile de bu yöremiz,
bozulmamış tabi güzelliklere sahip (Kapadokya) birçok oyma yerleşim yeri ve yer
altı şehrinin bulunduğu, kaplıcaların yer aldığı hem dini hem doğal güzellikler ve
hem de termal turizm açısından değer ifade etmektedir.
Hasan Dağı avcılık, dağcılık ve kış sporları bakımından önem arz eder.
Aynca yayla olarak yöre halkının rağbet ettiği bir yerdir. 1990 yılı içerisinde kış
sporları turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.
Selçuklu ve Karamanoğulları eserlerinin pek çok olduğu Aksaray, Han ve
Kervansarayları, Zinciriye Medresesi, Ulu Camii, Eğri Minaresi yanında
Somuncu Baba, Yunus Emre ve Tabduk Emre'si ile islam aleminin ilgisini de
üzerine çekmektedir. Zinciriye Medresesi ( halen müze olarak kullanılmaktadır) ki
müderris yetiştiren zamanın en büyük okullarından birisidir. Somuncu Baba ve
Hacı Bayram-ı Veli burada öğretmenlik yapmışlardır.
Aksaray, tarihi, kültürel ve turizm açısından ele alındığında, Hristiyanlık
öncesi, Hristiyanlık dönemi ve İslami döneme ait birçok esere sahip, kollektif açık
hava müzesi durumundadır. Doğu-Batı, Güney- Kuzey ana yollanmn bağlantı
noktasında

bulunması,

dünyanın

ve

Türkiye'nin

her

yerine

kolayca

ulaşılmasından dolayı önemli bir turizm merkezi olma konumunu muhafaza
etmektedir.
Hristiyan Eserleri
l.Mamasun'da Saint Michel Kilisesi, kayaya oyulmuş haç planlı 10.yy
başına ait arkaik resimlerle süslü.
2.Akhisar'ın 7 km. kuzeydoğusunda Çanlı Kilisesi. 11. Yy. haç planlı,
kayaya oyulmuş vaziyette.
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3.Akhisar'ın
Lv.,uu.n;,uı.-

7 km. kuzeydoğusunda

Manastır.

10.yy. ikinci yarısına ait

süslü, dört adet. Hepsi de kayaya oyulmuş vaziyette, birisi haç planlı,

üç nefti, diğer ikisi birer nefti.
4.Gelveri (Güzelyurt) Çömlekli Kilise. Tek neflidir,
(Güzelyurt) Saint Gregorie' de Nazianze Kilisesi. Haç planlı,

6.Karaören'in 3 km. güneyinde Anatepesi Kilisesi. Tek nefti, 5.yy'a ait.
7.Helvadere'de Kilise köy (tahrip edilmiştir).
S.Yenipınar'mJkm. kuzeydoğusunda Sarıgöl Kilisesi. Tek nefti, 6.yy'a ait.
9.Viranşehir'in 1km. güneybatısında Yardıbaş Kilisesi. Haç planlı, 5.yy'a
ait.
10.Viranşehir'in 1km. güneybatısında Süt Kilisesi. Haç planlı, 5.yy'a ait.
11.Viranşehirde kilise (Hasan Dağı yakınında). Haç planlı, 5.yy'a ait
12.Viranşehir'in 3km. güneybatısında Bozkoyun Kilisesi. Tek nefti, 6.yy'a
ait.
13.Hasan Dağı'nın tepesinde Tepe Kilise. Haç planlı, 6.yy'a ait.
14.Hasan Dağı'nm yakınında çavdarlıkta 2 nefti kilise. 6.yy' a ait.
15.Hasan Dağı yakınında Dede Sivride Çukurkent Kilisesi. Haç planlı,
6.yy'a ait.
Iô.Hasan Dağı yakınında Yenipınar'da Kale Kilisesi. Haç planlı.
17.Sivrihisar'da Sivri Kilise. Haç planlı.
18.Akhisar'da şato (Bizans dönemi)
19.Viranşehir' de şato (Bizans dönemi)
20:Siv:rihisar'da şato (Bizans dönemi)
Zl Keçikalesi'nde şato (Bizans dönemi)

İslam Eserleri
l.Aksaray-Konya yolunda Akhan avlulu Kervansaray. 13.yy.
2.Aksaray'da Kılıçaslan hanı. Avlıısıız Kervansaray.
3 .Aksaray'da Hacı Şükrüllah Hanı. Avlusuz Kervansaray.
4.Aksaray- Kayseri yolunda Hoca Mesut Kervansarayı (Ağzıkarahan),
Avlulu Kervansaray.
5.Aksaray-Kayseri yolunda Alay Han (1220-1225)
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ô.Aksarey-Kayseri yolunda Sünnetli Han (Avlusuz)
7.Aksaray-Kayseri yolunda Öresin Han. Avlusuz (1270).
8.Aksaray'da Kılıçarslan Türbesi (1264-1265).
9.Bekar(Nenezi) civarında Bekar Sultan Türbesi.
Aksaray' da Bulunan Tarihi Eserler
1.Ulu Camii (15.yy).
2.Nakkaşlı Camii minaresi (16.yy.).
3.Alaaddin Camii (1156). Tahrip olmuştur.
4.Zincirli Medrese (15yy. ortası)
5.İbrahim Bey Medresesi (15.yy. ortası)
6.Sultan Hanı (13.yy. ikinci yansı)
7.Kızıl(eğri) minare (1221)
8.Ulu Camii'de bulunan Minber( Hoca Anüştekin tarafından Sultan 1.
Mesut zamanında yapılmıştır),

IV. SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
1. SAGLIK HİZMETLERİ
Aksaray, tarihi çok eskilere dayanan bir ilim, kültür merkezidir. Bu
bakımdan sağlık konusunda da bu medeniyetlerle paralellik gösterir. Çağın
imkanlarına göre, halkın sağlığı düşünülerek pek çok hizmetler yapılmıştır.
Cumhuriyetten önce hükümet tabiplerince sağlık hizmetleri yürütülmekte
idi. 1962 yılında 224 sayılı "Sosyalizasyon Kanunu"nun çıkartılması ve 1976
yılında Aksaray'ımızın da Sosyalizasyon bölgesine dahil edilmesi ile merkezdeki
Devlet Hastanesi açılmış ve sağlık hizmetleri planlı bir şekilde verilmeye
başlanmıştır.
Daha sonra tip projeye uygun 19 adet sağlık ocağı açılmış ve sağlık örgütü,
yavaş yavaş ilin tüm kasaba ve köylerini bu ocaklarla donatmaya başlamıştır.
15 Haziran 1989 tarihinde 28 sağlık ocağı ile 56 yıllık özlemine kavuşarak
yeniden vilayet olan Aksaray'ımız 1990 yılına 6 sağlık ocağıyla girmiştir. Şu anda
toplam sağlık ocağı sayısı 84 olmuştur.
Aksaray Devlet Hastanesi
Şu anda "Doğumevi" olarak kullanılan ve halk arasında Eski Hastane olarak
bilinen yer, Aksaray halkından Avukat İzzet Turan'ın evi idi. 1927 yılında özel
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burayı satın alarak hastane şekline koydu. Böylece kurulan ilk hastanemiz
yataklı olarak faaliyete başlamış oldu. Daha sonra bazı tadilatlar yapılarak yeni
eklendi.
İlk olarak iki doktorla (Bir hariciye, bir dahiliye) hizmete başlayan Devlet
Hastanemiz, kısa süre sonra 30 yatak kapasiteli duruma getirildi. Beş yıl bu
şekilde hizmet veren hastanemiz, bu süre sonunda yapılan ilavelerle 60 yataklı
hale getirilmiştir.
1960 yılına kadar bu şekilde
Bakanlığı'nın

hizmetini

sürdüren

tahsisatı ile bina tamamen genişletilmiş,

hastanemiz,

Sağlık

şu anda doğum servisi

olarak kullanılan bina yapılmıştır.
1987 yılında,

diğer yan binalar

ilave edilerek,

hastanemiz

105 yatak

kapasitesine çıkarılmıştır. 1989 yılında 200 yatal<lı yeni bir bina inşa edilmiş ve
hastane bu binaya taşınmıştır. Doğrun servisinin boşalan polikliniklerine 20 hasta
yatağı ilave edilerek servisin kapasitesi 125'e çıkarılmıştır.
1990 yılında yeni hastanemize "Ultrason Teşhis Merkezi" ve "Kan Bankası"
üniteleri kurularak hizmete arz edilmiştir.

2. BASIN
Aksaray' da Basın
Basın ve kültür hayatımızın

vazgeçilmez

unsurlarından

(matbaa) ve gazetecilik, Aksaray ilinde Cumhuriyetin

ilk yıllarında başlamış,

günümüze kadar devam etmiştir. Aksaray ve Aksaray'lılar
vermişler

ki, Vilayetin

matbaası

Niğde'ye

taşınınca,

olan basın evı

basına o kadar önem
özel şahıslar harekete

geçerek, matbaa kurmaya başlamışlar.
Matbaa olmadığı zamanlar, gazete ve dergilerini Ankara ve Konya'da bin
bir zorluklarla bastırarak,

Aksaray'lılara

basının önemini vurgulamaya

göstermişlerdir. Aydınlarımız, kimi zaman haftalık, kimi zaman

gayret

15 günlük, kimi

zaman gazete ve dergi yayınlamak suretiyle halkımızın aydınlatılmasında

gayret

sarf etmişlerdir. Bu çalışmaları başarı ile yapanlara sonsuz teşekkürler.
Aksaray İli'nde çıkarılan gazete ve dergileri şöyle özetleyebiliriz:
Aksaray Vilayet Gazetesi: 19 Teşrin-i evvel (Kasım) 1926 Çarşamba günü,
o günkü valimiz Yusuf Ziya Bey tarafından Vilayetin Resmi Gazetesi olarak
yayın hayatına atılır. Haftalık

yayınlanan

Aksaray Vilayet Gazetesi,

kendi
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matbaasında basılır. İlk sayısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal'in bir portresi ve "Günaydın Kardeşler" başlığı altında bir makale ile yayın
hayatına başlar. Fiyatı 5(beş) kuruştur.
Aksaray; Vilayet Gazetesi, 5. Yayın hayatına girdiği zaman baş yazıda
şunları görmekteyiz:
"Beşinci Yaşımıza Girdik"
"Bu nüshamızla beşinci yaşımıza giriyoruz. Aziz Valimiz Vali Yusuf Ziya
Beyefendi; Vilayetin ümran ve irfan sahalarına Cumhuriyet idaresinin payidar
eserlerini hediye ederken irfan yolunda ehemmiyetli rolü malum kütüphane ve
matbaayı da pek yerinde olarak düşünmüş ve güzel bir kütüphane ve matbaa
binası inşa ettirmiş..
Son sistem olan matbaa levazımını bizzat celp ettiren Aziz Valimiz Yusuf
Ziya Beyefendi, gazetemizi de bizzat tesis ve bibayette hayli müddet gazetenin
başmuharrirliğini ve bütün yazı işlerini de tedvir buyurmuş idi."
Elimizdeki kaynaklara göre 19 Teşrinevvel

1926 Çarşamba günü yayın

hayatına giren Aksaray Vilayet Gazetesi, kesintisiz olarak 18 Nisan 1933 yılına
kadar yayınlanır.

1933

yılında ilçeye dönüştürülen Aksaray Vilayetinin

matbaasının bütün alet ve edevatlarını Niğde Vilayeti, Niğde'ye taşımıştır. Burada
bir aneknota yer vermek isteriz. "Niğde vilayet olunca, Aksaray vilayetinin
matbaasının aletlerini sökmeye gelmişler, bütün aletleri aldıktan sonra matbaanın
giriş kapısındaki "Vilayet Matbaası" yazılı mermerden taşı da kazmayla kırmaya
başlamışlar. Aksaray halkından Vahap Kabakbaş dayanamamış, küçük palasını
çekerek ve haykırarak buna mani olmuş, hiç olmaz ise o taşın yerinde kalmasını
sağlamıştır. Bugün hala kütüphanenin çocuk bölümü olarak, elli altı yıl ilçe
olmanın hüznü altında boynu bükük vaziyette durmaktadır.
Aksaray Sesi: 1933 yılında ilçeye dönüştürülen Aksaray'da basın hayatı
kısmen kesintiye uğramıştır. 1952 yılında o günkü Belediye Başkanı Ahmet
Kadıoğlu haftalık "Aksaray Sesi" gazetesini yayınlar. Bu sevinç de uzun sürmez.
O da yayın hayatına son verir. Çünkü Aksaray' da matbaa yoktur.
Hasan Dağ Dergisi:Ankara 'da yerleşen veya tahsil hayatına devam eden
Aksaray'lılar, Aksaray özlemi, halkın aydınlatılması ve şuurlandırılması amacıyla
şahsi gayretlerle Mehmet Altınsoy, Ahmet Kadıoğlu gibi isimler "Hasandağ
Dergisi" ni yayınlarlar.
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Öz Aksaray: Matbaacı ve gazeteci Faik Gür tarafından mesul müdür olarak
Süleyman Can'ın görev aldığı "Öz Aksaray" yayın hayatına girer. Öz Aksaray'da
belli bir süre sonra kapanmak:mecburiyetinde kalır.
Hasan Dağı Gazetesi: Matbaacılığı bir meslekten çok, hobi-olarak yapmağa
çalışan Mustafa Doğruer, Mahir Südemen'in ısrar ve gayretiyle l lTeınmuzl996
yılında günlük olarak Hasan Dağı Gazetesi yayın hayatına girdirirler, Sahibi
olarak Mustafa Doğruer, Mesul Müdürü Habibe Sumru Südemen'i görmekteyiz.
Aksaray'lılara

çok

faydalı

hizmetleri

olmuştur.

Hiç

unutaı:ı:ıa<l,ığımız

hizmetlerinden biri de Cumhuriyetin 50 yılına girdiği 1973 senesinde. üniy~r:site
öğrencileri arasında açmış olduğu kompozisyon yarışmasında; birinciliği

Z~l4

Arkoç, ikinciliği Ruhi Özkanlı'nın almış olmasıydı. Bu da gösteriyor ki Hasandağ
Gazetesi Aksaray kültür hayatımıza önemli bir katkıda bulunmuştur.
Bugün 26 yılım dolduran Hasandağ Gazetesi'nin

sahibi Muhammet

Küçüker, Yazı İşleri Müdürü Adem Doğruer' dir. TİPO tipindeki matbaada günlük
· 400-500 gazete basmaktadır.
Uluırmak Gazetesi: 4 Kasım 1976 yılında Nursal Perek ve. Yazı. İşleri
Müdürlüğü Av. İlhami Perek'in üstlendiği Uluırmak Gazetesi yayın hayatına
başlar. Uluırmak: Gazetesi Aksaray kültür ve basın hayatında sürekli başarı
grafiğini yükselterek yayın hayatına devam etmiştir.
Daha sonra sahipliğini Cengiz Tarhan, Yazı İşleri Müdürlüğünü.Av. Ali
Rıza Toprak üstlenmiştir. Bugün on yedi yılı geride bırakan Uluınnak Gazetesinin
sahipliğini Cengiz Tarh®, Yazı İşleri Müdürlüğünü Cihat Solum yürütmektedir.
Uluırmak Gazetesi Tipo tipi matbaada basılmakta olup, günlük 400 adet gazete
yayınlamaktadır.
Aksaray Ekspres Gazetesi: Tipo tipi baskıyla 7 Temmuz 1981 tarihinde
yayın hayatına atılan Aksaray Ekspres Gazetesi, Aksaray siyasi ve kültür
hayatında önemli bir yer tutmuştur. Sahipliğini M. Yıldız Erbaş, Yazı İşleri
Müdürlüğünü Ahmet Erbaş yapmıştır.
"Danlmaca yok" "Duydun mu Nöğürmüşler?" gibi köşelerle Aksaray
Kültür ve Folklor hayatının bir parçasını espiri anlayışı içerisinde yayınlanan
Aksaray Ekspres Gazetesi zihinlerden silinmemiştir. Rahmetli Niğde Valisi Ünal
Özgödek için "Darılmaca yok Nöğürüyorlar" köşesinde şunları görmekteyiz:
Yaz geldi durmadan çalışıyor
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Fırsat bulunca köy dolaşıyor.
Aksaray'Iı Valiye dua ediyor.
Halk Valiyi her gün görmek istiyor.
Mali zorluklar nedeni ile belli bir süre yayın hayatına ara veren Aksaray
Ekspres

Gazetesi,

bir çok gencin

gazetecilik

mesleğini

seçmesinde

etken

olmuştur.
Yeni Aksaray: 11 Eylül 1987 tarihinde sahipliğini Ali Südemen, Yazı İşleri
Müdürlüğünü

Mehmet Südemen'in üstlendiği Yeni Aksaray Gazetesi Aksaray'da

ilk sürekli ofset Gazete basımına başlar. Yeni Aksaray Gazetesi kültür, basın ve
siyasi hayatında

gazetecilik

anlayışını,

tarafsızlığını

başarı

ile sürdüreceği

kanaatindeyiz. Günlük 700 gazete çıkarmaktadır.
Vakit: belde dağıtım pazarlama A.Ş adına sahibi Devlet Eski Başkam ve
Ankara

Büyük

Müdürlüğünü

Şehir

Belediye

Naci Alan'ın

Başkanı

Mehmet

Altınsoy,

üstlendiği Vakit Gazetesi,

Yazı

İşleri

Aksaray, Nevşehir ve

Kırşehir illerini kapsayan bölge gazetesi olarak 1990 yılında yayın hayatına atılır.
Baskısı Ankara' da yapılmakta olup, günlük olarak adı geçen illerde dağıtımı
yapılmaktadır.

Bu gazetemizde

basın

hayatım,

tarafsız

haber

anlayışı

ile

sürdürmekte buna da devam edeceği kanaatindeyiz.
Aksaray'ın Sesi: Sahipliğini Basın- Yayın - İnşaat-Turizm Limitet Şirketi
adına Gazeteci Çapan Tekeli ve Yazı İşleri Müdürlüğünü

Nedim Keskin'in

üstlendiği Aksaray'm Sesi Gazetesi, 27 Eylül 1993 tarihinde başlar. Kültür , siyasi
ağırlıklı

yazılarıyla

Aksaray

basın

hayatında

önemli

bir

yer

tutacağı

kanaatindeyiz.
Ortaköy'ün Sesi: İlimizin Ortaköy ilçesinde haftalık olarak Ortaköy'ün Sesi
adı altında bir gazete yayınlanmaktadır.

Daha çok ilanla hayatına

devam

ettirmektedir. Sahibi Necati Sağ, Yazı İşleri Müdürü Şuayip Deınir'dir.
Adı geçen gazetelerden başka aylık olarak Hasret, Vatandan Selam gibi
gazeteleri gazeteci Ali Genç ve Çapan Tekeli birlikte yayınlamaktadırlar.
Aksaray'ın

vilayet

olmasında

emeği

geçen

gazeteci

Çapan

Burada

Tekeli

ve

arkadaşlarının çıkardığı "Adım Adım İl Olmaya Doğru Aksaray Vilayet Gazetesi"
özel olarak 50 sayfalık bir gazete çıkarmışlardır. Aksaray Gazeteciler Cemiyeti,
"Aksaray

Bayram

yayınlanmaktadır.

Gazetesi"ni

Ramazan

ve

Kurban

II.BÖLÜM
FOLKLORİK VE KÜLTÜREL DEÖERLERİ
I. AKSAR.AY İLİNDE FOLKLOR
Toplumların yüzyıllardan beri tekrarladığı bir takım yaşayış. duyuş. zevk ve
alışkanlıkları vardır. Bazen bir atasözü bir deyim, bir tekerleme, toplumun
yaşayışı, kültürü hakkında geniş bilgiler verir. Çoğu zaman, töreleri ve yaşayışı ile
ortaya koyduğu manevi zenginlikler toplumun şahsiyeti demek olan gelenek ve
görenekleri meydana getirir.
Aksaray ilinin de gelenek ve görenekleri, folklorü vardır. Her ne kadar İç
Anadolu'nun diğer illeriyle birçok yönden ortak özellikler gösterirse de
Aksaray'm kendine has bir özelliği vardır.
Aksaray'ımız folklor zenginlikleri yönünden İç Anadolu'muzun en zengin
illerindendir. Bilhassa halk türküleri ve maniler oldukça zengindir. Ancak, son
zamanlara kadar Aksaray'm türkülerini inceleyen, derleyen bilim adamları
olmadığından pek çok türkü ve manilerimiz başka yörelerin adı altında çıkmıştır.
Bugün TRT repertuarında bulunan ve Adana'ya, Kırşehir'e, Konya'ya mal edilen
pek çok halk türküsü Aksaray'a aittir.
Son zamanlarda Aksaray folklorunu araştıran Erciyes Üniversitesi
profesörlerinden Tuncer Gülensoy, Aksaray'ın kültürüne büyük bir hizmeti
gerçekleştirmiş ve birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır.
Aksaray'ın folkloru hakkında İbrahim Hakkı Konyalı, "Aksaray Tarihi" adlı
eserinde kısaca bahsetmektedir. Ayrıca Aksaray Müzesi memurlarından C. Emel
Demiryürek'te Aksaray'ın folkloru hakkında inceleme yapmış, bu incelemeleri
Yeni Aksaray Gazetesi'nde tefrika halinde yayınlanmıştır.
Ne yazık ki bunların dışında Aksaray'ın
bulunmamaktadır.

Yıllığımızın

asıl

kaynağını

folkloru hakkında belge
Aksaray

halkı

meydana

getirmektedir.
Aksaraylı mahalli sanatçılardan Ahmet Gürses, Aşık Molla (Mehmet Akça).
Asaf Güven pek çok türküyü Türk folkloruna armağan etmişlerdir. Ayrıca Emel
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Demiryürek'in

çalışmaları

da Aksaray

folkloruna

pek

çok

yeni

türküler

kazandırmıştır.

H. TÜRKÜLER
Kesik Çayır
Kesik çayır biçilir mi?
Soğuk sular içilir mi?
Bana yardan geç diyorlar
Yar tatlıdır geçilir mi? (düğünlerde söylenip oynanırken bu bölümde araya
bir uzun hava girer)
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Güzel ağlatmadı, güldürdü beni
Ay gelin sürmelim (bundan sonra oynak bir hava söylenir)
Kaymakam kızı, etme bu nazı
Gel bize bazı bazı
Elinizden elinizden, kurtulaydım dilinizden
Yeşil başlı ördek olsam, sular içsem gölünüzden aman(tekrar uzun hava
söylenir)
Ben güzelden böyle vefa ummazdım, aman ummazdım
Ak gerdan üstüne kondurdu beni. Ay gelin sürmelim
Kaymakam kızı, etme bu nazı, gel bize bazı bazı.

Eşmekaya'nın Kavakları
Eşmekaya'mn kavakları gölgeli
Yel vurdukça denizleri dalgalı
Bugün efelerin başı gavgalı
Beyleri, beyleri Eşmekaya'nın beyleri
Beyleri gördükçe a canım şaşırıyorum dilleri

Eşmekaya' dan çıktı bir buhur deve
Ağzında dikeniyer geve geve
Kız Allah' ın seversen gel bizim eve
Beyleri, beyleri, Eşrnekaya'nın beyleri
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Eşmekaya dedikleri bir küçük avlu
Avlunun içinde kır atım bağlı
Kurşunu yedim de ciğerim dağlı
Beyleri, beyleri, Eşmekaya'nın beyleri

Eşmekaya'nın bülbülleri ötüyor
İki testi almış suya gidiyor

Kaşı ile gözü gel gel diyor
Beyleri, beyleri, Eşmekaya'nın beyleri.

Kara Kara Kazanlar
Kara kara kazanlar, gelin gelin
Kara yazı yazanlar, amman
Kara yazı yazanlar amman
Cennet yüzü görmesin gelin gelin
Aramızı bozanlar amman
A benim nazlı yarim amman
Çorbası tuzlu yarim vay vay

Çık daldan kiraz deşir gelin gelin
Dibinde gayfe pişir amman
Dibinde gayfe pişir amman
Her gayfeyi içtikçe gelin gelin
Beni aklına düşür vay vay
Beni aklına düşür vay vay
A benim hacı yarim amman
Başımın tacı yarim vay vay

Bir taş attım alıca gelin gelin
Bir kuş vurdum delice amman
Yenile bir yar sevdim gelin gelin
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Gözleri sürmelice amman
Gözleri sürmelice amman

A benim nazlı yarim amman
Çorbası tuzlu yarim vay vay

Kaldır Dumanını Göster Yüzilıli!
Kaldır dumanını, göster yüzünü
Var mı koyağında kar Hasan Dağı?
Karlı, buzlu sularından içeyim
Yüreğim yaralı, duy Hasan Dağı

Hasan Dağı diye namın duyulur
Eteğinde mor koyunlar yayılır
Gün dönünce güzellerin dağılır
Kanayan yaramı sar Hasan Dağı

Hoş yaratmış cemalini yaratan
Çatılmış kaşların Hilal, karadan
Suyun taksim olunur, Helvadere'den
Akıyor damarın, göl Hasan Dağı

Süpürgesi Yoncadan
Süpürgesi yoncadan
Gayet beli inceden
Ben seni sakınırım.
Yerdeki karıncadan.

Hanım şaşırdı beni
Aşka düşürdü beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir.
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Elif Kızın Obaları
Elif kızın obasını gezmeli
Galem alıp kaşın gözün yazmalı
Arını top kekilli burnu yazmalı
Elif derler bir güzele yangınım.

Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Seyranını da buradan geçerse
Kabağı boynuma takarım hey
Hovardayı gözden çıkarırım aman

Senin gibi yosmayı
Haydi pazarlarda satarım hey.

Elifin mendiline mestine
Selam verir yarenine dostuna hey
Ben de kurban olanı dostuna hey
Uyan kaç Elifin tacin göründü.

Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Seyranını da buradan geçerse
Kabağı boynuma takarım hey.

Aksaray'ın Kapılan
Aksaray'ın kapılan sürgülü
Siyah saçlar sırma ile örgülü
Haticem de genç yaşımda vergili
Alırım Haticem koymam arada

Kız ben seni sevip alıp kaçalı
Alırım aslanım koymam arada

ID.MANİLER
Karşıda çift tutası

Elmanın irisine

Koynum ergen yataşı

Ben yandım birisine

Gelme gelin üstüme

Beni çoban etseler

İyi olmaz yar ortası

Kızların sürüsüne

Karamanın koyunu

Gidiyom, gidemeyom

Haydi kaldır kolunu

Yolu terk edemi yom

Ben askere gidiyom

Vardığım emmioğlu

Bekle şimdi yolumu

Koyup da gidemeyom

Yarim kaşın çatıktır

Bahçelerin koruğu

Kaygılara batıktır

Ben istemem yanığı

Bahçendeki gülüne

Düşmanlarım gülmez mi?

Annem ağu katıktır.

Çirkinlerin moruğu

Sıra sıra sokular

Dam başında yakacak

Birbirini kokular

Bugün tabur kalkacak

Yarim gelin gidiyor

Şu maha1lede bir kız var

Kına yakın fakılar.

O da beni yakacak

Al dağlar, mor dağlar

Elmalar oyulur mu?

Çıkmış da mendil sallar

Yare hiç doyulur mu?

Ben garip olrtıayınan

Yare doydum diyenin

Yarimi almış beyler

Boynuna vurulur mu?

