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Bagh bulundugum ilim Nevsehir ile ilgili mezuniyet cahsmarm hazrrlarken
ilimizin bazi yerlerini yine gezmek istedim. Daha once gezdigim bu yerleri tekrar
gezerek gordum ve ne kadar tarihi, cografi, dogal guzelliklere ve kulturel zenginliklere
sahip oldugunu size anlatsam azdrr. Sair Arif Nihat Asya'run "Gelip ey yolcu bir gun
gecersen Nevsehir'den" dedigi gibi insanlar buralan gezince ve gorunce guzelliklerinin
daha iyi farkma vanyor. Tarih oncesi caglardan gunumuze kadar bircok tarihi ve doga
guzellikleriyle karsilasiyor insan.
N evsehir 1 718 yihna kadar 80 haneli Muskara admda bir koydur. Damat

Ibrahim Pasa, Padisah III. Ahmet'ten aldigi fermanla Nevsehir'i kadihk merkezi haline
getirir ve yeni kurulan sehire Nevsehir admi verir.
UNESCO tarafindan dunya kultur mirasi listesine dahil edilen Nevsehir
(Kapadokya), 90k sayida yerli ve yabanci turistin ilgi ile ziyaret ettikleri onemli turizm
merkezlerindendir.
Bana bu cahsmamda kaynak kitaplar bulmama yardimci olan Nevsehir Valiligi
yetkililerine, gelenek ve goreneklerimizi anlatan aile buyuklerime ve memleketimle
ilgili bu cahsmayi bana Veren sevgili hocam Bulent Yorulmaz'a tesekkurlerimi bir bore
bilirim.
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GiRiS
Nevsehir, i9 Anadolu Bolgesi ve Turkiyc'nin tarihi ve turistik bir yeridir. Tarihi
acidan 90k eski medeniyetlere ev sahipligi yapnusnr. Ilimiz ve ilimize bagh bolgelerde
eski 9ag ve medeniyetlere ait bircok tarihi eser ve kalmtilar mevcuttur. Bu eser ve
kalmtilann M.6. zamanlara kadar eski oldugu gorulur. Bu acidan turistlerin ilgisini
ceker ve buyuk bir turizm merkezi olur. Kapadokya bolgesi olarak bilinen yorelerimiz
gezildiginde tarihi zenginligi ve kulturel degerleri acik bir sekilde gorulur, Cografi
degerler olarak, peribacalan, tarihi magaralar, yer alti magaralan ve kaplicalar gibi
zengin cografi ve doga guzelliklerine sahiptir.
TARiHTE NEVSEHiR
Bolgemizde yapilan kazi ve cahsmalarda elde edilen buluntulara gore ilimizin
90k eski bir tarihi vardrr.
Tarih Oncesi Nevsehir
Nevsehir ilinin en eski yerlesim yeri Gulsehir lIcesi Civelek Magarasi'nda
gorulur. ilk yerlesim izleri M.6. 3000 yillanna ait oldugu belirtilmektedir. Ankara
Universitesi DTCF ogretim iiyelerinden D09. Dr. Huseyin Sever'in baskanhginda
yapilan kazilar sonucunda Eski Tune Cagi'na (M.6. 3000-2000) ve Assur Ticaret
Kolonileri Cagi'na (M.6. 2000-1750) ait eserler ele gecirilmistir. Ncvsehir Civannda
bulunan 90k sayidaki hoyuklerde ozellikle Eski Tune Cagma ait kalmtilar tespit

edilmistir,

Tarihi Donemlerde Nevsehir
M.6. II. Binin baslannda Avrupa'dan Kafkaslar uzerinden Kapadokya bolgesine
yerlesen Hititler, daha sonra imparatorluk kurmuslardir, Dilleri Hint-Avrupa dil
grubundadrr.
Frigler'in Orta Anadolu'nun onemli kentlerinin hemen hepsini yikarak Hitit
imparatorlugu'nun ortadan kaldmlmasmdan sonra bolgeye FrigyaWar egemen
olmuslardir. Bu doneme ait Gok~ehir-Gok9etoprak, Acigol-Topada, HacibektasKaraburna Koyu'nde yazilrmskaya anrtlan vardrr.
Kimmerler'in, Frig egemenligine son vermesi sonucu Anadolu'da Medler, daha sonra
da Persler gorulur, Pers dilinde Katpatuka olarak adlandmlan Kapadokya (Nevsehir)
"Cins Atlar Ulkesi" anlamma geldigi belirtilmistir,
M.S. 17'de Kapadokya'yj Romahlar ele gecirir. Bolge Roma'ya baglarur.
RomaWar bolgeyi ele gecirdikten sonra banya bir yol yaparak Ege'ye ulasinu
sagladilar. Bu yol hem askeri hem de ticari acidan onemliydi.
Roma Imparatorlugu ikiye bolununce Anadolu Dogu Roma'mn yani Bizans'm eline
gecti. Bizans imparatorlugu'nun egemen oldugu ilk donemlerde sessizce hayatmi
surduren Kapadokya halki 7. yuzyilda Sasanilerin isgaline ugradi. Nevsehir ve yoresine
daha sonra Araplar akmlar yapnuslardir.
1071 Malazgirt Savasi ile Turkler Anadolu'ya girer. Alparslan'm komutaru
Afsin Bey de Anadolu'nun sehir ve kasabalanm Turk egemenligine katar. Oguz boylan
Kapadokya'ya dagihp koy ve kasabalar kurmuslardir. Hrristiyan halkla yan yana ya da
ayn koylerde yasadilar. Boylece bolgede Turk nufusu artti,

Anadolu, Btlyuk Selcuklu lmparatorlugu'nun elindeyken Nevsehir civanna
Muskara denilmis. Muskara Urgup'e bagh bir koydu. (Muskara kelimesi Arapca
kokenli bir kelime, ism-i zaman, ism-i mekan olup "kumral" olmaktir.)
Anadolu Selcuklu Devleti'nin yikilmasmdan sonra bolgeye Kara Osmanogullan ve
Dulkadirogullan egemen oldular.
Yavuz Sultan Selim Memluk uzerine sefere giderken, Dulkadirogullan'ru
ortadan kaldirdi. Boylece Muskara ve cevresi 1515 yilmda Osmanh Devleti'ne katilrms
oldu.Nevsehirli Sadrazam Damat Ibrahim Pasa, dogdugu koye buyuk hizmetler yaptirdi.
Cami, kutuphane, hamam, medrese imarethane, sibyan mektebi yaptirdi. Oguz Turk
Boylan'na cagnlar yapilarak yeni sehre gelip yerlesmeleri istendi. Gelenlere ev
dagmldi, vergi almmadi. Bir emirle Muskara ismi kullamlmasi yasaklandi. Yeni sehir
anlamma gelen, yeni merkeze Nevsehir dendi.
Cumhuriyet Doneminde Nevsehir
Nevsehir Osmanhlann son donemlerinde Nigde Sancagi'na bagh bir kaza idi.
Cumhuriyetimizin ilarundan sonra 1924'te Nigde yeni idari yapilanrnada bir il olarak
ortaya cikarken Nevsehir de ilcelerinden biri oldu. Nevsehir 20 Temmuz 1954'te il oldu.
NEVSEHiR iL<;ELERiNiN TARiHi, COGRAFYASI VE KULTUR V ARLIKLARl
Genel Konumu:
Nevsehir i9 Anadolu Bolgesi'nde 38 derece 12' ve 39 derece 20' kuzey
enlemleri ile 34 derece 11' ve 35 derece 06' dogu boylamlan arasmda kahr. Konya
kapah havzasmda kalan Derinkuyu Ilcesi dismda, butunuyle Orta Kizihrmak
Havzasi'na giren Nevsehir, konum itibariyle Tiirkiye'nin tam ortasmdadir.
Kizihrmak vadisinin guney yamacma kurulmus olan il merkezinin rakmu 1150
metredir. n alaru, yoresel acidan, dogudan Kayseri'nin Yesilhisar, incesu, Merkez,
kuzeydogudan Yozgat'm Bogazhyan ve Seftali, guney, guneybati ve batidan Nigde,
Aksaray ile cevrilidir, Yuzey sekilleri acismdan ise, ilin dogusunda Hodul Dagi ve
uzantilan, kuzeyinde Delice Irmak vadisi, guney ve gtmeybatismda Erdas Dagi ve
uzantilan vardir.
Damat Ibrahim Pasa Kulliyesi
Damat Ibrahim Pasa tarafindan 1726-1727 yillannda yaptmlan kulliye, camii,
medrese, imaret, sibyan mektebi, hamam, kervansaray, cesmelerden ibarettir.
Damat Ibrahim Pasa Kulliyesi icinde yer alan Kursunlu Camii 1726'da tamamlanrmstir.
Caminin hemen yanmda kiilliyeye ait medrese, kutuphane ye imarethane ile hamam
bulunur. 3 kapih bir avlu icinde caminin 44 m yuksekliginde zarif bir minaresi vardir.
Ana mekaru orten kubbesi kursunla kaplandigi icin bu adla amhr. Caminin ic k1sID1
cicek motifleriyle bezenmistir, Kiilliyenin insaannda cahsacak ustalar hassa Mimari
Mehmet Agave bina emini Ismet Agazade Seyid Mustafa Aga'yla birlikte istanbul'dan
gonderilir. Hassa Mimarbasi'na, bina eminine ve Muskara Kadisi'na Ibrahim pasa
tarafindan yazilan bir hukumle, kiilliyenin insaati icin Muskara'ya giderken Gebze'de
durarak Coban Mustafa Pasa Kulliyesi yapilanm inceleyip resimlerini cikararak
(muhtemelen rolove ye eskizler yaparak) yollanna devam etmeleri, "Baskentten uzak
bir yerde yapihyor." diye istanbul'da yapilan kiilliye yapilanndan daha ~ itina
gosterilmemesi bil diril mistir. Ayru hukumde mimarbasmm insaatm giderlerinin kesfini
yapip gerekli kesif defterlerini ve vesikalanm hazirlayip istanbul' a donmesi, eger
insaatla ilgili gorusulecek bir sey yarsa bina emininin de istanbul a donebilecegi,
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aksi takdirde istanbul' dan gelen ustalarla birlikte cahsmalara baslamasi, insaata
baslangicta 5000 kurusun aynldigi ve kesif defterleri istanbul'a geldikten sonra
kesinlesen masraf toplamma gore tahsisatin arttmlabilecegi bildiriliyordu (1726). Bina
emini Seyid Mustafa'run insaat basladiktan bir muddet sonra olumu uzerine yerine
atanan Osman Aga da olunce yerine insaatin kontroliine bina emini olarak Mustafa Aga
atamhr, Mustafa Aga'mn bina emini oldugu sirada, Ibrahim Pasa istanbul'daki yahlanm
insa eden Serkis Kalfa'yi kiilliyenin insaatun kontrole yollar.
Kulliyenin insaatma baslamrken insaatta cahsacak arabaci ve tascilann temini
icin Nigde, Kayseri, Kirsehir, Sivas, Aksaray kadilanna ve o civarda oturan Boynu Ince
Tiirkmenleri'nin boy beylerine hiikiimler yazildi. Insaatta kullantlacak kirec Kayseri'nin
Urum Diken kirec ocaklanndan ahmp Boynu Ince Asireti tarafindan batmaru bir akceye
Muskara'ya tasmacakti. Kulliye yapilanndan camii, medrese, kutuphane, mektep ye
hamam8m kitabeleri istanbul'da hazirlanarak Muskara'ya gonderilmi~tir.
Damat Ibrahim P~

