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

BastÕ÷Õn yerleri toprak diyerek geçme, tanÕ:
Düúün altÕndaki binlerce kefensiz yatanÕ.
Sen úehit o÷lusun, incitme, yazÕktÕr, atanÕ:
Verme, dünyalarÕ alsan da bu cennet vatanÕ.

Çatma, kurban olayÕm, çehreni ey nazlÕ hilâl!
Kahraman ÕrkÕma bir gül! Ne bu úiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarÕmÕz sonra helâl.
HakkÕdÕr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanÕn u÷runa olmaz ki feda?
ùüheda fÕúkÕracak topra÷Õ sÕksan, úüheda!
CânÕ, cânânÕ, bütün varÕmÕ alsÕn da Huda,
Etmesin tek vatanÕmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaúadÕm, hür yaúarÕm.
Hangi çÕlgÕn bana zincir vuracakmÕú? ùaúarÕm!
Kükremiú sel gibiyim, bendimi çi÷ner, aúarÕm.
YÕrtarÕm da÷larÕ, enginlere sÕ÷mam, taúarÕm.

Ruhumun senden ølâhî, úudur ancak emeli:
De÷mesin mabedimin gö÷süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki úehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

GarbÕn âfâkÕnÕ sarmÕúsa çelik zÕrhlÕ duvar,
Benim iman dolu gö÷süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! NasÕl böyle bir imanÕ bo÷ar,
Medeniyyet dedi÷in tek diúi kalmÕú canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taúÕm,
Her cerîhamdan ølâhî, boúanÕp kanlÕ yaúÕm,
FÕúkÕrÕr ruh-Õ mücerret gibi yerden na’úÕm;
O zaman yükselerek arúa de÷er belki baúÕm.

Arkadaú, yurduma alçaklarÕ u÷ratma sakÕn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsÕzca akÕn.
Do÷acaktÕr sana va’detti÷i günler Hakk’Õn;
Kim bilir, belki yarÕn, belki yarÕndan da yakÕn

Dalgalan sen de úafaklar gibi ey úanlÕ hilâl!
Olsun artÕk dökülen kanlarÕmÕn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ÕrkÕma yok izmihlâl;
HakkÕdÕr hür yaúamÕú bayra÷ÕmÕn hürriyyet;
HakkÕdÕr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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GENÇLøöE HøTABE

Ey Türk gençli÷i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kÕymetli hazinendir. østikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarÕn olacaktÕr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düúersen, vazifeye atÕlmak için, içinde bulunaca÷Õn
vaziyetin imkân ve úeraitini düúünmeyeceksin! Bu imkân ve úerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. østiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düúmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiú bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanÕn bütün kaleleri zapt edilmiú, bütün
tersanelerine girilmiú, bütün ordularÕ da÷ÕtÕlmÕú ve memleketin her köúesi bilfiil
iúgal edilmiú olabilir. Bütün bu úeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hÕyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri úahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düúmüú olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdÕ! øúte, bu ahval ve úerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktÕr. Muhtaç oldu÷un kudret,
damarlarÕndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
BİRLİKTE YAŞAMIN GEREKLİLİĞİ

“Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.”
“Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük
bir mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.”
“Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için
mağaranın girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.”

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin
içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür.Yolcu, kendisiyle birlikte
kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi
verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder.
Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

“Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.”
“Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum.”
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda
kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz?
Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Pek çok insanın
katkısıyla sütüm
içmeye hazır. Peki ya öyle
olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

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

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

Öğretmenim olmasa bu
kadar bilgiyi nasıl
öğrenirdim?
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Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler, tarlada çalışan çiftçiler iş bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş
bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz. Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız
başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde
oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla
sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim
kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi
ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim
bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını
aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve
üzüntülerini paylaşırız.

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah
kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve
içecekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin
yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye
kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın
ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un
hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç
duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek
için de çeşitli mesleklerden insanlara
ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça
zordur.
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız.
Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim
görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu
ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm
bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk
hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy
olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede
yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü
ve iş birliği içindeyiz.
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ŞEHRİ TANIYORUZ
“Tarih öncesi dönemlerde insanlar
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı?”
Hiç düşündünüz mü?

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların
yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak
sürdürüyorlardı.Yiyecek bulmak için sürekli
yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı.
Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan
insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak
için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri
olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli
arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca
sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının
su ihtiyacını karşılayabildiler.

Çatalhöyük, Çorum
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Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus
artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından
fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler.
Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O
köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları
ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları
zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri
de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür.
Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce
10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

Çatalhöyük, Çorum

Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncı, kasap, demirci,
marangoz, terzi gibi meslekler ortaya çıktı.
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir
düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçları yönetim
birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece
kral ya da meclis tarafından yönetilen şehir-

Truva, Çanakkale

ler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun
şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi.
Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir.
İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli
ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik açısından savunması
kolay yerlerde kuruldu.

Göbeklitepe, Şanlıurfa
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Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları
büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşaş gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel
ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş
nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde
bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. Günümüzde şehirler
artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır.
Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması
yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun
giderek artmasına neden olmuştur.
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde
yaşamaktadır. Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır.
Deniz, hava, kara veya demir yoluyla insanların
kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak
da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep,
Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir.
Tarihi geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev
sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan
şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön
plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar
ve sanat eserleri turizm açısından da insanların
ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri
gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir
de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi
şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek
pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun;
eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle
çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için
birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve
ulaşım hizmetleri planlıdır. İş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul,
hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema,
tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu
özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir.
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İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler
ve şekillendirir. İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın
çevre düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü
şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler.
Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler
bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

BOLU

NEVŞEHİR

İSTANBUL

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından
birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”;
bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının,
düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni
Arapçada “şehir” anlamına gelen ve kökleri
İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan
Medine şehrine dayanmaktadır. Medine,
peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde
zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en
ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.
Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir.
Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan
tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren
mekânlardır.

Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve
tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı
özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine
imkân vermektedir.
Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir.
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler
şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren anlayışın
sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak
kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet
anlayışının şekillendiği mekânlardır.

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

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

ŞEHİR & MEDENİYET

Üç Güzeller - Ürgüp

Şehrimiz Nevşehir
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Kurtuba

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

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

Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına
gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye
hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”,
Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar”
ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir
arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de
farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine
yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki
yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni
kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal
yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması
nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

Şehrimiz Nevşehir

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

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

Şehrimiz Nevşehir
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1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

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

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

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

10

Şehrimiz Nevşehir

1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

KURTUBA

MEDİNE

PARİS

İSTANBUL
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1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz
konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler,
kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri
gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak istediğimizde
ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir.
Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi
ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de
etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.
İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği
yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur.
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Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de
ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar,
meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve
boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim,
ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık,
çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı
karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi
kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra
sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır.
Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim
sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim
kurulur.

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar.
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın
merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir.
Hemen her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara
herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların,
demircilerin ya da dokumacıların çok olması
tesadüf değildir.
Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç
evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa ya da yüksek duvarlarla
çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.
İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin
boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belirlemektedir.
Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn
Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir
surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel
surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine
getirmekle sağlanabilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en
önemlisi; atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan
alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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1.ÜNİTE: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

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

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

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

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

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.
Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır.
Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre
nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür.
Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların
göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır.
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“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan
önemli unsurlardandır.”

Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı
olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.
Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt
yapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da bir
başka önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin
duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek
olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim
kurmaktadır. Bundan dolayı insanlar arasındaki
dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır.

Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı
karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok
örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir göstergesidir.
Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da
meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti
sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın
en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz
2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin
kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.
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Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek
dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden
değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve
yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır.
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri
mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler
çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir.
Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı
saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek
şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü
ve nezaket kurallarına uymak durumundadır.
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Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları
her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman,
park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara
uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı
sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket
kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

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

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

Şehrimiz Nevşehir

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

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer
bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların
rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız.
Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde
giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa
beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını
bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Şimdi şehir
yaşamında
uymamız
gereken
kuralları
inceleyelim.
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İbadethaneler, insanların dini inançlarının
gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir.
İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle
konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin
gerçekleştiği mekânlara zamanında gitmeli, cep
telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında
diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.
Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları
ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik
olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada
sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da
çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

Şehrimiz Nevşehir
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

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

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

Öğlen oldu. Herkes yemek
yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğle tatilinde okul bahçesini
dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını
doyuracakları bir yer arayışında.
Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar
şemsiyelerini açıyor ya da kapalı
alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu
kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

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

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

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr,
şemsiyenin altındaki insanların
bile ıslanmasına neden oluyor.
Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç
yapmak için sözleşen öğrenciler
koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur
şiddetini iyice artırdı. Sokaklar
su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya
geçmekte zorlanıyor, çöplerle
tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
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Dükkânlar birer birer kapanıyor,
çalışanlar toplu taşıma araçlarına
binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler
yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye
çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere
karşı uyanık olmaları gerektiğini
hatırlıyorlar.

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

Bir müddet sonra sokaklardan
sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
mağazaya sığınan yaşlı kadın
‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu
emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur
durdu ve şehre karanlık çöktü.

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

Şehrimiz Nevşehir
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Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki
iş imkânlarının fazlalığı, kırsal
bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır.
Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı
hizmetlere erişimin kolay oluşu,
çocuklara daha iyi eğitim sunma
gibi nedenler sebebiyle insanla-

Bu sorunlardan bazıları;
rın birçoğu şehirlerde yaşamayı
tercih etmektedir. Bütün bun- doğal afetlerle başa çıkamama,
lar, insanların gözünde şehirleri çevre kirliliği, trafik sorunu,
daha önemli hâle getirmektedir. şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. BunŞehirler, insanlara birçok im- larla baş edebilmemizin en güzel
kân sunmaktadır. Bu da şehirle- yolu şehirde yaşarken karşılaşare olan ilgiyi artırmaktadır. Fa- bileceğimiz sorunların farkınkat çok sayıda insanın bir arada da olmaktır. Aynı zamanda bu
yaşaması ve plansız şehirleşme, sorunlara kişisel ve toplumsal
birçok sorunu da ortaya çıkar- olarak nasıl çözümler üretebimaktadır.
leceğimiz üzerine düşünmektir.

ŞEHRİN FIRSATLARI

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

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri
şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli
sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere
göre daha donanımlıdır.
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İş Fırsatları

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

Ulaşım Fırsatları

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine
daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir
merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha kolay iş
bulabilmektedir.

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

Şehrimiz Nevşehir
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde
bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar bunlardan bazılarıdır.
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Deprem, sel, heyelan gibi doğal
afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli
önlemler alınmadığı takdirde
can ve mal kayıplarına yol açar.
Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha fazla zarara neden olan
afetler, çoğunlukla kısa sürelerde
gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir
durum değildir. Fakat insanlar
doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını
önleyebilir veya azaltabilir.

DEPREM

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

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

SEL

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları
birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç
dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu
felaketler sonucu can kayıpları
da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının
doldurulup imara açılması, nehir
yataklarının değiştirilmesi ve alt
yapı yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan
bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin ortalama
yüksekliğinin ne olabileceğini
öğrenmeye çalışmalıyız. Acil
durum eylem planları hakkında
önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz yerleri öğrenip
tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM
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TRAFİK

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır.
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar
trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı
roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra
sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.
Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşı
dan karşıya geçmemeliyiz.
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• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını
beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola
çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

ŞİDDET

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı
saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların
en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen
fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile
karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul
yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik
servisiyle mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım
istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık
bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir
şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın
da kazanmasını sağlayacaktır.

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına
yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun,
bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiOnların kentsel yaşama katılım alanındaki ren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kaihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla ay- biliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
nıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânEngelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç mak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imduymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, kân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleparklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilme- rini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte,
lidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek,
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumBunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir. layabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birŞehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, likte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine
kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşı- getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır.
lamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmevardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğun- lidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere
da kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.
Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir.
Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
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ngeli olan
mizde
ite
milyonlarc meyen, göremey
en ya da
a insanın
musunuz
olduğunu
? Siz de ş
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nuz.
en?”
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek
inceleyelim:
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Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir
tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki
rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır.
ORDU
Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını
sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
BAYBURT
Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde
kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri
olmalıdır.
ANKARA

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla
ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
İSTANBUL
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi
için asansörler bulunmalıdır.
ADIYAMAN
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde
bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro
gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
ANTALYA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında
270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini
değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir
Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır.
Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu
sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
Atalarımız sıcak günlerde
kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda
aç kalan kurtlara et verilmesi,
sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilHem tarihte hem de günümüz- mesi için vakıflar kurmuşlardır.
Ayrıca cami, medrese, saray
de insanların doğaya ve diğer
canlılara karşı duyarlılıklarının gibi binaların güneş alan ve
rüzgâr vurmayan cephelerinde,
birçok örneği vardır.
insanların ulaşamayacağı yükŞehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir
bütündür. Şehirde insanlar kadar
diğer canlıların da yaşama hakkı
vardır. Bu yüzden insan, diğer
canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve
duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının
ve çeşitliliğinin korunmasıyla
mümkündür. Bilim insanları,
insan hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu
nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

seklikte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına
zarar verdiği için çınar ağacının dallarının kesilmesine razı
olmamıştır. Ağacın dallarının
kesilmesinin yerine binanın
tramvay rayları üzerinde biraz
ileriye alınmasını emretmiştir.
Bu olaydan dolayı günümüzde
bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.
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Şehir; tabiattan, yeşilden,
maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; güzelliğin,
şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca
sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer
canlılara karşı göstermeliyiz.
Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

2.ÜNİTE: ŞEHİRDE YAŞAM

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
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Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim
için sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez, bunlar

şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki
ve hayvanları korumalı, onlara
zarar vermemeliyiz.
Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip
yiyecek ve o yere tekrar gelecektir.
Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek
evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde
kullanmadığımız battaniyeleri
içine yerleştirerek ya da dışına
sararak onlar için daha sıcak
bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut sistemleri
yemek yenmesi durumunda ısı
salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal
parçalar.
Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri
ve biraz su bırakarak birçok
canlının hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler yaralı
hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak
amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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Yaşadığımız il olan Nevşehir, Orta Anadolu’da geniş
platolar üzerinde yer almaktadır. İlimiz ; Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Aksaray ve Niğde illeriyle komşudur.
Coğrafi konumuna baktığımızda 38.12 ve 39.20 kuzey enlemleri, 34.11 ve 35.06 doğu boylamları arasında
yer alır.
Nevşehir’in ilçeleri Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp’tür. Nevşehir
5467 km2 alanı ile Türkiye yüzölçümünün binde 7’lik
bölümünü oluşturur.