Yel eser, kum savrulur

Gel bulut kerem eyle

Cihan başa çevrilir

Var yare selam söyle

Eğil yarim öpeyim

Bensiz yarin gözüne

Yol gedikten ayrılır

Uykuyu haram eyle

Su akar milinen

İnsanlar hala aşık

Yarim oynak gülünen

Bülbüller güle aşık

Ele vermiş meylini

Eşekler küle aşık

Beni eyler gülinen

Köpekler yala aşık

Taze limon acısı

Ağzımdaki sakızın

Çektiğim yar acısı

Yar verdi parasını

Gel yanıma otur da

Benim yare bakanın

Sevdiğimin bacısı

Satarım anasını

Aksaray' a giderken

Aksaray'ın harılan

Taşpınar'ın halısı

Al kan olmuş camları

Bizim köyün gençleri

Halise'yi vurmuşlar

Kızların sevdalısı

Daha çıkmaz canları

Aksaray' da inek var

Aksaray' da kurtuluş

Boynuzunda sinek var

Minibüsleri dolmuş

Benim sevdiğim yarda

Yar buradan gideli

Beş düğmeli yelek var

Aylar yılları bulmuş

Aksaray'ın yoğurdu

Aksaray'dan Konya'ya

Tabaklarda dururdu

Yol gidiyor gidiyor

Müjdeler olsun, Emine

Zalim olmuş sevdiğim

İkiz oğlan doğurdu

Beni varmaz ediyor

Ayakkabım kırmızı

Dam başında durdun mu?

Ben annemin bir kızı

Saatini kurdun mu?

Benim sevdiğim oğlan

Ben sana abi derken

Aksaray'ın yıldızı

Sen bana vuruldun mu?

Dam başında sayacak

Dere boyu kamışlar

Başı versem kayacak

Yel vurdukça hışırdar
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El kızı değil mi ki?

Benim yarin yüreği

Bir öpsem darılacak

Gazel gibi hışırdar

Dam başında duran yar

Eli elimde değil

Ka.külünü buran yar

İpek belimde değil

Annem beni vermiyor

Ne küsüyon kaynana

Ayazlarda donan yar

Oğlun yanımda değil

Entaremin önüne

Fasulyeyi pişirdim

Düğme isterim düğme

Toprak tenceresinde

Askerdeki ahime

Gel yarim konuşalım

Yenge isterim yenge

Mutfak penceresinde

Emmim evi karşımızda

Hasan Dağı ovası

Keklik öter karşımızda

Aksaray'ın yuvası

Ağlatmayın anasını

Kızlar bize gelmiyor

Hep ayrılık başımızda

Nedir bunun manası

Entarem yanar döner

Hari yarim miş miş?

Yarimin adı Ömer

Kendi derdine düşmüş

Yarim mektup yollamış

Tutmuş kocaya varmış

Annem duyarsa döver

Kocadan oğlan düşmüş

El ettikçe dama çık

Haburası ne bayır

Göz ettikçe cama çık

Gülü dikenden ayır

Hiç bahane bilmezsen

Sevdalık çekenleri

Al testiyi yola çık

Kayır Allah'ım kayır

Evimizin arkası

Haydi güneş pervane

Sandalye fabrikası

Gel elvane elvane

Oğlanların kafası

Yar buradan gideli

Kontraplak tahtası

Oldum deli divane
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Fasulye yemek olur

Hocaya bak hocaya

Yede bak nasıl olur?

Hoca ezan okuyor

Sen sevda çekmemişsin

Benim sevdiğim oğlan

Çekte bak, nasıl olur?

Lise üçe gidiyor

Fasulye yemek olur

Hoca geliyor hoca

Yede bak nasıl olur?

Elinde yeşil bohça

Ver anne sevdiğime

Bizi küçük sanmayın

Gör geçim nasıl olur?

Bizde isteriz koca

IV. DÜGÜN EGLENCELERİ
Bugün Anadolu'nun

hemen her yerinde olduğu gibi kız veya oğlu olan

aileler, kızını evlilik çağına geldiği zaman, oğlunu da genellikle asker dönüşü
evlendirirler. Aksaray'ımızda

da düğün gelenekleri, kız arama, oğlan everme şu

şekilde olmaktadır:
a. Kız Arama: Oğlanın istediği veya aile tarafından beğenilen bir kız tespit
edilir. Kızın gönlünün olup olmadığını anlamak ve davranışlarına bakmak için bir
veya iki kadın kızın evine giderler. Kızı almak istediklerinden hiç bahsetmezler.
Önce kızın hizmet edişine, fiziki durumuna bakarlar, beğenirlerse konuyu kızın
annesine açarlar. Annenin verdiği cevaba göre ve kızın gönlü de var ise dünür
gönderilir.
b. Dünür: Ailenin yakınlarından
istemeğe

giderler.

Biraz

sohbetten

olan ve hatırı sayılan birkaç kişi, kızı
sonra

"Allah'm

emri

ve

peygamber

efendimizin kavli" ile kız istenir. Kız evi "kısmetse olur" diye düşünmek ve
oğlanın durumunu sormak; oğlan tarafını araştırmak için mühlet ister. Durum
araştırıldıktan bir müddet sonra, oğlan evi neticenin ne olduğunu sormak üzere
tekrar gider. Oğlanın

durumunu ve ailesinin tutum ve davranışını inceleyen kız

evi, uygun görmedilerse veremeyeceklerini,

beğenmişlerse

nişan gününü tespit

edip, alınacak eşyaların neler olacağını söyler. İki aile bu konuyu konuşurlar.
c. Nişan: İki aile arasında nişan günü tespit edilir. Tespit edilen güne kadar
oğlan evi tarafından nişan giysileri ve kızın yüzüğü alınır. Kız tarafı da oğlanın
yüzüğünü alır. Ailenin durumuna göre nişan, ya evde aile arsında ya da düğün
salonunda yapılır. Nişan yerinin temin edilmesi ve nişandaki ikramlar kız evine
aittir. Düğün

salonunda

yapılacaksa

kalabalık

bir davetli

topluluğu

salonu
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doldurur. Saygı duyulan ve güzel konuşan bir büyük tarafından yüzükler takılır.
Bundan sonra gelin kıza oğlan tarafı kıymetli eşyalar ve para takarlar. Nişan
pastası getirilerek gelin kız ve oğlan tarafından ilk kesimi yapılır. İlk pastayı kız
oğlana, oğlan da kıza ikram eder. Daha sonra nişan pastası ve ikram edilecek
meşrubat davetlilere dağıtılır. Yaklaşık olarak gece saat 23 'de nişan dağılır.
d. Düğün: Hazırlıkları biten aileler, düğün gününü tespit ederler. Düğün
oğlan evi tarafından tutulacak bir ev veya düğün salonunda yapılır. Düğünden
birkaç gün önce "Kalın" diye tabir edilen kızın eşyaları oğlan evine · getirilerek
döşenir. Evin döşeme işini kız tarafı yapar. Oğlan yanında sağdıcı ve .diğer
arkadaşları ile birlikte damat traşı olur. Sonra hep beraber hamama giderler.
Hamamın masraflarını oğlan tarafından bir akraba karşılar. Buna damat hamanu
alma denir.
Düğün sabahı kız, yakınları ve arkadaşları ile birlikte saçını yaptırır. Akşam
düğüne her iki taraf davetlileri katılır. Düğün hediyeleri önceden kız veya oğlan
evine verildiği gibi, düğün salonuna da getirilip verilebilir. Düğün salonunda
şahitlerin önünde nikah kıyıldıktan sonra eğlence başlar. Eğlence bittikten sonra
gelin ve damat gelin arabasına binerler. Oluşturulan bir konvoyla şehir içerisinde
bir tur atıldıktan sonra yeni kurulan evlerine giderler. Böylece düğün sona erer.
Şehirde durum böyle iken; köyde geleneksel

düğün adetlerini

devam

ettirirler. Köylerde genellikle kızlar bilindiğinden, kızın gönlünün olup olmadığı
oğlan tarafından gönderilen bir kadın tarafından öğrenilir. Kızın gönlü varsa
dünür gönderilir. Köyün büyüklerinden birkaç kişi toplanarak bir akşam kız evine
dünür giderler. Sohbet yapılıp, çay ve kahve içildikten sonra geliş sebepleri izah
edilir. Bunun üzerine kız tarafı, danışmak ve düşünmek için birkaç günlük mühlet
ister. Mühlet bittikten sonra bir heyet tekrar gider. Bu arada yakınlarına danışan
kız tarafı, kızlarını vermeyeceklerse

"kısmetinizi başka yerde arayın" der. Şayet

münasip görüldü ise "Allah yazdı ise biz ne edelim, hayırlı uğurlu olsun" der.
e. Söz Kesme: Kız verildikten birkaç gün sonra oğlan evi tekrar kız evine
gider. Yanlarında getirdikleri takıyı kıza takar. Bu arada oğlan evinin getirdiği
lokum, bisküvi, baklava vb. tatlılar ikram edilir. Nişan günü tespit edilir, başlık
parası konuşulur. Ne kadar altın yapılacağı, alınacak eşya ve kıyafet konusunda
kesim kesilir. Başlık konusunda sıkı pazarlık yapılır. Fiyat her iki ailenin de
uygun bulacağı düzeye gelinceye kadar pazarlık devam eder. Başlık parası ödeyen
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oğlan tarafı, çeyiz işine karışmaz. Ancak yine söz kesme ile belli olacak olan
takıları takmak zorundadır.
f Şerbet Günü: tespit edilen bir gün, kadınlar oğlan evinde, erkekler köy
odasında toplanırlar. Kadınlar kendi aralarında çalıp oynarlar. Eskiden.Tefçi tabir
edilen ve sesi güzel olan bir kadın, tef denilen çalgı aletini çalarak türküler söyler,
davetliler de elleriyle tempo tutarlar, genç kızlar oynarlardı. Son zamanlarda tefçi
kadın yerini teyp ve kasete bırakmıştır. Bu arada şerbet dağıtılır. Oğlan tarafı
şerbet bardaklarından birkaç tanesini çalmaya kalkışır. Bu yüzden kız tarafı şerbet
dağıtanların verdiği bardakları çok iyi takip ederek çaldırtmamaya çalışır. Çünkü
çalınan bardaklar ertesi günü sahiplerine getirildiğinde düğün sahibi, bardakları
getirenlere bahşiş vermek zorundadır. Erkekler de şerbet içip sohbet ederler.
Aynca bu günün hayırlı olması için dua yaparlar. İki kadın kendi evinde bulunan
gelin kızın yanına giderek nişan yüzüğünü takarlar. Erkeklerde aynı şekilde
oğlanın yüzüğünü takarlar. Kız ve oğlan nişan günü birbirini görmezler. Her iki
taraf da geç saatlerde dağılırlar. Böylece nişanlılık bağlamış olur. Nişanlılık
dönemi uzun sürerse, oğlan tarafı bayramlarda gelin kıza hediyeler gönderir.
Kurban bayramında bir koç süslenir ve boynuna bir altın takılarak kız evine
gönderilir. Düğünlerde kaynana ve oğlan tarafının yakınları düğünü yapılan kız ile
birlikte kendi gelin kızlarına da çeşitli hediyeler takar.
g. Düğün Günü : Her iki taraf da düğünden on beş gün önce hazırlıkların
bitip bitmediğini birbirlerine sorarlar. Hazırlıklar bitmemişse, düğün bir iki ay
ertelenir. Hazırlıklar bitmişse, hemen resmi işlemlere başlanır. Düğün kurulmadan
önce kız, oğlan evi tarafından şehre götürülerek izin namesi çıkarılır. Düğüne
davet edileceklere basma veya pazenden birer metrelik yolluk alınır, buna
"gönüllülük" veya "okuntu" denir. Düğün genellikle bir hafta devam eder. Düğün
haftasının başında oğlan evinin damına bayrak dikilir. Böylece düğün olacak ev
belirlenmiş ve ilan edilmiş olur. İlk günden itibaren kadınlar oğlan evinde
toplanarak eğlenmeye başlarlar.
Sah günü komşu köyler davet edilir. Komşu köylerden gelenler, önde
bayraktar olmak üzere, tutulan çalgıcılar ve köy halkı tarafından topluluk halinde
karşılanırlar. Oğlan evi gelen misafirleri ağırlarlar. Akşam da kadın ve erkeklerin
eğlenceleri ayn ayrı devam eder. Çarşamba günü çevre köylerden gelenlerle köy
meydanında toplanılır. Sabahtan akşama kadar halay çekilir ve güreşler yapılır.

Belirli bir uzaklıktaki testiye (kelle) hedef alınarak atışlar yapılır. Güreşte başı
alana ödül olarak bir keçi verilir. Testiyi vurana ise şeref ödülü olarak damadı
koruma ödülü verilir. Çünkü damat korunrnasa kaçırılır. Geri kurtarmak için de
kaçıranlara para verilir. İkindinden sonra,. halk oğlan evinde toplanır. Sonunda
bayrak oğlan evinden indirilerek, milli ve mahalli kıyafetler giyen.kadınlaniönde
bayrak en arkada erkeklerle birlikte kız evine giderler. Kız evi bahşiş almakiçin
kapıyı açmaz. Oğlan evi bahşiş vererek kapıyı açtırır. Böylece kadınlar içeriye
girerler. Erkekler, bayrak ve çalgılarla birlikte oğlan evine dönerler. Ayın gece
kadınlar, kız evinde yemek yiyip eğlenirlerken, erkekler de oğlan evinin· düğün
odasında toplanarak geç saatlere kadar içki içip eğlenirler.
h. Kına Gecesi: kız evine gelenler kadınlar, burada yemek yerler. Yemekten
sonra eğlence başlar. Başka bir yerde bulunan gelin kızı getirmek için tef çalan iki
kadın, hem tef çalarak hem de şu manileri söyleyerek kızı getirirler.

"Kız anası kız anası
Hani bunun öz anası
Çağırın gelin kız anası
Yaksın elinin kınası"
"Bahçenizde ot mu idim,
Üstünüzde yük mü idim,
Oy ananı oy, vay ananı vay"
Kadınlar gelin kızı ortalarına alırlar ve buraya konan bir yastık üzerine dua
okuyarak üç kez kaldırıp oturturlar. Bu arada, kadınlar oynarken getirilen kına,
kızın sağ elinin ortasına ve ensesine yakılır. Başına al ve yeşil tülbent örterler.
Gelinin kınası yakıldıktan sonra orada bulunan kadınlara da kına yakarak
oğlan evinden getirilen çerezler dağıtılır. Eğlence bittikten sonra, gelin kızı
ağlatma faslı başlar. Sesi güzel olan bir kadın yanık ezgiler okuyarak gelin kızı
ağlatır. Bu sırada gelin kızla beraber düğün evindeki bütün insanlar ağlar. Gelin
kız ağlatılmazsa,

doğacak çocuğun sağır olacağına inanılır. Ağlatmadan

sonra

gelin kız dışarıya çıkartılır, bir bakışta gökyüzünden yıldız sayması istenir ve
hemen içeri alınır. O bakışla kız, kaç tane yıldız saymışsa o kadar çocuğu
olacağına inanılır. Eğlence bittikten sonra gelin kızın yanında yer alan arkadaşları,
diğer kadınlarla birlikte şu nameyi söyleyerek ayrılırlar:
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"Tuz çömleği tuzsuz olmaz,
Büyük evler kızsız olmaz
Kız eşim, kız ayrılalım,
Sabah olsun bir olalım"
i. Gelin Çıkarma: Gelin kızla beraber kalan kızlar, sabah erken kalkarlar ve
gelin kızın çeyizini dışarı çıkarırlar. Oğlan evinden bir kadın, gelin kızın
gelinliklerini getirir. Bahşişini aldıktan sonra giydirir. Aynca başına fes de
giydirir. Yüzüne al, alın üzerine yeşil, bunun üzerine de beyaz atkı örterler.
Atkının üzerinden de altın takarlar. Giydirme işlemi bittikten sonra kız, evde
bulunan herkesle vedalaşır. Oğlan evinden bayrakla,.halay çekerek kız evine gelin
almaya gelen seğmenler, gelinin eşyasını bir arabaya yüklerler. Gelinin kardeşi al
bir kuşağı dua okuyarak ve üç defa belinin çevresinde dolaştırarak bağlar. Doru
bir ata bindirilir. Büyüklerden biri atın başını çekerek, toplulukla beraber köyün
etrafında dolaştırır. Gelin alayı mezarlığa gider. Burada bir dua yapılır, duadan
sonra hoca geline şu öğütte bulunur; "Kızım baba evinden koca evine gittiğin gibi
bir gün koca evinden de buraya, Allah'ın huzuruna geleceğini hiç unutma".
Mezarlıktan sonra gelin, oğlan evine getirilir.
Damat evin kapısında bekler. Damadın annesi, babası, yakınları ve düğüne
gelen davetliler tarafından hediyeler verildikten sonra gelin attan indirilir.
Damatla birlikte kesilen kurbanın üzerinden atlayarak koltuk yaparlar. Ortaya
konulan bir masanın etrafında gelin ile damat kol kola girmiş olarak üç defa
dolaşır. Bu arada damat daha önce hazırladığı parayı çerezle karıştırarak
davetlilerin üzerine atar. Özelikle çocuklar atılan paralan kapmak için büyük bir
yanşa girerler. Koltuktan sonra gelinle damat eve gireler. Bu arada silahlar atılır,
halaylar çekilir. Eve gelince damat gelinin yüzünü açmak için yüz görümlülüğü
takar. Bu, altın kolye, bilezik vb. olabilir. Böylece düğün resmen bitmiş olur.
Çevre köylerden gelenler de köylerine dönerler.

V. YÖRE MUTFAGI
Aksaray'da hububatın geniş bir alana yayılmış olması ile bundan mamul
yiyecekler, hayvancılığın gelişmiş olması dolayısıyla da et ve süt mamulleri
oldukça yaygındır. Aynca bağ ve bahçelerden elde edilen sebze ve meyvelerde
mutfak için oldukça zengin malzemeler elde edilmektedir.
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1. Yufka: Yılın belirli aylarında ve yer yer her gün yapıldığı. da olur. Uzun
süreli yapılan ekmekler için ölçeği testi olarak bilinen,

çok testili hamurlar

yoğrulur. Ailenin erkekleri, hamurları üzeri temiz bir bezle örtülü olduğu halde
çiğnerler. Yoğrulan hamurlar beze denilen küçük parçalara aynlir. Bunfar.dii.zgün
ekmek tahtaları üzerinde, ince uzun oklavalarla çok ince bir şekilde açılınve ateş
üzerindeki tandır üzerinde bit saçta piş itilir. Pişme sırasında ekmeğin yanmaması
için pişirgeç kullanılır.
2. Sepe: küçük ölçüde açılarak pişirilen yufkadır.
3. Sıkına: Sepeden biraz büyükçe açılan ve içine tere yağ, taze . çökelekveya
peynir konarak meydana getirilen dürümdür,
4. Çörek: Hamurun

mayalanarak

geniş kaplar içinde köy fırınlarında

pişirilmesiyle yapılır. Bazen çörek hamurunun içerisine tahin karıştırılarak yapılır.
Buna tahinli veri verilir.

5. Mayalı:

Yine hamurun

mayalanmasıyla

küçük

bezeler

yapılır.(Bu

bezelere çoğu kez bazı adı da verilir). Bezeler 1-1.5 cm. kalınlığında açılarak sac
üzerinde pişirilir. Buna mayalı denir. Pişirilen mayalılar, tere yağıyla yağlanır.
Üzerine peynir yada taze çökelek kullanılarak yenilir.

6. Erişte: Yufka, hamur, ince uzun bir şekilde kesilerek güneşte kurutulur.
Daha sonra kavrulur ve makama yerine kullanılır. Pişirilmesi aynı makarnada
olduğu gibidir. Bazen mercimekle karıştırılarak pişirildiği de olur.

7. Kuskus Pilavı: Yumurta ile un bir kap içinde karıştırılır. Daha sonra
saçma küçüklüğünde küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar temiz bir bezin üzerine
serilerek kurutulur. Pişirilirken tere yağı kullanarak makama şeklinde pişirildiği
gibi çoban pilavı şeklinde de pişirilir.

8. Dolma Pilavı: Hamur, yufka gibi açılır. Baklava dilimi biçiminde
büyükçe kesilir. Bu arada kıyma ile pirinç yada bulgur karışımı iç hazırlanır.
Hazırlanan

iç, baklava dilimi gibi kesilen hamurların içerisine konulur. Sonra

katlanır. Suda haşlanır ve suyu süzülür. Geniş tepsinin üzerine sarımsaklı yoğurt
yayılır. Bunun üzerine haşlanan mantı dökülür. Mantının üzerine de özel yapılan
zer dökülür.
9. Katıklı Aş: Bir çeşit yaz yemeğidir. Torbada süzülmüş olan yoğurt, soğuk
bulgur pilavı ile karıştırılarak çorba gibi yapılır.
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10. Telte: İnce etek tabir edilen ve çok düşük delikleri
pekmeze katılarak belli bir kıvama gelinceye kadar

lrnrn....-,

üzerine tavada eritilen tere yağ dökülerek yapılır.
11. Soğanlama: Soğan ince ince doğranır, yağ, kıyma ve
ölünceye kadar karıştırılır. Salçanın olmadığı zaman
doğranabilir.
12. Tarhana Çorbası: Ekşi yoğurt, aşlık, un bir arada kay
belirli bir kıvam alır. Bu kıvama elle yuvarlak veya yassı şekiller
kurutulur. Artık tarhana hazırdır. Bunu pişirmek için bir gün ö
içerisinde bekletilerek kabarması sağlanır. Daha sonra suyun
Üzerine nane ve yağ dökülür. Tarhana çorbası hazırdır.
13. Sarığı Burma (Katmer): İnce elekle elenen un, yumurta
yoğrulur. İnce tu:lkalar halinde açılır ve hamur, bir sini yada bü
üzerine katmerli bir biçimde dıştan içe doğru yerleştirilir. Arasına
fıstık konulur. Üzerine yağ dökülerek kızartılır. Soğuduktan so
dökülür.
14. Höşmerim: Genellikle köylülerin yaylada oldukları zaman
yağ eritilir, içerisine un karıştırılarak ateş üzerinde un
gelinceye kadar bir müddet karıştırılır ve soğumadan yenilir.
15. Saç Böreği: Sepe halinde açılan hamur, içerisine
ortadan ikiye katlanır. Sac üzerinde pişirildikten sonra

VI. KIY AFETLER
Ak:saray'ın ilk Kültür Müdürü Ruhi Özkanlı'nın yaptığı
Aksaray'ın

kıyafetlerinden

bahsedebilmek

özelliklerini araştırmak gerekir.
Aksaray kadını evine, işine, kocasına ve çocuklarına bağlı.bir
ve süse fazla düşkün değildir. Kazançlarına göre harcamalarım bi
hakka vurgun, geleneklerine bağlı Aksaray'lı kadının incelik ve ze
her köşesinde görmek mümkündür.
Aksaray kadını evde ve sokakta giyimine özen gösterir.
günlük giysileri kullanır. Sokakta ve ziyafetlerde ise kişilik(
giysilerini giyer.

Eski Aksaray kadınının karakteristik giyim özelliği şalvardır. Şimdi bile
birçok Aksaraylı kadın şalvar ve işlikle görülmektedir. Şalvarın özelliği
kaybolmamış yalnız kumaşları değişmiştir.
Günlük Giysileri: Aksaray kadınının günlük giyimi denince akla gelen ev içi
giysileridir. Ev içinde iş yaparken giydiği giysi işlik ve şalvardır. Bu giysi aynı
cins kumaştan yapılmıştır. Giysi ile birlikte çevre, yemeni kullanılır. Ev içinde
fazla süsü ve ziynet eşyası kullanılmamaktadır. İşlik ve şalvar genellikle çizgili
kumaşlardan yapılmaktadır. Diril kumaştan yapılmakta olan şalvara bazen
"Doddiri" adı da verilir.
a) Şalvar: Çizgili kumaştan yapılmıştır. İçi patiska veya benzeri bir kumaşla
astarlanmıştır. Geniş ağızlı, oldukça bol bir üst donudur. Belden bileklere kadar
hatta topuklara kadar uzundur. Şalvarın beli uçkurlarla bağlanır. Paçaları ayağın
gireceği genişliktedir. Kumaş, boyunca çizgili olduğu için, giyen kişiyi uzun
boylu ve ince gösterir. Cep ağızları elin rahatça girip çıkacağı şekildedir.
b) İşlik: Şalvar üstlüğüdür, Şalvarla birlikte aynı çizgili kumaştan
yapılmaktadır. Vücudu sıkıca sarar. Önü açık olup, yakada ve belde düğme ile
kapalıdır. Kol ağızları manşetle büzülmüştür. Yaka çevresi biye ile temizlenmiştir.
Kollar uzundur. İçi patiska veya benzeri bir kumaşla astarlanmıştır. Manşetler
düğme ile kapanmıştır. Kol ağızlan pilelerle daraltılmıştır. Beden boyu uzun
değildir. Belden aşağıya doğru 8-1 O cm. uzunluğundadır. İşlik cepkeni de denir.
Kişilik Giysileri: Giyime özen gösteren Aksaray kadını gezmede, misafirleri
geldiği zaman dikkatli ve özenli giyinir. Kişilik giysilerini giydiği zaman ziynet
eşyalarım takar, başına iğne oyalı çevre veya yazma örter.
a)Şalvar ve İşlik: Günlük giysilerin model özelliğini taşır.
b)Hırka: Hırkalar için astarlı, üstü değişik kumaşlardan yapılmış astar ve
kumaşın arasına pamuk veya yün konularak sınnmış, boyu kasık altlarına kadar
uzanan bir çeşit cekettir. Genelde kolludur. Kolsuz olana yelek adı verilmektedir.
e)Salta: Yünlü kumaştan dikilen, uzun kollu, ön kısmı açık, etekleri kısa
yarım bir cekettir. Üzeri sim veya sırına ile işlenmiştir. Salta göğsü, alttan sarar.
d)Entari: Kişilik giysilerin en önemli çeşidi entarilerdir. Entariler, çizgili,
düz kumaşlardan yapıldığı gibi, en çok kadifeden yapılanları makbuldür.
Kadifeden yapılan entariler sim ve sırma ile işlenir. Buna mıhlama adı verilir.
Etekleri yere kadar uzundur. Yani ayak topuklarını kaplar. Bazılarının arka
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etekleri kuyruklu olup, buna da üç peşli adı verilmektedir.

Mıhlama ile bele

gümüş kemer takılır. Kumaş ipekten olursa şetari adı verilir. Şetarinin etekleri
simle işlemeli olmaktadır. Mıhlama ve diğer entariler önden bele kadar açık
olmaktadır. Bu da düğmelerle tutturulur.
İç Giyim Eşyaları:
a)Don: belden ayak bileğine kadar uzanan, paçaları dar olan bir çeşit
şalvardır. Genişliği, üste giyilen şalvardan daha dar olarak yapılır. Ağız kısmı
oyuntuludur.

Belden aşağı kısmı yan dikişlerden

açık olarak yapılır. Bel ve

paçaları genellikle lastikten olur. Bazen de paçaları manşetli yapılır.
b)Delme: Göğüslerin dik durması için kullanılan bir çeşit yelektir. Delme,
yuvarlak yakalı, ön ortasında birbiri üstüne gelecek şekilde iki kapak ve bunların
uçlarında uçkurluk olur. Giyenin vücudunu sıkıca sarar. Delme, göğüs altından
korsajlıdır. Vakurlarla göğüs altından bağlanır.
c)Gecelik: Aksaray kadını geceliğine de ayn bir özen ve itina gösterir.
Boydan topuğa kadar uzayan, entari benzeri olan, gecelik entarisi adı verilen giysi
giyerlerdi. Bazen de bu giysileri iğne oyası ile süslerlerdi.
Başa Giyilenler:
a)Fes: Üstü basıktır. Fes etrafına şifon sarılır. Şifonun üzerine iğne takılır.
Ya da fes oyalar ile süslenir.
b)Yemeni: Desenli, renkli veya düz olur. Giyenin yaşına göre düzenli,
renkli veya düzün giyerler. Genelde yaşlılar beyaz desenli olanı giyer. Genç kızlar
albenisi olan renkleri tercih ederler. Etrafı iğne oyaları ile süslenir. Başa düz
olarak alınır.
c)Çevre: Çevreler desenli veya düz olur. Etrafı iğne oyaları ile süslenir.
Başa düz olarak alınır.
Ayağa Giyilenler:
a)Çorap: Yünden elde örülür. Desenli veya düz renklidir.
b)Ayakkabı: Mest, lastik, pabuç, yemeni,ayakkabı olarak giyilir.
Özel Giyim-Saç ve Yüz Bakımı: Gelinlikler, şalvar ve işliklerin karakterini
taşır. Yalnız kumaşlar saten, ipek satendendir.