Camii

88 m boyunda, 44 m eninde dikdortgen planh bir avlu ile cevreli olan Camii'ye
halk arasmda Kursunlu Camii de denmektedir, Camii'ye uc kapidan girilir. Ana giris
avlu kapismm kuzeybatismda olup kapi ilzerinde Sair Nedim'e ait bir mermer kitabe yer
almaktadrr. Guney duvanndaki giris kapisi ise yolun seviyesinden dolayi yuksekte
kaldigmdan avluya merdivenlerle inilmektedir. 3. kapi ise dogudadir.
Camii giris kapisi ve mihrap ekseni uzerinde sadirvan yer ahr. Sadirvanm ortusu
kagir bir kubbe ve onu cevreleyen iki metre genis 1 iginde sekizgen, ahsap sacaktan
meydana gelmistir. Bu orttlyti sekizgen kesitli, sekiz adet sutun tasir. Sutunlanndan
aralannda siyah, beyaz almasik duzende oriilmii~ sivri kemerler vardir. Sadirvanm
mermer olan su haznesi, on iki planhdtr ve cesrnelerin oldugu yuzeyler, koselerde
sutunlarla birbirinden aynlnustir,
Camii sahmi 16.80x16x80 m olcttlerinde kare plandan yukselen sekizgene
oturmus kubbeyle ortiilmii~tilr. Kible aksinda 6.00x6.85 bir mihrap onil nisi bulunur.
Mihrap onil nisi, sahm zemininden 15 cm yuksektir. Kare plamn koselerindeki
pandantiflere yanm kubbeler oturur. Dista, sekizgenin koselerinde insa edilen agirhk
kuleleri ve alemleri Lale Devri'nin ozeliklerini karakterize etmektedir. Yine dista
caminin koselerinde yapiyi daha yuksek gosteren plasnrlar bulunur.
iL~ELER:
ACIGOL
Aksaray-Nev~ehir yolu uzerinde yer alan ve Nevsehir'e uzakhgi yaklasik 20 km
olan Acigol'de tespit edilebilen en eski yerlesim M.O. VIII. yuzyila aittir. Agilh koytl
yakmlarmdaki Topada Ge9 Hitit Donemi'ne ait Hitit hiyeroglifi ile yazilmis kaya
arutmda bolgenin siyasi durumu ye liderinin icraatlan ile ilgili bilgiler yer almaktadir.
Metnin ozeti kisaca soyledir:
Buyuk kral Wasussarma'nin emri:
"Ben buyuk kral Tuwati'nin oglu Wasussarmaynn. Parzuta sehrinde yedi buyuk
kral vardi. Bundan il9il Warpalawas, Kiyakki ve Tuwata dost idiler. Ben kraliyet
ordumla geldim. Bu sehir butun suvari ve piyadeleri ile bana karsi geldi. Onlara karsi
geldim. Bendi arazisinde Parzuta sehrine geldi. Sehir surlan tahrip edildi. . .. Bana
beylerim, Tanrtlar Tarhu (Hava tannsi) Sarumma (Firtma Tannsi Tesup ve Esi Hepat'm
oglu) ve daha iki tann onumde giderek bana yol gosterdi."
"
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Nevsehir Muze Mudurlugu'ntln Kurugol'de yaptigr kazilar sonucunda M.O.II.
yuzyila ait tastan yapilmis lahitler icerisinde ve olii kupleri icerisinde Arkaik: Doneme
ait lekithoslar (koku sisesi), yuzuk, fayanstan kolyeler ele gecmistir,
Acigol'un bir baska ozelligi de yerlesim merkezinde yer alan yeralti
yerlesimidir, Iki tanesi orijinal olmak uzere ii<;, girisi tespit edilebilmistir. Orijinal
olmayan ii9iincii girisin her iki tarafinda kapi yuksekliginde taslar konulmus, yatay tek
tasla da (lento) kapi desteklenmistir.
Girisin uzantismda yer alan mekanlar bazalt tastan kemerli olarak yapilrmstir.
Ancak 50-100 yil oncesine aittirler. Gerek teknik:, gerekse sekil acismdan Ozluce ve
Mazi Y eralti Sehri'ne benzerlik gostermektedir. Henuz tam olarak temizlenmemis olan
yeralti sehrinde buyuk salonlar birbirlerine tunellerle baglanrmsnr. Kisa bir koridor
vasitasiyla yeralti sehrinin kaya oyma mekanlanna ulasihr. Giristeki kisa koridorun
karsismdaki surgu t8a~h alan sehrin birinci orijinal girisi ye ilk· salonudur. Kisa bir
koridorla ikinci buyuk salona gecilir, Bu mekanda yer alan ii9 buyuk nis oturma ya da
yatak odalandir. Bu kisma giris dar bir arahk vasnasiyladrr.
Tavan kisimlan iyi oyulmus besik tonozlu gibidir. Burada havalandrrma
bacalannm yarn sira haberlesme delikleri de bulunmaktadrr. Bu kisimdan ucuncu buyuk
salona gecis dar, alcak, oldukca kavisli bir galeri sayesindedir.
Galeri boyunca kandil koymak icin kucuk nisler bulunur. Kucuk mekanm ii9
tarafinda kaya kiliselerinin apsisleri gibi oyulmus kucuk odalar yer ahr. Buradaki
havalandrrma bacasi digerlerinden farkh olarak yukanya dogru konik: bir bicimde
daralmaktadrr.
Bugiine kadar pek 90k yeralti sehrinin orijinal girisleri bulunamanusnr.
Bilinenler ise fazla bir ozellik gostermezler. Acigol yeralti sehrinin ikinci orijinal girisi
Mazi yeralti sehrinin tam benzeri olup ustaca dusunttlmus bir omektir. Girisin yan
duvarlan duzensiz taslardan, tavan kisnu ise duzgun, ince, uzun taslardan orulmttstur.
Aym tip orgu sistemi, civardaki ev kapilannda da gorulmektedir.

T atlarin Kilisesi
Acigol llcesine bagh olan ve Acigdl'tm 10 km kuzeyinde yer alan Tatlarin
kasabasmm kale olarak adlandmldigi tepesinin yamacmda yer ahr.
Iki nefli iki apsisli, besik tonozlu olan kilisenin narteksi yikilmisnr. Oldukca iyi
korunmus olan fresklerdeki sahneler bantlarla birbirinden aynlrrusttr. Zeminde koyu gri,
tasvirlerde ise mor, hardal ve kirrmzi renkler kullarulrmsnr.
Sahneleri: Apsiste Meryem ve cocuk Isa, Michael ve Gabriel; Konstantin ve
Helena, baskalasim, Isa'nm cehenneme inisi, Kudus'e giris, Isa'mn carrruha gerilmesi
ve dokuz azizin yam srra kiliseyi yaptrran kisinin portresi de yer almaktadrr.
GULSEHIR
Nevsehir'e 20 km uzakhkta, Kizrhrmak'in guney kenannda yer alan antik: adi
'Zoropassos' olan Gulsehir'in, eski adi ise 'Arapsun'dur. Damat Ibrahim Pasa'mn
Nevsehir'e yaptigi iman, bir baska Osmanh Sadrazarru Karavezir Mehmet Seyyid Pasa
da Gulsehir'e yapnus, 30 haneli Gul sehir'i bir kiilliye ile donatrmstir. Kulliye, cami,
medrese ve cesmeden o Iusmaktadir,
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Civelek Magaras1
Giil§ehir'in 4 km dogusunda yer alan Civelek koyu yakmlarmdaki magara,
sadece Giil§ehir'in degil aym zaman da Nev§ehir'in de en eski yerle§imidir. Magara,
koyun Gtlrlek Tepe olarak adlandrrtlan tepesinde yer ahr. Kalkerli bir yap1ya sahip olan
magaraya
14 m uzunlugunda
asagiya dogru uzanan bir galeri vas1tas1yla
inilebilmektedir. Ana mekaru 22xl 1 m. olan magaranm tavan k1simlarmda kalsit
kristalden olusan 5-1 Scm arasmda degi§en uzunluktaki Sarkitlar yer almaktadrr.
Nevsehir Miizesi ye Italyan lllllgara bilimcileri ile birlikte yapilan fah~da
lllagara
tabanmda, ozellikle gocen kaya parcalan arasmda ve galerilerde Kalkolitik Doneme
(M.6. 5000-3000) ait, elde iekillendirilmii tek kulplu fincanlar, feiitli boylarda
9omlekler, dokumaclhkta kullarulan agrr§aklar, tastan ve kemikten aletler ele ge9mi§tir.
Aynca magaranm 9evresinde yapilan yuzey ar~trrmalarmda da o bsidiyenden ve
sileksten
kapahdrr. yap1l~ aletler bulunmuitur. Magara koruma altma ahndigmdan ziyarete
A9Ik Saray Harabeleri
Nev§ehir-Giil§ehir yolu ilzerinde, Gii~ehir' e 3 km uzakliktaki Acik Saray
Harabeleri, tilf kayalar if ine oyulmus sayisiz mekanJan, Roma Donemi kaya mezarlan,
IX. ye X. yiizytla tarihlenen kaya kiliseleri ile onemli bir piskoposluk merkeziydi. Halk
arasmda "Haer Bektas Veli Mescidi" olarak adlandrrtlan mekanin mihrabmm gilnilmiize
kadar korunmui ve Islami bir yapi olmasi af1smdan dikkat l'Okmektedir. Kareye yakm
planh mescidin bati kesiminde yilksek9e nis 1 er yer almaktadrr. Bu oren yerinde bulunan
mantar bi9imindeki peribacalar1 yorede tektir.
HACIBEKTAS
Nev§ehir-Krr§ehir yolu iizerinde Nevsehir'e 45 km uzakhkta olan Hac1bekta§,
ilce merkezinde yaptlan kazilar sonucunda Eski Tun9 <;ag1, Hitit, Frig, Hellenistik ve
Roma Donemi'ne
ait ele gecen eserler, Hac1bekta§ Arkeoloji Miizesi'nde
sergilenmektedir.
Hac1bektai Yalanlarmdaki Karabuma KOyii yakmlarmda Topada ve Sivasa'da oldugu
gibi Ge9 Hitit Donemi'ne ait Hitit hiyeroflifi ile yaztlmi§ Karaburna kaya arun
bulunmaktadrr.
Bu yazrtta Kral Sapas'm NIAS SAPAS ile yaptig1 anla§ma ve bu anl~maya
uymadiklan taktirde Haran tannsi Armas, tanncasi Kumiapi ve Datti Kubaba'nm
~agtlayacagmdan bahsedilmektedir.
Haer Bekta§-1 Veli Miizesi
Mimarhk tarihi yonilnden, M.XIII. ile XIX. yilzyillar arasmda tamamlanmi§ olan
Haer Bektas-i Veli Tekkesi, tarihsel surec icinde epey restorasyon (onarirn) giinnilitlir.
Munari tenninoloji bakumndan, kiilliyeden daha ziyade bir rnanzume niteligi
taiunaktadu-. T ekke, 3 0 Kasun 1925 tarihinde TBMM'nin 6 77 sayih kanununla dig er
tekke ye zaviyeler ile birlikte kapattlmi§, V aktllar Genel Miidiirliigii tarafindan 19581964 yillan arasmda onanmi yaptlmi§ ve 16 Agustos 1964 tarihinde Etnogra:fya Miizesi
biciminde dilzenlenerek halkim1Z1D ziyaretine ai;rlun1t1r. Milze, plan baknnmdan ill' ana
bolumde incelenir. Avlulara, sirasina gore kademeli bir anlam!a tath bir meyil
verilerek mimari a91dan bir biitiinliik sagl~trr.