NEVŞEHİR’İN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Nevşehir Erciyes Dağı (3917 m) ile Hasan Dağı
(3258 m) volkanik dağları arasında yer almaktadır.
Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Melendiz Dağları aktif
volkan halindeyken etrafa yayılan lavlar ve tüfler Kapadokya’da geniş bir alanda lav ve tüf tabakalarından oluşan plato oluşturmuştur.
Nevşehir’i doğu batı yönünde geçen Kızılırmak ve
kolları bu platoda çok uzun bir süre aşındırma yapmış ve
eğimin fazla bitki örtüsünün cılız olduğu volkanik arazilerde peribacaları ve kırgıbayır gibi ilginç yerşekilleri
oluşmuştur. Peribacaları daha çok Ürgüp, Göreme,Avanos ve Zelve civarında görülmektedir. Ayrıca Gülşehir
Açıksaray’da rüzgar aşındırması sonucunda Mantarkaya oluşmuştur.
İlimizdeki volkanik arazilerin varlığı yeraltı şehirlerinin (Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak,Tatlarin) yapılmasında, kayadan oyma evlerin yapımında ve “Nevşehir taşı” olarak bilinen yapı malzemelerinin oluşumuda
etkili olmuştur.
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Yaşadığımız il hangi illerle komşudur? Haritaya bakarak bulalım.

Mantarkaya, Gülşehir
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İR
Uçhisar/NEVŞEH
NEVŞEHİR’İN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

NEVŞEHİR’DEKİ BARAJ VE GÖLETLER

Nevşehir’in ortalama yükseltisi (rakımı)1194
metre olup Türkiye ortalaması (1132 metre) civarındadır. Başlıca dağlık alanlar şunlardır:

Yalıntaş Göleti-Gülşehir
Tatlarin Barajı-Acıgöl
Damsa Barajı-Ürgüp
Karaburna Göleti-Hacıbektaş
Doyduk Barajı-Kozaklı
Ayhan Barajı-Avanos

1-Erdaş Dağı (1982 m): İlimizin en yüksek yeridir. Nevşehir’in güneybatısında Derinkuyu ilçesi sınırlarında yer alır.
2-Hodul Dağı (1949 m): Derinkuyu ile Kayseri
arasında sınır oluşturur, volkanik bir yapıya sahiptir.
3-Kızıldağ (1768 m): Kozaklı yöresi ile Kızılırmak havzasını ayırır.
4-Hırka Dağı (1683 m): Gülşehir ile Hacıbektaş
ilçemiz arasında bulunmaktadır.
5-Oylu Dağı (1642 m): Nevşehir’in doğusunda
yer almaktadır.
6-Topuz Dağı (1600 m): Ürgüp’ün doğusundan
Hodul Dağı’na kadar uzanır.
Nevşehir’de doğu-batı yönünde uzanan Kızılırmak; Avanos ve Gülşehir ilçelerimizden
geçer. Geçmiş olduğu alanlarda sulu tarım için
fırsatlar oluşturur.
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NEVŞEHİR’İN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde deniz etkilerine uzak bir alanda bulunmaktadır. Deniz etkilerine uzak olması nedeniyle ilimizde karasal
iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak; kışları
soğuk ve kar yağışlıdır. Ortalama yağış miktarı
400-500 mm civarındadır. En çok yağış ilkbahar
mevsiminde gerçekleşir. Hem gece-gündüz hem
de yaz-kış sıcaklık farkı fazladır çünkü nem oranı azdır.
Doğal bitki örtüsü bozkır (step) dır. İlimizde
ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Sadece
yüksek kesimlerde meşelik alanlara rastlanır.
İlkbaharda yeşerip yaz başında sararıp kuruyan
bozkırlar; gelincik, üzerlik, sığır kuyruğu, geven
ve kekik gibi bitkilerden oluşur.

NEVŞEHİR’İN COĞRAFİ YAPISININ İNSAN YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Soğuk Hava Depoları

Çanak ve çömlek yapımı yörede önemli bir
gelir kaynağıdır. Volkanik arazilerdeki kayadan
oyma evler ilimizin en eski yerleşim alanlarıdır.
Volkanik arazilerde oluşan güvercinliklerden elde
edilen güvercin gübresi tarımsal üretimde kullanılmaktadır.
Kozaklı’da yerin derinliklerinden çıkan jeotermal sıcak su kaynakları termal turizmin gelişimine
çok büyük katkı yapmaktadır.
Kavak kasabası ve Gülşehir’deki topraktan oyma
soğuk hava depoları limon ve patates depolama
için uygun alanlar oluşturur.
İlimizden geçen Kızılırmak tarımsal üretimde
önemli bir katkıya sahiptir. Derinkuyu, Kaymaklı ve Acıgöl çevresinde geniş düzlüklerde patates,
kabak, buğday ve nohut tarımı yaygındır. Hacıbektaş ve Kozaklı çevresinde daha çok buğday
ve şekerpancarı tarımı yaygındır. İlimizin büyük
bölümünde üzüm bağları oldukça yaygındır.

Şehrimiz Nevşehir

3.ÜNİTE: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Nevşehir’in doğal yapısı incelendiğinde ilimizin büyük bir bölümünde volkanik arazilerin
yaygın olduğu görülmektedir. Volkanik tüflerden oluşan arazi yapısının kolay işlenen bir dokuda olması, Nevşehir’in Anadolu’da en eski
yerleşim alanlarından biri olmasını sağlamıştır.
Yeraltı şehirlerinin yapılmasında da volkanik
arazi etkilidir. Volkanik arazilerde oluşan peribacaları yörenin turizm değerlerinin başında
gelir ve turizm ekonomisine çok büyük katkılar yapmaktadır. Kapadokya dünya çapında
bir turizm alanı olarak bilinmektedir. Volkanik
arazilerden elde edilen Nevşehir sarıtaşı yörede yapı malzemesi olarak kullanılmakta ayrıca
iş ve istihdam alanı oluşturmaktadır. Volkanik
arazilerde üzüm ve patates tarımı verimli bir
şekide yapılabilmektedir. Arazinin doğal yapısı inşaat malzemesi olarak bims yapımına da
elverişlidir.
Kızılırmak çevresinden elde edilen mil ve
killi topraklar Avanos ve çevresinde çanak,
çömlek, tuğla ve kiremit yapımında kullanılmaktadır.
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NEVŞEHİR’İN NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ
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1927 yılındaki ilk nüfus sayımında 13.452 nüfusu olan Nevşehir 1954’te il olmuştur. 1955
yılında yapılan sayımda Nevşehir’in nüfusu 16.800’e ulaşmıştır. Nevşehir merkezde 1970’li
yıllardan sonra kentleşmeye bağlı olarak nüfus hızla artmaya başlamış ve 1985 yılındaki
nüfus sayımında şehir merkezinin nüfusu 50.000’i aşmıştır. 2018 verilerine göre il genelinde
nüfus 298.000‘i geçmiştir. Nevşehir’de nüfus artış oranı Türkiye ortalamasının altındadır.
İlimiz genelde göç veren illerden biridir. Bunun en önemli nedeni iş aramak nedeniyle büyük
şehirlere olan göçlerdir. Son yıllarda Nevşehir’in (%2.04) nüfus artış oranının,Türkiye’nin
(%1.25) nüfus artış oranından fazla olduğu görülmektedir. Bu duruma üniversite eğitimi için
gelen öğrenciler ile turizm yatırımlarının önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.Türkiye
genelinde nüfus yoğunluğu kilometrekareye 107 iken Nevşehir’de kilometrekareye 55 kişidir. Nevşehir genelinde nüfusun büyük bir bölümü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
Köylerdeki nüfus giderek azalmaktadır.
Nevşehir’de 2018 yılındaki nüfus sayımına göre kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Nevşehir’de yaş gruplarına göre nüfus dağılımında en fazla nüfusa sahip yaş grubu
24.149 kişi ile 25-54 yaş aralığıdır. Nevşehir’de çalışanların ekonomik faaliyet kollarına göre
dağılımına bakıldığında turizm ve tarım başta gelmektedir.