Entari şeklinde de gelinlikler

vardır. Bunların her tarafı işlemelidir. Aksaray kadınlarının saçları uzundur. Zülüf
ve kakül görülür. Saçlar genellikle örgüler halindedir.

Kadınlar boya olarak
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yüzlerine allık, gözlerine sürme, kaşlarına rastık kullanırlar. Düğünlerde veya bazı
özel günlerde ellerine ve ayk parmaklarına kına yakarlar.

Erkek Giysileri:
a)Don: Belden dizine veya biraz diz altına kadar uzanan şalvarın bir
çeşididir. Patiskadan veya kaput bezinden elde dikilir.
b)Göynek: Kadınların giydiği entari şeklinde diz kapağına kadar uzundur.
Bu da evlerde patiskadan veya kaput bezinden dikilir. Dikiş makinesi olmayanlar
ellerinde dikerlerdi.
c)Gecelik:

Genellikle

yaşlı ve orta yaşlı erkekler

giyerler. Kadınların

entarisine benzer. Ayak bileklerine kadar uzar, bazı yaşlı erkekler evde kaldıkları
süre içinde gündüz de giyerler.
Ayağa Giyilenler:
a)Çorap: Yünden elde örülür. Desenli veya düz renklidir.
b)Ayakkabı: Mest, lastik, yemeni, çizme, çarık ayakkabı olarak giyilirdi.
Başa Giyilenler: Fes, şapka ve fötr şapka kılık kıyafet inkılabından sonra
hızla yaygınlaşmıştır. Bugün dahi yaşı yetmişin üzerinde olan erkekleri ısrarla fötr
şapka giymektedirler.
Pantolon: Pantolon olarak oldukça geniş şalvar giyerlerdi. Bugün bile bazı
yaşlılarda şalvarı görmek mümkündür. Diz kapağına kadar geniş ondan sonrası
dar ve yandan düğmeli şalvarı da giyerlerdi. Şalvarın bel kısmına şal sararlardı.
Gömlek: Yakasız, önden düğmeli, dınldan veya kılerzetten yapılan ve adına
işlik dediğimiz giysiyi giyerlerdi. Yakalı olanlar da vardı. Zamanla işlik adı
mintan ve gömlek şekline dönüşmüştür.
Yelek: Yakasız, yuvarlak yakalı ve dik yakalı, kolsuz, önden düğmeli ve
delme adını verdikleri

yeleği, gömleğin

üzerine giyerlerdi.

Aksesuar

olarak

köstekli saat zinciriyle asılır ve saat yeleğin cebinde dururdu.
Palto: Kışın, terziler tarafından kaba kalın kumaştan dikilen ve sakav adı
verilen giysi giyilirdi.
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VII. YÖRESEL

HALK OYUNLARI

Aksaray ve yöresinde

oynanan halk oyunları bazen Konya, bazen de

Kırşehirin oyun havalarının içinde sayılmıştır. Genelde halay ve kaşıkla oynanan
oyunlar daha fazladır. Yöremizde oynanan halk oyunlarımız şunlardır:
1 )Çıktım Çeşme Başına (Kadın oyun havası)
2)Çil Keklik
3)Dam Başında Hereni (Kadın halayı)
4)Develi (Aksaray develisi)
5)DörtAyak
6)Fasulyenin Arkası Bakla (Kadın oyun havası)
7)Hopdirmamda-Garajın

Makinesi (Kadın oyun havası)

&)Horozum la Bula (Kadın halayı)
9)İkileme
1 O)İki-ÜçAyak

l l)Jandarmanm Belinde Olur Kayışı (Kadın oyun havası)
12)Lirdan
13)0sman Abim Evde mi
14)Sıçrama
l5)Sil1e (Kadın oyun havası)
16)Sin Sin (Gizlen gizlen)
17)TekAyak
18)ÜçAyak
19)Yıldız
20)İnce Çayır
Oyunlarda Giysiler
Kadın Kıyafetleri
Başta içe giyilenler: Fes
Başta dışa giyilenler: Oyalı yemeni, oyalı yazma, alın, penez, tepeseU.k
(tepelik), tülbent
Sırtta içe giyilenler: Göynek
Sırtta dışa giyilenler: İşlik, bindallı, şalvar, şal, kuşak, salta, önlük, üç etek,
fermane.
Ayakta içe giyilenler: Çorap (renkli yün)
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Ayakta dışa giyilenler: Ayakkabı (yumuşak derili ve tabansız)
Takılar: Dizi paralar, gümüş bilezik, yüzük
Saç şekilleri: Belik örgü saç, kısa saç

Erkek Kıyafetleri:
Başta içe giyilenler: Fes
Başta dışa giyilenler: Yazma, poşu( saçaklı)
Sırtta dışa giyilenler: Kollu cepken, yelek, kuşak, şalvar
Sırtta içe giyilenler: Düz yakalı göynek
Ayakta içe giyilenler: Desenli yün çorap
Ayakta dışa giyilenler: Düz ve yumuşak ayakkabı (yemeni)
Aksesuar: Köstekli saat, silahlık, hamaylı

VIII. EFSANELER
Hasan Dede İle Ali Baba
Orta Anadolu'da
Dağı'mn doruklannda

Erciyes Dağı'ndan

sonra en yüksek dağı olan Hasan

Hasan Dede adında bir derviş yatar. Hasan Dede'ye dair

pek çok rivayetler. anlatılır.
Hasan Dede, Hasan Dağı'rıda tek başına yaşayan bir ermiştir. Ali Baba ise
Aksaray' da bir hamamda külhancılık yapmaktadır.
Bir gün Ali Baba, Hasan Dağı'na Hasan Dede'yi ziyarete gider. Giderken de
bir avuç "Kor"u bir mendile koyar, hediye götürür. Kor yanar ama mendile hiçbir
şey olmaz. Bir başka gün de Hasan Dede, Ali Baba'yı ziyarete gelir. O da gelirken
mendilinde bir avuç kar getirir. Külhanda oturup sohbete dalarlar. Duvara asılı
mendilde kar öylece durmaktadır. Bir ara Hasan Dede'nin gözü hamamdan çıkan
kadınlara takılır. Mendildeki kar damlamaya başlar. Ali Baba, Hasan Dede'ye
bakarak;
-Dağ başında ermişlik hüner değildir. Zor olan burada ak topuklu hanımlar
karşısında da ermiş kalmaktır, der.
Hasan Dede, Danişmentli Beyliğinin komutanlanndan

Sultan Torasan'dır.

Haçlı zaferi sırasında 2. Kılıçarsları'a büyük mücadeleler vermiş, şehit olunca da
Hasan Dağı doruklanna defnedilmiştir. Adı zamanla Hasan'a dönüşür. Dağın adı
da Hasan Dağı olur.
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Erenler Mağarası (Eshab-ı Keht)
Anadolu'nıın neresine gitseniz, muhakkak size Eshab.. ı Kehf'in orada
olduğunu anlatırlar. Size mağaralar gösterilir, rivayetlerden bahsedilir. Aksaray
yöresinde de Eshab-ı Kehf rivayetleri anlatılır. Eshab-ı Kehf Mağaralarının Hasan
Dağı eteklerinde olduğuna inanılır.
Ovacık Gölü ve ovası, Akçakent ile Karacaviran köyleri sınırlarında, Hasan
Dağı eteklerindedir; Rivayetlere göre burada bir. mağarada bir zamanlar üç ermiş
yaşamıştır. Bunlar Hasan Dağı eteklerindeki bir mağarada yaşayan Eshab-ı
Kehf in uyanmasını beklemektedirler. Yemeden, içmeden nöbet tutmaktadırlar.
Üçü de ak sakallı, yeşil cübbelidir.
Günün birinde bunlardan biri bir iş için Akçakent Köyüne iner. Oralarda
hayvan otlatan bir çoban onu görür. Ermiş hemen mağarasına döner. "Sırrımız
açığa çıktı" diyerek mağaraya gitmeleri gerektiğini söyler. Üç ermiş ortadan
kaybolurlar. Mağaraya giden köylüler, mağarada onlardan kalan eşyalarını,
kitaplarını ve izlerini bulurlar.
İnanışa göre, bu üç ermiş kişi görevlerini tamamlamak için insanoğlunun
kendilerini bulamayacağı bir başka yere gitmişlerdir. Onlar Eshab-ı Kehfi
beklemeyi sürdürdüler ama insanlar onları göremez.
Hasan Dağı'nda Söylentiler
Aksaray'ın Hasan Dağı; adını Hasan Baba'dan alır. Bir zamanlar bu dağda
mekan tutmuş, meczup Hasan Baba' dan...
Hasan Baba, Horasan pilerindenmiş. Düşmüş yollara, kona, göçe Aksaray'a
gelmiş. Halk yalvarmış;
"Kal bizim şehirde, sana bir mescit yaptıralım, imamlık edersin." Hasan
Baba;

"Etmeyin

eylemeyin,

bırakın

gideyim.

Siz

bana

cemaat

olamazsınız".demişse de ısrar etmişler. Bir mescit yaptırmış. Hasan Baba,
imamlık cübbesini giyerek cemaatin önünde namaza durmuş. Bir saat; iki saat
Hasan Baba, rükuya varmış. Kendinden geçmiş, cemaati unutmuş, namaz
vakitlerini birbirine ulayıvermiş. Bakmışlar olacak gibi değil cemaat; "Bizi
unutuyorsun" diye dert yanmışlar. Hasan Baba:
"Peki demiş,' sizi unutmayayım". Tekrar namaza durmuş. Bu sefer namaz
surelerini okuyacağına ardından, saf saf el bağlayan cemaatin kalplerini teker
teker okumaya başlamış. Kimi, satacağı mala, nasıl bile karıştırsam da zengin
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olsam diye kuruyor, kimi göz koyduğu kadını elde etmek için planlar hazırlıyor,
kimi borcunu, kimi derdini düşünüyormuş. Namazı bırakan kaçmış. Hasan Baba
"Gördünüz mü? Siz bana siz bana cemaat olamazsınız, dememiş miydim? Bırakın
beni de, Tanrı huzuruna arı duru çıkacak cemaat aramak üzere yola çıkayım"
diyerek Aksaray'ı terk etmiş.
Bir süre sonra, Hasan Baba'yı civar dağda etrafına toplanan geyik, ceylan,
kurt, kuzu gibi çeşitli hayvanlara vaaz ederken görmüşler. Bu dağa Hasan Dağı
adını vermişler.
Diğer bir efsaneye göre, Hasan Dağı 'nda Hasan Baba bu civardaki Ali
Dağı'nda

Ali Baba adında iki veli varmış. Hasan Baba, Ağustos sıcağında

mendiline kar doldurup bir damla eritmeden Ali Baba'yı ziyaret edermiş. Ali
Baba da, dağında hiç eksik olmayan korları alır, mendiline

koyarak, Hasan

Baba'yı ziyarete gelir, saatlerce sohbet ederlermiş. Bu ziyaret sırasında ateşle dolu
mendil sararmazmış bile.
Bir başka efsaneye göre, Hasan Dağı'nda müzevi bir veli, bir öğle sıcağında
dükkanım

bulmuş.

Kar dolu mendilini

tavana

asarak bir köşeye

oturmuş.

Kunduracı da ocaktan bir tutam kömür ateşi almış. O da bir mendile koyarak
tavana asmış. Başlamışlar

sohbete. Tam bu sırada dükkana bir kadın girmiş,

ayakkabı ölçüsü vermek üzere eteğini hafifçe sıyırmış, Hasan Dağlı velinin
gözleri, ister istemez kadının beyaz tenine ilişivermiş. İşte ne olduysa bu anda
olmuş. Tavanda asılı duran kar dolu mendilden

başlamış sular şıp şıp diye

damlamaya. O zaman kunduracı veli dayanamamış,

dostuna; "Hasan Dağının

tepesinde tek başına evliyalık etmek iş değildir. Kudretin varsa, karış halkın
arasına, nefsini tut, göster kendini" demiş.
Efsanenin kaynağı halktır. Öyle de söyler, böyle de ..

IX. DEYİMLER

VE ATASÖZLERİ

I .Allı evlendi, Güllü gelin oldu
2. Yetişsin gayri seyit çavuşun. uşağı
3. Adam dediğin kim
4. Tapım kesildi
5. Cızılar da yağı çıkmaz
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6. Kara bulutun altına saban saklar
7. Yağmazsan da gürle
8. Yatmayla onsa ölüler onar; gezıneyse onsa deliler onar
9. Karnının doymayacağı yerde açlığını belirtme
1 O. Yumruk kadar çocuk
11. Eşşek kadar adam
12. Gamının doyacağını bilir. Canavarın doyacağım bilmez.
13. Gereği, gerekmediği zaman gör.
14. Gözünü evşirrnek
15. Bağ testi gibi senede bir lazım olur.
16. Ağzını evşirrnek
17. Sapta yiyenin, samanlıkta önüne gelir
18. Cacıkladın gene
19. Demir yiyip, göğe püskürmek
20. Devenin kangal yediği gibi
21. Devenin bostanda gezdiği gibi
22. Yayıldığı yerde yatar
23. Abidin'in ineği gibi seyip geziyor.
24. Malın iyisi koyun, arkadaşın iyisi kayın, gerisi oyun.
25. Çolak'ın eşeği gibi anırıyor
26. Tarlanın taşlısı, ineğin öküz başlısı, kadının uzun saçlısı
27. Ağzına kaşık sığmaz
28. Ağzına kaşık yetişmez
29. Ağzı havalı
30. Un bulunur, saman bulunmaz
31. Sen köpeğini taşlarsan, başkası öldürür.
32. Harman olur yelinen, düğün dernek elinen
33. Yiğin yeri tarif etmek
34. Delisi olan her gün ağlar, ölüsü olan bir gün ağlar
35. Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur
36. Keçinin canı sopa isteyince çobanın değneğine sürünür.
37. Suncuğunu sırkıtmak
38. Kandırdığın karga cücüğü değil
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39. Tepeköyde düven sürüyor
40. Soğan kabına selam eder
41. Kerpiç ayaklı yar
42. Ekecikte kirman eğirir
43. Ağzı Ekecik Dağı'na bakıyor
44. Canı Hasan Dağı'ndan kar istiyor
45. Davulun kasnağına vurulur
46. Ben bu yılki gazın cücüğü değilim
47. Sümüklü böcek, suya düşecek, adam olmuş beni dövecek
48. Kel kel ile, kör kör ile, sen de benle
49. Aya bakar anlı çakal, kendi lakabım ele takar
50. Yediğin arpa ekmeği mi?
51. Alınan sarı, küllüğe sürü, alınan yeşil yanına koşul
52. Eli hamur ovalar, gözü kırık kovalar
53. Büvelek tutmuş sığır gibi seğirtme
54. Gurk tavuğun ardında firşin dolaşmaz
55. Köy danasından öküz olmaz
56. Görgülü kuşlar, gördüğün işler
57. Gişi düneyin ne ise, yarın da odur

X. YÖRESEL DUALAR VE BEDDUALAR

1. Allah, kum diye avuçladığım altın etsin
2. Allah, uzun ömür versin
3. Ellerin dert görmesin
4. Allah, gönlüne göre versin
5. Allah rahmet eylesin
6. Makamın cennet olsun
7. Nur içinde yatsın
8. Oğluyun, kızıyın hayrım gör
9. Hay Allah razı olsun
10. Allah yoksulluk yüzü göstermesin

11. Sırat köprüsünü yel gibi geç
12. Allah cehennemin narından esirgesin

13. Son gününde peygamberin sancağına nasip eylesin
14. Allah cemaatini bol eylesin
15. Allah gahretsin
16. Allah belanı versin

17. Yaşamayasıca
18. Yuvan dağılsın

19. Geberin inşallah
20. Allah'ın gazabına uğra
21. Yuvanda baykuş ötsün
22. Allah gul defterinden silsin
23. Namazını kıldıracak bulunmasın
24. Ciğerindan yansın

25. Kara sadaklara git
26. Allah defterini sol yanından versin
27. Cennet yüzü görme
28. Ciğerinden yan
29. Gözlerin kör olsun

30. Dini kırık
31. Yağlı kurşunlardan git
32. İçerine dert olsun
33. Allah kulum, peygamber ümmetim demesin
34. Ekmek tavşan sen tazı ol
35. Ciğerin köz gibi yansın
36. Allah kuran nasip etmesin
37. Gafil gagalardan git
38. Kucağına çüklü çömmesin
39. Mezarında botum botum botla
40. Sorgucu meleği gelince dilin tutulsun
41. Gözlerin berelsin
42. Elin kurusun
43. Sürüm sürüm sürün inşallah
44. Derdine çare bulama
45. Vermeye erişme
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46. Erişip yetişme

4 7. Yaşın kara gelsin
48. Boyların devrilsin

XI. YÖRESEL ŞİVEYE GÖRE OKŞAMALAR
1. Nohut burunlu
2. Kalem kaşlı
3. Sırına saçlı
4. Çiçeğim

5. Elma yanaklım
6. Koç gibi maşallah

7. Nane şeker
8. Gök boncuk
9. Cücüğüm

1 O. Fidan boylum
1

ı. Dal boylum

12. Kibar kızım

13. Sarı kızım
14. Subay olacak benim oğlum
15. Ağzı vakka kutusu
16. Kollaarı mimber dolması

17. Saçları mısır püskülü

XII. YÖRESEL KELİMELER
·AApakla :Kurufasulye
Ashap

:Giysi

Ambar: Depo
Abo

: Hayret etme, şaşırma sözcüğü

Altgöz :Bodrum
Anadut :Ağaçtan yapılmış üç dişli dirgen
Anız : Nadas edilecek tarla
Avcar : Av malzemesi
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Avar : Sebze ekilen yer
Abdeshane : Tuvalet

-B-

Bayır : Yamaç
Baldırcan : Patlıcan
Bağteşti : Büyük leğen
Biçala : Şöyle bir
Bıldır: Geçen yıl
Bazı: Ekmek
Bilik : Hindi
Bocuk: Küçük su testisi
Boduk : Manda yavrusu
Boydan : Elbise
Bülü: Hindi
Bürgü : Baş örtüsü

-C-

Carı: Çabuk
Cıllama : Oyunu bozma
Cerek : Tavan
Çığır : Karda açılmış yol
Çingil : Kulplu küçük bakraç
Cirim: Avlu
Cilis : Tamamen
Cülden : Cüzdan
Cülde : Vücut
Cüllüm : Olçum, ukala

-Ç-

Çığırmak : Çağırmak, seslenmek
Çeltik : Üzüm çekirdeği
Çeltek : Çoban yamağı
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Çetik : Terlik
Çıtlık: Taze olarak yenilen yaban otu
Çinear : Büyük kalbur
Çömçe : Ağaç kepçe
Çörtlen: Damlardaki su oluğu

-D-

Dotdiri : Bayanların giydiği şalvar
Delik : Pencerenin ağzı
Devramel : Ayçiçeği
Dimi: Mahalli şalvar
Dink : Bulgur değirmeni
Dolak: Ayak bileği sargısı
Duğran : Çömlek yayık
Dölek : Düzlük, doğruluk
Dulda : Rüzgardan korunmuş yer

-E-

Ede : Büyük kardeş
Emiyarar : İşe yarar
Evirgeç : Yufka çevrilen çubuk
Emi: Tembih ve emir sözü
Ellaham : Herhalde
Emiemmite : Aynı kökten gelen amca çocukları
Emmi :Amca

-F-

Ferik : İkinci hanım
Firek : Domates
Firik : Olgunlaşmaya yönelmiş tahıl
Fişgene : Salyangoz

-GGebeş : Şişman
Gıcı : Bir çeşit san çiçekli ot
Gungulu : Küçük testi
Guşhane : Küçük tencere
Göp: Koş
Gümbür : Patates
Guma:Köşe
Güpgübü : Büyük çömlek
Gulgulu : Küçük testi

-HHalberi : Bir türlü
Hatıl : Hayvan yemliği
Heye: Evet
Hereni : Küçük kazan
Hıllık : Topraktan yapılmış küçük kap
Hırtlak :Kavunun hamı
Hışır : Biçilmiş ekin artığı
Hincik: Şimdi
Höl: Fol
Hödük : Korkak
Hedik : Kaynamamış buğday
Helik : Küçük taş
Halık : Eşşek palanı
Helke : Kulplu büyük kap
Hırtlık : Küçük ham kavun

I-i-

İleğen : Leğen
İşlik : Gömlek
İlbiz : Örümcek ağı
Iramak : Uzaklaşmak
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Ilgımak : Koşmak
Ilgın : Isının buharla yükselmesi
Imbal: Ucu çivili değnek

-KKadak : Küçük çivi
Kak : Elma kurusu
Kerme: Tezek
Keskenmek : Vuruyormuş gibi yapmak
Kerdi : Bahçe düzenlemesi
Kırmızı : Domates
Kiri : Eşek yavrusu
Kirmen : Yün eğirmeye yarayan alet
Köreken : Damat, enişte, güveği
Külük : Kazmanın

küççüğü

Keşşik : İmece
Kömbe : Bir çeşit çörek
Kön : Ahır gübresi
Köşek : Deve yavrusu
Köynek : İç fanilası
Kupa : Bardak

Küsküç : Ucu sivri ağaç deynek
Küssük : Kaldıraç
Kirkit : Halı dokuma aracı
Künk: Topraktan yapılmış su borusu
Kizirik : Kuyruk yağının eritilip arta kalan kısmı
Kizmet : Sinmek, saklanmak

L-M-N
Laik : Terlik
Lala yatmak : İşine gelmemek
Lalak : Salak, tembel

Lavgar : Çok konuşan
Lobut : Çok yemek yiyen
Löblöb : Bedavacı, rüşvetçi
Mabeyin : Salon
Mat: Saltça
Metel : Masal
Mınk : Sulu çamur

Mılığı yıkkın : Kırgın, dargın
Mısırga : Erkek hindi

Milçan; Dantel, tığ
Murt : Yöresel bir oyun
Mucuk : Bir çeşit sinek
Muzumsuz : Yersiz konuşan
Müzevir : Laf taşıyan
Nefer : Küçük üzüm salkımı
Nörüyor: Ne yapıyor, nasıl
Nağnak : Burundan konuşmak

0-ÖOhlaz : Caka yapan
Olçum : Çok bilmiş
Ofutma : Burnunu havaya tutma, küskün
Ötüğün : Geçen gün
Ödek : Korkak
Özü dövmek : Dayanamamak; acımak
Ödürgün olmak : Çok korkmak
Övendire : Ucu çivili uzunca değnek

-PPali : Küçük köpek
Pat : Ucu körelmiş
Patlak : Kavrulmuş mısır
Patapat : Berabere
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Puhara : Baca
Pürçüklü : Havuç
Pin : Kuzu ağılı
Püsük: Kedi
Pürçek : Saç, perçem
Pelize : Pekmezli muhallebi
Peraanti : Sahipsiz, başı boş
Pelepüsür : Dağınık, kendine bakmayan
Pavkurma : Patlama, köpürmek

S-Ş
Sızgıt : Kavrulmuş et, kavurma
Süğüm : İplik parçası
Sümsük : Halı, kilim dokuma aracı
Seklem : Çuval
Sedir : Odada oturulacak yer
Süve: Dış köşe
Samen : Gelin alayı
Şibidik: Terlik
Şit : Yaramaz çocuk
Şaplak: Tokat
Şememe: Bir tür tabak
Şalak : Kavun, karpuzun ortak adı

-TTaa: Duvara asılmış oyuk, niş
Trttamak : Başa sarılan kalınca sarık
Telesimek: Sıkılmak
Temek: Hayvan dışkısı
Teşt: Büyük leğen
Tıkırdak: Sacdan yapılmış zil
Tınaz : Sürülmüş tahıl harmanı
Tönge : Otları yapılmış tahıl biçiminde kullanılan ayklık
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Tülü: Yumrulu kır bitkisi
Tuluk : Peynir tulumu
Taman: Geçmişi hatırlatma sözü
Tafaretmez: Fayda getirmez
Tafarık : Reyhana benzer kokulu bir bahçe otu
Tokat : Orta boy kazan

U-Ü-V
Uluk : Beceriksiz
Ura: Uğur
Urk : Ağaç ve bitki kökü
Urup: Yarım teneke tahıl ölçüsü
Uçluk: Yorgan ipliği
Ülkün: Evlerin köşesi
Üzlük : Küçük çömlek
Verep : Yokuş
Varya : Balyoz, Büyük çekiç
Variyetli : Çok zengin

Y-Z
Yağlık : Baş örtüsü, mendil
Yalap : Parıltı
Yalım : Kayaların dik yanı
Yamtırı : Eğri büyrü
Yanal : Kırmızı
Yanaz: Aksi
Yemlik: Taze olarak yenilen taze ot
Yeygi : Un için ayrılan buğday
Yarma : Kepeği alınmış, çorbalık buğday
Yiğe : Hırsız
Yiğni: Hafif
Yova : Sürüye uymayan it

106

Yumuş : Hizmet, iş
Zavar : Hayvan yemi
Zembelek : Kapı tokmağı
Zom : İri çekiç
Zobu : İri yarı erkek
Zırtıkirmani : Dayak yemekten bıkmayan
Zınk : Kaba, görgüsüz
Zabın : Zayıf, çelimsiz

XIII. İSİMLERİN YÖRESEL SÖYLENİŞ ŞEKİLLERİ
Atlan : Adnan
Anşa: Ayşe
Abdulla : Abdullah
Cafar : Cafer
Ese: İsa
Ehmet : Ahmet
Farık : Faruk
Faat: Fuat
Guddusi : Kuddisi
Hatça : Hatice
Racimin : Hacı Emin
Ihsan : İhsan
İbraam: İbrahim
İmine : Emine
İyip : Eyüp
İrahim : Rahim
İrian : Reyhan
Mahrnat : Mahmut
Mıstafa : Mustafa
Mernrnet : Mehmet
Miyrem : Meryem
Nuriddin : Nurettin
Omar : Ömer
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Sülüman : Süleyman
Şaben : Şaban
Şirif : Şerif
Tasin : Tahsin
Üsüyün : Hüseyin
Viysel : Veysel
Yaab: Yakub
Ziyit: Sait
Zalha : Zeliha

Löğmen : Numan
XIV. YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARI
Holluk: Altı yedi kişi oynayabilir. Bir büyük bir de küçük kuyu kazılır. Bu
kuyu top girecek büyüklükte olmalıdır. Küçük kuyunun içine oyuncular on tane
taş koyarlar. Top bir baştan bırakılır. Eğer yuvarlanan top deliğe girmezse bu sefer
bu sefer öbür baştaki atar. Bu işe top girinceye kadar devam edilir. Girince herkes
kaçar. Kuyunun sahibi istop der. Bu sesi duyan diğer oyuncular oldukları yerde
kalırlar. Ebenin topu kendilerine atmalarını beklerler. Şayet ebe topu birisine
vurursa vurulan kişi, kuyusuna bir taş koyar, vurulmazsa ebe kendi kuyusuna bir
taş koyar. Kimin büyük kuyusu on taş ile dolarsa o kişinin bir eşyası saklanır.
Bulana kadar aratılır. Bulduktan sonra oyun sona erer.
Ceylan Kaçtı: Oyunculardan eşit sayıda iki grup oluşturulur. Oyun
sahasında oyun başlamadan önce belli bir sınır çizilir. Oyun anında bu sınırdan
dışarı çıkılmaz. Diyelim ki oyun üç kişi arasında oynanıyor. Bu üç kişi ebe olur.
Kaçan grup "ceylan kaçtı" diyerek kaçar. Diğer grup onları yakalamaya çalışır.
Yakalanan oyuncuyu sıkı sıkıya korumaya çalışır. Bu arada bir taraftan da
yakalanmayanları yakalamaya gayret eder. Kurtarılan oyuncu eski haklarına
yeniden sahip olur. Oyun, ebe olan grubun diğer oyuncuları yakalaması ile sona
erer. O zaman gruplar yer değiştirir.