\

l.Avlu: Eskiden Nadar (At) avlusu da denilen bu bolume, gilneydeki arutsal
goriiniimlu Catal Kapi'dan girilir. Girisin hemen sagmda 1902 yihnda Tekke Postni§ini
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Feyzulla Dedebaba zamarunda Sadrazam Halli Pasa'mn esi Fatma Nuriye Hanim
tarafmdan yaptmlan ve uzerinde Muhru Suleyman motifi bulunan U9ler cesmesi yer
alrr. Eskiden bu avlu icinde gunumuze kadar ulasmayan; atevi, ekmekevi, hamam,
tuvalet, mihmanevi, camasirhane gibi bolumler bulunmaktaydi.
2.Avlu: Eskiden Dergah Avlusu da denilen bu bolume, ucgen ahnhkh ye sivri
kemerli U9ler Kapisi'ndan girilir. Bu avlu icinde sirasma gore sagda; Aslanh cesme,
asevi, Baba Kosku, Tekke Camii, ortada; havuz, solda; mihmanevi, meydanevi, kilerevi
ye Dedebaba Kosku gibi bolumler bulunmaktadir.
Aslanh cesme: Klasik Misir Sanati tarzmda iskenderiye mermerinden yapilrms
olan aslan yontusu, -Unlil Misir Valisi Kavalah M.Ali Pasa soyundan Fatma Hamm
tarafindan, M. 1875 yihnda Tekke'ye hediye babmda gonderil mistir.Aslanlann icine
yerlestirildigi esas cesme, M. 1554 yihnda eski Silistre Valisi Malkoc Bali Bey hayrma
yaptmlrmstir.
Asevi Baba Kosku: Protokolde, Dedebaba'dan sonra gelen Asevi Babasi'run
oturdugu kosk, bug-Un Muze idaresi olarak hizmet vermektedir.
Asevi: Kitabesinden M. 1560'ta Malkoc Bali Bey haynna yaptmldigi anlasilan
Asevi'nde meshur karakazan, halife kazanlan ve diger mutfak esyalan
sergilenmektedir.
Tekke Camii: M. 1834 yilmda, Padisah II. Mahmut tarafindan yaptmlan camii
klasik tarzda; icten kubbeli gorunumune ragmen distan kursun kaplamah ye basik
kulahh olarak insa edilmistir. Guduk minaresi orijinal olmayip restorasyon urunudur.
Havuz: Giris kapismm tam karsismda bulunan havuzun kitabesinden
anlasildigma gore; 1906-1908 yillan arasmda donemin Beyrut Valisi'nin (H. Rifat Pasa)
esi Nazh Hamm tarafindan yaptmlrmsnr. Guney duvan, ucgen ahnhkh olarak yapilnus
olup; on iki dilirnli Huseyni tac ile sonlandmlmtstir. Fiskiyesinde, Korinth tipi antik
bashk kullamlrmsnr.
Mihmanevi: Tekke faal iken, gelen konuklann agirlandigi bu bolum, bug-Un
muze deposu olarak kullamlmaktadir.
Meydanevi: Tekke'nin en onemli bclumlerinden biri olup, kitabesine gore; M.
1367 yilmda Sultan Murat tarafindan yaptmlrmstir. Burada tarikata intisap etme yani
ikrar verme ve nasip alma torenleri yapihyordu. Meydan Odasi'rnn rekonsrilksiyon
olarak bingi tekniginde insa edilen tavam ilgi cekicidir. Bu bolumde; on iki makami
simgeleyen postlar, levhalar, Bektasi Tahti, muzik aletleri, tablolar, eski siyah-beyaz
fotograflar, muhurler ve diger etnografik eserler sergilenmektedir.
Kilerevi: iki kath olan bu bolumun alt kati, eskiden Tekke kasasi ve depo olarak;
ust kat ise, Dedebaba Kosku olarak hizmet veriyordu. Simdi ise Kutuphane deposu
olarak hizmet vermektedir.
3.Avlu: Eskiden Hazret avlusu da denilen bu bolume, basik kemerli, yesil
kanath, Altilar Kapisi'ndan girilir. Ataturk Kosesi, Pirevi, Bahm Sultan Turbesi ve
Hazire bulunmaktadir.
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Pirevi: Girisin tam karsismda

yer alan bu yapi kompleksi, M.XIII.-XVI.

yuzyillar arasmda tamamlannustir.Girisin sag ve sol yamnda; Tekke'ye hizmet etmis
bulunan Dede ve Babalar'm mezarlan bulunmaktadrr. Akkapi denilen siislemeli mermer
kapidan, kalem isi motiflerle bezeli olan Orta Methal yani salona girilir. Sag tarafta;
Tekke'nin cekirdegi sayilan ye Dervislerin zikredip, olgunlastiklan cilehane
(kizilcahalvet) denilen hiicre yer ahr. -0 stunde kitabesi bulunan, miitevazi bir kapidan,
Krrklar Meydaru'na gecilir. Tavaru ahsap, duvarlan kalem isi bezemelerle siislii olan bu
boliimde; muhtemel olarak Hindistan'dan Tekke'ye hediye olarak gelmis olan iinlii
Kirkbudak samdan, Hz. Ali'nin el yazmasi Kur'an-1 Kerim'den bir sure, Iran Salu'nm
adagi ipek hall, sancaklar, fincan takrrnlan, Tiirbe'nin siislemeli orijinal gumus kapisi,
bazi silahlar ve Bektasi kiiltiiriine ait bazi etnografik eserler sergilenmektedir. Meydanm
dogusunda; Horasan Erleri. batismda; Celebiler 'in mezarlan bulunmaktadrr. Gokesik
de denilen, miitevazi ve siislemeli mermer kapidan Huzur-u Pir'e yani Hunkar Haer
Bektas-i Veli Tiirbesine girilir. Yapi Selcuklu mimarisi geleneginde insa edilmis olup;
kubbe ve duvarlan kalem isi bezemelerle suslenmistir. Yiiksek tip sandukasi yesil
pusidelerle siisliidiir. Turbe'nin iist kisrm; distan sivri kulahh ve kursun kaplamahdir,
Guvenc Abdal Tiirbesinde ise Guvenc Abdal, esi Dunya Giizeli ve hizmetkarlanmn
sandukalan bulunmaktadrr.Tiirbe kemerli tonozla ortiilii olup, restorasyon iiriinii
bezemelerle siisliidiir.
Bahm Sultan Tiirbesi: Avlunun sag tarafinda, piramidal kiilah ortiilii ve Selcuklu
mimarisi tarzmda insa edilmistir. Bahm Sultan; Dimetoka'daki Bektasi Tekkesinde
yetismis ve daha sonra merkez Tekke'ye gelerek, Bektasilik'e onemli hizmetlerde
buhmmustur. Bu nedenle de Bektasilik'te Pir-i Sani ( lkinci Pir) olarak kabul edilir.
Bahm Sultan sandukasmdan baska Kalender Sah mezarmm da bulundugu Tiirbe,
olumunden ii9 yil sonra M.1519'da; Yavuz Sultan Selim'in komutanlanndan
Dulkadirogullan Beyi, Seyhsuvar Ali Bey tarafindan insa ettirilmistir. Kubbe ici ve
duvarlan kalem isi bezemelerle suslu olan turbe icinde; samdan, orijinal kapi ile bazi
levhalar sergilenmektedir. Tiirbe'nin onunde ise kutsal sayilan tarihi Dilek Agaci (
Karadut-Morus Nigra) bulunmaktadrr.
Hazire: Bahm Sultan Tiirbesi'nin hemen yanmda bulunan mezarhkta, Tekke'ye
hizmette bulunan dervisler yatar. Hiiseyni, Elifi ye Ethemi tipteki mezar tasi bashklan,
Tiirk - Islam Sanati'run ozgun eserlerindendir.
Diger Muze ye Orenyerleri
Arkeoloji ye Etnografya Miizesi: il9e merkezinde ve Hacibektas Veli
Miizesi'nin 100 m kadar batismdadir. Sulucakarahoyuk'te, 1967-1976 yillan arasmda
yapilrms olan bilimsel kazilarda ortaya cikan arkeolojik buluntular sergilenmektedir.
Tek hoyukten cikan eserlerin sergilenmesi bakirmndan onemli bir miizedir. Pazartesi
giinii dismda her giin aciktir.
Kadmcik Ana Evi: Velayetname'de adi gecen ye Bektasilik'te onemli sayilan bir
kisinin ikamet ettigi evdir. Muze Mudurlugu'ne basvurulmasi halinde gorevli
saglanarak ziyaret edilebilir.
Efendi Tiirbesi:
Bektas Efendi Tiirbesi :M. 1603 yihnda olmii~ olan Bektas Efendi ile ilgili pek
bir bilgi yoktur. Kubbesi ve duvarlan kalem isi bezemelerle siislii olan tiirbe, Selcuklu
Kiimbet Mimarisi tarzmda insa edilmistir,
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Cilehane-Deliklitas: Ilcenin 3 km. dogusundaki Arafat Dagi'nda bulunan
magaradir. Haer Bektas-i Veli'nin bu mekanda halvette bulunduguna inaruhr, Aynca,
bu delikten gecenlerin gunahlanndan anndigi yonunde bir inane da vardrr. Zemzem
cesmesi, Haci Bektas-i Veli, Yunus Emre ve Ozanlar Amtlan ile 5.000 kisilik modem
amfitiyatro bu tepede bulunmaktadrr.
Bestaslar: llcenin 5 km kadar kuzeyinde; Civril Koytl yakmlannda
bulunmaktadrr.Jeolojik baknndan onem tasiyan, bes adet dev boyutlu tas vardrr.
Taslann efsanesi, Velayetname'de ayrmtih o larak anlatihr.