Yıllara Göre Nevşehir Nüfusu
Yıl		

Nevşehir Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2018		
2017		
2016		
2015		
2014		

298.339		
292.365		
290.895		
286.767		
286.250		

147.438		
144.219		
143.698		
141.942		
142.418		

150.901
148.146
147.197
144.825
143.832

2018 Verilerine Göre Nevşehir Nüfus Dağılımı
İlçe		
Yaş Aralığı		

Kişi Sayısı

0-24			
25-54
55+			

89.988
121.754
86.597
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Merkez
Ürgüp		
Avanos		
Gülşehir
Derinkuyu
Acıgöl		
Kozaklı
Hacıbektaş

İlçe Nüfusu
143.194
35.352
32.618
21.771
20.786
19.561
13.570
11.487

NEVŞEHİR’DE YAŞANABİLECEK
DOĞAL AFETLER NELERDİR?

Doğada meydana gelen deprem, sel, çığ, yangın, kaya düşmesi, kuraklık, tsunami gibi
doğa olayları doğal afet olarak bilinir. Nevşehir 3. ve 4. derece deprem bölgesindedir. Bu nedenle ilimizde yıkıcı etkileri olan depremlere rastlanmaz.
İlimizde sel ve taşkınlar ise daha çok Kızılırmak çevresinde Avanos ve Gülşehir ilçelerimizde görülür. Ayrıca Kaymaklı, Göre, Nar, Sulusaray kasabalarında da sel ve taşkınlara
rastlanır. Sel ve taşkınlardan korunmak için dere yatakları yerleşim alanı olarak seçilmemelidir.
Taşkın olabilecek dere yatakları ıslah edilmelidir.
İlimizde Avanos, Ürgüp, Göreme civarında kaya düşmeleri de görülmektedir. Bu alanlarda konut yapılırken bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ilimizde yağışın azlığı
ve su kaynaklarının sınırlı olması gelecek dönemlerde yaşanabilecek kuraklık tehlikesini hatırlatmaktadır. Bu nedenle, sınırlı olan su kaynaklarımızı idareli kullanmalıyız.

3.ÜNİTE: ŞEHRİMİ TANIYORUM

			

?

Sıra Sende
1-Türkiye haritasında ilimizin komşularını gösterelim.
2-İlimizde volkanik arazilerin olmasının sonuçları nelerdir?
3-Peribacaları nasıl oluşmuştur?
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NEVŞEHİR’İN TARİHİ
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Nevşehir Kızılırmak vadisinin güney yamacında Derinkuyu ilçesi hariç Orta Kızılırmak
vadisi içinde yer almaktadır. Nevşehir’in en
eski adının Nyssa olduğu ileri sürülmekle beraber Nyssa’ nın bugünkü Nevşehir mi yoksa
Nar kasabası mı olduğu tam belirlenememiştir.
Şehrin bulunduğu bölge Osmanlı idaresi altına
girdiğinde bugünkü Nevşehir’in yerinde “Muşkara” adlı bir köy bulunmaktaydı. Muşkara
18.yy.da Damat İbrahim Paşa’nın başlattığı
imar ve iskân faaliyeti sonunda yeni kurulan
şehir anlamında “Nevşehir” Osmanlı Devleti’nin resmi yazışmalarında “Nevşehir - i Dilara” adını almıştır.

Nevşehir Kalesi Kazı Çalışmaları

Nevşehir’in bulunduğu bölge tarih boyunca
Kapadokya olarak anılmıştır. Günümüzde Kapadokya Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Aksaray
ve Niğde illerini kapsayan alan olarak anlaşılmaktadır.Tarihte ise Kapodakya’nın sınırları
hakkında ulaşılan en eski kaynak MÖ 5.yy.da
yaşamış olan Herodotos’tur. Bu konuda diğer
bir kaynak ise MÖ 64-MS 69 yılları arasında
yaşayan Strabon’dur. Kapodakya ismine ise ilk
kez Pers kralı I. Darius’a ait bir yazıtta rastlanmaktadır.
Bu yazıtta “Katpatuka” olarak geçen ismin
anlamı konusunda farklı görüşler yer almaktadır. Var olan görüşlerden birisi sözcüğün Persçe
“Tukha” yani “Güzel Atlar Ülkesi” olduğunu
ileri sürerken diğer bir görüş Kızılırmak nehri-
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nin kollarından biri olan Kapodax’tan türediğini ileri sürmüştür.

Nevşehir Kalesi

Yazının bulunmasında önceki dönemlere tarih öncesi dönemler adı verilmektedir. Bu döneme ait bilgiler arkeoloji biliminin çalışmaları
ile elde edilmektedir. İnsanlık tarihinin en uzun
dönemi olan bu döneme ait Nevşehir’de rastlanılan başlıca bölgeler Gülşehir yakınlarındaki
Civelek Mağarası, Ürgüp yakınlarındaki Avla
Dağı, Karain Bölgesi, Derinkuyu ilçesi Suvermez çevresi, Acıgöl Karacaören İlfat Kayalığı
bölgesi, Hacıbektaş Samsun Höyüğü ve Sulucakarahöyük çevresidir.
Kapadokya bölgesinin en eski halkı Luviler ve Hattilerdir. MÖ 2000 yılından itibaren
Anadolu’da Mezopotamya kökenli Asurlular
Karum adı verilen ticaret kolonileri kurmuşlar
ve Asurlularla birlikte Anadolu’ya yazı gelmiş,
böylece Anadolu’da tarih çağları başlamıştır.
Hititler MÖ 2000 yıllarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelip bölgedeki ilk büyük krallığı kurmuşlardır. MÖ 1800 yılından itibaren
Hititler Nevşehir ve çevresini hakimiyetleri
altına almışlardır. MÖ 1200’lerde gerçekleşen
Ege göçleri sonucu Hitit İmparatorluğu yıkılmış ve Geç Hitit Devletleri adı verilen siyasi
yapılar oluşmuştur. Bunlardan Tabal Krallığı
Nevşehir ve çevresinde etkili olmuştur.

Makedonyalı İskender MÖ 334 yılında Granikos’ta MÖ 333’te İssos’ta Pers ordularını
yenerek Anadolu’yu hakimiyet altına almıştır.
İskender Kapadokya’yı Sabiktas adlı komutanını yönetici olarak bırakarak bölgeyi denetimi altına alır. Ancak bu karara karşı çıkarak
halkın desteğini alan Ariarates MÖ 332 tarihinde Kapadokya Krallığını kurdu. Bu krallık
önce Galatlarla ardından Romalılarla mücadele etmiş MÖ 17 tarihinden itibaren Kapadokya
Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti konumuna gelmiştir. Roma döneminde Kapadokya,
yapılan yeni yollar ile doğuyu batıya bağlayan
bir kavşak noktası hâline gelmiştir.
Ayrıca özellikle 3. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan Hristiyanlığın yerleşim yerlerinden
biri olmuştur. Roma imparatoru I. Konstantin’in Hristiyanlığı kabulüne kadar pek çok
Hristiyan, üzerlerindeki baskıdan kaçarak bölgedeki kayalık alanlara sığınmıştır.

Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye
ayrılması sonucu Kapadokya, Doğu Roma
(Bizans) hakimiyetine girmiştir. Bizans dönemi Kapadokya bölgesi hareketli zamanlar geçirmiş, ilk olarak Bizans-Sasani mücadelesine
sahne olmuş, ardından Bizans-İslam ordularının savaş alanı olmuştur. 10.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslüman orduları bölgeden
çıkarılmıştır. İmparator III. Leon’un ikonları
yasaklamasının ardından Sasani ve Arap saldırıları nedeniyle ikon yanlısı din adamları Göreme, Ürgüp çevresindeki taşlardan oyulmuş
manastır ve kiliselere sığınmıştır.
1048 Pasinler Savaşı ile Selçuklular Doğu
Anadolu’ya girmeye başladılar. Selçuklu öncüleri Sivas, Malatya, Kayseri, Nevşehir gibi
şehirleri ele geçirmeye başladılar. Bunun üzerine Bizans imparatoru Romen Diyojen Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için sefere çıktı.
Bunun sonucunda Bizans ve Selçuklu orduları 1071 tarihinde Malazgirt Ovası’nda karşı
karşıya geldi. Savaşı kazanan Selçuklular için
artık Anadolu kapıları açıldı. Savaşın sonunda
Sultan Alpaslan “Toprak fethedenindir.” emrini vererek Anadolu’da yapılacak fetihleri teşvik etmiş ve bu emir sonucunda birçok Türk
beyi kendilerine bağlı boyları ile birlikte hızlı
bir fetih çalışmasına başlamışlardır.
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Tabal Krallığı Frig, Kimmer ve Pers akınları
ile sarsılıp yıkılmış, Kapadokya bölgesinde ilk
olarak Frigyalılar, ardından Lidyalılar ve Persler hakim olmuştur. Halkın Pers yöneticilerinden hoşnutsuzluğu Pers İmparatorluğu’nun
Anadoluda’ki varlığının sona ermesinde etkili
olmuştur.

Konstantin Eleni Kilisesi, Mustafapaşa
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Malazgirt Savaşı sonucunda Kapodakya
bölgesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedilmiş. Bölgedeki ilk Selçuklu veziri Ebul Gazi Hasan Bey I. Haçlı Seferi’ndeki
mücadelesi ile halk kahramanı konumuna gelmiş ve destanlaşan ismi Aksaray, Niğde, Nevşehir arasındaki Hasan Dağı’nın isim kaynağı
olmuştur.
Kösedağ Savaşı sonucunda Kapadokya bölgesi Moğol etkisi altına girmiştir. 1317 sonrasında bir süre Timurtaş tarafından yönetilen
bölge sonradan Karamanoğlu ve Kadı Burhaneddin Beyliği yönetimi altına girmiştir.
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Selçuklu Dönemi-Saruhan-Avanos

1398 tarihinde Osmanlı Hükümdarı I. Bayezid Kapodakya yöresini Osmanlı Devleti
sınırları içine almıştır. 1402’de gerçekleşen
Ankara Savaşı’nda Osmanlılar Timur’a yenilince fetret dönemine girilmiş ve Timur Kapodakya bölgesini Karamanoğulları Beyliği’ne
vermiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemi Karamanoğulları Beyliği ile yaşanan nüfuz mücadelesi sonucunda 1468 tarihinde Osmanlı
Devleti topraklarına katılmıştır.
Osmanlı yönetiminde sakin bir dönem geçiren bölgede bugünkü Nevşehir’in bulunduğu
yerde Niğde sancağının Ürgüp kazasına bağlı
Muşkara köyü yer almaktaydı. 18.yüzyıla kadar fazla bir canlılık olmayan bölgede Damat
İbrahim Paşa’nın 1518 tarihinde sadrazam olması ile önemli bir hareketlilik başlamıştır.
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Aslen Muşkaralı olan Damat İbrahim Paşa
sadrazamlık görevine gelmesi ile beraber
köyü ile ilgilenmeye başlamış imar ve iskân
faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerin sonucu gelişen Muşkara’nın ismi 1725
yılında yenişehir anlamına gelen “Nevşehir”
olarak değiştirilmiştir. Yaşanan canlılık Damat İbrahim Paşa’nın ölümüne (1730) kadar
sürmüştür. 1840’ta Nevşehir Niğde sancağının kazası durumuna getirilmiştir. Osmanlı
Devleti, Mondoros Ateşkes Antlaşması sonucu düşman işgaline uğramıştır. Nevşehir
düşman işgaline uğramamasına rağmen tüm
yurtta oluşan millî direniş hareketlerine karşı
duyarsız kalmamıştır. Dellalzade Hacı Osman
Efendi Sivas kongresinde Nevşehir delegesi olmuş, kongreden dönüşünde ise Müdafa-i Hukuk şubelerinin açılmasına öncülük
etmiştir. Millî Mücadele’de diğer önemli bir
gelişme ise Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş Veli Tekkesi’ne
gelerek Tekke şeyhi ile görüşmesidir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında Niğde iline bağlı bir ilçe olan Nevşehir 20
Temmuz 1954 tarihinde 6429 sayılı yasa ile
bağımsız il durumuna getirilmiştir.

Osmanlı Dönemi, Karavezir Camii, Gülşehir

1466 tarihinde Kapadokya’nın Osmanlı idaresine katılması ile beraber bölgede yer alan Muşkara köyü, bugünkü Nevşehir’in merkezini oluşturmaktadır. 18. yüzyıla kadar oldukça sakin bir
dönem geçiren bölgede önemli bir tarihî olay kaydedilmemiştir.
1518 tarihinde Muşkara köyü 86 hane ve yaklaşık 450 kişilik bir nüfusa sahipti. 1530 yılında
ise 80 hane ve 150 kişilik bir nüfusu vardı.
18. yüzyıla kadar köy konumunu koruyan Muşkara, Damat İbrahim Paşa’nın sadrazam olması ile gelişim sürecine girmiştir. Başlayan imar ve iskân faaliyetleri sonucu 1725 yılında Muşkara
adı Nevşehir olarak değiştirilip 1727 yılında Niğde’nin bazı köylerini de alarak Ürgüp yerine
kaza merkezi olmaya başlamıştır. Bu gelişim süreci 1730 tarihinde Damat İbrahim Paşa’nın ölmesi ile yavaşlamış ve 1847 tarihindeki idari yapılanma ile Nevşehir, Konya vilayetine bağlı
livalardan (sancaklardan) biri olmuştur. 1867 yılında idari düzenlemesi ile ise Nevşehir kazaya
dönüştürülerek Niğde sancağına bağlanmıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nde 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile Niğde iline ilçe olarak bağlanmıştır.1927 yılında yapılan nüfus sayımında 13.452 nüfusa sahip olan Nevşehir, 20 Temmuz
1954 yılında 6429 sayılı Kanun ile il konumuna getirilmiştir.
1954 yılındaki yasa ile Kırşehir, Mucur, Avanos, Hacıbektaş, Ürgüp, Gülşehir ve Kozaklı
Nevşehir’e bağlı ilçeler olurken 1957 yılında Kırşehir tekrar il konumuna getirilerek Mucur’la
beraber Nevşehir’den ayrılmıştır. Bunun yanında 1960 yılında Derinkuyu,1987 yılında ise Acıgöl ilçe statüsüne getirilerek Nevşehir’e bağlandı.
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NEVŞEHİR’İN İDARİ TARİHİ
İLÇE VE BELDELERİ
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NEVŞEHİR’İN İLÇELERİ
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Nevşehir’in 20 km doğusunda yer alan Ürgüp,
Kapadokya’ nın en önemli tarihî ve turizm merkezlerinden biridir. Yağmur ve rüzgâr erozyonunun meydana getirdiği ve peribacası olarak adlandırılan doğal oluşumların en bilinen örnekleri
Ürgüp’te yer almaktadır. Ürgüp’ün tarihinde ilk
yerleşim izleri M.Ö 5000 yıllarına kadar uzanır.
Bizans Dönemi “Osiana”, Selçuklular dönemi
“Başhisar”, Osmanlılar zamanı “Ürküp” adı ile
anılmıştır. Ürgüp kelimesinin anlamı konusunda
farklı görüşler bulunmaktadır. Latince Prokop
kelimesinin Selcuklu dönemi telaffuzu olan Pireküpten türediği, diğer bir görüş ise küp (çok)
ve ur (kaya) kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğu yönündedir. Ürgüp ilçesinin başlıca tarihî
ve turistik mekânları Pembe Vadi, Kızılçukur,
Mustafapaşa, Ortahisar, Aziz Theodere Kilisesi,
Taşkınpaşa Camisi, Damsa Barajı mesire yeri ve
Üçgüzeller bölgesdir. Halkın temel geçim kaynağı sebzecilik, bağcılık, ekinciliktir. İlçe ayrıca
kuru meyveleri ile ünlüdür.