XV. AKSARA Y'IN YETİŞTİRDİGİ ÜNLÜLER
Aksaray, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik yaparken, bağrından
ünlü kişiler de çıkarmıştır. Edip, şair, ilim adamı, devlet adamı gibi bu muazzez
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vatan için çalışan nice evlatlarını, bereketli kültürü ve tarihi ile beslemiştir.
Bunların

tamamını

anlatmak,

yazmak

bu

kısıtlı

imkanlarla

i mün:ıkün

olmadığından, yerimiz ölçüsünde birçoğunu anlatıp, diğerlerini<de isim .olarale
zikredeceğiz.
Zembilli Ali Cemalı Efendi
Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı olduğu dönemdi, IL Beya.zıt,Yavuz Sultı:ırı.
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde . . Şeyh-iilislflın?iıkiyapJ:IIıştıı-:
Aksaray'da doğması muhtemeldir. Dedesi Muhammed Cemal~çl.din_.A.ksarayicd~'ll.
dolayı Cemali mahlasıyla; Aksaray Karaman. Eyaletinin· .bir •.Vilayeti/ olrtıaşı
sebebiyle de Karamanı diye anılır. Doğum tarihi hakkında kaynaklarda kesin
bilgiler yoktur. Ancak çok yaşlı öldüğü hesaba katılırsa Fatih Sultan Mehmet
zamanında doğması muhtemeldir.
Karamanı, Mevlana Hamza'dan ders almış, Kuduriyi ve Nesefi'nin
manzumesini bu zamanda ezberlemiştir. İstanbul'a gelerek Mevlana Hüsrev'in
talebesi olmuştur. Ondan feyizlenmiştir, Onun fetva işleriyle uğraşması
sebebiyle, Bursa'da Sultan medresesi Müderrisi Hüssamzade'denn akli ve Şer'i
ilimleri almıştır. Bilahare hocasının kızı Sıtti Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilikten,
Muhiddin Mehmet Çelebi, Cemalüddin Mehmet Çelebi, Fazıl Çelebi, Fuzayl
Çelebi, Hızır Şah Çelebi doğmuşlardır.
II. Beyazıt, Edirne Ali Bey Medresesi'ne yevmiye 30 akçe maaş ile
müderris tayin etmiştir. Ancak Alaaddin Ali Çelebi'nin geçim darlığı içinde.
olduğunu duyunca Sultan 4.000 akçe ile birçok güzel elbise gönderniştir.
Alaaddin Ali Çelebi, Nasreddin Hoca'mn tanımlarından Hoca Sinan Paşaile
candan dosttu. II. Beyazıd, Amasya Valisi iken de aralarında bu samimi dostluk.
vardı. Fatih'in Sadrazam'ı, Mevlana'nın torunlarından Karamanı Nişancı

nJ...,u.ı.u,.,~

Paşa, bu samimi dostluğu kıskanıyordu. Bu sebeple II.Beyazıd, Aıaaacm
Çelebi'yi Taşlık Medresesinden, başka bir medreseye yevmiyesi azaltılarak
etmiştir. Alaaddin Ali Çelebi, buna rağmen Hoca Sinan Paşa'yla cıosnugırg.µ
devam ettirdi. Karamanı Nişancı Mehmet Paşa buna daha da çok . .•.•.z.ııııı
yevmiyesi düşürülerek bir başka Medreseye tayin etmiştir.
Alaaddin Ali Çelebi Müderrislikten istifa ederek, Şeyh ıvı.mmıuuuıu.
hizmetine girmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, Maltepe ile Gebze arasında Tekfur Çayırında
zehirlenerek şehit edilince, Karamanı Nişancı Mehmet Paşa da· konağında
yeniçeriler tarafından öldürüldü. Şeyh Vefa hemşerisi olan Karamanı nişancı Paşa
ile de dosttu. Yine Konya Valisi olan şehzade Cem'in Sultan olmasını istiyordu.
II. Beyazıd Padişah oldu. Şeyh Vefa ve O'nun dostlarını dolayısıyla Molla
\ Alaaddin Ali'yi sevmiyordu.
Sultan II.Beyazıt, Alaaddin Ali Çelebi'yi rüyasında gördü, kendisini davet
etti. Alaaddin Ali Çelebi bu davete icabet etmedi. Sultan Alaaddin, Ali.Çelebi'yi
önce Bursa kaplıca medresesine müderris, yine cebren Amasya Müftülüğü'ne
tayin etti. Kısa bir süre sonra terkak Bursa kaplıca müderrisliği'ne, oradan Bursa
Sultan Murat Medresesi müderrisliğine nakledildi. Bu nakillerden bıkan Alaaddin
Ali Çelebi müderrislikten istifa ederek, Amasya'ya amcasının oğlu Şeyh Mehmet
Cemali'nin yanına gitti. Amasya'da Beyazıd Medresesini yaptıran Sultan II.
Beyazıd, Çelebi'yi buraya müderris yaptı. Amasya müftülüğü'de verdi.
Sultan II. Beyazıd'ın oğlu şehzade Ahmet, Amasya Valisi'ydi. Oğlu
Şehzade Murat'm sünnet düğününe Alaaddin Ali Çelebi'de davet etti. Davette,
Çelebi'ye fazla rağbet ve hürmet göstermediler. Alaaddin Ali Çelebi bu duruma
üzüldü. Hem müderrisliği, hem de müftülüğü bırakarak İstanbul'a geldi.
II.Beyazıd, Alaaddin Ali Çelebi'yi azletti. Çelebi altı ay boşta kaldı. Bu sırada
Padişah rüyasında yine Alaaddin Ali Çelebi'yi gördü. Çelebi Padişahın rüyasını
olduğu gibi yazarak Sultan'a gönderdi. Sultan durumu vezirlerine anlattı,
Çelebi'nin mektubunu gösterdi, derhal bir emir vererek İstanbul' da bir
müderrislik açtırdı. Çelebi, açılan bu müderrisliğe atandı. Bu makam Amasya
müftülüğü mertebesinde olmadığından nezaketen kabul etti. Vezirler, durumu
Padişah'a anlattılar. II. Beyazıd, Fatih medresesinde bir müderrislik açarak,
Alaaddin Ali Çelebi'yi burada uzun yıllar müderrislik yaptı. Pek çok talebe
yetiştirdi.
Hac niyetiyle Mısır'a gitti. O yıl çıkan kargaşalıklar sebebiyle Mekke'ye
gidemedi; o sırada Şeyh-ül-islam

Efdalzade Mevlana Harnidüddin ölmüştür.

Sultan II. Beyazıd bu makarna, Mısır' da bulunan Alaaddin Ali Çelebi'yi getirdi.
Aynı zamanda İstanbul Beyazıd medresesi müderrisliğine de getirdi.
II. Beyazıd'ın ölümü üzerine (1512) Yavuz Sultan Selim tahta geçti.
Alaaddin Ali Çelebi , Yavuz Sultan Selim'e de Şeyh-ül-islam'Iık yapmıştır.
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Yavuz gibi celalli, devlet işlerinde verdiği kararlarla kimseyi müdahale
ettirmeyen, hele hele saltanat işlerinde karşısında kimsenin tek kelime edemediği
bir padişah karşısında, devletadamı terbiyesi dairesinde hiç çekinmeden
bildiklerini söylemekten imtina etmemiştir. ... Şeyh-ül-İslam'lık makamım
ilgilendiren, Uhrevi ve dünyevi meselelerde Padişah'ı aydınlatmış, birçok hatalı
kararlarının uygulanmasını önlemiştir.
Alaaddin Ali Çelebi, evinin penceresinden bir zembil sarkıtır. Halk
sorunlarım yazar bu zembile koyardı. Ali Çelebi, bu soruların cevabım aynı
kağıda yazar, zembille sarkıtırdı. Bu sebeple tarihte ve halk arasında Şeyh-ül
İslam Zembilli Ali Cemali Efendi diye nam bulmuştur.
Kanuni Sultan Süleyman Padişah olunca, 1520'de babasının Şeyh-ül-İslam"ı
Zembbilli Ali Cemali Efendi'yi yerinde bıraktı. Zembilli Ali Cemali Efendi
(1525-1526) da ölünceye kadar üç Padişah'a 24 yıl Şeyh-ül-İslam'lık yapmıştır.
Zembilli Ali Cemali Efendi'nin Eserleri:
El-Muhtarat-ül-Fetava
Muhtasar-ül-Hidayi
Risalet'ün fi Hakk-id-deveran
Adap-ül-evsiya

Vehbi Bey(Çorakcı):
Aksaray'ın

Paşacık Mahallesi'nde

1875'te

doğmuştur. Babası Ali

Buçuk.zadeHacı Hasan Efendi'dir. Tahsilini Aksaray'da Ceddiye Medresesinde
tamamladı. Hususi bir tahsilde gören Vehbi Bey, Aksaray'ın köklü ve soylu
ailelerinden birine mensuptur.
Bu aileden Hacı Hasan Efendi ile kardeşi Hacı Efendi, barutun hammaddesi
olan güherçile için hükümetten bu ocakları işltetme imtiyazı almışlardır.
Kalhaneleri

işletenlere

"Çorakçı"

denildiğinden

bu

aile

(Çorakçılar,

çorakçızade)'ler diye anılmışlardır.
Vehbi Bey, kendisini çevresinesevdirmiştir. Ticaret hayatına atıldı.
Aksaray' da uzun yıllar belediye başkan vekilliği, Reji(Tekel) Müdürlüğü yapmış,
· fakat ticaret hayatını devam ettirmiştir. Azmi ve çalışkanlığı sayesinde
Aksaray' da ticaret muhitinde kendisini kabul ettirmiş ve büyük bir servetin sahibi
olmuştur.
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Vehbi Bey, İstiklal Harbi sırasında birinci dönem Niğde Millet Vekili, ikinci
dönem Aksaray Millet Vekili olarak Büyük Millet Meclisinde bulundu.
Mecliste büyük bir itibar kazanmıştır. Sözü dinlenen bir mebus olmuştur.
Çok kuvvetli ve isabetli görüş sahibiydi. Meclisten çıkan 1336 tarih ve 40 sayılı
kanunla, Aksaray kazasını, mustakil Aksaray sancağı olarak teşkilatlandırmıştır.
İstiklal

Harbi sonrası, Uluırmak'tan elektirik enerjisi elde edilmesini

sağlayarak ülkemizin elektirikle aydınlatılan dördüncü şehri Aksaray olmuştur.
Yine ülkemizin ilk sanayi kuruluşlaarından olan Azm-i Milli Türk A.Ş'nin (Un
fabrikası) 1924 yılında temeli atılmış ve l926'da. faaliyete geçilmiştir. Yine
Aksaray' da Metelik Bankası'nı kurmuştur.
1928'den itibaren ticari faaliyetlerini İstanbul ve Kars'a yaymıştır.
01.02.1932 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve Maçka Mezarlığına
gömülmüştür.
Vehbi Bey yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibidir.

Piri Mehmet Paşa
Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Aksaray'da doğmuş, tahsilini
burada yapmıştır. Baba tarafından büyük İslam ve Türk alimi Cemal-üd-din
Mehmet Aksarayi'ye, ana tarafından, Karamanoğulları müderris ve müftülerinden
Hamzatüddin (Mevlana Hamza) 'ya dayanır. Babası Muhiddin Mehmet Çelebi,
annesi Sitti Ayişe Hatun' dur.
Tahsilinin bir kısmını Aksaray' da yapan Piri Mehmet Paşa, babası ile
beraber o devrin diğer büyük ilim ve irfan yurdu olan Amasya'ya gitmiştir.
Zembilli Ali Cemali Efendi, II. Beyezıt'ın 1486'da yaptırdığı medresede müderris
idi. Ali Cemali Efendi, Piri Mehmet Paşa'nın amcasıydı. Ali Cemali Efendi, aynı
zamanda Amasya müftüsüydü. Piri Mehmet'in babası Muhiddin Mehmet Çelebi,
medresenin camii vaizi ve kürsü şeyhiydi. 1490-1491'de ölen Amasya kadısının
yerine naibi olan Muhiddin Mehmet Çelebi atandı. Piri Mehmet Paşa da mahkeme
katibi, bir süre sonra da başkatibi oldu.
Piri Mehmet Paşa'nın İstanbul'a ne zaman geldiği kesin olarak tespit
edilememiştir. Piri Mehmet Paşa Amasya'da iken Seyyid Ömer Efendi'nin kızı
Fatma Hanım'Ia evlenmiştir. II. Beyazıt padişah olunca (1481) Amasya'dan
çevresinde bulunan sevdiklerini bu esnada Seyyid Ömer Efendiyi de İstanbul'a
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getirtti. Seyyid Ömer Efendi,1495'den
Mehmet

Paşa'yı

da İstanbul'a

sonra hem dünürünü hem de damadı Piri

getirtti.

Muhiddin

Mehmet

Çelebi,

1502'de

camiinin ilk vaazlığına tayin edildi.
Piri Mehmet Çelebi, akli ve nakli ilimlerle büyük bir inkişaf göstermiştir.
İstanbul'da

kadılık

yaptığı

kaynaklarda

zikredilir.

Sofya, Galata ve Silivri

kadılıklarında bulunmuştur.
Galata kadılığından sonra Fatih'in imarethanesinin mütevelliği verilmiştir.
II. Beyazıt'ın son yıllarında defterdarlık makamına getirilmiştir.
Yavuz Sultan Selim'in ilk yıllarında Rumeli Deftanydı. Yavuz'un Çalddıran
Seferi sırasında Başdefterdarlığa

getirildi. Aynı zamanda üçüncü vezirliğe terfi

ettirildi. Savaş öncesi Yavuz, topladığı meclise görüş sordu. Piri Mehmet Paşa;
ordu içerisinde şiilerin bulunabileceğini,

orduyu ifsat edeceğini belirterek, derhal

savaşılması görüşünü ileri sürdü. Yavuz, bu görüş karşısında Paşa'yı taktir. etti.
Savaş sonunda Piri Mehmet Paşa'nın itibarı daha da arttı.
Piri Mehmet Paşa, Osmanlı donanmasının daha kuvvetlenmesi için Haliç'te
bir tersane kurulması fikrini Yavuz'a açıkladı. Yavuz, Fatih'in Haliç'te kurduğu
tersanenin yanına da büyük bir tersane yaptırdı. Osmanlı donanması bu şekilde,
Venedik ve İspanya donanmalarından güçlü hale geldi.
Yavuz, 1515'de

Mısır seferine çıkarken Piri Mehmet Paşa'yı

İstanbul

muhafızlığına tayin etti. Mısır seferi dönüşü veziriazam Yunus Paşa'nın

id.anı

edilmesi üzerine sadaret makamı dört ayı geçen bir süre boş kaldı. Piri· Mehmet
Paşa, 1518' de Şam' a çağrıldı. Burada veziriazamlığa tayin edildi.
1520 yılının Eylül ayında Yavuz Sultan Selim, vefat edince yerine oğlu
Kanuni Sultan Süleyman tahta geçti. Kanuni'nin Belgrat seferine katıldı.
Rados kuşatmasında da bulundu. Rodos seferi sırasında Serdarlığa ikinci
vezir Damat Mustafa Paşa tayin edildi. Piri Mehmet Paşa'ya da kalenin sağ
tarafını sarma vazifesi verilmişti.

Rodas

1522'de

alındı. Paşa bu tarihte 58

yaşlarındaydı. 1523 yılının Haziran ayında Veziriazamlıktan azledildi.
Kanuni, Piri Mehmet Paşa'ya büyük saygı duyardı. O huzura girdiği zaman
ayağa kalkardı. Ancak dönmeler lobisinden olan Fenk İbrahim Paşa, Hain Ahmet
Paşaların iftira etkinlikleri sebebiyle Piri Mehmet Paşa, Yavuz ve Kanuni'ye 5 yıl
ve 5 ay veziriazamlık yapmıştır.
Piri Mehmet Paşa 1532'de zehirlenerek şehit edilmiştir.
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Cemal·üd·din MuhaınrnetAf<sarayi
Cemalüddin

Muhammet

Aksarayi,

neseb itibarı ile büyük İslam alimi

Muhammet Fakruddin Razi'ye dayanır. Ne zaman doğduğu tespit edilmemiştir.
İlk tahsilini Aksaray'da

yapmış, Amasya'ya

gelerek hemşerisi Fak:ruddin İlyas

Rumi'den ders almıştır. Hacı Şahgeldi Paşa ile ders arkadaşıydı. Nitekim Hacı
Şahgeldi

Paşa, Amasya
':--.

Emiri
.

.

olmuştur.
.

Arkadaşı
.

Cemaleddin

s

Muhammet
,·

'--"'

Ak:sarayi'yi de Amasya kadılığına ve Dar-ül-ilim Müderrisliğine getirdi. 1367''de
de Amasya kadısı ölünce Aksarayi, Amasya Emirliği Kadıaskerliğine getirildi.
Şahgeldi Paşa ile .Kadı Burhaneddin'in arası açıktı. Şahgeldi Paşa, savaş
meclisini topladı. Savaş kararı alınmasını, ancak herşeyin gizli kalmasını istedi.
Çünkü Kadı Burhaneddin'in çok kuvvetli bir haber alma teşkilatı vardı.
Nitekim mecliste muhalif olanlara birer mektup yazarak, bunu da Şahgeldi
Paşa'nın adamlarından Davettar Ahmet Bey'in eline geçmesini sağladı. Başlarına
bir şey geleceğini anlayan Cemaleddin Muhammet Aksarayi ve Hasan Çelebi,
Konya'ya

hakim bulunan Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey' e sığındılar.

Karamanoğlu Halil Beyzade Alaeddin Bey, Cemaluddin Muhammet Aksarayi'yi
Konya kadılığına tayin etti.
Cemaluddin Muhammet Aksarayi, Konya kadılığında memleketi olan
Aksaray'a geldi. Zincirli Medresesi Müderrisliğine tayin edildi. Cemaluddin
Muhammet Aksarayi, evinden medreseye atla gelirdi. Atla gelirken bir gruba ders
verirdi. Hunlara "Meşaiyyün" derlerdi. Bir de medresede revaklarda oturarak ders
verirdi. Burada ders alanlara "Revakıyyun" denilirdi. Asıl talebeler, medresenin
dershanelerinde ders alırlardı.
Cemaluddin Muhammet Aksarayi ölünceye kadar Zincirli Medresesinde
müderrislik yapmıştır. 1389'da ölmüştür. Ervah Kabristanındaki zaviyesinin
önüne defnedilmiştir.
Cemaluddin Muhammet Aksarayi, büyük Türk- İslam alimidir. Tıb, lügat
dallarında olduğu gibi elini ilimlerde de çok iyi yetiştirmiştir. Bugün İstanbul
Kütüphanelerinde bulunan eserleri şunlardır:
İzah Şerhi
Telhis Şerhi
Tasavvuftan Şerh-i Innalahe halaka Ademe ala suretihi.
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Hadis-i Erbain (Kırk Hadis)
Mecme-ül Bahreyn Haşiyesi
Mülteka Haşiyesi
Hall-ül-mucez (Mucez-ül-kanun Şerhi)
Şerh-i lügab Keşf-ül-ırab
Ahlak-i Cemali
Risaletün fi cevaz-id-devr-i v-es-sema
El-Keşşaf Haşiyeleri
El-Gayet-ül-kusva Şerhi
Şerh-i Müşkilat-il-Kur'an-ı

Kerim ve Şerh-i Müşkilat-i Ehadis

Kitab ü Esilet-i v-el-Ecvibe
Haşiye al-el Beyzavi
Tekmile-i Tefsiri Semerkandi
Şerh-i Telbis
Nüzhet-ül-ervah fi keşfi ebyat-i Evhat-üd-din ve baz-üs-sufiyye

Sadi Uluırmak
1925 yılında Aksaray'da

doğmuştur. Babası emekli hakim Avukat Bekir

Sıtkı Bey, annesi Hasibe Hanım'dır. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda ortaokulu
Aksaray'da

bitirdikten

sonra 1942'de Konya Lisesi'nden

"Pekiyi" derece ile

mezun olmuştur.
Siyasal Bilgiler Fakültesini

bitirdikten

sonra, Maliye Bakanlığı

Stajyer

memurluğuna atanarak Devlet memuriyetine girdi. 1948'de askere gitti. 1949'da
yedek Teğmen rütbesi ile terhis oldu. Seyhan (Adana) Defterdarlığı, gelir kontrol
memurluğuna, ardından Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi
Birinci Mümeyyizliğine,

1950'de aynı yer şefliğine,

1951 'de Raportörlüğüne,

1952' de Ankara Muvazzaf itiraz komisyonu Raportörlüğüne,

1953 'de Gelirler

Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcılığına tayin edildi.
1956' da Aksaray Belediye Başkanlığına

seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilali

üzerine görevinden alındı. Ankara Hukuk Fakültesi fark derslerini.verip,..se:rtifika
alıp, stajını bitirdikten sonra Aksaray'da serbest avukat olarak çalışmaya :b.ışl€1,cl.ı.
Azmi Milli Türk A.Ş.

Yönetim Kurulu üyeliği ve Aksaray.Lisesi fe}şefe

öğretmenliği de yaptı.
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1963'de D.S.İ. Konya Dördüncü Bölge Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve
Başkan Yardımcılığına getirildi. Konya Süt Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği de
yaptı. 1964'de evlendi. Sacid ve Serap adlı iki çocuğu vardır.
1979 yılında vefat eden Uluırınak; · Belediye Başkanlığı, Hukukculuğu ve
yöneticiliği yanında güçlü bir şairdir. Kendi ifadesi ile amatör olmasına rağmen,
İsmail Hakkı Başerdem'in ifadesi ile kuvvetli bir kalemi, duygu ve hasret yüklü
mısraları vardır. Sadi Uluırmak'ın ''Uluırmak'tan Hasan Dağı'na" adlı bir kitabı
vardır. Buradaki şirleri tamamen Aksaray, Aksaray kültürü, il olma hasreti ile
yüklüdür. O'nun il olma konusundaki şiirlerinden biri olan "Ne zaman" başlıklı
şiirinde bunu şöyle ifade ediyor:
Ne zaman şehrimize devlet kuşu konacak?
Şirin memleketimiz Aksaray il olacak?
Müktesep ve müsellem hak yerini bulacak?

Yazık ki geçen zaman gelmiyor geriye tuu..
Aldırma, boş versene, hepsi olur dünya bu.
Hamid-üd-din Hamit (Somuncu J3;ıpıı}
Şeyh Hamidüddin Hamit-i Veli, Şeyh Hamidüddin-i Aksarayi, Somuncu
Baba diye de anılır. Hacı Bayram Veli'nin mürşididir. Babasının adı Musa'dır.
Kayseri'de doğmuş olma ihtimali vardır. Tasavvuf ilmini Şam'da Zaviye-i
Beyazidiye'de tahsil etmiş, Bursa'ya yerleşmiştir.
Bursa'da, Somuncu Baba (Hamit Efendi) Mescidi'nin yanındaki fırında
ekmek pişirir. Bunu halka, onların ihtiyacı kadarını satar, geçimini temin eder. Bu
sebeple halk arasında "Somuncu Baba" diye anılır. Mertebesini ve veliliğini
kimse bilmez, ancak Yıldırım Beyazıt, Ulu Cami'yi yaptırdıktan sonra, Emir
Sultan'dan açılışında Cuma hutbesini okumasını ve namazı kıldırmasını ister.
Emir Sultan, "Hünkarım Gavsı'azam şehrimizdedir. O varken bize münasip
düşmez" der ve Şeyh Hamid-i Veli'nin varlığını Sultana açıklar.
Şeyh Hamid-i Veli, o gün Cuma Hutbesini okur. Namaz sonrası cemaat elini
öpmek için kapıda beklerken, O dört kapıdan birden çıkarak, bütün cemaatin
gönlünü hoş eder. Ancak o günden sonra Bursa'da duramaz ve Aksaray'a gelir.
Burada 1413'de vefat eder. Türbesi Ervah Kabristanı'ndadır.
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Şeyh Hamidüddin-i Veli, büyük bir tasavvufi vaiz, ergin ve alimdir. Zahiri
ve Batini ilimleri almıştır. Şam' da Zahiri ilimleri tahsil. etmişz. Tebriz' de Hoca
Alaaddin'den

Batini ilimleri

hutbede Fatiha Suresi'nirı

okumuştur.

.Ulu Camiitnin

tefsirini yapmış, buvkonuda

açıhşmdas.ckuduğu
Molla Feratirye

ders

vermiştir. Molla Ferari'nin Fatiha tefsirleri.bugün dahi.okunmaktadır.

Yusuf-i Hakiki Baba
Şeyh Hamidüddin-i

Hamit Veli (Somuncu

Baba, Ekmekçi

KocaVtjfü

oğludur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin değildir. Tahminen 1486'da
öldüğü ve o vakit 102 yaşlarında olduğu düşünülürse

1383'de doğması lazım

gelir. Ancak bu kesin değildir.

Yusuf Hakiki Baba, İslam terbiyesi üzerine hem din hem de dünya ilimlerini
mükemmel bir tarzda tahsil etmiştir. Aksaray ve Konya Medreselerinde okumuş,
babasının halifesi Şeyh Hacı Bayram-ı Veli'den tarikat icazeti almıştır.
Babasının Şeyhi olduğu Melik Mahmut Gazi Hankah'ma, babasından sonra
Şeyh olmuştur. Evhaddüddin ve Şeyh Safi adında bir oğlu vardır.
Yusuf-i Hakiki Baba'nın:

Hakikiname, Muhabbetname

ve Metali-ül-iman

adlı manzum eserleri vardır.
Aksaray'ın

Osmanlılara geçmesinden

yuvası olma özelliğini kaybetmesine
Karamanoğullanna
1486'da

sonra eski ihtişamın, ilim ve irfan

üzülür. Bu sebeple Osmanlılardan

ziyade

meyillidir.

103 yaşındayken

öldü. Şeyh Hamit Mahallesinde

kendi adıyla

anılan, darphane adı verilen Melik Mahmut Gazi Hankah'unu karşısındaki Yusuf
Hakiki Baba Mescidindeki türbesinde gömülüdür.

Kerim-üd-din Mahmut Ak~§r!!.Y!
Tarihimizin

ve tarihi

kaynaklarımızın

tam

manasıyla

incelenmediği,

kütüphanelerde raflarda tozlar arasında beklediği için, diğer büyük ilim, tasavvuf,
tarikat, din, devlet adamlarımızın olduğu gibi Kerimüddin Mahmut'un da doğum
tarihi. kesin olarak . . belli

değilq.ir.. Kendiyazd:ı.ğı.Musameretül

•.. Ahyar

ve

Musayeretül Ahyar-adlı. eseri.ndt!rq.e. bir bilgLyok gibidir"· Sultan· II. Keyhüsrev' in

ölümünden

sonra

Selçuklu

divanında

bulunmuştur.

O

sıralarda

20-25

yaşlarındadır. Olayların çoğunu bizzat yaşamış, görmüş, şahit olmuştur.
Eserinde, Moğolları över gibi olmasına rağmen, Anadolu'nunve Aksaray'ın
o günkü şartları düşünülürse bu normaldir. Çünkü Anadolu'da devlet yoktur.
Artık Selçuklu Devleti Moğollann= elindedir. Sultanlar ve Devlet)·adamları
tamamen

Moğolların

iradesiyle •.· · hareket

etmektedir.