Ataturk Evi: il<;e merkezinde bulunan evde; M. Kemal Ataturk, 22-23 Arahk
1919 tarihlerinde konuk edilmistir. XIX. yuzyilda insa olunan ev, restore edildikten
sonra, Mtlze-Ev olarak halkm ziyaretine acilacaknr.
AVANOS
Nevsehir'in 18 km kuzeyinde olan Avanos'un antik donemdeki adi
'Venessa'drr. Cok sayida canak comlek atolyesi bulunan ilcede seramik yapim gelenegi
Hititlerden beri siiregelmektedir. Krzihrmak'in getirdigi kmmzi toprak ve milden elde
edilen seramik camuru, Avanoslu seramik sanatcilarmm elinde sekil almaktadrr.
Avanos'u (Venessa) ikiye ayiran ve Anadolu'nun en uzun nehri olan Kizihrmak
ve onun cevresi, caylar boyunca cok sayida olaylara sahne olmustur. Lydiahlarla
Medler arasmda bes ytl siiren savas Kizihrmak havzasmda olmus, her iki taraf bu
savastan oldukca biiyiik zarar gormustur, Bu savasm altmci yihnda bir carpisma
esnasmda ve ortahgm cok kansrms bir anmda gunes tutulmasi oldugunda her iki taraf
tannlan kizdirdiklanm dustmerek hemen bir bans sozlesmesi yaparlar. Kilikyali
Syennesis ve Babilli Labynetos'u kendilerine aracr secenler, iki kral bir araya gelerek
Lydia Krah Alyattes, kizi Alyenis'i Med Krah Kyaxates'in oglu Astyages'le evlendirir.
Gerci bu donemin onemli doga filozofu Kariali Hexamyes'in oglu Thales,
M.0.28 Mayis 585 tarihinde olagelen gunes tutulmasmi onceden hesaplayarak haber
yermisti, (Herodot I, 74)
Avanos yakmlannda, Kizihrmak'rn hemen kenanndaki bir Roma mezarhgmda
ele gecen mermerden lahit, Merkez Kapadokya Bolgesi'nde bugiine kadar ele gecen tek
lahit olmasi acismdan ilginctir, Lahit, 1971 yihnda tesadiifen ortaya cikrrus, semerdam
bicimindeki kapagi kimligi tespit edilmeyen sahislarca acilnus ve icindeki buluntular ne
yazik ki cahnnustir. Ceset iizerinde yaptlan patolojik ye paleoantropolojik arastirmalar
sonucunda lahitin, saclan kma ile boyanrms bir kadma ait oldugu anlasrlnustrr.
Avanos'un Sartlar kasabasi yakmlanndaki Prof H. Seyer'in baskanhgmdaki Zank
Hoyuk'te yaptlan arkeolojik kaztlarda Eski Tune Cagi'ndan Gee Roma Donemi'ne
kadar degisik kiiltiirlere ait kahnnlar a91ga cikanlnusnr. Avanos'ta XIII. yiizytl Selcuklu
Donemi'ne tarihlenen Sanuhan Kervansarayi ve Alaaddin Camii bulunmaktadrr.
Saruhan
Nevsehir'in Avanos ilcesinin 5 km giiney dogusunda Urgup'un ise 6 km
kuzeyinde, Damsa vadisinde yer ahr, Han, dogu-bati baglannsmdaki Aksaray-Kayseri
giizergahmdadrr. H. izzettin Keykavus zamarunda belki de onun tara:findan 1249 yihnda
yaptrrtlan Saruhan 2000 m2' lik bir alarn kaplamaktadrr.
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Saruhan'da yapi malzemesi olarak sari, kirrmzimsi pembe ve acik kahverengi,
oldukca duzgun kesme taslar kullamlrmstir, Gerek amtsal portalin, gerekse ic portalin
kapi kemerlerinde iki renkli taslar kullamlnus, boylece dekoratif bir gorunum
saglanrmsnr.
-Ost kisimlan kisrnen yikilmis olan d1~ portalde diger sultan hanlannda oldugu
gibi daha 90k geometrik suslemeler tercih edilmistir. Kubbeli kosk mescidi ise diger
kervansaraylarm aksine amtsal portalin uzerine yapilrrustir. Avluya bakan mescit kapisi
mukarnash tromplarla susludur. Genis avlunun solunda cesmeli bir revak, sagmda ise
konaklama ve hamama ait mekanlar yer ahr. Revaklarda kullamlan bazi taslann
uzerindeki kucuk cizgiler tas ustalannm ozel isaretleridir, Hayvanlann ve seyisinin
konakladigi holu Aksaray Sultanham ve Agzikarahan holunun benzeridir. Pandantifler
uzerine oturan aydinhk kubbesi oldukca sadedir.Ust krsimlan yer yer yikilan Han, 1991
yihnda restorasyonu tamamlanarak orijinal haline getirilmistir. Sultan hanlanmn en son
omeklerinden olan Satuhan'dan sonra Selcuklu sultanlan han yapurmanuslardir.
Zelve
Avanos'a 5 km, Pasabaglanna 1 km uzakhktaki Zelve, Aktepe'nin dik ye kuzey
yamaclannda kurulmustur. -09 vadiden olusan Zelve Oren Yeri, peribacalanrun en
yogun oldugu yerdir. Vadideki peribacalan sivri uclu ve genis govdelidir.
Uchisar, Goreme, Cavusin gibi kaya oyma mekanlardaki trogloditik yasamm ne
zaman basladigi bilinmeyen Zelve, ozellikle IX. ye XIII. yuzyilda Hiristiyanlann
onemli yerlesim ve dini merkezlerinden biri olmus aym zamanda rahiplere ilk dini
serninerler de bu yorede yerilmistir.
Yarnaclann dibinde yer alan "Direkli Kilise" Zelve'deki manastrr hayatmm ilk
yillanna aittir. Kilise suslemelerinde tercih edilen kabartma haclar daha 90k
ikonoklastik dusunce ile yakmdan ilgilidir. ikonoklastik Donem oncesine tarihlenen
Bahkh, Uzumlu ve Geyikli Kiliseler vadinin onemli kiliselerindendir.
1952 yilma kadar iskan edilmis vadide manastrr ve kiliselerden baska yerlesim
yerleri, iki vadiye acilan tunel, degirmen, cami ve guvercinlikler bulunmaktadrr.

-0RG-0P
Nevsehir'in 20 km dogusunda olan Urgup Kapadokya Bolgesinin en onemli
merkezlerindendir. Goreme'de oldugu gibi tarihsel surec icerisinde 90k sayida isme
sahip olmustur. Bizans Doneminde Osiana(Assiana), Hagios Prokopios; Selcuklular
Donemi'nde Bashisar; OsmanWar zamamnda Burgut kalesi;Cumhuriyetin ilk
yillanndan itibaren de Urgup adiyla amlmisnr.
Urgup ve civanndaki ilk yerlesim antik adi Tomissos olan Damsa Cayi'nm
dogusundaki Avla D1:1.g1 etekleridir. ingiliz Arkeolog Ian Todd'un burada yaptigi yuzey
arasnrmasi sonucunda 90k sayida obsidiyenden ve sileksten Paleolitik Doneme ait
aletler bulmustur, Daha gee donemlere ait en onernli kahntilar ise Urgup kasaba ve
koylerinde bulunan Roma Donemi'ne ait kaya mezarlardrr.
Bizans Doneminde de onemli bir dini merkez olan Urgup, koy, kasaba ve
vadilerindeki kaya kiliselerin ve manastirlann piskoposluk merkeziydi.
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XI. yuzyilda Urgup, Selcuklular'm onemli kentleri Konya'ya ve Nigde'ye acilan
onemli bir kale konumundaydi. Bu doneme ait iki yapi kentin merkezindeki Altikapih

ye Temenni Tepesi Turbeleri'dir. Bir anne ve iki kizma ait olan ve XIII. yuzyilda
yaptmlan "Alti Kapih Turbe", alti cepheli, her cephesinde kemerli pencereli ve ustu
aciknr. Urgup'un Temenni Tepesi'nde bulunan iki turbeden birinin, 1268 yihnda Vecihi
Pasa tarafindan yaptmlan ve halk arasmda "Kihcarslan Turbesi" olarak da amlan
Selcuklu Sultarn IV. Rilknettin Kihcarslan'a, digerinin ise III. Alaaddin Keykubat'a ait
olabilecegi dusunulmektedir. Ancak arasnrmacilara gore bu olasihklar oldukca zayiftir.
1515 yilmda Osmanh topraklanna katilan Urgup, XVIII .. yuzyilda Osmanh
Sadrazanu Damat Ibrahim Pasa'mn kadihk makanum dogdugu kent olan Nevsehir'e
(Muskara) baglamasi nedeniyle ilk kez ikinci planda kalrr. Ancak Pasa da Urgupluleri
magdur etmemek icin Nevsehir yakmlanndaki Kavak Koyu'nden yaklasik 20 km bir
yer alu yolu ile su getirir. Sokak ve meydanlara mermerden cesmeler yaptrrarak
siirlerini donemin meshur sairlerine yazdimus, kitabelerini de en iyi ustalara kazrtrrustir.
Bu kitabeli cesmelerin sadece bir kaci orijinal yerindedir.
Urgup'teki bir diger onemli yapi da Rum Hamami'dir. Rumca kitabesinden
temelinin 1900' de anldigi tum halkm ortak cahsmasi sonucunda 1909' da tamamlandigi
anlasilmaktadir,
Semsettin Sarni 1888-1900 yillannda yazdigi Kamus-ul Alem adh tarih ve
cografya ile ilgili eserinde Urgup'te 70 cami, 5 kilise ve 11 kutuphane oldugunu belirtir.
Urgup civanndaki Pancarhk, Uzengi ve Keslik vadisi hem tarihi, hem de dogal
degerleri olan vadilerdir.

OR.GOP

crvARI

PERiBACALARI
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Urgup Muzesi
1971 yihnda acilan milze, Urgup civanndan ele gecen fosil orneklerinin dismda
Prehistorik, Eski Tune Cagi, Hitit, Frig, Pres, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanh
Donemi eseri mevcuttur. Muze de aynca yorenin mahalli kiyafetlerinin, esyalanrun ve
silahlann bulundugu etnografik seksiyon da bulunmaktadrr. Urgup Muzesi'ne bagh oren
yerleri Mustafa Pasa (Sinasos) Aios Vasilios Kilisesi, Manastrr Vadisi Kiliseleri,
Ye~iloz (Aziz Thedor) Kilisesi ve Pancarhk Kilisesi'dir.

Pancarhk Kilisesi
Ortahisar kasabasinm guneyinde, Urgup-Mustafapasa
yolunun sagmdaki
Pancarhk vadisindedir. Duz tavanh, tek netli ve tek apsislidir. Kilisedeki duvar resimleri
daha 90k yesil zeminlidir ve oldukca iyi korunmustur, ilk bakista kiliseyi iki farkh
sanatcmm farkh zamanlarda boyadigi dusunulse de sahneler ve tum yazilar ayn ayn
incelendiginde aym sanatci tara:findan suslendigi anlasilrnaktadir. Zengin Incil siklusunu
iceren kilisede sahneler, frizler halinde birbirini takip etmekte, frizin her iki yarum
madalyonlar icinde aziz tasvirleri suurlamaktadir. Pancarhk Kilisesi XI. yuzyilm ilk
yansma tarihlenmektedir.
Sahneler: Peygamberlerin
gorttnumu, miijde, ziyaret, bakireligin ispan,
Beytullahim'e yolculuk, dogum, ii<; muneccimin tapmmasi, Joseph'in ikinci ruyasi,
Misir'a kacis, masum cocuklann katlianu, Isa'run mabete takdimi, Elizabeth'in takip
edilisi, Vaftizci Yahya'run gcrevlendirilmesi, vaftiz, Isa'run denenmesi, Kana dugunu,
sarap mucizesi, bahk ve ekmeklerin cogalulmasi, havarilerin tann yolunda
gorevlendirilmesi,
seytan
carpnus
adamm
iyilestirilmesi,
cuzzamh
adarmn
iyilestirilmesi, sakat kadmm iyilestirilmesi, Jairus'un kizmm iyilestirilmesi, bahklarm
cogaltilmasi mucizesi, Isa ve Samarrah kadm, baskalasim, Isa Golgota yolunda, Isa
carmihta, Isa'nm cehenneme inisi, Isa'run goge yiikselmesi, melek Gabriel ye Michael
ve madalyonlar icinde aziz tasvirleri.