Tarihi Hititlere kadar uzanan Avanos, Nevşehir’in en önemli tarihî ve turistik merkezlerinden biridir. Osmanlı dönemi Uvenez, Evenez,
Avanoz olarak adlandırılan ilçenin ismi Evenöz
“kap yapan yer” anlamına gelmektedir. 1888
tarihinde ilçe yapılarak Kırşehir iline bağlanan
Avanos 1954 yılında Nevşehir iline bağlanır.
Kızılırmak tarafından ikiye bölünen ilçenin bir
tarafından diğer tarafına bağlantı iki asma köprü ve taş köprü ile sağlanır. Avanos özellikle
Kızılırmak’tan elde edilen tüflü kızıl toprağın
hammaddesini oluşturduğu çömlekleri ile dünyada yer etmiştir. Günümüzde çömlek atölyeleri
dünyanın birçok yerinden gelen insanların uğrak
yeri olmuştur. Bunun yanında Avonos’taki başlıca tarihî yerler Paşabağ, Saruhan ve Çavuşin’dir.
Halkın temel geçim kaynakları ise çömlekçilik,
turizm, tarım ve hayvancılıktır.
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ÜRGÜP

AVANOS

HACIBEKTAŞ

DERİNKUYU

Hacıbektaş 1541 yılında Niğde’ye bağlı bir nahiye iken 1948 yılında Kırşehir’e, 1954 tarihinde
ise Nevşehir’ e bağlı bir ilçe oldu. İlçenin tarihinde büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş Veli’nin
ayrı bir yeri vardır. 13. yüzyılda Horasan’ dan
Anadolu’ya gelen ve Sulucakarahöyük’e yerleşen
Hacı Bektaş ile birlikte bölge, ilim merkezi olmuştur. İlçe tarihindeki bir diğer önemli olay ise I.
Dünya Savaşı sonunda düşman işgaline uğrayan
yurdumuzu kurtarma çalışmaları için mücadeleyi başlatan M. Kemal Atatürk’ün 22 Aralık 1919
tarihinde Hacıbektaş’a gelerek halkın ve ileri gelenlerin desteğini almasıdır. İlçe halkının temel
geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. En sık ekilen ürünler buğday, arpa, mercimek ve nohuttur.
Turizm açısından gelişmeye müsait olan ilçeye
Ağustos ayı içinde yapılan Hacı Bektaş Veli’yi
anma törenlerinde ülkemizin bir çok yerinden ziyaretçi gelmektedir.
İlçenin başlıca tarihî yerleri halk inanışında
önemli bir yeri olan Çilehane(delikli taş), Balım
evi, Karahöyük, Hırka Dağı ve Hacı Bektaş Veli
Türbesi’ dir.
1960 tarihinde ilçe olarak Nevşehir’e bağlanan
Derinkuyu’nun, kesin olmamakla beraber tarihi MÖ 3000 yıllarına ulaştığı sanılmaktadır. İlk
adı Hitit dilinde “zor geçit” anlamında Melegübü
olan ilçe adı daha sonradan bölge halkının içme
suyu ihtiyacını 65 -70 metre derinliklerdeki kuyulardan temin etmesinden dolayı Derinkuyu
olarak değiştirildi. İlçenin temel geçim kaynağı
patates yetiştiriciliği iken 2001 yılında patates isiliği hastalığından dolayı patatesin yanı sıra farklı
tarımsal ürünlerde yetiştirilmeye başlanmıştır.
Ayrıca bölgede bulunan ponza taşı ve mil kumu
ticari potansiyel arz etmektedir. Turizm açısından büyük bir potansiyele sahip ilçede bölgenin
ziyarete açık en büyük yeraltı şehri bulunmakta
dır. Ayrıca Aziz Theodoros Trian Kilisesi, Hakkı
Atamulu Kültür Parkı ve Üzümlü Kilise ziyaret
edilen diğer yerlerdir.
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Bugünkü Gülşehir’in kurucusu Karavezir lakabıyla anılan Silahtar Seyit Mehmet Paşa’dır. Eski
adı Arapsun olan Gülşehir, 1896 yılında Niğde
sancağına bağlı bir kaza olmuştur. Cumhuriyet
sonrası 1924 yılında Niğde’ye bağlı iken Gülşehir
1954 yılında ilçe olarak Nevşehir’e bağlanmıştır.
Halkın temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturur. İlçenin başlıca tarihî mekânları ise
Gümüşkent Yeraltı Şehri, Açıksaray Ören Yeri,
Civelek köyü mağarası, Kurşunlu Cami, Tuzköy
Alaaddin Cami ve Ovaören Camisi’dir.
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1954 yılında Kırşehir ili Avanos ilçesine bağlı
Buruncuk, Hamamorta, Kozaklı ve Bağlıca köylerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ve Nevşehir’e bağlanan Kozaklı, ilimizin en uzak ilçesidir.
Kozaklı adının kaynağı hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Selçuklular
döneminde bölgeye gelen Kozoğlu’ndan geldiği
ileri sürülürken diğer bir rivayette ise bölgedeki
sıcak su kaynağından dolayı el değmemiş anlamında “kuz” kelimesinden geldiğini ifade edilir.
Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Jeotermal su kaynaklarından dolayı sağlık
turizmi yönünden gelişen Kozaklı’da yetiştirilen
başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, çavdar, bakliyat, ayçiçeğidir.
1987 tarihinde ilçe olarak Nevşehir’e bağlanan
Acıgöl merkez ilçeye 22 km uzaklıktadır. 1954
tarihinde belde olan Acıgöl’ün eski ismi Dobada olarak bilinmektedir. İlçenin kurucusunun ise
Horasan erenlerinden Piri Bey olduğu öne sürülmektedir. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede ayçiçeği, patates ve soğan
ekilmektedir. İlçe merkezinde ve Tatlarin kasabasında yer alan yeraltı şehirleri, Hititlerden kalan
Yazılıkaya önemli tarihî mekânlardır. İlçeye bağlı
beldeler ise Tatlarin ve Karapınar’dır.
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GÜLŞEHİR

KOZAKLI

ACIGÖL

ŞEHRİMİZE KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİN
BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

El sanatları olarak Nevşehir’de çanak-çömlek ve süs eşyaları yapımı dikkat çeker. Sanayide ise Kırşehir’in biraz
daha önde olduğunu görüyoruz. Kırşehir’de lastik fabrikası
şeker fabrikası gibi sanayi kolları görülürken, Nevşehir’de
cips fabrikaları bulunur. Turizm faaliyetlerinde ise Nevşehir’in daha önde olduğunu görürüz. Tarım ürünleri büyük
benzerlikler gösterirken Nevşehir’de patates üretimi daha
yaygındır.