Moğol .. komutanlar

bulundukları yerlerde adeta birer baş belasıdır. Böylesine vahim bir ortamda
böylesine bir dil ve ifade kullanmak mecburidir. Kerimüddin Mahmut, Hatıroğlu
Şerafettin ayaklanmasına katılmış,· Moğol belasının defi için çalışmıştır. Ancak
her asırda olduğu gibi o günlerde de vatan hainleri vardır. Onların teşvikleri ve
ihaneti ile bu ayaklanma hakim kalır. Aksaray' da Moğolların zulmü başlar.
Kerimüddin Mahmut, Moğollar tarafından, ölülerin ve giysilerin yazılmasına
memur edilir. Kayıtlara göre altı bin Aksaraylı öldürülmüş ve esir edilmiştir.
Bu olaydan sonra, Abaka Han'm emriyle, İlhanlı hazinesine mahsus İncü
(Malikane vergisi) ve Ikta'ların idaresine memur edilir.
Dört yıl sonra Sultan II. Gıyaseddin Mesut tarafından saltanat naipliğine
tayin edilen Mücirüddin Emir Şah'ın maiyetine girmiştir.
Mücirüddin Emir Şah ve İzzüddin beylerbeyinin sahip Fahrettin Ali'nin
Moğol askerlerinin masraflara karşı gelmesi üzerine, Argun Han'ın huzuruna
gittiler. 1288'de Mücirüddin'in, Argun Han'ın teveccülüne mashar olması üzerine
Anadolu'ya döndüler.
Moğolların yanında, birçok olaya ve zulümlere şahit olan Kerümiddin
Mahmut, Sultan Hanında meydana gelen olaylar, Ali Paşa'nın Şehitoğlu ile
mücadelesinde sahip olduğu Selime Kalesi'nde, Moğolların büyük zulümlerine
uğramıştır. Bunun yanında Moğolların Anadolu'daki "Selçuklu ülkesi vakıflar
nazırlığı"na tayin edilmiştir.
"Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi" adlı eseri 1943 yılında Nuri Gençosman
ve Ferudun Nafiz Uzluk, 1944 yılında da Prof. Osman Turan tarafından Latin
harfleriyle ilim alemine kazandırılmıştır.

Prof. Dr. Kemal Tahir G-lİI'soy
1913 yılında Aksaray'da doğmuştur. Babası Aksaray Vilayeti Emekli Nüfus
müdürlerinden Tahir Gürsoy, annesi Aksaray Müftülerinden İbrahim Perek kızı

Mevhibe Gürsoy'dur. 1929 yılında Aksaray Ortaokulu'nu ikbal eden Kemal Tahir
Gürsoy, 1932 yılında Ankara Erkek Lisesi'ni, 1935 yılında Ankara Hukuk
Fakültesi'ni ikbal eyledikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı. tarafından öğrenimini
tamamlamak üzere Brüksel'e gönderilnıişve Brüksel Üniversitesi'nde "Hukuk
Doktoru" unvanını ihraz ederek· 1939 yılında yurda dönmüş, 1939-1945 yıllan
arasında Maliye Bakanlığı'nda muhtelif.görevlerde bulunduktan sonra ve bu arada
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi asistanlığına atanmış, 1948 yılında üniversiteler arası doçentlik
sınavına Medeni Hukuk dalından katılmak suretiyle Doçent unvanını almıştır. O
yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk eylemi doçentliğine
atanmış, 1955 yılında da gerekli çalışma ve sınavlardan sonra Üniversitece
Profesörlüğe yükseltilmiş, aynı Fakültenin Medeni Hukuk Profesörlüğüne
atanmıştır. Bu Fakültenin Medeni Hukuk.Kürsüsü Başkanlığınıyapilllştır.
Muhtelif tarihlerde Fakülte yönetim.kurulunda, üniversite senato üyeliğinde
bulunmuştur.
Kemal Tahir Gürsoy, 1951-1952 yılları arasında Frankfurt, 1964-1965
yılları arasında Berlin

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir doçent ve

profesör olarak bulunmuş ve ayrıca ilmi çalışmalar yapmış, bundan başka gerek
memleket içinde gerek ise yurt dışında yapılan ilmi kongrelere faal surette
katılmıştır. Kemal Gürsoy, Fransızca ve Almanca dillerine vakıftır. Medeni
Hukuk ile ilgili konular üzerinde ilmi çalışmaları ve yayınlan mevcuttur.
Başlıca yayınları şunlardır:
Türk Eşya Hukuku'ndaTapu sicili ve zilyetlik, Türk Borçlar Hukuku-Genel
Hükümler, Bankacılara Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Bilgisi, ölüme bağlı
tasarruflarda Şart ve Mwcellefiyet,Hususi Hukukta Clausula Rebus sie Standibus ,
Muayyen Mal Vasiyeti, Miras Sebebi ile İstihkak Davası, İsviçre Hukuku'nda
Trafik Kazalarından Doğan Zararlardan Sorumluluk, Yatırım Fonlarının Hukuki
Yapısı adlı telif eserlerinden başka Fransız Medeni Kanununun 1804 yılından beri
yorumlanması, İsviçre Hukuku'nda Sebepsiz Zenginleşme adli tercüme eserleri ve
bunların dışında Ankara Hukuk Fakültesi dergisinde yayınlanmış 20'ye yakın
araştırma ve inceleme yayınları mevcuttur.
Kemal Gürsoy, birisi kız, ikisi erkek olmak üzere üç evlat babasıdır.
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Diğer Ünlü. Kişileı:
Yukarıdaki
yüzlercesini

sayfalarda kısaca

hayatlarım

eklemek mümkündür. Bunları

yazdığınnz

ünlü

kişilere

isim olarak şöyle sıralayabiliriz:

Abdurrahman (Tefsirci); Abdunahmae; (Bilghı)~ Ahmet Huteni (Niğde kad:tst ve
tarihçi), Arslan Derin, (Şair), Aşık Molla. (Mehmet Akça), Hacı. Murat Coşkun
(Şair), Pir Şammas; (Mö:slfüY.taıtahnn:ş bicpapaz;. Seyit· Battal.: Gazi' rıin arkadaşı),.
Cemal Halife İshak-ı Kararnani (Pir Mehmet Paşa' nm .amcası.müellif, hattat ve
ergin), Cemaleddie, Hamaş (Er.g.lı'r;. m(j:iye sahibi, Şeyh)~. Ceımleddirr İhralıim İbn,.,
İlyas El-Aksarayi. (Bilgin), . . Derviş Taptıık. (Zaviye sahibi bir derviş), Ebıızziya

Tevfik (Edip ve gazeteci), Haer Ali P.aşa:. (Salm.«

n_ Abdullıamif

hayır sahibi), Emir Hasan . (Danişment Gazinin.amcası..Hasan

i:rı Serkıni:11:' r ve

Dağı.' na adını veren

büyük Türk), Emhıüddin~i Aksara:şi fMtirır Şeyh,.ül İsla:.mr)~. Fazeyl Çelebi (
Zembilli Ali Cemali. Efendi'nin. oğlu), . Hacı Şahgeldi, "Paş.a(Amasya. Emiri. ve.
Cemaleddin

Aksarayit nh:ı: ta.leb~r)t Haınza· Fa:kH:t (Ş.eyct

"(te,

mürş:tt);. Mehmet

Çelebi- Çelebi Halife (Şeyh,. bilgin. ve halife), Mehmet Hamzakadı, (Tarihçi ve
koleksiyoncu),

Melik. Ar&rar.,. Bey' (Aksa-ıay· Beyi Mevlıı:rra: Sa' d:iyy~i Aksarayi

(Bilgin), Mir Mehmet Paşa-Piri. Halife. (. Sadrazam Piri Mehmet Paşa: run. oğlıı,
Baf Sancak. Beyi)" Mnhamntet

~irp

{Meiel}H),,.. Mardcrddixıı. Pervane:

Bey,.

Seyfüddin Muhammet. Fergani (Büyük şair ve edip), Ş.eyyid. Şerif\"i Cürcani
(l\-füellif ve bilgin),. llbeydi (Şaıir; ~p.;.kaı:ktı."1:e h'-at.tmr)c.

XVI. KÜLTÜRELDEGİŞMELER

Aksaray, yapılan arkeolojik:. ka:n ;q:e iıııu::e\~melfe11clte.ıı eMe- edilen hHgH.ere
göre tarihin.ilk.çağlarından

. bu yana. iskana ve çeşitli kavimlerin işgaline .. uğramış.

bir merkezdir: Tari.lı öncesi çırığlMdi:t ik sı.tre.tdrurıı içinde ','le·

Çffll'ITT!f

rUen:le, yap-rlan

tarihi araştırmalar. kültürel. ilişkileri belgeleyen. yazılı belgelere de. rastlanmıştır.
Özellikle Konya {Çatal Höyfik;);. Karaman: {Cart Haısaıırf),. Niğde {Köşk. Hıl:'tyüık),.
Ankara (Polatlı); Eskişehir: (Yassı Höyük), Yozgat (A1işar), Kayseri. (Kaneş),
Çorum (Alaca.Höyük,. Hattuşaş),.gibi traıırm:kaııraştııt'Ilf~aı' we arkextıık~hlırkmlar ~pıl~t1
merkezlerde Aşıklı Höyük ve Acem. Höyükte yapılan arkeolojik kazılarda. elde

edilen belgeler ( av aletleri, çifü;i aletleri; 1ı1~olaır, ~mık. ve çömieldeı~;süsfı:
eşyaları, mühürler),.. bu merkezlerde. askeri; siyasi, ekonomik; ticari ilişkilerde.

bulunulmuş, bunun neticesi kübitıre1ı de~şvııteı~ır ı::!e meyu~aı.gelmiştir:
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Aksaray 'da ilk kültür merkezL M.. Ö . 8500'e. tari.blenen. Aş.ık.lt.Hö)!Ük'te

kurulmuştur: Buradaki ~\e1ti'ıre. t~m'iilfli'Itaış:s:~ıı; . ~~aıtı"l~ij ke~p:i'° çaı1ı£"tttııEıA~·u. y~p¥\dı.rjı,
tek tek iki ya da üç odalL oldıı1datt). duvarlatm kırmızr, san renkli. . .boyalaı:la.

sıvandığı, odalara duv~kli_

lı,Qş~\aıııd~t gmıimğ:iı,. ~iert< . ·~.· ·•. ~\aır~Jıı·

girildiği, odalara . ocak; bahç.elere.kubbeli fıruı .yapıldığı tespit edilmiştir.. Yine

burada evleri malıal\e\«: şek\iD',. nılm~evk©m. ;:ıe.~\1ıınıde~. e»1eıiıntd~k.~iti~
kare ya da pamuk plank yapıldığı görülmektedir.

Aşıklı Höyük'te.toplumsatbir

teşkilatlanma. vardır. lnsan\a:ır ~s.miı:,;a•'ki?miık.ve ~~\m~ı1cyapukim

araç

ve gereçleri çeşitli amaçlarla ( av, hasat, deritahaldaına, ağaç oyma; taş. delme vb,

) kullandıkları; koyun, keçi gibi haY'anlımnı. evici)\\eştin.'!rt:e: sarfltasuıda oldukları,.
Emmer buğdayım ektikleri, hatta.bir kadın kafatasında beyin ameliyatı yaptıkları
ortaya çıkmıştır. Aşrkb..Hb:,uk ın~t@lffi1'!.awf.a~1ım:1'.i\ii.2 Gölü. çevresiade b'ttltimt~

diğer insanlarla değiş, tokuş. yaparak tuz ihtiyaçlarım temin ettiklerini, ticaret
hayatım baş.latttklarr,.burada: elde edi\fflbu\gını\aıır~iki bia. yık sans Çat.al Höyük' te
rastlandığı. tespit edilmiştir. Yine Niğde Çiftlik Melendiz çevresi kültürüyle
çağdaş olduğu.anlaşd.m$.ffid~:

Acem Höyük kazılarında. Hitit ve Asur kültürleri mevcuttur. Buradaki
evlerde temellerde taş ku\~\tıiıJŞ,,. ~a:da,.daı. ~-

lrefpiç knUau:d~mc

Duvarlarda kırmızı ve krem rengi ile iki rengin kanşımr ebru bir renk
kullanılmıştır. Aşıkh

Höyöıl( ter lrrt'ıt~it\~'bi'lt'.: ın,ıı,ai~ı-eclı"€; ı:rar&tl:aı:ıwıık~fli; .• ~~

Hö~lır

te.

büyük ve gelişmiş bir saray kalıntısı vardır: Acem Höyük'te ve Aş.ık Hö.yük?te
kalıntılar arasm:d:a. ~--~~~:

ım@.t.km1mıaı~ailllL· Acem H:öyiik ldil:mm:• damı

da gelişmiş Neolitik (M.ö~ . 3000-2000). · kül:tfuiidür ... Çanak, çömlekler· çarkta
yapılmakta ve sıralau.oıa\ı;;~ıc.· Yine,>saı:a:yda oow~m. lrımı.r mmki. burada As.ur
ticaret koloni kültürü ve yazısı varlığını.göstermektedir:_ Aşıklı Höyük'te insanlar

evlerin tabanlar.ma,. . bacakları kaımııi'Zf-; ielik: yatmlm~ş~ ya tek ya da. kan-keca
veya çocuk, anne birlikte gömülürken,

göınülmüştüc__ Aştklt Höyük: te. öın

Acem Höyük'te ölüler büyük küplerle

gi}iffll\l!li':

eltnm,. öle

m11tırası -~

hie •baJ2lt.

varlığına inancı ve sağlam. bir aile bayatı olduğunu göstermektedir: /A.C~
Höyük' te de odalarda. taş: ocakb'ıtrJr. ~dijf:. Acem Höydk kft\tfü:öıreül'.l AltŞarf}A.l~~~
Hö~kültürleriyle.benzedikleri.vardır:.
Asuılu tüccarların yanyı · get~\et>:~le bif\i~e: An•kıç
girmiştir. Orta Anacloln' ruı yer

amttfi.

Af(~my;

'\i::e Çe\'lfe&i ~·

t@bt çağ}~~

nu•r~etkil~kir:
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Hititlerden . ve Asurlardan . sonra Ak.saray ve çevresinde Erikler; . Lidyahlar,
Ukonyablar, M.edler ve· \l'ersle:ıL \ıa:~iıı:t'f! ııthtıı:n.ı:ı:,şlıaııriZlt,ır. lilı:& oo~em:}~ırd~1r kc.ııl~ka,a
mezarlar, Ihlara Vadisi' nde ve ç.evresinde . .görülmektedic Medler~ arrlınrl:anPers:ler

Anadolu'ya ve Aksaray f~e&~ae ke~ııt €'ıtiı£ııi1 i~~ıai!f.t1iWJt da ·gaiııı:cl!iıl~:: 0z:e\likle:
Y aprakhisar;

Selime,
İskender

Anaitis · mezhebini

ise bunlant't

baberleşt~~et

ve ateşperestliği

yaydılar., · • Bü;yük

politika.stııu. y'drnltoc Bugüia<,. Helvad,,,ere

yakınlarında Nora. (Viranş.ehir) o kültür varlığını hala . yaşamaktadır ..· Romalılar;.
ardından Bi7,anshlar. but yımeye \1;akim @ldırn.l!M. A.ırs:a.hıabisr Gar!!ffliır~ olan . şehri
mamur hale getirerek Arcalais adım verdi. Hz. İsa' run havarilerinden Sem Pal (
St. Paul) hıristiyanhğ;

Ürgiip, Göreme,. .\ksaraJ çevresimre de yaydı. Bizans

baskısından ve zulmünden kaçanlar kaya mağara evlere sığrndıiar .... Özellikle.Ihlara
Vadisi' nde

Güzelyurt' a, Beli.sırma:,... Sabnırr.a"' Yaprakh~mz çevresinde

kaya.lan

oyarak evler ve .kifiseler meydana getirdiler.
Emeviler ve Abbasiler zam.an100'(laı. İslatırım ([l,ırdmalırn 1:yanaı,. Heraldia' ya kadar
ilerlediler. Bu sırada Tyana' ya ağlı ohm .Aksaray da'İslam::kültürü: ile tanıştı.
26 Ağustos l 07 I Malazgirt Zafeıri ile: Atrııoo~ıını; g:Thııit Ak!a.t:aıy' clıa. kaıpı1~ı:.ııtııı
Türk'-İslam

ordulanna açtı. Bizans'm

elindeki

Kıbçarslan zamanında I. Haçlı: SefeırhıEit ~·· ~ne

şehir,
oıld{lf;

Selçuklu: Sultanı

II.

ll_ Kıbçar:sran: Archaleis:' i

alarak yaptırdığı bir saraydan dola.yt şehrin adını Aksaray · koydu. Selçuklular,
Aksaray' ı tam manasıyla

maıxK@ır hale g:et.iırdttle:ır. ll:uraya medrese,. Ruruciye,.

Zinciriye, Bermuniye; Muzafferiye gibi) kervansaraylar (Sultanlı.am, Ağızkarahan,
Mayhan, merkezde: Kıhçaıslai(i'. b.arırlL gibi¥ maylauı: fKılıı~slaI& sarayı) · camiler
(Eğri Minare Camii): köprüler·(Baş Köprü, Kızrlca. Köprü; Nakkaş. Köprü;
Meydan Köprüsü7 Debbağlauı: KID~sü) :. bedesteım\er,. ba.m.amla.ı:: (Ktbçarsla:ım
Hamamı) gibi. kültür eserleri bina etmişlerdir. Buralarda ağaç oyma işçiliği, taş
işçiliği şaheserlerine

rastları:ı:ak mümkwoo'fl ... B.imaırlıaue,.. dar:pha.ıte Selçuklular

kültür merkezleridir.
Selçukluların son zamanlannda
varlıklarının . çoğunluğunu

MoğoUantl

işgali,. hura\~rdaki

kültür

harap' etmiş; günümüze nlaşmasını engellemişlerdir:

M.oğolların Selçuklulru:ı ooadanı.\ kaıl~ıı.ı:111,r~ıt iıtıe: Kadı Durhaıned.diııı,. E.rtana B.eyliği
daha

ziyade

KaramanoğuUan.

Karamanoğullan,

Aksaray'

t

Aksaray

ve

çevresine

hakim

olmuşlardır:

he:me:ırt ifırıı.ruıocl!1:m tr(al\.e getimşleır ve Uhı Cami' yi

yapmışlardtr .
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Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlrlarm eline: geçen şehirler, Timnr'un
Ankara

Savaşı

sonras:ıc

ülke{y,i

Be:yttkhııre'

cl:aığtt~1ııng,'I"

ile

Aksa1,acy7,

Karamanoğullan.' nm payına düşmüştü, Fatih; Karaman Seferi sırasında Sadrazam
Yakım
.•(1'/lt,,ı,,,, ""'1~.,,-~,.,,,,.
;,,,, Q/tJ.:,tJ,~ıy.,·ı:.\·)
.,,,ı..,.,,,,,.,fa,...- . t,"'1r""«"k",,1,,,,,,
'"'""
u.~u.r Pa~,,..
. . ıta.. •-o-·,fc,,,.,
~- _:r.,,.,~,{.ı+~':""',~~~ıı.ç.ı..).
ı: ..•.. t.J.:Q:.,
,.,.ı.~"'u;,.rı;;.~ ..ll.f~,Si,,.j_\~.- 'T.;,~,ıc1,,,1,~~is"-""""''
~<)i,~).:;:,.~.~-~:t~ı>:s~.J,$-;;_\;~..
..•. ~
-~~ı:J.i,Ç,I.~.-,

Müslümanlaştırma

gibi

>

politikası doğrultusunda.Anadolu? daki diğer şehirlerde. olduğu:

Konya, Kara~~·•

A~aıı:a;y;?kıı1if, kıı yımzle:ıtıte aı:ilıeyk. İ;s,t;ııı.~::ııb:ıı.ııl?,a.. taşı1:ıııJ;şl;:ttı:..

Bugünkü Aksaray semtini ilimizden: gidenler kıırnıuşnır; Ancak bu göç sonrası
Aksaray adeta um.ıtul:mııış; t.re.e'$ki lt1ilie:mrı:iwıık t01tıııt"e.mırıı.f,eınık.ayt'le:tr:miış:tt:i. 1'aribi rivayetleı:e

göre, şehir öyle boş. kalnuşki.,.. Ktnl~'li~aıJr~ıkırıınh.a:.f· b~ntrtro\ooıı:şt~--

XVIL MASALLAR
I.HAYVAN MAS.ALMIH
A.Tilki İle Canavar

Bir varmış, bir yohmnşL Ca.u:a~aJt\a ~iı\\ıi &lı:ı~~ <ı:~\rotii,j\aııı:. 1'i\ki dimiş.. ki;
"Ben sana çohça bi öteberi getireyim yi; Sen hurda dur" dimiş; 'Eilki. gitmiş; İlkin
ı.:
· · et getıcmış.
· · üı:~a,1ı1ıc:
.n......t
• t
l
·
•
T"tt-·
.•
uı postgetırmıŞy
$ltı'fif., 0:rı,ııı ,ıırııı:m t:&~ıt~ g.et',li.ırnlil\tj. d;~~ı gebııyer,

o yiyormuş .• Sona tnskabağ; gelmiş. Tilkiye; Biz. de açık bize ne. getirecerr demiş.
Toskabaya da: "Sizin yiy~eğ.itmıi::a'ik getr.iii'ti!ıitıeır' cfı;e·m,İış:i. Oırıı\ıııı1{~" iil§i

ı,;:(tr

~t:tt tın-pil;f!.m~şı

gelmiş, yidirmiş; Tilki hepsinden fazla. yiyormuş. Ondan. sona tavuk dimiş ki:

"Yuhardan bi kamı.vıış h:ı,iyıoi.' dimifş;,. Ka1üı.W"6'@Ş;, traı~

qlek.iıve.ıı:1ııniiış;, "Sea lıeımirnn

ayağıma ayağını bağla, o yuharda çekerkerrben seni, çeıneririm; o aşağıya düşer"
dimiş. Karravuş tavuğu ç.ekiı:v:emiş;,. 1'€ınkabağ mıwul«~amt bedel gitmiş:, 1'oskabağ:
"Vah vah vah, oğlan vah. bende girdim, o da gitti" dimiş, Toskabağ çekememiş
tavuğu, onnar vahırdamada o\sutk Tilki diımiş, ki:. "Ben san dimedıim min Ben
getireyim de sen yi diyi, Nöürdtµıüz. şincİk gendinizi yidirdiniz" dirniş; Onnar. da:

"Sen yiyeceğine o yesin" dimişle;r ..
Tavuk İle Ördek

Ördeknen tavuk arhada:ş: oh~~:

.. 1'a~k dimiışi kk "Ab~l kıı:ş.: gfe'liııı't'..tt':c su.ya

· kb
· · ·>•b·r. çare.
· '' d.muş.
. · Od·
,ı:._· .ki
~ · ·b··.
gaçıyon, b eııı. alıp · ·gıid ece
_ una
· . . a oımış
. .:. "A. · yagına
. rıµ

bağla, ben de. ayağtma hağla.yayrı:aa:~- O

~Ş;

ge:li.ır.kıe:ntsu"ya:: ıııeui alıp, gaçaea.ı:ıi'c d.i:ırken.

gıış gelmiş, Basmış bunu galdırmrş .havaya. Eğce bi yükseldikten:.sonat ördek
bağırırmış, "Vah vah. emsali1ımengıltın.ş,oo'llltJ!tftlil'l\lill':ieSi sıe:n1:a.dan:giftlicınit' dimiş,
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2.ASIL HALK MASALLARI
A~ Akıllı Kardeşlev
Bi analık varmış, Çocukların babasına "Git çocuklarını azıt gel" dimiş:

Babalan çocukları aztıtıııt1iŞC, . Çoeo;klaımr. "1il~tıt şu:ırti:i:i!. ~J gH'Zmyıı:rıra:,-. ıtiıL·.. btiitd:·~, hi
durun" dimiş. Çocuklar: "Takır takır tahacık; bizi. a:ldataı:ı: . hal.:ıı:ı:cı:t<:''.. dirlerrniş:
• • l "A.~cep· L••
-1. ••
•
•
•
t.
·
• ·
•
•
t ..-ı
11<.opıı:,ııc tliıreııı,. yrl!ve· mı, gıtsıe:ı.<,,,. Çt'lf.'ifi ya.na;$Ji: y~e- ttJfü gıtae.ııtc
Çocu klıar gıtmış.,.et.
Köpek üren yire gitsek köpek bizi kapar. Çıra yanan yire gidelim gel bacım"
. . "Eb
. .c:. · aım
ı · m:u
· "" utrmşıetr.
.t.· • .t. · «c.
ı- · yavmı:aııı,tım
· · ı · ·-·" "11frBŞ,.
.ı· ·
. e b.ızt. mısane
uetıın.
dımış.
eviymiş orası. "Açmısınız yavrularım" dimiş. "Açılı. ehe" dimişlec
yiyeceksiniz?"

"Anam bize bitini. gav:o11ıarnJ11ır tlOO yiıdi:ififtrdit' diırnıişler.: Ehe

gavurmuş. Çocuklar : "Ebe biz susadık" dimişler; "Neynerr getireyim" di:ıııiş..
"Bize anam çinemen. su get.iıfrırdi?' di..ımıişlıeıt Çoe.ukl~

dev katniStıoolilil.s yiyeceğini

bilmişler. Dev gansı çocukları. torbanın . içine goymıış. Ondan snna çineerde; su
..ı.
h.ıç. O evın
. gactst çmeeır:ıa;e
.
..ı Slit gıı:1tı£«emrıt
.
..ı.· • • • •
·ı,1
•
C
1..1.
uıınırmu
ut_yt
ttJ1Illjfli e-v.0tJ.ueın1n!iiş;. '-,ıamıı.,ta:ır

torbanın içinden çıkıp içine. bi tana, bi horoz goymuşlar gaçmışlar, Ebe suyu
getirememiş, cam da sıkılmış;. Gdmiı.ş.: torha:yr tıidu:mmtş... "Ma. tmın.m gi;hi
beğerttiğim çil horozum gibi çrğırttığım" dimiş.. Çocuklarda yukarda. dinniyormuş
ebeyi. Baksaki torbadaldl:eri. ehe

yİ!yli!C~k.Ç.tıeuı.klair:

"Ehe bicz: bura.da:yth~' diı:ırnişletL

Ebe: "Gelin yavrularım su getirdim" dimiş .. Çocuklar da: "Getirdiğin... su. başına.
dökülsün ebe, sen bizi yiyecen''

ditmliifşleJr.. Ça~!ir.klar c.ırdiaıIB ç:t:b.tmlltşlar:.. Oı:ıdaınr s.ı::ı-tıa

zabanan köpek üren yire gitmişler; Anasıynan bahasını bulamamışlar Başka
yirlerde oynarlarmış . Gonşulaır ekmdr. ııişiirtcifieır yidetrmiş.
B. Yedi Kancık Babası
Bi varmış bi yohmuş. İki gard.eş \<arııtuı.ş:; Bh:itlıitı. yidi gızı~. diğeri:.ımi« üç oğla

varmış. Oğlan babası gız: babasına: "Yidi gancık. bahası, yidi, gancık. babası"
<lirmiş. Gızlar ötekilerden. bi kare gidelirn dimi:şler. Kare gitmişler.. Oğlan
babasının oğulları bi ganime. böcük börtü getirmişler: Gız bahasının gızlarr da. kar
itmişler, paraynan gelmişler .. Grz.bahas:tr"Haydin odaya gidefüırıt arhadaş?:' d.iın.iş,.
Odada insanlar var ya hani, gancık babası diyorlardı ya. Oğlana; "Aç bakalım
kazandığım" dimişler.. Omın baha:sım111:, kol~.

gaban.yı;:r YiiL Aşm.tşk, böcek:ler ı1rayt

alrvirmiş. Gurbağa, toshağr onnarr .goyınıış; gelmiş, öteki oğlanlara da dimişler;
" nç
il
.. "1'·.opta.n
' ' l '' . ı..uunu'' •ıyı•. }Jattatt
,. ' ..•
.!,'.' .• l
C'.
...1-.
og~ıun. sen d e" o· da
· dökı
o. muş..
tdro:tşt:r
. utz:
tı&
! ., "
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açıvirmiş gasayı dökmüş. "Hisap idin bahahm.: Ben kan iddim. onlar ideınedi"
dimiş
.. , .. ne tü
,.ı~,,, ·, 1,.,·,,ı;-:, ,,, yuzıMrte':
·: .,., , , ,,,,1c:'',',·· ~,,.,, •• " "c - . , t_ •.,.
,, -. ·-r~·r l . "T"'
u yuzııne;
il ..,,i,inın
i~;...,,Xf! n ıı.ıtyli
ttt;;;m,ı::t1Jt
H:l'!i.UL1,lrtU:~,!-1:.;İL
,:ı.~ rJOt1tf-· !)(]ra,a,

dıhmaz olduvA"''t=
G/:ı"'.J.;·,,«ıt'!t'1;"'1<•i•, .wı,,,r ıct,.,,,t;·f·g·. ~~.i.,ı.ıl.::/-~ı,,,,.r.-1"'•r.f_EA"li:qf;11\'ı,.,.."lı•?},fti,i!'r<';:'ı.,,,"'t
.
uu..,,.,. ="' .~.~""'-"''"·'"'"' ı::r"'· l!ı""'•-~- '""&" ~,-.. ~"".9't~"'"·"'"' o-"'"'"·~-"'"""'-·•·~""~"'"
..