-0rgup

- Taskmpasa Camii
Nevsehir, Urgup ilcesinin, Damsa koyu merkezinde yer alan Taskmpasa Camii,
Karamanhlar Donemi'ne aittir. Bugun beyaz badana ile boyanmasi nedeniyle
cirkinlestirilmis portali geometrik bezeli bordurlerle susludur, Kesme tastan insa edilmis
cami, krble yonunde ii<; netli, on bir tonozla ortuludur. Kemerler mermer bashkh
payeler iizerine oturur. Camii'nin uzeri ise duz toprak damdrr.
Halen Ankara Etnografya Muzesi'nde sergilenen ceyizden kakma tekniginde
yapilrrus mihrabr, bugtme kadar kalan tek ahsap ornek olmasi nedeniyle onemiidir.
Mihrabm etra:findaki iki sira bordur arabesk susleme ve ayetlerle suslenmistir. Mimberi
ise buyuk bir ozenle islenmis, Selcuklu Donemi'nden beri Anadolu'da uygulanmaya
baslanan kundekari tekniginde yapilrmslardrr. Bir catma teknigi olan kiindekari de
sekizgen, baklava ve yildiz seklindeki ahsap parcalar birbirlerine ic ice gecerek
baglanrms, birbirlerine tutturmak icin civi ya da yapistmci kullarulmarmsnr. Parcalar
gecme oldugundan ahsabm kurumasi nedeniyle ayrtlmalar ve catlaklar olusmaz.
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Urgilp-Ta~kmpa~a Tiirbesi
Urgup'un Damsa (Taskinpasa) koyii merkezinde yer alan, Selcuklu Beyi
Taskinpasa'ya ait turbe, dortgen govdeden sekizgen bashkh canya distan pandantif
seklinde tlcgenlerle gecilir.Turbenin mezar odasma dogu yonunde ve 'L' biciminde
birkac basamakh merdiveni vasitasiyla inilebilmektedir. Tuf kayanm oyulmasiyla insa
edilmis, basik besik tonozlu mezar odasi, 4.30 m uzunlugunda, 2.10 m genisliginde,
2.10 m yuksekligindedir. Odarun ortasmda sembolik olarak yapilrms tas sanduka
bulunur.
Turbenin govdesi ise duzgun kesme taslardan insa edilmistir, Kuzey yonundeki
portali, geometrik motiflerle bezelidir. Portalin dismdaki cephelerde sadece pencerelerin
ustunde oldukca sade, geometrik suslemeler yer ahr, Turbenin ic kisnu ise merkezi
kubbelidir. Duvarlarda kirnuzr ~1 boyasi ile yazilmis dualar, ortada ise il9 adet tas
sanduka bulunmaktadrr. Ta~kmpa~a'nm hemen karsismda yer alan turbe ise H12rr Reis'e
aittir. Ayru doneme tarihlenen turbe baldaken tarzda insa edilmis, altigen planhdir.
Turbeye iki tarafh, basamaktan olusan merdivenle cikilmaktadir, Turbenin ortasmda ise
mermerden yapilmis, uzerleri tamamen Arapca kitabe ve geometrik motiflerle suslenmis
il9 adet tas sanduka yer ahr,
DERiNKUYU
Nevsehir-Nigde karayolu ilzerinde eski adi Melegobia olan Derinkuyu
Nevsehir'e 29 km uzakhktadir. Akarsuyu ve goln bulunmayan bu ilcenin icme suyu 6070 metre derinlikteki kuyulardan temin etmesinden dolayi "Derinkuyu" olarak
adlandmlrrusnr.
Bu ilcenin en onemli ozelligi, yerin altma oyulmus oldukca genis alanlara
yaytlan yer alu yerlesimidir. Derinkuyu'da aynca yer alti yerlesiminin gtlneyinde yer
alan XIX. Yuzyila ait Ortodoks Kilisesi ve Cumhuriyet Mahallesinde tuf kayaya
oyulmus Aya Manastm da bulunmaktadrr.
Derinkuyu Yer Alti Sehri
Derinkuyu yeralti sehrinin derinligi yaklasik 85m'dir. Bu yeralti sehri, bir yeralti
sehrinde bulunan tum ozelliklere sahiptir ( ahir, kiler, yemekhane, kilise, sirahane v.s. ).
Aynca 2. katta misyonerler okulu bulunmaktadrr. Genis bir alan olan okulun tavam,
yeralti sehirlerinde pek rastlanmayan besik tonoz ile ortuludur. Salonun solundaki
mekanlar, cahsma odalandrr. Yeralti sehrinin 3. ve 4. katlanndan sonra merdivenle
dogrudan dogruya derinlemesine inilmekte ye 7. katta bulunan hac planh kiliseye
ulasilmaktadn. Oldukca genis olan bu mekan sutunlarla desteklenmis olup buradan
uzanan dar, kavisli tunel bir mezarla son bulmaktadrr.
Yeryuzu ile baglantisi bulunan 55 m derinligindeki havalandrrma bacasi, ayru
zamanda su kuyusu olarak da kullanilmaktadrr. Alt kata kadar uzanan kuyulardan her
kat yararlanamaz, aynca istila amnda zehirlenmeyi onlemek icin bazi kuyulann agzi
yerytlzil ile baglantisizdir.
1965 yihnda
acilan Derinkuyu
yeralti
sehrinin halen yuzde
onu
gezilebilmektedir. Derinkuyu ilcesine bagh Suverrnez ye Dogala koylerinde de henuz
tam olarak arastmlmamis yeralti sehirleri bulunmaktadrr.

12

DERiNKUYU YER AL TI SEHRiNDEN BiR GORUNUM

KOZAKLI
Benim yasadigim sehir olan Kozak:h Nevsehir'in yaklasik 100 km kuzeyinde yer
ahr, eski adi Hamamorta'drr. Kozakh civannda 90k sayidaki tumulusler, Roma
Donerni'ne ait olup Nevsehir arkeolojisi icin onemli yer tutmaktadrr.
Saghk turizmi acismdan onemli bir yere sahip Kozakh kaphcalan, Batt Alman
Kaphcalan Birligi simflamasma gore sodyurnla, kalsiyurnlu, klorurlu olup A ve C grubu
sifah sular grubuna girmektedir.
Kozakh
Kaphcalanndan
iltihabi
olmayan
romatizmal
hastahklann,
kireclenmelerin, cilt hastahklanmn, kronik iltihaph kadm hastahklanmn, damar
sertliklerinin, mantar hastahklannm tedavisinde basanh sonuclar ahndigi gozlenmistir.
Kozakh'ya yaklasik 7 km uzakhktaki Kanhca kasabasmda Nevsehir bolgesinde
sikca rastlanan yer alti yerlesimi de bulunmaktadrr.
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KOZAKLI KAPLICASI
EVLiLiK GELENEKLERi
Nevsehir ve yorelerinde genellikle erkekler icin evlenme yasi 23-25'tir. Askere
gitmeden once evlenenler azdrr. Kizlann genellikle evlenme yasi ise 17-18 'dir.
Nevsehir yoresinde, kizlar icin evlilige hazirhk, annesi tarafindan baslatihr. 12-13
yaslannda kIZ cocuklan annelerine yardun eder ve bu donem icerisinde gelenegin
gerekli kildig; kadar ceyiz hazirlarur. Erkekler ise toplumun evlenmek icin gerekli
kildigt kisisel yeterlilik, sorumluluk, rnaddi baknndan kucuk yastan itibaren evlilige
hazrrlanrr. Evlenmelerde bashk verme gelenegi yok olmustur. Kiz kacirma olaylanna
ender rastlanrr.
Evlenme cagma gelen erkekler icin kendisinden yasca kucuk olrna, asil aileden
gelme, huyunun diizgiin olmasi gibi ozelliklere uygun bir kIZ tespit edilir. Daha sonra
kizm evine kadmlarca goructl gidilir. Gelenlerin goructl oldugu anlasihnca, kIZ tarafi bu
evlilige sicak baktyorsa, gelen misafirlere yakinhk gostererek ikramda kusur etmemeye
cahsihr, Sayet bu evlilige nza gosterilmiyorsa kIZ gorticuye cikanlmaz.
Kiz isteme ve Nisan:
Erkek evinden birkac erkek, k1Z1 istemeye giderler. Kiz tarafindan erkekler ise
gelenleri karsilar. Sohbet edilir ve gelme amaci aciklamr. Daha sonra erkegin babasi,
kizm babasmm onunde "Allah'm emri, Peygamberin kavli ile" diyerek kiziru ister.
Kizm ailesi ise dusunmeleri icin birkac gun isterler. Bunun uzerine yine erkek
tarafindan birkac erkek, kiz tarafina giderek durumu konusur. Boylece soz kesilmis olur.
Uygun gorulen bir gunde, kIZ evinde, iki tarafin akrabalan toplanrr. Nisan
torenleri yapihr. Nisanda serbet ikram edilerek yuzuk takihr. Bu islemler neticesinde
olay, toplum huzurunda resmi bir mahiyet kazanmis olur.
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Dugun:
Yoremizde dugunler genellikle ii<; gun siirer. Genelde dugunler Cuma gunu
baslar, Pazar gunu biter. ilk gun bayrak kaldrrma toreni ile dugunun olacagi topluma
ilan edilir ve boylelikle dugtm baslarms olur. Dugunun ikinci gunu aksann kiz tarafinda
'Kina Gecesi' yapihr. Kma gecesine sadece kadmlar istirak eder. Burada once seyirlik
kadm oyunlan sergilenir. Folklorik oyunlarla eglenceye devam edilir. Daha sonra gelin
olacak kiza kmasi yakihr. Sonuna dogru toplulukca gelin k12 aglatmaya cahsihr.
Kina gecesinde soylenen bazi tiirkiiler.
Kadmlar
K1Z1m kman kutlu o lsun
Vardigm yer mutlu olsun
K1Z anasi k12 anasi
Hani bunun oz anasi
Atladi gecti esigi
Sofrada kaldi kasig:
Biiyiik evler yakisig:
Ah gelin anam
Altm tas icinde kmam ozenir
Gumus tarak ile ziilfiim tararur
Nisanh kizlar esin ararur
Ah gelin anam
Gelin geldi kap1ID1Za
Altm do lu kiipiimiize
Camasir var hepimize
Ah gelin anam.
Gelin KIZm Cevab1
Keklik gelir seke seke
Kulagmda gumus kupe
Ben annemden aynlmazdim
Ayirdilar ceke ceke
Al giivercin mor giivercin
Ayagmda gumus zencir
Gurbet ele giden kizlar
0lmez ama zmncir
DaID1mIZda ot muydum
Dstiiniizde yiik miiydiim
Bir k121Il1Zdim cok muydum
Vay benim anam.
Aynca yoremizde dugumm birinci veya ikinci gecesi erkekler tarafindan
"Sinsin" oyunu oynanrr. Bu oyun icin bos bir yere ates yakihr. Bu atesin etrafinda bir
kisi daire cizerek oynamaya baslar. Diger bir kisi ise atesin etrafinda oynayan kisiye
vurmaya cahsarak oyuna katihr. Birinci salus oyundan kacar ve oyun boylece devam
eder. Bu oyun en az 6-7 erkek tarafindan oynanrr.
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Pazar gunu sabah k12 tarafinca hazirlanmis ceyiz, erkek evinden gelen tasitlara
yiiklenerek goturtlltlr. Pazar gunu ogle vaktinde erkek tarafinda olusan kadm ve erkek
toplulugu gelini almaya gelirler. Boylece dugun sona erer.