AKSARAY

İklim ve bitki örtüsü ortak yönleridir. Her iki şehirde de
elma, tahıl, mısır, hayvan yemi yaygın olarak üretilir. Her
iki ilde de hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş) yapılmaktadır.
Ağız(konuşma dili), giyim tarzı, yemek kültürü, tarım ürünleri büyük oranda benzerlik gösterir.
Aksaray gıda, otomotiv, inşaat sektörleri ile ilgili büyük işletmelere sahiptir. Yeryüzü şekilleri de farklılıklar arasındadır.
Aksaray’da daha çok ova ve plato bulunur. Farklı kara yollarının kavşak noktasında yer alması Aksaray ilinin gelişimine
katkı sağlamıştır. Turizm Nevşehir’de daha çok gelişmiştir.
Tarım ürünlerinden üzüm Aksaray’a kıyaslandığında Nevşehir’de daha fazla yetiştirilir. Nevşehir’ de oniks ve ponza taşı
çıkarılır.
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KIRŞEHİR

Ortak bir geçmişe sahiptirler; 1954’e kadar Nevşehir, Kırşehir’e bağlı bir ilçe iken bu tarihte Nevşehir il oldu ve Kırşehir 1956 yılına kadar Nevşehir’ e bağlandı, iki şehrin yolları 1956 da ayrıldı. Aynı ortak geçmişten dolayı kültürleri
arasında (giyim-kuşam, yemek, gelenek-görenek, konuşma
dili…) büyük benzerlikler vardır. Hacı Bektaş Veli iki şehrin
de sahip çıktığı Türk büyüğüdür. Bunların dışında iklim ve
bitki örtüsü, yetişen tarım ürünleri (tahıllar, şekerpancarı,
elma, kayısı, ceviz, bakliyat) benzerlik gösterir. Taş işçiliği
her iki şehrin ortak mesleğidir.

41

İklim ve bitki örtüsü ortak yönleridir. İklime bağlı olarak yetişen tarım ürünlerin de benzerlikler vardır. (Patates, elma, tahıl, yem bitkileri) Aynı zamanda hayvancılık ve sanayi sektörleri benzerlik gösterir. Her iki ilde
de ponza taşı çıkarılır. Arazi yapıları bakımkından her
iki ilde de platolar geniş yer kaplar. Ağız(konuşma dili)
özellikleri, giyim tarzı (dimi, çar gibi kadın kıyafetleri)
ve tarihî yapı (Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk
yıllarında idari olarak Nevşehir Niğde’ye bağlı bir yerleşim yeridir.) ortaktır.
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NİĞDE

Niğde’nin turizm faaliyetleri; dağcılık ve yayla üzerine gelişmişken Nevşehir’ de kültür, inanç ve doğa üzerine turizm yoğunlaşmıştır. Nevşehir’de havalimanının
olması şehre ulaşım alanında kolaylık sağlamaktadır.
Bununla beraber Niğde’ye demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Niğde; lahana ve elma yetiştirilmesi yönüyle
daha ön plandadır. Niğde’ de dağcılık sporu yapılırken
Nevşehir’de bunun yerini vadi yürüyüşleri alır.

YOZGAT
Tarım ürünlerinden şekerpancarı ve tahıl ürünleri,hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık hayvancılık
ortak özellik gösterir. Ağız (konuşma dili) ve misafirperverlik benzer yöndür. Düğün, cenaze, askere uğurlama
gibi kültürleri benzer yönleridir.
Yozgat’ta ormanlık alan daha fazladır. Yemek kültürü olarak Yozgat’ta daha çok et ağırlıklı yemekler yapılmaktadır (testi kebabı, arabaşı gibi). Turizm bakımından Nevşehir gelişmiştir. Yozgat’ın yeryüzü şekilleri
bakımından daha yüksek ve engebeli olması ulaşım imkânlarını zorlaştırmaktadır. Yozgat’ın iklimi daha sert ve
yağışlıdır.
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Nevşehir’ de el sanatları olarak çanak-çömlek yapımı
yaygınken, Kayseri’de taş işçiliği ve dokumacılık ön
plandadır. Tarım ve hayvancılık alanında Nevşehir plato ve volkanik tüflerle kaplı olduğu için bu arazi yapısı
bağcılığın daha yaygın ve gelişmiş olarak yapılmasını
sağlar. Kayseri’de büyükbaş hayvancılık gelişmiş; Kayseri buna bağlı olarak sucuk ve pastırma üretiminde haklı
bir üne kavuşmuştur. Aynı zamanda Kayseri mantısı ülke
genelinde bilinir. Yeryüzü şekilleri bakımından Nevşehir
peribacaları ve vadilerle kaplı plato görünümünde iken,
Kayseri ova görünümündedir.
Madencilik bakımından Nevşehir’de tuz, oniks taşı
gibi madenler çıkarılırken, Kayseri’de demir, alüminyum, çinko çıkarılır. Nevşehir’de peribacaları, vadiler,
tarihî kiliseler, sıcak hava balonculuğu gibi turizm ögeleri varken, Kayseri’de kış turizmi gelişmiştir. İdari yapı
olarak Kayseri büyükşehir statüsündedir. 1 milyonu aşkın nüfusu ile Kayseri; eğitim, sağlık ve sanayi alanında
daha gelişmiştir.

Sıra Sende

?

3.ÜNİTE: ŞEHRİMİ TANIYORUM

KAYSERİ

İklim ve bitki örtüsü ortak yönleridir. Gerek tarım alanında yetiştirilen ürünler (tahıllar, şekerpancarı, elma,
kayısı, bakliyat) gerekse hayvancılık faaliyetleri(küçükbaş, besi hayvancılığı büyükbaş, kümes hayvancılığı)
ortaklık göstermektedir. Şehrimizde olduğu gibi Kayseri’de de el sanatları (halı kilim dokumacılığı) önemini
korumaktadır. Ponza her iki ilde de çıkarılmaktadır. Ağız
(konuşma dili) özellikleri, yemek kültürü, giyim tarzı,
düğün-cenaze-askere uğurlama törenleri büyük oranda
benzerdir.

1-Çanak ve çömlek yapımı ile ünlü ilçemiz hangisidir?
2-Kızılırmak hangi ilçelerimizden geçmektedir?
3-Patates tarımının en fazla yapıldığı ilçemiz hangisidir?
4-Kapadokya ismi ilk olarak hangi uygarlık tarafından kullanılmıştır?
5-Nevşehir bölgesinde hakimiyet kuran devletleri kronolojik olarak sıralayınız.
6-Nevşehir’li Damat İbrahim Paşa’nın hayat hikâyesini yazınız.

Şehrimiz Nevşehir
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4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
Nevşehir’deki Ekonomik Unsurlar

4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Ekonomi:
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Nevşehir ilinin ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayanır, aktif nüfusun (15-64 yaş arası) %75’i
tarım sektöründe çalışır. Nüfusun %40,2’si kırsal kesimde yaşamakta olup 2016 yılı çiftçi kayıt
sistemine göre 20.490 aile tarımla uğraşmaktadır.
İlimizde karasal iklimin görülmesi, sulama zorlukları, toprak tipi ve arazi yapısı gibi sebeplerden tarım ürünlerinde çeşitlilik azdır, üretimde de yıllara göre dalgalanmalar görülür.
Nevşehir’in 538.630 hektar olan arazisinin;
%65,4 ekilebilir arazi,
%18,8 tarıma elverişsiz arazi,
%13,3 çayır-mera,
%2,5 ormandır.