~------u.,;.,

J

UÇÜNCÜ BÖLÜM
T,.ı\RİHSEL ,.rE ARKEOLOJİK DEGERLER

I. TARİHSEL B.ÖLGELER
Thl
. A .lr . . -ı;ı.; ı,-• , .. ,t,. "' . . •. ,ı,"-ı,,,. .
.t.. ara . ru.saray, . .[.lJ,.~şt.tyanrı:gııfü._1;,m,tt~

\lJ :· ...1,,.,, : ·. _ ,t., . r-: . ,.,, "l'lr' 1.• ,. ,ı:. ır, · A,,-.~.•.·,
.!;t.~c. .5cı1ı,~.~fl\ı;I.flifi', t'J1;'.b,,tı&,!(. ~~- <i.l;\;[( .ıı.J.ll:;:ı,ı~;Jilt'l,t

olmuştur. Kayserili Basilµ.s. ve Nazianzos.ltr Grego.rius gibi mezb:ep kumcr:ı:1art
A·• d..
··. Lt.~ bur~,-;\=, ,·,
• l
,!•
1',,i .. , ._
.. _ C1. ,· .,
•
.
• .,,J.,,.~
. , . t,...•
uor
uncu•• yuzyıı..wı,.
y:ettş;t:ı;J;~Ş,ı,ı\f.t:t;;1(if(,
1:i:ı!cli!t,ır ve
.:zlttırnye :,;1;s,1\ıe:tıı;ı:,,;1;1:~11
ayn
titr

manastır haya:tmm kurallarım bunlar tespit etmişlerdir; Böylece yunan ve Slav

·
• d ogmuştut.
~ . , -. M·, . JSlt
. . ve . e1,:,1ı11rıye
•
.,ıt~c: ı.... ·• ,, ı··
sıstemı
tt tatMttltet1ir:ıt
,..ı:ıll\tıı.5/'.. a:,.
kesmelerine

rağmen,., Basilırs ve Gregorius.'un

·ı.
ııte.

ı
•>~~n

·ı·
,ı~·ı . ·. ·
t~ışm.,ttıeif'i'.iil{t

rahipleri dünya ile ilişkilerini

kesmiyodardL Ru yeni anla~.şıt-ı yeı:i Bd.istr.ır,,:a)'.,.ii.
Gregorius, teslis inancına yeni bir i:zah getirerek Hz. İsa' nm T:anrılrğr
tarttşmas.u1da tznik top\atlltt~JJ:tK göıiftŞ}~:i=~tı~et ka:za;nd,tra:(lf.i\t ükit:let iılei::i s.trrdü.
Böylece, Hıristiyanlık tarihinde öncü bir aziz oldu. Gregori:us'un yetiştiği kayalık
bölge (Belisırma,

fulara,. Ge\veıd.) roana!iltt mlıuna;., tl'Jgtto~. k,aya;l:a.ıra oyula.n:

Kiliseler topluluğu haline geldi. Arap akınlarına. karşı; Hasan dağındaki müdafaa
kalelere karşı koyuııca,, bu kiliseler
ettirdiler.
Ihlara

Vadisindeki

yeryüzünde

eşine rastlanmayan

kayalar

fa.al. i:ha;det. t!.tl:ıatk.e,z:i ı:bı.ııru:l't:tl<\İitı:ım'K. t±e,ıa.t~

oyulnı:u.ı bu freskli ki:li'.se:k1r,
bir tarih hazinesi

k£trurtaraık

olarak zamanımıza

kadar

gelmiştir. Hıristiyanhğu.::t. i:lk ytHarınıı}a:mr. 1tiıktar;e.trv, ka~1"<1:l.a:11'.t111t ı:ahatbkla kazılt11ası ile
meydana getirilen bu freskli kilseler ve iskan..yerleri~ 14 km. boyunca lhlara'dan
Selimiye'ye kadar devam edea "ffiLARAV ADlSt' i:çeri.sitJJde yet: ahI.
ilk çağlarda
ırmağının

ortasında

Kapadokya

ırmağı

anlamına

gelen Patamos;

tabiatın ıaribtJ;Jt bir arada lmılnın:duğu lh\aıra Vadisin.deki

kiliselerin, ilk örnekleri M.S. 4., yy.'a kadar inmektedir.
kiliselerin

Kapadokus

resim tekniği

iki kısıma

aynlabi:liır. lhlarn

Ihlara Vadisindeki
civan.ndaki

lıfü.sel:et\

Kapadokya tipi diye bilinen. sanat ıl}z.el\ikledni gösterw.
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Orta kısımda Belisırma bölümünde bulunanlar ise; . Bizans tipi.. resiırdede
süslüdürler. Böylece iki bölgeye· ayt.llraı.:ıç k..a~lıı:ta&ıt cl~1ğm1r iki. a,ııt tip. s.a;y::ınr~k
gerekmektedir: Birinci gruptakiler;. Eğri.Taş; Ağaçaltı:; -, Kakar; Pür:enlislc?v,ryıla:nlr

kiliseleridir. İlk lfuistiy.attbkdö~~keır:~n~,aktnı
ırrlaımbtıı. kilt!\e\et:de;;iil~ ~~t1ııt;\etr;
Azizbasilııs

ve Gregorius' un anlayışları:na. göre çizilmi:şleroit;> Uzun u:ı:etirı:l:eı::

verilmiştir. Tefen~ıa.tta. nusır \!e Su~,r @kikııi~l~tffl:İıiL.

Ağaçb.. kiüsesi~tl

dönem Roma ve Sasani. etkisindedir. Ve. daha fazla. doğu havası taş:ımakta:dır:c,Azi:z
tasfideri Kapadokya ve.Bizans tipinoo:lÇl[tk ~rtdıtıtLPl.atJ~ V.. ve VIL y.y . . yaptbm,~~
uygundur. Bu bölgedeki diğer üç kilise, ise, ayn bir gruptur. Azizler diğerlerine
benzer, fakat ortaçağ. özelliğiue,. kar1ıxuştar.. iacild:ea az, metin 'ıi7€1rilmi:,.~ir. Bunlaı;da.
da Suriye etkisi açıktır .. Göreme ve diğer kiliselerde rastlanmayan öz:elliklaj ., ve,,
ifadeler vardır. Bütün. resimlerde: ~ncil sal:ıne yerimtı :reınoolik bit üslupla
gösterildiği dikkati çekmektedir. Kötülük kaynağı olarak şeytan

ve kadın bu

sahnelerde yer alın Elbis:eler kan ve Suriye, tipin.dedir~ IX. Ve X. YY- İslam.
halifelerine bağlı bölgelerde· kullanılan: cinstendir: İsa' mn yemek masasm:d:aki
eşyası,. bindiği hayv~. hepside:. Bizans ~e Kapa:dokya tr.ipiadem uzak,. M~tr
Hrristiyan. sanatı.ve Ramanesk resim özellikleri. taşır;
Belisırma bölü.mtiudeki .. kiliseler

açıkça Biımlli tipindedir.. Bazı kuçfik

ayrıntılar yerli veya daha doğudan gelen etkilere örnek ise de genel üslup
Bizans'tır.
Bütün bu kiliselerden sadece. ikisinin tarihini tespit edebilmiştir:. Direkli
kilise (976-1025),yıUanna aittir:, Sonun~~: çaığıımtır: sa.mıliımn, tıipikbiir;- ömeğidiv:.
Bir Selçuklu sultanınm elbisesini gösteren resim; Türk hükümdarmuı himaye ve
yardımıyla bu kilisenin.yapı.h:bğtnaıllelgeteşki:J:. etmekt~iır.
X. yy. ortasında Bizans' m Teroslar ve Kilikya bölgelerini: ele almasıyla
. Ihlara

bölgesinde

de yeni kili:selerin. yapıldığım, görmekteyiz.~

Bahaeddin

Samanlığı Kilisesi, Sümbüllü Kilise ve Direkli Kilise.' si resimleri bu. yy. da
işlenmiştir. Ala Kilise.si,.. Aklıi:sm:~ daki Çanb Kili.<re ve Karagedik Kilisesi 11;

Yüzyıl başlarında Bizans, sanatım teşkil eder; Eski kiliselere sonradan bazr Bizamı;
tipi resimler- de ilave. edilmiştir., Bu davraıuı · Xl.. Yy~ da Selçuklu 1.'tir\;letimo:
bölgeye gelmesiyle son bulur. Fakat bölgedeki dini•hayat devam. eder. Bölgenin
kilise hayatı 1924' deki nüfüs: nıö.badeleın.yh! st..1u bolm .

126

Güzelyurt (GelveJi7K.arball:a), : Güzelyurt · Aksaray'm 45km; doğusunda bir
ilçe merkezidir.

Kntul.ıtışıı.nda:ı:t. beri

ha:zı ~ğişiilrlikb::ıJ:l~ z.ı1;1:n:a!iiıtr:ı:J~i.f. kadar

gelmiştir. En eski isim Bizans ve Roma devrinde Karballa idi Bu devirl~ı-deiskan
gören bu. yerde kayad~uıL oyma". taştat;ı;. ya:ıznltU\l:ş; · birç.c.t.k. kilise.kr ~e . iiS\\ı~~ Jfede.ti
vardır. Zamanında Hıristiyanlığm önemli dini meıkezlecindeı»

l:ıiıi • • obn.u:ş~

Naziansoshr Gregı::n:iliL~' ı:m çıJctikluğur 1mıı:mıckır ge.ı;;nıiştic
Selçuklu hakimiyetinde Karballa ismi Gelveri olarak değiştirnliliş.ve Selime
Kalesine bağlan11uş:tıt'.. Daha: s:ünra:. Os:t.'u.a:111.k lxa:kia:ti:Jet.i:0:e geçeq: Oelveri! a.in
ahalisi son nüfus. mübadelesinde Yunanistatt'a, gitmiştir.. 1960:'lt ytl.l~.ijel¥1$İ
ismi Güzelyurt olarak değiştirilm.iıtitr.. 1989 yılf.tıda da. ilçe. JapıJmıştıt+İ.\ç.;4~:.çcık
sayıda kaya kilisesi ve yer altı yerleşim merkezi bulunmaktadır. Yµki~t":k Ş.~ş\ive
Camii Kiliseleri ile 5 5 km. uz.w:ıluğmıdaki Manastır ~radisi öne-ı:ıı. t~~~t.~

.

Selime. : Aksaray'a 28krrL mesafededir. Ihlara Vadisi'ninbitiminde
kurulmuş bir köydür; Uılara,.. Yaprakhisar.;. Belisımıa ve Gö:zelymt'dı:ı: gl~ğp:,gjbi
burada da kayadan oyma kiliseler vardır: En önemli kilise~ Selim~t'fs.a,t,~clı;ı.:ı:li
olarak bilinmektedir. Katedral kayalava oyuh11:.uş.,. yüksekçe lıir yerded.ir .. İç.i,ı.~j,ki
sıra halinde sütunlar sırası vardır. Bu sütunlar katedrali üç sahana.. ayırrrıış:tµ'{
Vadinin diğer kısırola:n:ndagörrnmeyen

"Peri Bacalan" m Selime··KöJün®n

görmek . mümkündür.
Helvadere (Nora,.\{inmş&hir2;,. Helvader-e Kasabas:f,. Aksaray' uı JO km.
güneyinde Hasan Dağı eteğinde knrnlmuştur. Bugünkü Nora; Viranşehir' in
kuzeyine dü:şınektedic.. Nora,. Helenistik.· de\'fil:'doo itr:barerı iskaı.ı:: görmüş str-at:eji:k:
mevkide. önemli bir askeri merkezdir. Şehir, daha sonra Roma, Bizans
devirlerinde de bu önemini kon.tuurşrur.. Bugün birçok kilise, kale ve taıibi yapılar
görmekteyiz. Ayakta kalan yapılar genellikle Bizans devrine aittir. Bu: lciliseler
kısmen tahrip olmuşsa da çeşitli &ek~ler gi..'rr..e çaq.uııaktadtr.
Yeşilova.(Acem Hö~

:. Yeşilova, Aksaray' ın 18 km. güney batısındadır;

Kasaba, burada bulunan:. lıöyüld.erdeır:. ve Yavuz: Sultan Selim.'i.n Çaldıuuı
seferinden sonra Azerbaycan~dan getirdiği aileleri:buraya iskan etmesinden sonra;
halkına acem denilmes.itıdert"AcemHöyük:'

ismiui aluıtştıc

Höyük, M.Ö. 3000'de iskan gqrı:nüş, en parlak devrini M.Ö. 2000-1750
yıllarında yaşamıştır, Şd:uiu o zm:rutr,m:i i&ttti kesi.rtolarak biliı:u:uemekleberaber,
yerli ve yabancı bilim ada.mlarıtaraftndaJt Buroş:lıat1;cta ismi olduğu sand.nı.aktradtl'.
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Höyük, .1948 yıhndaı:ı berk ön Asya .Arkeoloji Profe:süderinderr:Profi Nimet

Özgüç tarafı.ndan sistemli bir şeki:kle::··kaz.ı:lma:ktın:ı:ı:::.· Kazılaı• f:letic;e,Sinde· As'ar

ticaret kolonileri devdue aitlıüyük:bir saray ve depusu;ortay.a:çıkarılın1şt1r:Ay,rıca:.
gaga ağızlt testiler; mü.bi.wlec,.. seram:ild.er bulm'noıwşt~c-.. Hoyükter.ı:. çıkan: eserleriıı
bir kısmı Ankara Anadolu.•·Medeniyetleri:: Müz.es.i'nde Aks:aray Mümsi'nd:e ve
·wd . M·· . ., d . . ·1·-· . ı.~.•..-.,.ı.·
N ıg · e . _ . uzesı n . e sergr,!'ı;;;mn:~l!!,,~tr.

ff.CAMİLER
UluCami: Bugüokft2Belediy.'e Parkı içi:r.ı::de;. Ktz 1\<tes\ek Lise.ii ile İl Halk
Kütüphanesi arasında yeralır. Cami Karan:ıa:ııo.ğlu İbrahim:Bey Camii adı ile de
bilinir. Kaynaklara. göre,. inşastna K.atam.a.aağlı:.ı II. Meluııet Bey zanuttıJ:.nda
(1402-1426) başlanmıştır. Oğlu IL İbrahim Bey zamamnda

(1424-1463)

tamamlanmıştır:
Caminin mitnanMelım:etFiruzBey' dir; Cami •171&'-1883 ve.192:5'de olmak
üzere üç. defa tamie görınüştü.c · K.uUatıtla:n malzemeletin bir kıs:nu başka yapıdan
getirilmiştir: Duvarlar;. kesme taşlan yapılmıştır: Daha sonra bu duvarlar kalın

payandalarla takviye edihni:ştif.,, Cami plaıu~ 5 sahinli yatık dikdörtgendir.. Bir
başka kaynağa göre de Karamanoğlu

Alaeddin Bey oğlu:: U. Mehmet Bey

tarafmdan yaptu:ıh.rttşJ;ır. ff. Mehmet·Bey'iıı

oğlu U;•İhrabim Bey zaınan:mda da

büyük bir tamirat geçirmiştir.

Cami portali, Anadoltı Selçuklu;, Beyliklerinin. tipik suslenıeleri: ile bezelidir .
Ancak kapı; tamiratlar sonucu oriji:rralliğini · kaybetmiştir: Portal ( 1883)

tamiratından sctnra ytkılııuş:ve (192.S)debugü.nk.u. şeklinde yenil~omrştiıt
Camiye batıdan açılan ana kapıdan:. girilir. Kapı, ilci: kanatlı ve ahşaptır.
Kapı üzerinde dikdcu:t.gen.. panolın: içe.rlsindeayetler ş\enu:ıişttr .
Cami içi fazla·aydmltkdeğildir .. Cami, mihrap yelpaze pandantifli ve aynı
eksende ikinci. bölüm kubll~s:iudett başka,. nefledn beşer bölümünde çapraz
tonozlarla örtülüdür. Cami minberi.i.abonaz ağacmdan, Selçuklu ağaç, işçiliğinin:

bir şalı.eseridir. Nuşt:eklıml~emaliiadlı. bir usta. t:araündan; yapılm:ı;şttt\ Geometrik
dekor ve yazılarla süslüdür; Minber kitabesinden I. Mesut zamanmda yapıldığı
yazılır; Ulu Cami'ye başka bit yerdengetiıilmişth:-.
Minaresi 1925 yılında yaptlmıştır~Caminin güney bate köşesinde: yer alır-:
Taş malzemeden yapıhnış altıgen. kaide uı:erittde yükselir.. Çift şerefli ve dik
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külahlıdır. Mhıaresi kt-ztl tuğla.datt yapıldtğıcve:bulurtd:uğu: mahaUe:d:ett dolay Kızıl

Minare, eğriliği:ndett dolayı; da Eğ:tiUMma~ olarak auılu:. Miıınxeniııkesitı yapdış
tarihi belli değildir .. Bazı kaynald:arda. ( 13.yy.)·ttt· ilk ymsmda> Razt .kayıraldatda;
ise (1221-1236}

yıllanrıdas. l... AJ.aedd.itı Keykubat zamamli\M yapıtdt;ğ~ yazıb:c.

Minare yamndaki cami sonradan

yapılmışt:ır. Üç: revaldr sorr cemaat ımılıa:Ui

(1883)de yapıhruştır:.Ca.fui:1951'de ve.1993 yılında da tamiırat göımuştut .. Miııı:.ıre
gövdesi tamamen tuğla ile yapılmıştır~ Sonrada:tt taban kısmr taşla onanlmı:ştır:
/

Kaide· küp şeklindedic

Köşeler: yukarıya ru.1ğtu uçgen. ginuti\.ede yivlenmiş.tit.

Tuğlalar hem inşaat· malzemesi/ hem· de · smleyici olarak kullanılmıştır: Gövde,

tuğlalar yatay; · kuşaktan·· sonra ıigı.aglt örülerek yapılmışttt.. Şerefe, geometrik
şekilli ve çinilerle süslüdür. Şerefeden sonra kilit örgülü kısa bir petek ve soğan
biçimli bir külah. vardır,
Pizza kulesi gibi eğri olan minarenin yıkılmatehlikesini önlemek için 1910
yılında

çelik halatlarla

askıya ah:uımştı.t.. Yedi asın geçen. ömrüne rağmen.

tuğlalarda ne bir erime ne bir çatlak ne de bir renk atına vardır. Minareye doksan
iki basamaklı. merdivenle: çıkthr .. Minare külalu ytktlmış yerine bugünkü: külah
yapılmıştır.

Çavdar Baba

Cami,: Büyük Böle.ek Mahallesinde~

Çavdar: Baba

Sokağındadır. Cami, aditaştanyaprlmıştır:Üç; boğdaırha:linde ağ~.direk üzerine

hasır attlarak. yapıtan. damın1:ıı... üstii s.tın.cada.n; kiremitle. örtül.m,üştü:t. Dam iki
direkle duvarların üzerine • oturtulınuştur:: ön taraf bel verince~

üçün.CÜ direk

payanda olarakilave edilmiştir.. Cami altı pencereden ışıkolarak aydı.nlat:thr.
Camiye sol tarafım.ta.ki kapıdan girilir. Cami seviyesinden aşağıda bir yatır

vardır. Kabirde kitabe. olmadtğtn@tı kime ait olduğu bi\innı.emekt:edir., Halk
arasında " Çavdar Baba''· . ·., olarak

söylenmektedir. Sanduka 2m. 30cm.

uzunluğundadır. Camide altkısmıkmlmış eski: bir taş ·şamdan vardır.
Debbağlar

(Köprüba.şıL~,ill1li: . . Pamucak

Mahallesindey

Debbağlar

Köprüsünün tam karştsındadır}.Caıı:ı.i,, eski kabri.staı1 üzeri~ıe yapılmıştır~ Kabristan
kaldırılıp temel kazılırken bir kitabeli taş: bulunmuştuc

Kitabe de iki satırlık bir

yazı vardır. Caminin 1292 (l875)de Şeybzade Hüseyin Kemal tarafın.dan. tamir
edildiği yazılıdır.

Debbağlar Cami, ilk yapılışın.da. da buraya inşa edilmiştir.. Yıkılan: cami
yerine bu cami yap1hrken kitabesi doğu duvarına konulmuştur .. Üç sandık bu
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kitabede, caminin•1802 (167l)de Recep aymda El:.,.Hac. Mu.b.a:ın:ıned İhn,-Malıtm.ı.d
ül Hamidi tarafından . .yaptırıldt.ğı.belirtiluıekte.diı;
..
Cami, Fatih, IL Beyazıd ve Ill. Murat zamanındaki. Aksaray vakıf
kayıtlarında: vardı.c Evliya Çelebi, seyahatxıarnesiu:de Aksaray camileti içinde
Debbağlar caminden bahsetmiştir.
Feriştalı. · HatunL . Cagı:L Kıılıca;,Bedit

Muhtar Mahallesindedir::.> Bugün

önünden Mamasın • Barajı sulama kanalı geçmektedir. Kapısının · üzerinde. iki
satırlık bir yazı vardır. Kitabeye göre

cami Feri.ştah. Hattın tarafm.d:aı:r

yaptırılmıştır. Sinanisimli biri tarafından tamir ed.ilmişür.Yine kitabedeki "garik"
harfinden ebcetb.esabtHe 13.10 da tamir edildiği anlaşılmaktadır.
Cami bugün (1993) yıktırılmış, aslına uygun şekilde yaptırılmış, bahçedeki
türbe tamir edilmiş ve minare eklenmişti:c Cami Fatih ve U: Beyaz,ıt adına
Aksaray vakıf kayıtlarında ''Köhne Cami" diye meşhııı; olan. "Sinan Mescidi"
olarak geçer.
Hacı Yusuf Mesçiğ,t".. (Çmcıklı

Mescid); Taşpazan Mahallesindedir.

Selçuklular'dan kalan değerli bir eserdiı; Sadece bir taırafmda on metre kadar
kitabeli çinilerle, hendesi şekillerle süslü bir duvar kalmıştır: Duvarın
kalınlığından kubbeli bir cami olduğu anlaşılmakta.du:·.. Kubbesi ve duvarlan
sonradan yıkılmıştır. Kalan duvara sonradan bir kapı ve pencere açılmıştır.
Camiye çinileruıden dalayt: Cı:nctkh. Cami veya Cmcıkh Mescid deniJir.
Yapıldığı tarih ve yaptıran hakkında bir belge yoktur ancak Emir Yusuf
adında biri tarafuıdan yaptınldı:ğıtahminedilmektedir ..
Hacı Yusuf Mescidi'nin içinde asılı bir levhadan 1846'da tamir gördüğü,
adının Hacı. Yusuf Mescidi olduğu belirtilmekte,.. ancak. ne zaman yaptldxğt
bilinmemektedir. 1921 yılında Tevfik adlı bir hayırsever tarafından tamiri
yapılmıştır. Tabminenl3.yy. satın ile. l4 . . yy.ın başlan.uda. yapılmış olabilir.. Yine
tahminen II. Noyan' m adamlarından Şenkidoğlu tarafindan Selime Kalesinde
öldürülen Hacı Yusuf tarafrrı.daıtyaptınlmış olabilir.

ID. ZAVİYE VE TÜRBELER
Şeyh Turhasan (Hasan. Dede) Z:@:viye ve _Türllesk Taşpmar· Kasa.basıuıu
Sümrü Yaylasında.,. Akpınar Suyu başmda metruk haldedir. Zaviyesinin sadece
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temelleri kalmıştır. Cami, iki yanındaki (Tabbare,-dinlenme yerleri)- ile soldaki
odaya ve caminin kıble: dayaı:tna: biıişik.ttit:be kts.men.ayaktad.tt:
Caminin son cemaat yerini dört yığma sütun üzerine yükseleıı.üç,yu:varlak
kubbe örter. Ortadaki kubbesi. dedndic Sctıı

cemaat yecio:ht ~da.'vei~o.1:utıda

başka yerde görülmeyen birer yanmkubbe vardır:
Cami içten. içe 6 x 6 · m . ebad:mdadır: Mihrap alçtdao.dtc Şu au~ycık dlo:ı~
üzeredir; Kubbe Taşpırtar'm sünger taşından yapılmıştır. Ancaktaşlar:
götürülmüştür:
Kitabeler

yok olduğu için ne zaman yaptırıldığı

Turhasan (Hasau.Dede),,Kammiz.a:.manmda

sökülerek

belli · değildir.

Şeyh

yaşa.auşttx . Kanuni' uin banıtnlaruınan

Haseki Hürrem Sultan: ın, kendi vakfından zaviyeye günde 12 akçe gönderdiğini
beratlardan öğreniyoruz'.
Şeyh I;Iamid Veli Mesgğiye Türbesi: Ervak Kabristanı:' nda, Somuncu Baba
Kabristanı diye artıhtı:tyerdedklki kubbeli olao,.ti'ıı-be ile n:ıescid ~zam.kesme
taşla yapılmıştır. Kubbeler. de taşla örtülmüştür. Üç pencereden
kubbenin ortasında· bir kemer vaı:dtcr.. Knlıbelec sağn:dır. Mescidin

ışık alır. İki
içten içe ebadı

6.15 x 4.15 m. dir; Kubbelerin kandil askı yerlerinde kara taştan süsler vardır.
Soldaki ikinci. kubbeden. türbedar odasmu:r de.hH.zine bir kapt açıbc. Muut.azatn
kesme taşlardan yapılan türbedar odasının kuzeye açılan bir penceresi ve ocağı
vardır.
Türbedar odasından sonra yumuşak kayaya oyulmuş bir yer gelir. Kapısının
zıvamalr kemeri çok. gö:1..eldic Burası. çile yeridic Şeyh Hamid Veli'ni.rı itikaf
yerine hafif meyil ile. inerı.S ..65 m. uzunluğunda, 1.44 m, genişliğinde bir dehliz
vardır. Dehlizin 91 cm, uzunlnğm.1dHki ve 54 cm. enindeki ktsıut kemerli ve
kubbeli iken çökmüş ve delinmiştir. Sonun da ise Şeyh Hamid Veli'nin kabri
vardır.
Kitabeler yok olduğundan yaptıran, yapan, yapıldığı. tarih hakkında hiçbir
bilgi yoktur.
Şeyh Hamid.-i Veli-(Somuncu·Baba).

:··• Şeyh Hamid-i Veli••Türbesi .