GELENEKSEL EL SANATLARI

Yoremizde el sanatlan ile meydana getirilmis cokca urun bulmak mumkundur.
Hah ve kilim dokumacihgi yoremizde oldukca gelismistir. Aynca ogrendigim bilgilere
gore Osmanhlar zamarunda Avanos onemli dokumacihk merkezlerinden biri olmustur.
Canak-Comlek yapmn da yoremizin onemli el sanatlanndandir, Canak ve
comlegin kolay krrtlabilir olmasi bu el sanatma olan onemi azaltmis fakat turistlerin
ilgisini cekmesiyle yeniden onem kazannustir. Yorelerimizde bircok canak-comlek
atolyeleri bulunmaktadrr.
YEMEKLER

Nohutlu Yahni:
Sogan ve et yagda kavrulur. Bir gece suda bekletilen nohut comlege konulur. Su
ve salca ilave edildikten sonra tandrrdaki koz halinde bulunan atesin icine gomulerek
pisirilir,
Zerde:
Su icinde pisirilen pirinc iizerine toz seker dokulerek kanstmhr,
Zerde Pilavi:
Bol suda pisirilmis pirinc uzerine eritilmis tereyagi dokulerek iyice kansnnhr.
Onceden hazrrlanan zerde, pilav iizerine doktlltlr.
Tarhana Hazirlanmasi ve Corbasi:
Suzulmus yogurt ve bugdaydan yapilrms yarma kanstmhp guneste kurutularak
tarhana yapihr. Bu tarhana bir gece suda kalarak yumusar ve sabah ates uzerinde iyice
kaynattlarak corba yaptlrr.
Dogme:

Bugdaydan yaptlan yarma bir comlegin icine konulur. Uzerine biraz su
eklenerek tandrra yerlestirilir, Bir sure tandrrda kaynadiktan sonra cikanhr, Bir sopa ile
yarma ezilir, iizerine salca dokulur, Bir sure daha pisirildikten sonra yemek hazirlanmis
olur.
Yutka Ekmegin Yapmu:

Halknmz yJlda 2-3 kez olmak tizere 4-5 aybk yetecek kadar yutka ekmegi
yaparlar. Yutka ekmegin yapihsr evlerde ortaklasa olur. Komsu kadmlar birlikte
toplanarak srrayla hamurlan yogururlar, Yutka yaptlacak evde gece yansi veya sabaha
karsi toplantlarak tandrr yakihr. A9IlmI§ olan yutka bezleri ile sac uzerinde ekmek
yapihr. Benim ailem ve komsularnmz k1~ gelmeden once her eve 2-3 gun yutka ekmegi
yaparlar. Biz buna "kis ekmegi" deriz.
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Gendime yernegi:
Bir tavarun icine tereyagi konulur, sogan ve salcasi konularak kavrulur. Bu
kansmun icerisine yarma (bugdaydan yapihr) katilarak biraz daha kavrulur. Diger
yanda kurutulmus kemik comlegin altma konulur. Kurutulmus haldeki yarma da
eklenip, ustune su ilave edilir ve cornlegin agz; kapatilarak tandrrda piser.
Koftur Y apmu:
Yapilacak miktara gore un ayarlamr. Bakir legende kanstira kanstira icine uzum
pekmezi ilave edilir. Bu hali ile ocaga konulur. Kanstirmak suretiyle koyulasmcaya
kadar pisirilir. Daha sonra genis bir tepsiye bosaltihp, orada iyice soguyuncaya kadar
bekletilir. Soguduktan sonra baklava dilimi seklinde kesilir ve guneste kurutulur.
Aside:
Un ve yag ile yapilan bir tath cesididir. Un ve yag kavrulduktan sonra uzum
pekmezi ile kanstmlarak lengerle (yayvan tabak) dagmhr.
Dalaz:
Bir tath cesididir. Yumurta, un, su, bulamac haline getirilir. Ismlrms olan yag
icine kanstmlarak pembelesinceye kadar pisirilir. Sonra lengere ahmp, uzerine uzum
pekmezi dokulerek yenilir.
NEVSEHiR VE CiV ARI HALK EDEBiYATI
Yoremizde Soylenen Bazi Turkuler:
Cernalim TilrklisU
Sen olasm Urgup dumarun tutmez
Kiratim acemi konagi tutrnaz
Oglum Ahmet gocuk yerimi tutmaz
Cemalim Cemalim algm Cemalim
Alganlar icinde kaldin Cernalim
Urgupten de 9Ikt1g;Im1 gormusler
Kiratimm sekisinden bilmisler
Beni oldurmeye karar vermisler
Cemalim Cernalim algm Cernalim
Kayalar TUrklisii
Kayalar yanlmasm
Soylen yar danlmasm
Danhrsa danlsm
-0 stume yar almasm
N esine de yavrum nesine
Cigara da sokmus fesine
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Kayalar merdil merdil
Kim bilir kimim derdin
Agaclar kalem olsa
Y aztlmaz benim derdim
Nesine de yavrum nesine
Cigara da sokmus fesine
Kayalar oylum oylum
Gelir selvi boylum
Selvi boylum gelince
Sen olur benim gonlum
Nesine de yavrum nesine
Cigara da sokmus fesine
SiiRLER
Yoremiz ve yoremiz insanlanm asagida bulunan siirinde Yalcm Demir cok
guzel anlatiyor.
Memleketim
Severim ben bagnu, uznmunu
Seher seher dedikleri Nevsehir
Bereketli kiraci, hem ozilnil
Seher seher dedikleri Nevseher
Sabah ezanmda duserler yola
Herifi esekte, kadmi yaya
Baba yigit adam cigara sora
Seher seher dedikleri Nevseher
Karayazi, Kiziltepe, Gobekli
Karatas, Kepez, dolluk, Alefendi
Karsidag, Cakmakh, Sanyaprakh
Seher seher dedikleri Nevseher
Kara ilzum, Kizil uzum, Mor uzum
Banm uzum, Keten gomlek, Mis uzum
Buludu, Imir, Cavusla, Gill uzum
Seher seher dedikleri N evseher
Elmasi, armudu, cevizi de var
Ayvasi, kirazi, ahci da var
Erigin sansi karasi da var
Seher seher dedikleri N evseher
Turlu turlu kayisi bademi
Yaman olur bu diyann ademi
Cekilenler almyazi cile mi ?
Seher seher dedikleri Nevseher
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Misa:firperveriz gelin bizlere
Gonlumuz hep aciktir yarenlere
Bir sofra kuralrrn cayir cimlere
Seher seher dedikleri Nevseher
Comlenen, tandira baklayt vurun
Yufka ekmegini yaruna koyun
Biber tursusunan doyun
Seher seher dedikleri Nevseher
Guz gelince baglanrmz bozulur
Bekmez kaynayacak kazan kurulur
Koftur bisirince ilaan yalanrr
Seher seher dedikleri Nevseher
Etlik derler sucuk, sizgit yapihr
Kimi tepsi kimi kupe basihr
Kis angi guz aymda duzulur
Seher seher dedikleri Nevseher

Dziimiin kurusu,

tursusu o lur
Hevengi cahda asih durur
Tarana, koftur de cevizle yenir
Seher seher dedikleri Nevseher

Eksi bekmez de var tath bekmez de
Bal bekmezi de supurge bekmezi
Sabahleyin yerler duru bekmezi
Seher seher dedikleri Nevseher
YAL<;IN DEMiR

Gelip ey yolcu bir gun
Gecersen N evsehir' den
imaret, Sur ,Cami
Buyur der hepsi birden
Ya bir migfer, ya bir tug
Belirmis her kabirden
Yakm tarihi Turk'un
Uguldar Nevsehir'den
Ve Cundiler isaret
Alrrlar bir emirden
Ya kurra'dan cihet sor
Ya destur al vezirden
Gelip ey yolcu bir gun
Gecersen Nevsehir'den
Eserler var ayakta
Mubarek bir devirden
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Kitaphklar kitaplar
Y apilrmsnr :fikirden
Guzeller Nevsehir'de
Siirdendir, siirden
Kemerler var oriilmii~
Ilhiden, zikirden
Ki bir mahmure dogmus
Tadimhk bir gelirden.
Giizeller Nevsehir'de
Siirdendir, siirden
Hulul et tathhkla
Sakin zordan cebinden
Akisler ninni ninni
Gelir bagdan, sehirden
Erir firuze gokte
Akarzfunriitnehirden
Do gar bir lale devri
ilahi bir fecirden
Dilimdir surda Narkoy
Kesilmis Nevsehir'den
Gorursun, Tann yuzler
Y aratrmsnr, Bedir' den
Gelip ey yolcu bir gun
Gecersen Nevsehir'den
Utangachklannda
Eser yoktur kibirden
Guzeller Nevsehir' de
Siirdendir, siirden
V eliler turbe turbe
Ki mustagni nezirden
Isiklar mujdelerdir
Regaipten, kadirden
Sabrr, mermer, irade
Demirdendir, demirden
Ki mevzun gogse saclar
Dokulmustur nesirden
Kopuktendir bedenler
Ve kirpikler sihirden
Dogarlar lale lale
ilahi bir fecirden
Gonuller zirh kusansm
Gecerken Nevsehir'den
A.NiHAT ASYA
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Nevsehir siirinde ArifNihat
giizel bir sekilde dile getirmistir.

Asya Nevsehir'in

tarihi ve dogal giizelliklerini 90k

Bellidir
Dogusunda Kayseri var ilk sehir
Batismda Hacibektas, Gulsehir
Giineyinde Urgup ile Nevsehir
Ziyaretin dogrudan bellidir.
Kuzeye yaslanrms kuzeye bakar
Daglannda bile laleler kokar
Onunde irmagm caglayip aka
Koprusunun dorugundan bellidir
Carkhaneleri her zaman isler
Durmadan yapihr ahsverisler
F mnlan aksam tutmeye baslar
Dumanmm kivngindan bellidir
Her evde duyulur Kirkit sesleri
Kurulmus tezgahlar ip rneseleleri
Kizlann hahda ihtisaslan
Istanrun smgmdan bellidir
Nes'elidir kaya darnh inleri
Calgih davullu hep dugunleri
H12rr Ilyas hele binlik gunleri
Genclerin morugundan bellidir
Koybagi meshurdur bulbuller oter

D zumun rneyvesi burada biter
Buludu hevengi bumunda tilter
Lezzetleri korugundan bellidir
insanlar rnerttir rnisafirperverdir
Atesli gencleri sporu sever
Sasmp ta dernek istersen eger
Rakibinin kmgmdan bellidir
Y az gelince irmagmda yilzerler
Aksamlan koprusunde gezerler
Yigitlikte alt olana kizarlar
Baslanrnn yangindan bellidir
Turist isen durrna gel ki goresin
Minicik Paris'mis, Sen varnus dersin
Belki bir de Eyfel gormek istersen
Trafonun gorugtmden bellidir

21

Cavusin, Zelve'yi, Goreme'yi gez
Fotograf eek, notlanru yaz
Peribacalar seyre doyulmaz
Heykel gibi dorugundan bellidir
Turistik otelde yatmak istersen
Y orgunluga nese katmak istersen
Sayet birkac yudum atmak istersen
Sarabmm burugundan bellidir
Her fusatta yurdunu meteyleyen
Hasretini yureginde derleyen
Ellisinden sonra destan soyleyen
Akman gibi morugundan bellidir.
iSMAiL AK.MAN
N ev~ehir Destaru
Serteser gezdim butun ciharu
Nevsehir resmince sehir gormedim
Emsali var ise goster bir hani
Nevsehir resmince sehir gormedim
Yigit olmayanda, perde, ar olmaz
Sozunde durmayan adam er olmaz
Avanos, Urgup, Arapsun ii9ii bir olmaz
Nevsehir gibi sehir gormedim
Kochisar'a zordur daim gitmesi
Hamam merkezinde matag satmasi
Aksaray iyi yurt coktur srtmasi
Nevsehir gibi sehir gormedim
Kirsehir, Develihisar guzelim yeri
Ulukisla ile Maden insarun han
Asiklar bilirler Nigde'yi, Bor'u
Nevsehir gibi sehir gormedim
Everek Erciyes'in ardmdan geri
Incesu alt! saat oradan beri
Ulu bedestenli koca Kayseri
Nevsehir gibi sehir gormedim
Sivas'a vannca egledim hata
Dedim burda durmam giderim Tokat'a
Y ilancik agacun gordum vannca kata
Nevsehir gibi sehir gormedim
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Y ozgat, Corum, Merzifon, Sam.sun' dan don geri
Sungurlu'yu gorun gelirken yolda Cankm
Merkezi hukumet oldu simdi Engfuii
Nevsehir gibi sehir gormedim
Herkes matagmi meydanda satsm
Ehli ask o lanlar, gaynsi atsm
Mecidiye, Bala, Kalaycik hem yiizii batsm
Nevsehir gibi sehir gormedim
Cubuk, Cerkese vanrsan olursun yas
Sivrihisar' da gorursun 90k tas
Beypazan, Nallihan, Kostebek, Ayas
Nevsehir gibi sehir gormedim
Gevye'yi sorarsan hesaba kata
T orakh, Tor bah oradan ote
Sabanciyi gee inen Izmir' e
Nevsehir gibi sehir gormedim
Hi9 durmaz akar gozumun yasi
Ah ettik erittik dag ile tasi
Bursa, Eskisehir sehirler basi
Nevsehir gibi sehir gormedim
Serteser gezdik busbutun dunya
Varamadim Girit' e gormedim hanya
Evliyalar basi sorarsan Konya
Nevsehir gibi sehir gormedim
Seydisehir, Beysehir, hie gelmez dile
Sillenin guzeli benzemis gule
Gelirsen eglenme sen Eregli've
Nevsehir gibi sehir gormedim
Coban olup ta koyun gudene
Ask olsun yurduna saglam gidene
Tarsus, Mersin, Y arcuvat, Silifke, Adana
Nevsehir gibi sehir gormedim
Osmaniye'nin icinden cabuk gecsinler
Fevzipasa'ya vanp bir su icsinler
Islahiye sehrinden cabuk ciksmlar
Nevsehir gibi sehir gormedim
Varsa affedin bu sozde kaba
Y alan soz soylemem inanm tovbe
Bozulmus vardim Sam'a, Halep'e
Nevsehir gibi sehir gormedim
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Hesap et gezdik dunya dort ko~e
Srtk ile basladik sorarsan ise
Kilis'i, Antep'i gezdim geldim Maras' a
Nevsehir gibi sehir gormedim
Okudum bir zamanlar inan ki yazdim
Gurbette cammdan usandim bezdim
Diyarbakir, Harput, Malatya'yi gezdim

Nevsehir gibi sehir gormedim
Severim Nevsehir'i ezelden candan
Nere varsak destan isterler benden
Y ahya der: Vatan sevgi imandan
Nevsehir gibi sehir gormedim,
ASIK YAHYA
MANiLER
Yoremizde Soylenen Bazi Maniler:
Kapidan bakan oglan
Sumugu sarkan oglan
Ne ardima dusuyon
Horozdan korkan oglan
Patatesi hasladnn
Soymaya basladim
Y ar akhma gelince
Aglamaya basladim
Eli elcekli gelin
Kolu kolcamh gelin
Oglani ben dogurdum
Kilamada bacakh gelin
Cayda canak kmldi
Kiz oglana vuruldu
Oglan almam dedikce
Kiz boynuna sanldi
Kapi kapi arahk
Kizlar onbin lirahk
Oglanlar1sorarsan
F191da kokmus bahk
Kapi kapi gezerim
inci mercan dizerim
Senin gibi oglaru
Okceminen ezerim
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Ey hurudu hurudu
Dagi duman burudu
Gelsene gavur oglu
Cepte cerez curudu
Armudun irisine
Tas attim birisine
Beni coban etseler
Kizlann surusune
Hali dokurum hall
Bitmiyor gavur mah
Hali icat olah
Kizlann benzi san
Corap ordum mil inen
Durdum buktum gulunen
Hinci sarhosum gelir
Otuz iki dil inen
Kaynanam kara harar
Damda basim tarar

O lurse kefeni zarar
O lmezse yaprak sarar
MASALLAR
Yoremizde masallar kadmlar tara:findan cokca anlatilmaktadir. Iste
masallardan biri:

bu

Pir Ahmet
Bir varrms bir yokmus. Bir padisahm yedi oglu varnus.bu padisahm ogullan
babasma:"Baba bizi bir anarun yedi kiziyla evlendir." demisler. Padisah sabahleyin
kalkrms, cevresini dolasrms ama bir anadan yedi tane kiz bulamarms. Ogullaru''Baba
bizim altmuza hirer at ver, biz bir anadan yedi tane kiz buluruz." Demisler. Padisah
ogullannm altma hirer ar vermis, onlarda yola koyulmus. Giderken bir daga varrruslar.
Iclerinde "Pir Ahmet" diye bir kardesleri varnus. 0 kardeslerinin yemegini yapamus.
Bir gun atesi bitmis, Karsida yanan bir atesi gormus, kosa kosa yana atesin yanma
gitmis. Atesin basmda iki insan varmis. "Bana bir ates verin" demis. Onlar da atesin
yansnu vermis. Pir Ahmet'e yarm gel de seninle konusahm demisler, Bir gun sonra Pir
Ahmet gitmis."Biz yedi kardesiz" demis. "Su dagm arkasindaki koyde bir anadan
dogma yedi tane kiz varmis biz onlarla evlenecegiz" demis. Yanm saat sonra buraya
devler gelir demisler. Pir Ahmet yanm saat sonra oraya gitmis, Devlerle savasip onlan
oldurmus. Oradan gitmisler dagm arkasinda bulunan koydeki bir anadan dogma yedi
tane kizla evlenmisler. Arna ertesi gun tek bash bir dev gelmis; Pir Ahmet o devi de
oldurmus. Sonra iki bash dev gelmis onu da oldurmus. Ertesi gun yedi bash dev gelmis
onunla dovusurken, kardesleri yarunda olmadigi icin yalruz kalrms. Bir de baksa ki yedi
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bash dev kardeslerini altma alrrus. Pir Ahmet' e
"seni de yiyecegim ama denizin
ortasmda bir sehir var, orada bir dunya guzeli kiz var onu bana getirirsen seni
bagislanm" demis. Pir Ahmet gide gide o sehre varnns. Toplumun bulundugu bir yere
oturmus, Orada da icecek seyler satilmrus. Pir Ahmet aksama kadar orada kalrms.
Cokca cay icmis, ictigi o caylann karsihgmda bolca sari lira vermis. Kahveci:"Benim
mekarumm senede geliri ancak bu san liradrr. Bu kadar buyuk para bende bulunmaz,
hen bu bes san lirayi nasil bozaynn." demis. Pir Ahmet ise:" Ben bu san lirayi hayn icin
verdim." demis. T ekrar kahveciye donerek; " Kahven eskimis yeniden yapahm." Demis.
Ve yeni kahve yaprrus, boylece kahveciyle dost olmus. Pir Ahmet,"Bu koyde bir dunya
guzeli kiz varrms, onu bana getir." demis. Kahveci gitmis kizla gorusmus. Kiz demis
ki:"Kendine bir sandik yapsm sandigm icine girsin denize atsm, hen onu cikartmm."
demis. Pir Ahmet sandigm icine girerek sandigi denize atnus. Kiz sandigi cikarrms,
Ahmet sandiktan 91kmI~ ve kizi babasmdan istemis. Kizm babasi da: "Dort tane istegim
var." demis. "Birincisi su kahveyi su kavagm ustunc buharlastirarak cikaracaksm.
Ikincisi krrk kazan su iceceksin. Ucuncusu arpa, cavdar, bugday u9unu kanstmp tekrar
ayiracaksm, Sonuncusu ise tum bu yaptiklanm bir mendile cikmlayip denize atacaksm"
demis. Pir Ahmet bu denilenlerin hepsini yaprms ve babasi kizi vermis. K1Z Pir Ahmet' e
donerek demis ki;"Sen dev misin yoksa deve mi goturuyorsun ?" dernis, Onceki yere
varrmslar, Pir Ahmet dev'e; " Bu kizm yanma yedi gun sonra geleceksin." demis, Bir
kiz dev'e sormus, "Senin camn neydendir?" demis. Devise; "Su havuzda iki tane ordek
yuzer, ordegi vurunca icinden bir sise cikar, siseyi kmnca scree cikar, serceyi kesince de
icinden bir kurt cikar, o kurdu kopannca hen olttrum." demis, Pir Ahmet ordegi
oldurmus, sise cikrrus, siseyi kmrus serce cikrms, serceyi oldurmus kurt 91kmI~, kurdu
oldurmus dev olmus. Pir Ahmet huzura ermis.

FI KRAL AR
Yoremizde Anlatilan Bazi Fikralar
Ne Haliniz Varsa:
Bir kadmm Mehmet adh bir oglu varrrus, Anast Mehmet'ine 90k duskunmus,
ikide bir: Aman Memedim seni nasil severim, sen olme de hen oleyim, dermis.
Oglan kurnazrrus ve yalanciktan hasta olmus, dosege yatrms. Anasiru smayacak
ya, dolaba bir baykus koymus. Sonra da baslamis oluyorum diye, aci ile cagmpbagirmaya anasi da:
• Aman Memedim sen olme de hen oleyim, diyerek oglunu avuturmus.
Mehmet:
• Gayri dayanacak halim kalmadi kurtulaynn bu dertten; ana su dolapta Azrail
var ac da camrru alsm, demis.
Kadm dolabi acip da baykusu gorunce:
• Daha memet daha, bana degmeyin de ne haliniz varsa gdrun, demis.

Krrk Armut:
Midesine duskun, okkasi yerinde bir hoca varrrus. Bunu bir ziyafete davet
etmisler. Burada yemekler yenmis, ustune armut ikram edilrnis.
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Dennise de yme de baslarrus armutlan teker teker yemeye. Ann~~~
sonra ev sahibinin cocugu:
• Baba hocarun agirhgmdan yukansi kirk armut ahyor,

Bostana canuz girmis, ardmdan da hoca ciippesinin eteklerini ucurarak dalnus
bostana. Hocarun bogazi da kelete degirmenin savagi kadar varrms. Bostarun
sahibi gelmis, dernis ki:
• Aman canuz dursun da, evvela hocayi cikann bostandan.

EFSANELER
Yoremizde anlattlan efsanelerden birini ornek olarak veriyorum.
Anlatacagim efsanenin ismi Amaz Koyu Go9ii. Amaz Urgup'un (Urgup
Nevsehir'in bir ilcesidir) iki koyu olan Yesiloz ve Taskmpasa koyleri smmnda
bulunan bir mevkiinin adtdir. Burada kayadan oyma harabeler bulunmaktadrr.
Burada onceden yasanus insanlarla ilgili efsane su sekilde anlattlmaktadrr:
Amaz Koyµ Go9ii
Gecmis donemde burada Amaz koyluleri yasarrrus. Bunlar oldukca fakir
bir hayat surermis, 0 zamanlar komsu koy olan Damsa (Taskmpasa) koytt
zengin bir koymus. Sir de beyleri varrms. Bu bey Damsa'ya siirekli biiyiik
binalar yaptmrnus. Bunlann insaatmda, Amaz koylulerini zorla cahstmr,
haklanm vermezmis. Bu koyhller Damsa'daki insaatlarda cahsmaktan kendi
islerine bakamaz olmuslar ve daha da fakirlesmisler. Kendilerine yaptlan bu
denli haksizhga daha fazla tahammul edemeyen Amaz koyluleri oradan go9
etmeye karar vermisler. Aksamdan go9 hazrrhklanna baslarmslar. Sabah yola
cikarken de canh bir tavugun tiiylerini yolarak bir kalburun altma koymuslar.
Damsaltlara; "Siz de bu tavuk gibi yoldunuz." demek istemisler.
Sabah Amaz koylulerini ise getirmek icin gelen Damsa beyi kalburun
altmdaki yolunmus tavugu gorunce yapngi isin yanhs oldugunu anlarmstir. Arna
is isten gecmistir. Oradan go9 eden insanlar Sam'a kadar giderler. Burada Amaz
isminde bir mahalle kurarlar.