Mescidi~ Aksaray il medreziiçin.deşehôntk:uzeyrdoğ.u.tarafnrda.
eteğinde bulunan ve Evliyalar Mezarliğı

ve

Kıltçaı:slan.1.'epesi

olarak adlandırılan Ervah?>J<.abrista:nı

içinde bulunmaktadır:
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Bugün;türbe>v'e n;ıescit;. Ervah. Kabristanr na girişte devam eden yolun 300

m. ileıisi:Q.dedic. · Yolu1;t s.ağı.nda: ye.r alm:aktadnr: Çevresi eski ve yeo:i. uıezadada
çevrelennıiş;~ıc

Tiltlıe

içerlsineyıqıılımııııı:;~

ve mescit

yaklaşık olarak 8(}.100 m' likbir alan

bi:ııı< ...ı.ııı """"""· lııı;·yapı olnp

~·~

iki kubbelidir>i.Binadayapılan yeni·onaoınlarla .. dış. kısmı sıva ile. kaplanmış ve
yeşil renk!Lbd)nllikı.diı ~

~

••ı,. tw""'1wF- 1'il<lıeniıı <bf. kısım

çevre duvarı •,.ilec.çevre~,. üste demir pamıaklık yapılmıştır. Şeyh Hamidi
Veli' y.e ait bir ·mezat:.1.:nılını.tılak:taıttK:.Me-ım- tnerınerdea y'apdtmşttc Bat taşmda
ise "Arif BillahKut.buL E.vliyaiŞeyh..Hamiduddun Ebu Hamidi Aksarayi Ruhuna

Fatiha ölümfi l:l. & 15 M. 1412" yaıa:sı bulttnmakt~f'. Veli mezat' nazu.esi:ude
torunları ve yakınlarına ait· olan mezar taşlan bulunmaktadır. Mezar üzerindeki
taşlar yenidin Mero= u,.eriı:ıı; .işlenmiştic Şeyh. Hamidi Veli Mescidi iki

kubbelidir. Girişte sağda kalan bir kubbede mescit kısmı yer almaktadır. Burası
sonradan amic edil:ı::niş, ve günü.miiz: tmılzemesi ile y,eniden iç dazementesi
yapılmış, ibadete açık bulunmaktadır-

Solda ikinci kulıbenin olduğu kısımda

demir kapıyla tütbedat t1<.iası:na.gi:rilic. To.medar ada.stndaki iç kt.sıua geçildiğinde
LS m.xl.Sm. ebadında tek gözlü penceresi olan çile hane denilen küçük girişinde
duvara ott.ı:ıtulmuş: marn.er: levha ümtinm:t l:lictl &01 yılında yaptbnış olduğu

söylenen ve yeıiliyazı ile: yazdırılmış çile bane kısım yer atınaktadır- Açık türbenin
arka kısmmda .. Şeylı Ham.mi Veli'nin. itikaf hanesi yer ahrıaktadtr . Demir kapı
açıldığında

hafif meyilli: dehliz görünümlü bir yer karşımıza

çıkmaktadır.

Merdivenle in:ilenlıu uzun koridonm sonunda duvantı kuz.eyinde 2,_ doğu:smına bir
adet niş bulunmaktadu:. Kemer şeklinde üst kısım oluşturulmuştur. Bu dehliz

koridorun önü kapat:clun:ş:at:ka ktsmmdaki 2d.,30·

rtL

ebadmdaki odaya 10x40 cm..

ebadında son derece küçük ve ancak diz çöküp eğilmek sureti ile girilebilecek
olan bir kapıdan girilmektedir .. Yapıda gtmün1:frze ulaşan bir iki tane mezat taşı

vakfiyesi bulunmaktadır ..
Yusuf Haki:k:i Baba TO,ı-b,eşi.,~:e . M~&;çf.di: Aksaray ili mecke-ıialı.t. kuzey
doğusunda Şeyh Hamid Malu!!;\!ı~'

Türbe ve mescide ulaşım .• Ilğtj.

ivfuıare' nin bulunduğu. yol üzerinde sağlan.maktadır. Türbe ve mescit bii}'.ük taş~

çevrilmiş bir avlu içerlsiııde yer!.~'
yapılmış

olup

sağoıda

Büyük avluya giriş kapısı-,.~

soluııdıt . <re ,.,Jç;,.;;k,sımlamıda dört adelc . ~,;.ı!!ı
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bulunmaktadır; Avlu içinde aynca su kanalı, kemer küçük köprü kurularak
geçirilmiştir:.
Mescit kısmına girişte sağ kısımda kütüphane, abdest hane kısımlan

konulmuştuc Ptau itibarı ile .karnp.lek:s L şeklb.ıde yap:rh:rnştrr: Mescide giriş
kısmında 5 tane yuvarlak kapalı duvar içi semerdam yuvarlağı olan ara bölümüne
gi··1··1l.·m·e
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yapılmıştır. Kubbeli taş yapı günümüz sıvası ile sıvanmıştır; Üst kısımlara
boyanmış alt kısımlarda: tahta ile k.aplatmHştrr. sağ kıwırıd.a hutbe okun.mast
amacı ile yapılan ağaçtan minbervardır . güney kısmında sonradan yapılmış olan
tahta mihrap yer altu.aktaxhclVlib.rabm: nee iki tamfrilı'laı:[ mescidin ay'dii1lattl.ma,'it:
amacı ile kalın duvar içine dıştan iki adet pencere yapılmıştır.
Türbe, mescit biçiminde yine bk kapt ile Yusuf H:.akiki Baha ya ait türbe
kısmına geçilmektedir. Taştan yapılmış olan bu bölüm

yuvarlak kubbelidir.

Odanın orta kısmında.Doğu- Bah istikametinde yatan ve ban kt.sm.r:nd.1 baş tarafı
yeşil sanduka sarığı.bulunan,tahta sanduka.. yer almaktadır. Sanduka üzerinde yeşil
renkli sanduka örtüsü serilmiştir,. Sanduka taş platforoı üzeciu:e· ağaç: alarak
semerdam çatı şeklinde yapılmıştır. Türbenin aydınlatılması batı ve güney
istika
metine
,
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diledörtgen kemerleniş yer almaktadır.
Yapı 1990 yılmda tekrara tamir götnıü:ştfir.
Tahduk Emre Köyü ve . I~lldYk Baba: Aksaray ilinin kuzeyinde 20 km.
mesafede hulumua:k:tadn:.Köy',. K..üç:ük Ekedk: Da:ğı'nm eteğin.de kcrmlm.uştuc
Tabdıık Emre'ye ait olduğu. söylenen köyün dağ. eteğinin en üst kısmında, son
yıllarda yeniden.çevre düzenleımJes:iyaptfatı.türbe ve cami yer ahııaktadtr. Daha
önceden üç boğdanlı olarak yapılmış olan üstü hasır ve kavak ağacı ile kaplı cami
içinde sağ kısonnd.a.yer alau al1şap pam:ıakl.tklaçevrili mezar balmımakta.ymtş..
1988 yılında yıkılan. cami kaldırılarak; doğu tarafına taştan yapılmış
tninaresi bulunan yeni bir cami inşa edilmiştir.. Eski cami içiode· yer alan ve
Tabduk Emre'ye ait olduğu söylenen mezar bozulmadan, üst kısmına taş sanduka.
yapılmıştır.
Taş sandukanın etrafı dikdörtgen şeklinde bir duvarla çevrelenıniştir.
Tabduk Emre mezarının görülmesi amacı ile duvann üst tarafına. denıir
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parmaklıklı pencere yapılmıştu; Dikdörtgen odanın batı kısmında. mezara. girilen

duvarı çevreleyen odaya girilen demir parmakhklt kapı yer alır.
Yeni yapılan cami iletaş.sanduka arasında,. eski caminin yıkılmasısır:asmda
insan kemiklerine rastlanmış ve bunlar derviş Tabduk Emre'uin müritlerine ait
olduğu samlaraktoplu mezar bulunan ara kısma konulmuştur:.

Tabduk E.mrelye. atfedilen ·.n1ezar bulunatt odanı-ur sol tarafüıda etrafı taşla
yapılmış ve baş kısmında sarık şeklinde baş taşı olan. bir mezar: bulunmaktadır.
Mezarın Yunus EmreI.ye ait olduğu.köylülerden:derlenen.bilgilerle öğrenilmiştir.
Mimari açıdaneskiolarakYunus Emre'ye atfedilen mezarın baş taşı dtşındahepsi

yeni malzemeden yapıltı:ıtŞttc Aksaray' dan Ak.in Köyü fizerinden Borucu asfaltı
ile köye ulaşmak mümkündür..
Tabduk Emre'nhı . köyünde geçen ve halk arasında çeşitli inamşlarm
meydana getirdiği olayları köy halkından olan 79 yaşındaki Ali Çakır ile 60

yaşındaki Hacı Çelik}ittağzmdandinledik
Tabduk köylü Ali Çakır efsaneyi şöyle anlattı: Dut Efsanesi;.Tabduk Baba
Yunus Emre yanındai bulunduğu sırada Mevlana Celaleddin Rumi Tabduk
Emre' nin ziyareti.ne geliyor. Tabduk Emre Türbesinin üst kısmında bulunan bir
yerde Yunus Emre ile Mevlana Celaleddin Rumi ile sohbet ediyorlar. Bu sohbet
sırasında Mevlana:Hazretleri Tabduk Baba' nm bir keramet göstermesini istiyor.

Tabduk Baba dua ..edeyor~ bu mevkide bir kökten çtkan üç koUu bir dut ağecı
meydana geliyor ve bu dut ağaçlarının sayısının bugün 30 adet olduğunu ve halen

her yıl meyve verdiğini üst kısma da bu yüzden duth.ık mevkii dendiğini
tarafımıza anlatmıştır..
Yunus Emre, Tabduk · Eıu.re'nin Dergalımda hizmet verirken dergahtan
fakirlere ve kimsesiz misafirlere yemek dağıtıldı ve bu yemekelri sunmak amacı

ile yuvarlak bir masa taşı<oluştuıuldu. Sofrada her gün 40 insanın ağırlandığı,
köylü
Ali Çakır Bey ile Hacı Çelik.tarınından anlatılmıştır. Halen Tabduk Emre'ye
atfedilen türbenin önünde 5 m, Ç*1pında oval bir taş yer almaktadır. Bunun

köylülerce

Tabduk Emre'nitt•• ·• derğahında

yemek

verilen

masa

olduğu

anlatılmaktadır. Yine. köylülerden. alın.a11Cbilgiye göre Yunus: Emre, mezarını
Tabduk Emre Türbesinin dışına ve giriş kısmına koydurmuştur. Bundaki amacım
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ise Tabduk Emre' nin yoluna baş koyduğunu ve ebediyete kadar mezarının bu
türbeye hizmet edeceğiai.iiade, etmek istemiş diye anlatrhyac
Başka bir olay ise köy halkından olan Ali. Çakır tarafından şöyle anlatılıyor;
Tabduk Emre türbesird:tı ve tekkerıitt hem. koruyucnsır hem de müderrisi Mola
Hoca Nuri kendisi Aksaray'lı

imiş. Molla Nuri, küçükken bir kızla evlenmiş

Tabduk Baba dergalım.da:. zifaf gecesiae girmek istemiş. Köylü ne kadar karşı
çıktıysa da Molla Nuri . inat etmiş.fakat.daha.kadını.dergahtan içeri sokar sokmaz

kapıdan gök gürlemesini andı:raııbir ses çıkmrş. Hoca Nuri' run: aldığr kız kaçmış
ve köylüyü türbeye-götürmüş. Bu. gürültüde. Molla Nuri'nin ağzı. eğrilmiş, dili
tutulmuş. Hocanın ağz:u:rdanve bunınnda_nkan gelmiş.. Üç gün sonra da Molla
Nuriye Topkapı' dan.hizmetine.karşılık.her ay bir altmlira.geldiğinisöylediler ..
Yine aynı köylü;.Tabduk Emre Türbesinde kitapların olduğumı,.fakat tekke
ve zaviyelerin kapatılması. ile bunların bir takım insanlarca " Topkapı'ya
götürüyoruz" diyerekahndığmı. anlatmışlardtr.
Yunus Emre.Türbesi: XIILyy .. da yaşamış olan büyük Türk şairi Yunus
Emre'nin doğumunun750. Yıl dönümünde ülkemizde ve dünyada "Yunus Emre
Sevgi Yılı" olarak kutlanacağı. bildirilerek Aksaray ili içerisinde yer alan Yunus.
Emre'ye atfedilmiş türbelerin tespiti amacıyla 2L09.1990 günü Aksaray İli,
Ortaköy İlçesi, Sankaraman Kasabası'na bağlı Reşadiye Köyü'nde bulunan.
ziyaret tepesine gidildi;
Halk tarafından ziyaret tepesi olarak adlandırılan bu tepe, bu ismini dağ
üzerinde ziyaret edilen.birtürbeniı:t bulunması·nedeniyle almıştır.
Ziyaret dağında:.bulunan türbe, üç ilimizin ortak sınırları. içinde. kalmıştır.
Kırşehir Valiliğince Yunus Ero..re7 tıirr türbesi olması: nedeniyle yeni olarak ve
modern tarzda .yapılmış; tamamıyla. yeni özellileri taşımaktadır. Türbeye ulaşım
önceden Kırşehir ve Nevşehir vilayetlerindeıt mümkünken, Aksaray Valiliğince
açtırılan yeni yol ile Aksaray ilimize.de bağlantısı sağlanmıştır.
Türbenin mimari özellikleri; türbenin_ düzgün alana oturtulması amacıyla
önce taştan bir podyum hazırlanmıştır.•Podyum üzerine güney tarafa türbe inşa
edilmiş, kuzey kısmrise çevre duvarr ileçevrihniştir: Türbeye giriş batıdan: olup,
üç basamakla türbeye çıkılmaktadıe Ka.pt kısmı kemerli olarak. yapılmış olan
türbe, plan itibariyle kare görünümlüdür. Üst kubbe ise dikdörtgen üç sıra üzerine
daralan yamuk görünümlü tepe kısmı ile birleşmektedir..Kuzeyinde ve doğusunda
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dikdörtgen· olarak yapılmış ve demir parmakhkla·gösterilmiş. pencereler yer

almaktadır. Mezar doğrr"'batt istika:ı:netiucle yapchmştır: Baş kısmaıa üçgen
görünümlü 60 cm, yüksekliğinde taş dikilmiştir. Güney kısmında çitlenhik

ağacında bezbağlamagelen:eğilmluumaktadtr.
Daha öncecbnlıınan türbe ise i. Hakkı Konyalı'nm yazdığına. göre virane
durumda, harçh duvadarıy:tktlmı:şve

m:etnrkdummda.imiş.

Çrlebane; Yunus Emre. türbesi olarak ad verilmiş. olan. yapının 500 m..

doğusunda bulmımaktadtc Görüntü itibari ile kemerle bir yapıya sahip olan bina,
mimari yapı olarak.büyük önem arz etmektedir. Yapı.malzemesi olarak kullanılan
ufak, kmnızı ve .k..ahverengi çakcUar~ son derece sağlam ara malzemesi olan
harçlar kullamlarakad.eta.dondurulmuş görüntüsü vermektedir.. Kapı olarak bugün
demir kapı bulurmıa:kta7 üzerine ise "Yunus Emre' uin Çile hanes:idir" yazrsr ve
Arapça olarak ayetler yazılmıştır. Binanın dış kısmı duvarları tamamen yok
edilmiş olmasına rağmen harem sağlam tıaması nedeni ile bugün adeta yok
olmamak için büyük mücadele göstermektedir. Dikdörtgen görünümlü yapının
muhtemelen üstü ku:bb:efo h±L Tek odasr olan ya.prnm: şu: andaki durumu göz önüne
alınacak olursa başka. bir binayla bağlantısı..söz konusu değildir. Yunus Emre

Türbesi hakkındaki bu bilgilerden sonra bu: rurbeLÜı:t niçin Yunus Emre Türbesi
olabileceğini destekleyici görüşler ise şunlardır:

l .Horasan'da büyük Türk velisi Ahmet Yesevi Hazretleri:'nin Anadolu' nun
Türkleşmesi ve İslamlaşması için gönderdiği manevi füzelerden Hacı Bektaş

Veli'nin dergahına yüz: sürmek isteyen Yunırs Emre,. bilinen rivayetten sonra en
kısa mesafede bulunan Tabduk Emre'ye gider. Aksaray ilimize bağlı Tabduk

Köyü'nün türbeye olan uzaklığr yaklaştk:30 kııı.dir. buna göre Hacı Bektaş Veli,
Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde mukim olması, Tabduk Emre'ninde Aksaray
İlinde bulunması sebebi ile Yunus Emre'nin de kısa sürede mesafede olması
lazımdır.
2.Yunus Emre kıtlık nedeniyle Hacı Bektaş:Veli'nin dergahına gitmek üzere
yola çıkar. Çünkü dergah.halka buğday dağıtmaktadır. Karşılık olarak dabirtorba
alıç Meyvesi götürür: Ahç Aksaray ilinde Hasan Dağı ve Ekecik Dağı' uda
yetiştirilmekte ve zevkle yenilmektedir. Türbe civarında hala alıç ağacı
bulunmaktadır.

136

3.Rivayette

Yunus Emre, Tabduk Emre dergahına ''Buraya

hiç eğrilik

giremez'' . detniş~ Yıilatca kestiği odm1rar1 doğru ve budaksız olarak

dergaha.

getirmiştir. Tabduk köyünün bulunduğu Ekecik Dağı'nda halen meşe ormanı
bulunmaktadır.
4.Yunus Emre'nin yaşadığı yüzyılda Aksaray ili hudutları içinde bazı
bölgelerde Hıristiyanhk mevcuttu~ Anadolu' nun Türkleşme ve İslaı."ll1aşnıası
çalışmalarını yapan büyük zat Yunus Emre'nin mekanı Aksaray ili hudutlarında
bulunabilir.
5.Ziyaret adı verilen bu türbeye, halk ya sevincinden ya da başka bir sebeple
adak kesmektedir. Aksaray ili Ortaköy ilçesi Sarıkaraman Belediyesi sınırları:
içinde yer alan ziyaret tepesi, bugün bilinen Yunus Emre türbelerinden biridir.
Gerçek olan şudur ki, Yunus Emre Türbesi ister Aksaray"da olsun isterse
Anadolu'nun başka bir yerinde olsun Yunus, düşüncelerini ortaya koymadan

halkının ideal doğrultularını tespit ederek diğer velilerimiz gibi bir önder
olmuştur.
Yunus Emre şiirlerinde işlemiş olduğu konular ve kullandığı öz anlatımlı
halk dili ile Anadolu sınırları içinde 60 milyon insanın ilgisini, yedi yüzyıl sonra
bile hala çekebilen özelliğine sahip ender insanlardan biridir.
Yunus Emre, sevgi yılında türbesi nerede olursa olsun O Türk toplumunun
içine sindirilmiştir. Bu yüzden olsa gerek ki, Anadolu insanının, farklı yerlerde
onun mezarının olduğunu iddia etmesi, onun fikir ve düşünceleri yanında bedeni
naaşının bulunduğu türbesinin de kendi ili hudutlarında kendilerine yakın
olmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır.
Netice olarak Yunus Emre fikirleri ile Türk toplumuna mal olmaktan
çıkmış, dünya milletlerinin de ortak malı olmuştur. Çünkü felsefesi, doğruluk ve
insan hayatı için önemli olan manevi düşüncelerin insan hayatına ve halka nasıl
yansıtabileceği felsefesine dayanmaktadır. Yunus Emre, Türk milletinin duygu ve
düşüncelerine olan yansımasını tıpkı Mevlana ve Hacı Bektaş Veli' de olduğu gibi
bütün dünyaya yansıtılması ile sağlanacaktır. Kısaca Yunus Emre, Türklerin
olduğu kadar bütün insanhğı:nyetiştirdiği manevi şahsiyetlerden biridir.
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Diğer Türbeler
I.Aksaraylı Mahmut

st

Oğlu

Mebmet'in

Türbesi:

Coğlak-ı

Sebil

Mahallesinde, Şaban Cevizci'nin 611 numaralı ikamet yerinde bulunmakta olup,
okunan mezar taşı kitabesinde M.S. 1323 yılında yaşadığı anlaşılmaktadır.
2.Ali

Paşa

Türbesi:

Türbe,

Selime

Köyü

kabristanı

içerisinde

bulunmaktadır. Sekiz yüzlü ve konik kubbeli türbenin alt kısmı ve türbesi taşla
yapılmıştır. Bir yüzünün eni, 3 .30 cm. köşeleri kırmızı tuğla ile yapılarak
dekoratif bir görünüm kazanmıştır. Dekoratif kısımların ortaları, yani yüzyeri
muntazam kesme taşla yapılmış olup, türbenin kapısı kuzeye açılır. Türbe bir çok
Selçuklu türbesi gibi cenazelik veya mumyalık olarak adlandırılan bodrum
kattadır. Bu katın kapısı güneye açılır. Türbenin kapısı tuğla ile kemerlenmiştir.
Yüksekliği 1.700 m.'dir. Türbenin içinde iki sıra halinde 7 basit ve sade sanduka
mevcuttur. Ali Paşa burada öldürülmüş ve sonra da ailesi tarafından bu türbe
yaptırılmış, cesetler türbenin cenazeliğine konmuştur.
3 .Ana Sultan Zaviyesi ve Türbesi: Bu zaviye ve türbe Gözlükuyu köyünün
4 km. doğusundaki tepededir. Türbe önü yıkılmış perişan bir görünümdedir. Son
zamanlarda ortaya çıkan mezar soyguncuları burayı da araştırmışlar, mezarı,
sandukayı, mezartaşlannm hepsini. tahrip etmişlerdir. Türbenin solunda kiliseden
çevrilmiş cami bulunmaktadır. Muntazam kesme taş ile yapılan ve içindeki
resimleri yer yer tahrip edilen kilisenin ne vakit camiye çevrildiğini belirtir
kitabeye rastlanılmamıştır.
4.Baba Ekmelüddin Türbesi:

Bu açık türbe Üçler Kabristandadır. Mezar

taşında "Şeyh Evhadüddin oğlu Baba Ekmelüddin, her ikisi de affedilsin"
yazılmaktadır; M;S. 1482 yılında ölmüştür.
5.Baydı Hatun Türbesi: Ihlara'ya girerken yolun solundaki köye ve ıhlara
deresine hakim biryerde yapılmıştır, Türbe taştan yapdmış, dört taş kemerli beşik
örtülü bir yapıdır. Türbenin içten içe boyu 6 m, eniyse 3.5 m'dir. Kapı süvesi iki
taştandır. Üstüne adi uzu:n.birlento konmuştur. Kapının iç kısmı kemerli olarak
yapılmıştır. Üstünde 0.80 cm. kadar.uzunluğunda, kaba taştan yontulmuş bir alem
bulunmaktadır. İçeride karşıdan sol tarafta adi taştan yapılmış bir sanduka
bulunmaktadır. Başına erkeklere mahsus serpuşlu bir taş dikilmiştir. Bu sanduka
ve taş daha sonra ilaveten. yapılmıştır.. Türbe bakımsız ve viran haldedir. Baydi
Hatun Türbesi KaramanoğuUarı dönemine aittir.
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6.Bayram Baba Türbesi:

Bu türbe Kızılca mahallesi,

Bayram tepesi

önündedir. Türbenin önünden Mamsun Barajı kanalı geçmektedir. Türbenin
önündeki alanda birçok mezar bulunmakta iken, kanal açılışı esnasında bunlar
yıkılmıştır. Türbe iri muntazam taşlarla yapılmıştır. Eskiden kubbeli olan yapı,.
kubbesi çöktüğü için, üstü betonla yenilenmiştir. Türbenin solunda 20 m..
uzunluğunda · türbedar ··odası· vardırç eskiden, türbeden buraya açılan bir kapı
mevcut idi.. Bu kapı kapatılarak buraya mezarlık alanından çıkan kemikler
doldurulmuştur.Türbenin önünde üçgen bir mezar taşı serpuşu vardır.
7 .Bedin. Muhtar VelLTiitbesi:. Dağ eteğinin hafif meyilli üzerine yapılan
türbenin kubbesi· yıkılmıştır. Kıble tarafındaki tuğla kemerleri kalmıştır, diğer
duvarları ise sonradan,kerpiçle tamir edilmiştir. Türbenin içinde üç yatır mevcut
olup hiç birinde kitabeli mezar taşı bulunmamaktadır. Türbenin kemeri üzerinde
yapanı, yaptıranı ve yatırların adlarını gösteren kitabe mevcut değildir. Burada
yatanı halk Şeyh, Bedir muhtar olarak biliyor. Taşpazan mahallesindeki Bedriye
Medresesini yapttranm o olduğu sam1maktadır. Medrese bugün harap bir
vaziyettedir.
8.Bekar Sultan-Turasan Dede Türbesi:

Hıcıp köyünün 2 km. kadar

yakınındadır~ Karasu ınembasımn sağında ekin ve yonca tarlalarının ortasında
kubbeli bir türbedir. Türbeye ulaşmak için yol bulunmamakta ve tarlalardan
geçilerek ulaşılabilmektedir~ Türbe, dört· köşe · temel üzerine oturtulmuş sekiz
yüzlüdür. Alt kısmı düzgün•kırmızı taştan, üst kısmı tuğladan yapılmış, tepe kısmı
da kesik yüzün daralmasından: oluşmuştur. Cephe genişliği 3.10 m, ve kuzeye
açılmakta olan kapısınıniçten. içe eni 0.95 m, yüksekliği ise 2.15 m.' dir. taşlar
çok güzel ve birbirine uygun şekilde konulmuş olup gü:rıümüzdede bu halini
muhafaza etmektedir. Türbenin alt kısmını kuşak halinde saran boş bir kısım
bulunmaktadır.

Burayı çinili bir kuşağın sardığı, fakat sonradan yok edildiği

sanılmaktadır. Türbenin kitabesi de.yok.edilmiş ya da yok olmuştur. Türbenin taş
kısmının bitip kubbe kısmının başladığı yerde, yer yer mavi çinilerle süslenmiş
Istalaktit'i andıran bezemeler vardır. Bunun altında çinili tuğla ile yazılmış
bulunan çok nefis bir kufi yazı· bulumııaktadır: Bu kufide Besmele ve tuğla ile
yazılmış bulunan çok nefis bir kufi yazı bulunmaktadır. Bu kııflde Besmele ve
Ayet-el Kürsi bulunmaktadır; Türbenin sonzamanlardabal arılarının balım almak
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amacıyla alt kısımları ve sandukaları tahrip edilmiştir .. Türbenin kubbe eteğinde
bir pencerevardır.

Bodrumunda da cenazeler ve mumya olmalıdır.

Türbenin kuzeyinde hamama ve havuza benzeyen kalıntılar ve doldurma
harçlı yapı kalıntıları vardır. Türbenin güney kısımlarının

alt tarafında temeli

bulunan bir zaviye yahut camiye Bekar Sultan Türbesi demektedirler. Buradan
büyük bir iskan yeri olduğu

ve türbenin

Danişmendoğulları

eseri olduğu

muhakkaktır.
9-Celal Baba Türbesi:

Fabrika Caddesinde

bulunan türbe, belediye

tarafından dükkan yapımı sırasında yapılan kazılanda yıkılmış ve Babanın Mezarı
dükkanlar içerisinde kalmıştır.
Iü.Cemaleddin-I Aksaray-t Türbesi:

Büyük Türk alimi, Zincirli Müderrisi,

Aksaray'lı Mehmet Cemali'nin açık türbesi ERVAH Kabristanlığmdadır.

Girişte

solda bulunan iki kubbeli ve iki odalı kısım 1910 yılında yapılmıştır. Şimdi harap
olmaya terk edilmiş bir durumdadır. Cemaleddin-i Aksaray-i'nin taştan yapılmış
sandukasına renkli baş ve ayak taşları dikilmiştir.
11.Çarput Baba Türbesi:

Bu türbe Şifahane Mahallesindedir. Halk arasında

Çaput Baba ve Çaput Sultan denmektedir. Cenazelik, mumyalık denilen bodrum
kısmı· iri kesme

taştan

yapılmış

olup, mahareti

tuğladan

yapılan

kubbesi

yıkılmıştır. Eskiden burada mumya olduğu söylenen türbe, Selçuklu eseridir. Plan
itibariyle Konya' daki Kümbetlere benzememektedir.
12.Eslim Paşa Hatun Türbesi:

Günümüze

kadar gelmemiştir.

Yeri.

bilinmemekte, sadece yazılı kaynaklarda rastlanmaktadır.
13.Hallac-ı Mansur Türbesi:
yapılmış birtürbecik.örter.