TEKERLEMELER
Yoremizde soylenen bazi tekerlemeler.
Ciktim kiraz dalma
Baktim tren yoluna
0-9 ath geliyor
Biri aga biri bey
Ucttncusu Halil Pasa
Halil Pasa hasta
Corbasi tasta
Mendili ipek kendisi kopek
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Evvel evvel iken
Kalbur gozer iken
Devler tellal
ibibik berber iken
Tosbaga saniye iken
Kayseri yapihrken
Ben ananun besigini
T mgir mmgir sallar iken
Erciyes dagi pilav olsa
Kizihrmak yag olsa
Guduk kasik kel saban
Y esem yesem doymasam
Kabeye gitsem gelmesem
Ustidtim usudtmi
Daldan elma dusurdum
ElmaIDI yediler
Bana cuce dediler
Ben cticelikten ciktun
Ablama vardim
Ablam pilav pisirmis
lcine sican dusurmns
0 steam napmah
Minareden atmah
Minarede bir kus var
Kanadmda gumus var
Enistemin cebinde
Turlu turlu yemis var
BiLMECELER
Cocuklar oyun oynarlarken kendi
sorarlar. Yoremizde sorulan bazt bilmeceler:

aralannda

Basma hotoz takar
Sacmi topuz yapar
Hem yer altmda yasar
Hem yer ustunde yasar
Ne sataru aglanr
Ne alaru aglatir
Kesen kasabi aglatir
Yuregini daglatir.I sogan)
Sansi safran gibi
Karasi kaftan gibi
Boynu duduk gibi
Biz onu yedik gibi.( ciger)
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birbirlerine

bilmeceler

Topal hatun anasi var
Beli bukuk babasi var
Allah delisi oglu var
Cihan guzeli kizi var.Iuzum)
Aldir arabasi
Y esildir kebesi
Bunu bilmeyen
Esek sipasi. ( do mates)
Canh gider
Cansiz kovalar.(at arabasi)
ATASOZLERi VE DEYiMLER
Yoremizde halk arasmda soylenen bazi atasozleri ve deyimler:
Misa:fir umdugunu degil buldugunu yer.
Minareyi calan kihfiru hazrrlar.
Ayagim yorgaruna gore uzat.
Dost aci, dusman tath soyler,
Iyi kocan var gir oyna 91k oyna, kotu kocan var gir agla 91k agla.
Al zenginin kizmi dondursun anasi evine, al fakirin kiziru dondursun
anasi evine.
Tuzsuz koyun tuzlu koyunu yalaya yalaya bitirirmis.
Bitli baklamn kor ahcisi olur.
Cavus uzumtl ama terbiyesi kit.
itle cuvala girilmez.
Kapida yetisen tosunun degeri olmaz.
Y atngr ahir sekisi, cagirdig; istanbul turkusu.
Agm ne yel ahr ne sel.
i te pastrrma bekletilmez.
Acele ile menzil ahnmaz.
Acikan doymam, susayan kanmam sammus.
Acik agiz ac kalmaz.
A~ buldun dus, ~ buldun srvis.
Yuvarlanan tas yosun tutmaz.
Fukaranm saskiru, beyaz giyer kis gunu,
iki kaynar bir cosar, guzelin ~1 tez biser.
Akilh isini gorur, deli basmi bekler.
Tavuk desiginden, deli dil~ilgunden belli olur.
istenmeden yenen as, ya kann agnnr, ya bas.
Kalabahktan dilini, sofradan elini kisa tut.
Buyuk lokma ye de btlytlk soz soyleme.
A9 birakma hirsiz edersin, 90k soyleme yuzsuz edersin.
it izini kurt izine kanstirma,
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iNAN<;LAR
Gece aynaya bakarsan kismetin gee acihr.
Gece tirnaguu kesersen omrun kisa olur.
Evin catisma baykus konarsa ugursuzluk getirir.
Baykus vurursan intizar ahrsm,
Cocuk olmasi icin;
Cocugu olmayan kadmlara cesitli baharatlan dover, kaynatrr ve icirirler.
Adak adarlar.
Kurbanlar kesilir.
Dogacak cocuklar icin;
Dogacak cocuk karmn sagmda ise erkek, solunda ise kiz olur.
Degum yapacak kadm 90k konusur soylenirse oglan, az konusur ve
agirbash olursa kiz olur.
Degum yapacak kadimn memesi siyahlasirsa kiz, kahverengi olursa
erkek olur.
Degum yapacak kadmm yuzunde keklik cili 90k olursa oglan, az olursa
kiz olur.
Cocuk icin;
Lohusa kadmm odasmda igne isi yapihrsa cocugun gobegi iltihap olur.
Yurumeye baslamadan timagr kesilirse cocuk hirsiz olur.
Cocugun dusen gobegi denize atihrsa buyuyunce zengin olur.
Cocuk dogdugu zaman daglamrsa kuvvetli ve dayamkh olur.
Cocuk elenmis temiz topraga belenirse toprak kadar saglam olur.
Cocuga gok boncuk muska takihrsa nazar dcgmez,
Kundaktaki cocuk eger ktrk gun icinde odada yalmz birakihrsa al basar.
OVMELER (DUALAR)
Allah ne muradm varsa versin.
Allah Kabeler kismet etsin.
Allah basa kadar etsin.
Allah birini bin etsin,
Allah gecim duzen versin.
Allah korktugundan kurtarsm.
Allah korudugunu kurtarsm,
Allah uzun omurler versin.
Allah agtz tadiyla yedirsin.
Allah bin bereket versin.
Yine bu bayramlara erisesin.
Toprak diye tuttugun altm olsun.
Ellerine ayaklanna saghk.
Ellerin dert gormesin.
Nur icinde yat.
Mekarun cennet olsun.
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Hizir yoldasm olsun.
Gecmislerin agzmda bulunsun.
Allah avucladigim altm etsin.
Allah sevdigine kavustursun.

YERMELER (BEDDUALAR)
Boyun devrilsin.
Basma tas dussun.
Dizin dizin surun,
Allah kara gnnler getirsin.
Evine baykuslar tiinesin.
Kapma kara kilit asilsm,
T epene yildmm insin.
Gozlerin kor olsun.
T efin devrilsin.
Y oluna kara duman coksun de gelemez ol.
Allah belam versin.
Ekmegin tavsan, sen tazi ol kos kos tutama.
Sabaha kadar sise kal.
Kamn altmda ilgit ilgit aksm.
Tutmazma ugra.
Gidisin olsun da gelisin olmasm,
Allah dokule kal.
Ocagma itler tiinesin.
Kesenin agzi bol, dibi delik olsun.
iki yakan bir araya gelmesin.
Allah'm gazabma ugra.
NEVSEHiR'iN

GELENEKSEL HALK OYUNLARI

Nevsehir ve cevresinde geleneksel tarz icerisinde olusan halk oyunlan,
Turkiye cografyasi icerisinde "Halay oresi" olarak adlandrrtlan grup icerisinde
yer almaktadrr. Oyunlar, daha 90k dugun ve eglence ortamlannda
cikanlmaktadtr. Mekan olarak erkekler genis mekanlarda, kadinlar ise kapah ev
mekanlannda oynamaktadrr.
Erkek Oyunlar1
Bolgemizde iki grup oyun cikanlmaktadtr. Birinci grup yerlesik halk
oyunlan, ikinci ise Balkan gocmenlerinin getirmis oldugu oyunlardrr. Yoremiz
her iki gruptan oyunlan ayn ayn oynamakla birlikte, sentezlenmis her iki hali de
kullanmaktadrr. Bu oyunlann oynanmasr icin en az 8-10 oyuncu tarafindan
oynanmasi gerekir.
Oyunlar, oynams bakirmndan saga ve ileri isleyen adimlardan
olusmaktadir. Burada muzik 90k onemli bir ogedir. Tempo muzige gore
ayarlamr. Yoremizde oyunlara davul-zurna veya yerine gore davul-klarnet eslik
eder.
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Erkek oyunlannda kiyafet, geleneksel yapida erkek kiyafeti ayakta
yemeni kundura veya iskarpin ayakkabi, beyaz yiin corap, ustte peyikli koyu
renkli salvar, belde sal kusak veya kutukluk, ustte yakasiz kaytan gomlek ve
kostekli delme yelekten olusmaktadir.

YORESEL ERKEK KIY AFETi

Yoremizde halay karakteristiginde sergilenen oyunlar ise agrrlama,
ucayak, senola, cezayir, duzleme, hos bilezik, leblebi, temuraga, ayvadibi,
reyhan ve narindir.
Halaylarda oyunlara eslik eden bir turkucunun sozleri:

Gelin basma kus yuva yaprms
Yuvarun ustune bir gelin yatrrus
Yarini komusta ellere taprms
Ver gelin elmaru ben yareleyim
Eller al giymis, ben karahyim
Al elma soyulur mu
Guzele doyulur mu
Guzel saran yigidin
Kollan yorulur mu
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A benim al kmah kekligim
Sasirdim da yollanru bekledim
Bekleyi bekleyi de
Curudu kemiklerim
Aynam dustu al gelin
Y anaklan bal gelin
Insallah kocan oltlr
Sen de bana kal gelin

Kadm Oyunlan
Kadm oyunlan, kapah mekanlarda tef esliginde oynanmaktadrr. Oyuncu
sayrsi, bir, iki, dort kisi olabilmektedir. Oyuncular karsihkh olarak birbirleri ile
temas etmeden dik cizgilerle oyunlan icra etmektedirler. Bu turden oyunlar
haricinde kadmlann el ele tutusmak suretiyle meydana getirdikleri, toplulukca
halay karakteristiginde olan oyunlan da bulunmaktadir.
Kadm oyunlannda kiyafet, ayakta yemeni kundura veya 'isilak galiga'
denen ayakkabi, motifli yun corap, ustte genis peyikli bogma salvar, belde sal
kusak veya boncuktan orgii kusak, yakasiz pamuklu yelek, ustunde ii9 etek adi
verilen omuzlardan diz kapagmm altma kadar inen uzun giysi, onun ustunde de
cepken veya salti denen srrma ip islemeli kadifeden yapilma usluk kiyafet, bas
kisnunda ise ii9 stra penezli tepelikli fes, onun ustunde de pullu krvrak veya
oyah yemeni bulunmaktadrr.

YORESEL KADIN KIY AFETi
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Yoremizde tespit edilen kadm oyunlannm adlan ise kadm halayi, alacah
yuan, cindalh, san kiz, hoslasma, oglum kemeralti, seke seke, kasik oyunudur.
Kadm halaymda soylenen bir turkunun sozleri:

NEVSEHiR'DE

Alhlar
Alhlar
Alhlar
Alhlar

mektebin geceleri
ders verir hocalan
nerde guzel varsa
hep kotu kocalan

Alhlar
Alhlar
Alhlar
Alhlar

kaleden atladm mi
fistan topladm mi
o glan der ki yatahrn mi
kiz der ki patladm mi

Alhlar
Alhlar
Alhlar
Alhlar

kaleden inek bakar
inegin alru sarkar
delikanh dururken
ihtiyara kirn bakar

DUZENLENEN FESTiV ALLER

Hac1 Bekta~-1 Veli'yi Anma Torenleri
Her yil 16-18 Agustos tarihleri arasmda ii9 gun siireyle Nevsehir'in
Hacibektas ilcesinde, Bektasi kiiltiirilne yonelik bilirnsel ve toplumsal etkinlikler
yapilmaktadir. Bu torenlere yurt icinden ve yurt dismdan katihmlar olmaktadrr.
Urgiip Bagbozumu Festivali
Her yil bagbozumunun yapildigi zamana rastlanan il9 giinliik bagcihk ve
sarapcihgi tarutmaya yonelik etkinlikler diizenlenmektedir. Bu etkinlikler
icerisinde yansmalar ve miizik gosterileri yer almaktadrr.

Aksalur Kiraz F estivali
Urgilp'iin Aksular kasabasinda her yil 20 Haziran tarihinde yapilan
torenler bir gun surer. Bu etkinlikler kasabada ki kiraz iiretirninin gelistirilmesi
ve tamnlmasi amaciyladir,
Tiirkmen S0:fras1 Soleni
ilk olarak 21 Eylul 1996 tarihinde kutlanmaya baslanan daha sonraki
yillarda da geleneksel hale getirilen Turkmen Sofrasi Soleni halkm geleneksel
yapismr canh tutarak, Nevsehirlilik bilincini olusturmak gibi amaclara yonelik
etkinliklerle kutlanmaktadrr.
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