Çerdiğin mahallesindedir.

Türbeyi adi taşla

Üstündeki mahriti kısmı yok olmuştur. Halen kavaklık

olan yakınındaki yerde bulunan yıkıntıların Zaviye olduğunu tahmin etmekteyiz.
14.Hamza Bey Türbesi ve Mektebi:
Mahallesinde

olup

ana yol üzerindedir.

Bu mekteb ve türbe Timarane
Mektep

son yıllarda

yıkılmıştır.

Kitabesinde· Gazali soyundan Sinan Bey oğlu Hamza Bey tarafından yaptırıldığı
yazılıdır.

Beylere

mahsus

bir kavuğun. bulunduğu

mezarı vardır.

Türbenin

vakfiyesinden bir sene sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.
15.Hasas Baba Türbesi:

Türbe, adını verdiği. Hasas Mahallesindedir.

Türbenin cenazelik denilen tonoz taşlı kubbeli bodrum katında sokak tarafından
bir kapı açılmış olup, esas bodrum kapısı doğudadır.
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16.Hırkalı
Kabristanlığı

Sultan

Türbesi:

Coğlakı

yol ayrımının karşısındadır.

Mahallesinh:ı

sonunda,

Ervah

Kubbesi tuğla ile örülmüştür, kemer

araları taşla yapılmıştır. 3.5x3.5 m.'lik kare alan üzerinde kurulan türbeye kıble
tarafındaki mescidden girilir. Üstü çökmüş, sadece mihrabı kaimıştı:r. Kubbenin
kemerleri taştan yığma . ayaklar üzerine oturtmuştur. Danişmendli. eseri olduğu
tahmin edilmektedir. Kitabesi mevcut olmayıp, eşiğinde üç kabir bulun.maktadır.
17.Kara Abdal Türbesi:

Şeyh Turasan Dede'nin halifesine ait olan türbe

Gülpınar (Hıcıp) kasabasının Orta Mahallesinde, kabristanlığmiçerisindedir.
18.Kara Abdal Türbesi:

Pamucuk Mahallesinde

Kadıoğullarından

Kör

Ziya ve Ali Molla Çapa'mn evlerinin bahçesinde olup açıktır. Kitabeli mezar taşı
yoktur. Halk arasında Kara Abdal Türbesiolarak anılmaktadır.
19.Kabakbaş Veli~Emirşeyh Türbesi:

Meydan· mahallesinde

Şeylızade

Vahap Bey' in evinin bahçesindeki küçük kabristanın içerisindedir.
20.Kemal Baba Türbesi:

Kıhçarslan

Mahallesinde,

Kale altındadır.

Ulucami'nin güneyine düşer, toprak örtülü bir· binadır. İçinde çamurla sıvanmış

ilci sanduka vardır.
21.Kılıçarslan

Türbesi:

Sultan ikinci Kılıçarslan tarafından Aekhelais

Şehri'nin harabelerinin üzerine kurulan Türk-İslam şehri Aksaray, Selçukluların
ikinci payitahtı olmuştur. ILKılıçarslan, büyük bir askeri komutan, güzel sanatlara
düşkünözellikle

imar faaliyetlerine önem veren bir Sultandır. Kale ile çevirdiği

Aksaray' da saray, kervansaray,

medrese, hamam vb, gibi. eserler yaptırmıştı~

Bunun yamnda, kale· dışında şehrin doğusunda yer alan. tepede Aksaray su:yunun
aktığı Kulkul Sahrası'nda bulunan tepeye bir yazlık, dinlenme ve konuk yerleri
olan bir de zaviye yaptırmıştı. Köşkün aym zamanda bir de haremi olup bu
sebeple Kırkkı7Jar adını bu haremden almış olması muhtemeldir.
II. Kıhçarslan

yaptırdığı ·. Aksaray Kalesi önünde savaşır.ken ölmüş, iç

organları mumyalanıp yaptırdığı kümbete konulmuştur .. Bu. türbede Aksaray' da
boğdurularak

öldürülen lV. Kıh.çarslan' m iç organlan

da gömülüdür.

Türbe

mahrute kubbeli olup, altında cenazelik veya mumyalık olması muhtemeldir.
Meydana gelen bir depremde bu yapı ilebirlikte pek çok tarih yadigarı yıkılımşya
da hasar görmüştfu. Bu zelzelede yıkılan . Kıhçarslan TUrbesi, sonradan aslına
uygun olarak tamir edilerek onarılmıştır.
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Kapı üzerindeki

kitabe. açık . · bulunmaktadır..

Türbenirı içi sandukala:rla,.

çinilerle süslü idi, kubbenin üzerinde bulunduğu tepeye, Aksaray'Iılaı' Kılıçaıslan
tepesi diyotlar. Birinci Dünya savaşında Almanların

türbenin çinileri ve sandukasmı

Almanlar

karargahı olan tepe de,

Almanya'ya kaçırrrnşlarıdt. Sou

zamanlarda bazı define arayıcıları tarafından türbe delik deşik edilmiştir. Türbenin
acil onarıma ihtiyacı vardır.
22. Kılınç Baba Türbesi: Bu türbe kızılay binasının altında kalmıştır. Kılıç.
ise Kazım isimli bir ç.ocukta imiş. Türbenin onarıma ihtiyacı vardır.

23. Kınalı Parınak Türbesi: Sofular Mahallesindedir. Yerden biraz yüksekçe

mekanda bulunmaktad1,r. Sandukast adi taştan yapılmışttt Baş taşında erkek
sepuşu bulunmaktad1r..
24. Külhani Ali Baba Türbesi: Üç. pencereli sağır kubbeli, türbenin kapısı

kuhleye açılmaktadır.

Tiiı:benin kitabesi yoktnr; Bu türbe IL Abdülhamit'in

Seraskeri I-lacı Ali Paşa tarafından

yaptırılmıştır .. Türbenlıı yanında eskiden

hamam varmış, Ali Baba burada külhancı imiş. Buna bitişik bir de mescit varmış,
fakat sonradan yıkılmış.
25. Melik Mahmut Gazali Türbesi: Türbe, Aksaray ervahıada imiş, fakat
sonraları bakımsızlık

yüzünden yıkılmıştır.

Eser Danişmendoğ.uUanndan

olan

Melik Muzafferüddin Mahmut Gaziye aitti; şimdi Türbeye ait hiçbir kalıntı
yoktur.

26. Pir Ali Sultan Türbesi: Türbe. Paşacık mahallesindedir. Duvarları ve.
kubbesi taştandır. Pir Sultan H.945·M.1538·39

yıllarında ölmüştür. Türbe de üç

sandukalı, dördü adi toprakla örtülü yedi yatır bulunmaktadır.

27. Sadi Baba Türbesi: Pamucak.. Mahallesinde. bulunmaktadır. Burada
toprağa gömülü serpuşlu bir mezar taşı bulunmaktadır.

Taş mermerdendir. Sadi

Baba ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamıştır.
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28. Sancı Baba Türbesi: Bu Türbe, Paşacık mahallesi
bulunmaktadır;
sakinlerinin

Sancı

Babanın

bir

veteriner

olduğu.

yolu ortasında

samlmaktadtr,

Yöre

hastalanan sancılanan hayvanlarını şifaya kavuşturan bir zat olduğu

için kendisine Sancı Baba denmiştir. Sancı Baba hakkında

ölünı ve doğumu ile

ilgili bir doküman yoktur:

29. Sefil Baba Türbesi : Coğlaki mahallesindedir. Kitabesi olmayan açık bir
Türbedir. Halk. buraya Coğlaki Baba Türbesi de demektedir. Kimliğini ve ölüm
yılını gösterir bir belge de geçmemiştir.

30. Şeyh Abdurrahman Türbesi: Açık bir türbedir. Somuncu Baba Türbesi

yanında ve bitişiğindedir. Türbenin dört yanı duvarla çevrilmiştir. Hezire
şeklindedir. Türbenin Kitabesine göre, Abdurrahman Efendi 1318 H. 190l yılında
vefat etmiştir. Buraya gömülmüştür.
31. Şeyh Gazi Türbesi: Taşpazar mahallesinde, Gazi sokağı bulunmaktadır.
Açık bir türbedir. Kitabesi yokıu«. Halk buradaki yatın Şeyh Gazi diye
anmaktadır.
32. Şeyh Gaznevi Türbesi: Bu türbe kendi adını taşıyan mahallede bir
harabe içinde bulunmaktadır. türbenin kitabesi yoktur. Yatır hakkında elimizde
önemli bir bilgi yoktur.
33. Şeyh Hamza Türbesi: Türbe, Şeyh Hamididdün'ün türbesine yakın,
tepenin ete.ğindedir. Kubbeleri tuğla ile örülmüş, harçla: sıvanmıştır. Türbenin
yanında cüz okumak için. bir mekan mevcuttur. Kemerlerle süslenmiş üç kubbesi
olup, eski devirlere ait bir süsleme işçiliği göze çarpmaktadır. Yatır hakkında
elimizdehi:çbir belge.bulmımamaktadn:;

34. Şeyh Mustafa Türbesi: Kadri Şeyhlerinden olup, kaymakam sokağında
bulunmaktadır. Kabir üzerinde adi sıvah bir sanduka bulunmaktadır. Yatır
hakkında bilgi yoktur.
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35. Temre Baba Türbesi: Lise binasının güney tarafında bulunmaktadır.
yatırın bulunduğu yere çuk:urbahçeadı verilmektedir.. Türbe açıktır. Halk tiirbeden
toprak alarak yara olan yerlerine sürer ve şifa bulduklarına inanırlardı. Bugün
türbe yokolnmş durum.dadır.
36. Uzun Dede Türbesi: Coğlakı mahallesindedir. Adi sandukalı bir
kabirdir:.Başındaki taşta kitabe yoktur .. Türbeye Gül Dede de denit
37 Selime Sultan Türbesi: Selime köyündedir. Yapı gerek mimari, gerekse
dekoratif yönünden. erken devir özelliğini gösteren, Anadolu'da seyrek görülen
eserlerden biridir. Sekizgen kaideli gövdeli ve. külahlıdır. Türbede taş ve tuğla
işçiliği iç içedir. Üstte sivri kemerler birbirine ulanmışttr. Kuzeyde baskı kemedi
kapının

bulunduğu yüz tuğlanın dekoratifli kullanıldığıve tac kapı özelliği

verildiği,.girişin bulu:ııduğtryerdk Kapı zikzak altıgen"' zincir, giyoş:ve geometdk
motiflerle teyzin edilmiştir.
Mimari stili ve nınlzemeleıi

yönürtden

XIII.

Asrın

başlarma

tarihlem:nektedir. Türbe 1976'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore
edilmiştir.
IV. HAMAMLAR
Evliya Çelebi,.• "Seyahatname" isimli. ünlü eserinin üçüncü cildinde
Aksaray'm hamamlarından bahsederken, üç hamam olduğunu yazar. Bunlar;
Bey Hamamı
Araplar Hamamı
Tu:pazarı (Ok Pazarr)Hamamt
Bu hamamlardan•·üçü<de bugün tamamen yok olmuştur. Bulundukları
yerlerde özel şahısların mülkiyetme,geçmiştir.

Bey Hamamı
Külhani Ali Baba türbesinin arkasında okluğu, Ali Baba':ı:un bu hamamda
külhanlık yaptığı söylenmektedir;
Hamam hakkında aksaray Şer'i. Sicil Defteıiı:ıde 130I. yılı Muha:rreminde
Sultan L Mustafa tarafmdan verilen bir beratla; Karaoğlan Mescidi yanında Bey
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Hamamından bahsedilir. Ancak yapısı, yaptıranı, yapıldığı yer, yapanı hakkında
hiçbir belde yoktur:

II. Kılıçarslan Hamamı:
Sofular Mahallesi girişinde Rıza Hasan Cami yanu:ıdadır. IL. Kıhçarsla.n
(1156-1188)

tarafından

mevsiminde· Ulumnak

yaptırılmıştır.
donunca,

1904 yılında

suyunu

ırmaktan

çok şiddetli
alan hamam

geçen kış
da d.orıarak

kullanılamaz hale gelmiştir. 1940-1941 yıllarında zahire ambarı olarak
kullanılmıştır.
Hamam, taş yapıdır. Kubbeler taş ve tuğla örme, duvarlar ince tuğla
işçiliğyle yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kısımdır. Kadınlar
bölümü 3 kubbeli, soyunma yerinin kubbesi küçük; erkekler kısmı 4 kubbeli,
soyunma yeri büyüktür,
Hamamın şu anda Sadece büyük kubbesinin yarısı kalmıştır. Duvarlar ve
diğer bölümlerin yarısı toprak altındadır.
Hamamın yıkılan bölümlerinin

yerinde

taksi

ve

dolmuş

durağı

bulunmaktadu; Arsamülldyeti şahıslardadır.
Hamam, Anadolu Selçuklu Devletinden kalan tek hamam·örneğidir.

Paşa Hamamı:

Zincirli Mahallesinde, Zinciiye Medresesi ile A:zmi Milli ve Belediye
Düğün Salonu arasındadır. Bir Osmanlı eseridir. Sultan II. Abdülhamit'in
Serkarüai, Ortaköylü; I:Iac1Ali Paşatara:fındatt 19.yy.' da yaptınlmışttr.
Hamam, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki bölümdür.
Bugün ayakta ve . kullanıl.maktadır, ancak yapısında sürekli değişiklikler
yapılmıştır, bunun· neticesinde .yapı. özelliğini kaybetmiştir. Özellikle batı ve
güney taraflarına hamamın aslma. ı.ıygıu.:ı,, olınayaı.ı ekler, hamamın ana özelliğini.
ortadan kaldırmıştır;

Diğer Hamamlar
Küçük Hamam; Ankara Kadim Wa,yıtlararşivinde~ Sultan·JI. Beyazıd adına
Aksaray vakıflarını tespit eden-defterde- adından bahsedilmektedir. Hamamın
kendisi ve yeri hakkında hiçbir bilgi yoktur;
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Tarhancı Hamamı; Ankara Kadim Kayıtlar arşivinde, Sultan II. Murat adına
yazılmış il yazıcı ·defterinde; Aksaray'da

Tarhacr ve Debbağlar·mahallesinden

bahseder. Aynı defterde, Aksaray' da Devlet Paşa Hatun (Merkepli Baba Zaviyesi)
vakfı yazılırken. Tarlıacı Hamamından bahsedilir. Haınamırt yeri lıakknıda lıiçbiı
bilgi ve belge yoktur~

V. KİLİSELER
Eğritaş Kilisesi:

Ihalara'nın

kuzey batısındadıri Yapı aslında. tek sahanlı

olmasına rağmen, bu sahandan yanlarındaki

mezar odalarına geçen koridorlar

vardır. Sahanlık ağaç hatıllarla iki kata ayrılmıştır. Alt katı mezar oda..<;r olarak
olarak kullanılmıştır. Buradaki freskler çok tahrip olmalarına rağmen, boyalarının
çok .renkli ve canlı oluşu dikkat çekmektedir. Dı.ıvarlanr vahyin gelişi,_ Hz; İsa' nm
doğumu, ziyaret, Hz. lsa'nın banyo yapışı, çobanlar Hz. Yusufun. rüyası, Mısır'a
kaçış ve İsa'mnvaftizigibisalmeler
Ağaçaltı (Daniel) Kilisesi:

yer almaktadrr.
Vadiye inen merdivenlerin

sağındadır. Hac

planlıdır. Giriş üzerinde bir kilise bulunı:ı:ıaktadrr. resimler diğerlerine gör.e eski
olmalarına rağmen daha iyi korunmuştur. Vahiy, ziyaret ve doğum, Mısır' a kaçış,

Hz. İsa' nın Vaftizi ve. Hz. Meryem: in ölüm saimeleri duvara işlenmiştir. Asıl
büyük kubbede çevrede bulunmayan göğe çekiliş sahnesi yer alır. Aynca kiliseye
ismini veren Daniel'in

aslanlar arasındaki tasviri de batı kolundadır.

Preikonaklast resim tekniğini görürüz.
Sümbüllü Kilise:
Vadi girişinin. aşağı solundadır.

Burada

Kilise iki kattan

müteşekkil olup, Haç planlı önemli bir manastır kilisedir. Üst katta cepheye gelen
kaya dUzenlenerek uzun bir koridor meydana getirilmiştir. Ve cephe sağtr kemerli
nişlerle dekore edilmiştir. Koridorun altında yine sağır nişler, kapılar ve yalancı
sütunlar. yer alır. Kayalardan sızan sular sebebiyle freskler kısmen bozulmasma
rağmen, tasvirler

görülmektedir.

Burada

azizler, İncil' den sahneler

ve orta

kubbede yuvarlakbirpano içindeelinekitaptutan.Hz .. tsatasvirivardır .. Sümbiill.ii
Kilise X. Yy. sonlarına aittir.
Yılanlı Kilise:
Sümbültü Kilisesinin karşı yamacını:ladır, Yılanh Kilise
uzun Yunan Haç' ı biçiminde, bir. sahanlı, düz tabanlı, yapı tipi bakımından
gelişmiş bir stildedir. Batı kısmında Rahip Kosmos'un mezar odaı,ı vardıt. Aynca
bir duvar üzerinde

de Melek Mikail tarafından günah ve sevapların bir terazi ile
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tartılışı tasvir edilmektedir.

Bu meleğin sağında vücudu yılanlarla tarafından

sarılmış günahkarlar görülmekte olup, kilise ismini bu konudan almıştır, Tavan.da

Hz. İsa, Bizans İmparatoru gibi giyinmiş ve yanında melekler vardır.Güneydoğu,

tarafında Mecyem:iR öfümü tasvir edilmiştir. Kilisenin sol duvarında son..yemek,
apsiste, İsa, Meryem, azizler sağ kolun batı duvarında imparator Konstantin ve
annesi Helena erişmiş kişiler olarak tasvir edilmişlerdir. Tavanda kabartma resim
ve haç vardır. Kilise IX. Y y. sonuna aittir.

Kasaba merkezi tarafındadır. Haç planlı tek katlı bir

Kokar Kilise:

kilisedir. Giriş kapısı çöktüğü için fresklerle kaplı kapıdan girilmektedir. Bunun

bitiminde iki mezar odası vardır. Tavandaki resimler orjinalliğini kaybetmemiştir.
Konular oldukça zengindir. Girişte fırında üç Yahudi genci vahiy, ziyaret, su

imtihanı, majlarla çobanların gelişi, Mısır' a kaçış, son. yemek, Judonım ihaneti,
Mesih'in tevkifi, Planet'in hükmü, çarmığa germe esnasında rahibin bulunması,
Mesih'in ·defnedilişi.,. göğe çekiliş, havarilerin vazifeleri
devamlılık.gösteren

gibi zaman zaman

sahneler yer almaktadır.

Mezar o.dalarındaki. tezyinerlaı; kırmızı boya ile yapıln:uş ilk ömeklerdic~
Kokar kilisede popüler ve arkaik tesirin örneklerini görmekteyiz.
Pürenli Seki Kilise:

Bu kilise; Kokar kilisesinin kuzeyinde yerahr. Gfü:ıey

tarafına. eklenmiş küçük bir tapınakla, kayanın derinliğine oyulmuş ikinci bir

tapınaktan ohışue. Katakomplu. bir- kilisedir; İlkel stili . ve koyu renkli freskleri
olmakla . beraber> resimler

önemlidir.

İsa'nın çocukluğu ile İncil'den çeşitli

sahneler tasvir edilnıiştir;
Eski Baca Kilise.": Sümbüllü kilisenin batısına düşmektedir. Katakomplu bir

bazilikadır. Apsisin duvarlarında Hz. Meryem ve meleklerinhı tasviri vardır.
Ayrıca tavanda Hz. İsa'mn portresi yer almaktadır.
Saint Georges (Kırkda!.11 Altı) Kilisesi:

Bahaddin: Samanlığı kilisesinin

doğu tarafındadır. Bir.apsislibazilikal planlı ve katakomplu bir kilisedir. İncil'in
hikaye ettiği.tüm konular briradatlır. Jlesimler iyi korunmuş olup> Yunanca bir.
kitabe kilisenin tüm çevresini dolanmaktadır. Kilise isnıini Saint Georges 'e ithaf

sahnesinden almıştır; l.283-l29$yıllarma aittir..
Sivişli Kilise:

Kasaba.içinde,

kayadan oyma bir kilisedir. Haç.. planlıdır.

Dört sütun üzerinde bir kubbe yükselmektedir: Kubbede, ortada.

H7,;.

lsa: ile Hz,

Meryem' in kenarlarda havarilerin portr.eled yer almektadır,
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Cami Kilise:

Taştan yapılma bir kilisedir. Haç planlıdır. Üç sahanlıdır.

Orta sahanda yüksekçe bir kubbe vardır. Kilise bugün cami olarak kııllamlı:hğı..
için, freskleri badana ile örtülmüştür. Gelveri' de bunlardan başka yine kayadan
kilise; . Koç: kilise,

oyma yüksele killse; A:z.i:z:ler damı, Bucak kilise, Kalbudu
Çömlekçi kilise, Cafarlar.kilise,Kulluk

Kızıl Kilise:

Gelveri'niıı

kilise gibi kiliseler bulunmaktadır.

(5 km.) kuz:ey'-d.oğusuud~dtr. Kırrtttz,t.s kesme

taşlardan yapıldığı için Kızıl Kilise. adım almıştır. Üç neflidin. Orta nefteidört
sütun üzerine bir kubbe oturmaktadır; Freskler yer yer dökiilqJuştüt.

Bazı

kısımlarda dini sahneler ve havarilerin portreleri yer almaktadır. Kilise 5-5 yy.
aittir.

VI. KÖPRÜLER
Aksaray'ın idari sımrlarr içinde
devirlerine

kadar

çıkan

birçok

Ro:ma'hlt:ı.r, Bizans'lrlar; Selçuk'lular

köprü

bulunduğu

bazı

kalıntılarından

Bı::uılaı:ttı hemen hepsi eski yollar. terkedildlkte:11 sonra~ yakm

anlaşılmaktadtc

kasaba ve köy halkı tarafından taş ocağı halinde kullanılmıştır.
Aksaray'ıniçiuden

akarı lJlmrnı:ak'uı üzerinde: dört köpcii vatdtr: Çayuı

akışına göre yukarıdan aşağıya köprüler şöyle sıralanmıştır:

1- Kalınlar Köprlisü
2- Başköprü

= Serköprü = Kızılca

Mahallesi Köprüsü

3- Nakkaş Mahallesi Köprlisü
4- Debbağlar Köprilsü
Kalınlar Köprüsü:
ediliyor; . 36··• metre

Dötgözlü bir köprünün bir Selçuk eseri olduğu kabul

uzunluğundadır.

suyun

geliş. tar.afım:la gözün: müşterek

ayaklarına konan çıkıntılar, mahmuzlar, suların getirdiği ağaç dallarının ve otların
takılarak. gö.z.le.ıik:4.pat:rrıamala:rt ·için yapılt:rnştıc
Sultan İkinci Abdülhamit'in

· serkurenasından

Ortaköy'lü

Hacı Ali Paşa,

köprü. ayaklımm takviye etmiştir. Fakat Paşa kaş yaparken göz ç:ıkar.nıışhc Paşa
bu

köprü

ile

payendelemiştir~

beraber

Başköprü

Hu payendeler

ve

Debbağ

köprüsünün

ayaklarını

da

i:çin eşsiz bir Selçuk ı:ııhrıarı yadigarı olan
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Ağzıkarahan'ın

üstündeki

bir sıra iri taşları söktürmüş ve bu pırlanta eseri

mahvetmiştir.
Bu köprünün daha sonra yapıldığını rivayet edenler de vardır.
Başköprü:

Nakkaş ve· Meydan mahallelerini birleştiren bu köprtt de elvan

kaşlarına benziyen iki küçüç
ve bir büyük gözlüdür.
Bu köprünün de hiçbiri yerinde yapanı, yapıldtğı tarihi ve yaptıranmı.
gösteren bir kitabe yoktur. Mimari tarzı bunun da bir Selçuk eseri olduğunu

tahmin ettiriyor;
Köprünün zaman zaman tamir edildiği anlaşılıyor.
Debbağlar Köprüsü:

Debbağlar Köprüsü, Azm-i Milli Un Fabrikası

yanındadır. Debbağlar Mahallesi'nde bulunduğu için böyle adlandırılmıştır.
Selçuklular devri eseri olduğu arılaşthyor. Fakat diğeı:üçköpdl gibi yapam,
yaptıranı ve yapıldığı tarihi gösteren bir kitabesi ya yoktu veya bize kadar
gelmemiştir. Evliya Çelebi biraz yukarıda yazdığmıı:z gibi Aksaray' da: ya:hıız
Hasan Rızai

Camii'nin

yanındaki büyük köprüyü

Sultan Ala-ed-din'in

yaptırdığım söylüyor. Biz bu köprünün İkinci Kı:hçarsfan taı:afmda:rı: yaptır·ıldrğını
kabul ettiğimizi söyledik.
Anadolu' da eski İslami esederin Sultan Alfü-ed,..din'e; gayr-i İslam1 esederiır
de Cenevizliler'e yani bu iki dev şöhrete nisbet edildiği söylene gelir.
İkinci Kılıçarslan'm babası Sultan Mes'ud'un, ne keııdishıin ne de Biriırd
Ala-ed-din Keykubad'ın hiçbir vakfiyesi ve Aksaray köprülerinin kitabeleri bize
kadar gelmediği için taştn; harem ve mimari tarzının nabzım tutarak bir hak.me
varmadan başka çare yoktur.
Bu köprü çok harap olmuştur. Sultan İkinci Abdülharnit'hı serkar:lııi
Ortaköy'lü Hacı Ali Paşa bu köprüyü esaslı bir surette tamir ettirmiştir. Eğer

doğru ise taşlarım Ağızkamlıan' uı üst kısmuıdarı söktürerek getinn:iştrr. Yani kaş
yaparken göz çıkarmıştır. O devirlerde Sultan Hanı,~

Sıraçakıl Ham, Obruk

Ham yakın kasaba, köy.ve: sehr.rledn.birertaş ocağr haföıe gehniştL
Hacı Ali Paşa tamir ettiği köprünün Azm-i Milli tarafından karşıya geçerken

sol tarafına şu kitabeli taşr koyduı·ırmştur.
Serkarin-i Padişahı Hazret-i Mir Ali
Lutfedip can buldu bucisr'-i kadını
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Çıktı bir tarih-i cevher hfuneden
Hak bu ki haza sıratün müstakim
Sene 1311

Kitabenin tarih mısrasının noktalı harfleri ebced hesabına vurulunca 1312
tarihi çıkar. Halbuki altına 1311 tarihi yazılmıştır. Arada bir senelik fark vardır.
Bu da tarih beyitlerinin üçüncü mısrasmdaki (çıktı bir tarih) cümlesine göre
1312' den 1 rakamı çıkarılınca 1311 kalır ki, buna tamiye usulu derler.
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KAYNAKLAR
YARDIMCI OLAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
İl Kültür Müdürlüğü
-

Kütüphane Müdürlüğü

-

Müze Müdürlüğü
İl Turizm Müdürlüğü

-

İl Sağlık Müdürlüğü

-

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-

D.S.İ. 44 Şube Müdürlüğü

-

Köy Hizmetleri Müdürlüğü

-

M.T.A. Bölge Müdürlüğü

-

Tarım Müdürlüğü

-

Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

-

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

-

Vatandaşlık ve Nüfus Müdürlüğü

-

İl Özel İdare Müdürlüğü

-

Gençlik ve Spor Müdürlüğii

-

Aksaray Belediye Başkanlığı

-

İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları

-

Kasaba Belediye Başkanları

-

Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı

-

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

-

Mercedes Benz Türk Müdürlüğü

-

KOÇAŞ Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü

-

Aksaray Ticaretve Sanayi Odası

-

İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

-

MeteorolojiİstasyortMüdürlUğü

-

Resim ve SlaytlarDr. Lütfi Dokuzoğlu
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