Arazi Grafiği

Elverişsiz arazi

Çayır-Mera

Orman
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Ekilebilir arazi

Ekilebilir arazinin %67’sinde tahıl (buğday, arpa, çavdar) yetiştirilir. Karasal iklim şartlarına
uyumlu olan tahılların Kozaklı, Gülşehir, Derinkuyu, Acıgöl ilçelerinde tarımı yapılır. Bunun
dışında kabak çekirdeği (Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu), patates (Derinkuyu ve il merkezine bağlı köyler), çekirdekli üzüm (Ürgüp, Avanos, Gülşehir), şeker pancarı (Kozaklı, Gülşehir)
gibi ürünler de ilimizde yetiştirilir. Ülkemizde yetiştirilen kabak çekirdeğinin %26,27’si, şaraplık
üzümün %10,45’i, kuru üzümün %1,76’sı, patatesin %5,93’ü ilimizde yetiştirilir.

Şehrimiz Nevşehir
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4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Nevşehir Tarım Ürünleri Üretimi
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Nevşehir yöresinde volkanik patlamalar sonucu oluşan tüf
tabakalarının oyulmasıyla yer altına yapılan depolarda herhangi bir enerjiye gerek duyulmaksızın patates, limon, soğan gibi
ürünlerin bozulmadan depolanması sağlanmaktadır. Yaz - kış
sıcaklığı ve nem oranı sabit olan bu depolara yurdumuzun dört
bir yanında üretilen ürünler getirilmektedir. Şehrimizde bulunan soğuk hava depolarının sayıları son yıllarda önemli artış
göstermiş ve bu depoların toplamı günümüzde 140’a ulaşmıştır.

4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Ülkemizdeki patates üretiminin %25’i Nevşehir’de yapılmaktadır. Ancak son dönemde ekim
alanlarında yaşanan “patates siğili” hastalığına karşı uygulanan karantina nedeniyle patates ekiminde daralma görülmüş, bu oran son yıllarda %5,93’e kadar gerilemiştir. Bu ürünlerin dışında
ilimizde yem bitkileri, nohut, kuru fasulye ve meyve de (elma, kayısı, armut, ceviz, dut, iğde,
badem) yetiştirilir.

Nevşehir’de arazinin büyük bölümünün tarıma ayrılmasından dolayı yeterli otlak (çayır-mera) yoktur. Bu durum hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda verilen teşviklerle
besi hayvancılığı (özellikle mandıralarda büyükbaş hayvancılık) yaygınlaşırken küçükbaş hayvancılık azalmaktadır.
2018 TUİK verilerine göre ilimizde;
Büyükbaş hayvan sayısı 90.627
Küçükbaş hayvan sayısı 145.970
Kanatlı hayvan sayısı
1.047.495’tir.

Şehrimiz Nevşehir
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İlimizde turizm, tarımdan sonra en çok gelir
getiren ikinci ekonomik faaliyettir. Dünyanın
8. harikası olarak gösterilen peribacaları, kayadan oyma kiliseler, yeraltı şehirleri, vadileri ve
tarihî mekânlarıyla Nevşehir- dünyada bilinen
adıyla Kapadokya- sizi masalsı bir yolculuğa çıkarır. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgisini çeken
yöre, son yıllarda Rus ve Çinli turistlerin de akınına uğramaktadır. 2016 verilerine göre yöreyi
1.493.493 turist ziyaret etmişken bu sayı 2017’de
2.206.372’ye çıkmıştır. İlimizde turist çeken başlıca yerler şunlardır:

4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

a) Göreme Açık Hava Müzesi
Günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanik dağların faaliyetleriyle lav ve volkanik tüf (volkanik kül) altında kalan yöre, rüzgar ve yağmur gibi aşındırıcı
güçlerin şekillendirmesiyle oluşmuştur. Yöreyi
gezerseniz hâlen vadi yamaçlarında genç peribacalarının oluşum aşamalarını görebilirsiniz.

Göreme Vadisi, Göreme

Peribacaları, Göreme-Avanos-Ürgüp üçgeninde yer
alır. İçerisinde bulunan binlerce peribacası, kayadan
oyma kiliseler, şapeller ve yaşam alanlarıyla ün kazanmış yöre 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Ortak
Miras Listesi’ne alınmıştır.

Güllüdere Vadisi-Ortahisar

b) Vadiler :
Genel olarak plato görünümündeki yöre mevsimsel
derelerin derince yardığı vadilerle kaplıdır. Onlarca vadinin yer aldığı yöredeki en meşhur vadiler; Kılıçlar, Güllüdere, Kızılvadi, Soğanlı, Meskendir, Aşıklar, Devrent,
Üzengi, Pancarlı, Paşabağ, Zemi, Gomeda’dır.

c) Yeraltı şehirleri:
Yapılış amacı tam anlaşılamasa da savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilen bu yeraltı şehirleri;
yaşam alanları, depolar, cenaze odaları, su kuyuları, havanlandırma bölümlerinden oluşur, bölümler arası ulaşım tünellerle sağlanmaktadır. Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak ve Tatlarin yeraltı
şehirleri yörede en bilinen yeraltı şehirleridir.
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Nevşehir’de sanayi; tarım ve turizmden sonra gelen ekonomik faaliyettir. Şehirde bulunan
sanayi işletmelerinin %27’si mikro ölçekli, %64’ü küçük ölçekli, %8’i orta ölçekli, %1’i büyük
ölçekli işletmeler olup en fazla istihdam sağlayan sektörler sırasıyla; inşaat amaçlı beton ve toprak
ürünleri (hazır beton, tuğla, kremit, yer karoları, bims..), gıda ürünleri imalatı (un, cips, pekmez,
marmelat, meyve suyu, kek, kurabiye..), süs eşyası imalatı, çanak çömlek atölyeleri, karoser ve
treyler (kaporta ve römork) imalatı, taş ve mermer kesimi ve mobilya imalatıdır.
İl genelinde 6 adet küçük sanayi sitesi (KSS) ve 2 adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır.

Şehrimiz Nevşehir
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Nevşehir ili maden bakımından zengin sayılmaz. Özel sektör tarafından
işletilmekte olan madenler, ekonomik
olarak diğer sektörlere göre daha geri
kalmıştır. Nevşehir’de ekonomik değeri
olan başlıca madenler;
•Gülşehir yakınlarında kaya tuzu (50.
000.000 ton civarında rezervi olup hâlen çıkarılmaktadır.)
•Avanos ve Hacıbektaş yakınlarında çıkarılan oniks taşı süs ve hediyelik eşya
yapımında kullanılın bir madendir. Ayrıca bu taşın şifa veren bir enerjisi olduğuna, üzüntü ve depresyon gibi duyguları uzaklaştırdığına inanılır.
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•Acıgöl yakınlarında perlit yatakları vardır. (Asidik karakterli volkanik bir camdır. İnşaat sektörü,
izolasyon , gıda ve tarım sektöründe, kozmetik sanayinde kullanılır.)
•Nevşehir, Derinkuyu ve Ürgüp yakınlarında ülkemizin en önemli ponza rezervleri mevcuttur. Volkanik kökenli, gözenekli ve hafif bir taştır. Yaygın olarak inşaat sektöründe, toprak ıslahı ve gübre
yapımında, tekstil sektöründe (kot taşlamada) kullanılır.
•Gülşehir yakınlarında linyit kömürü bulunur. Toplam rezervi 3.000.000 ton olan linyit ocakları
özel sektör tarafından işletilmekteydi fakat son birkaç yıldır maliyetlerin artması, kâr oranının
azalması gibi sebeplerden dolayı kömür ocakları kapatılmıştır.
Nevşehir için önemli bir ekonomik potansiyel de Kozaklı ilçesinde bulunan termal kaynaklardır. Kozaklı konum itibari ile ülkemizin tam orta noktasında yer almakta olup Kırşehir, Kayseri,
Yozgat ve Nevşehir’e 90 km mesafede yer almaktadır.
Kozaklı kaplıcaları Alman Kaplıca Birliği sınıflamasına göre sodyumlu, kalsiyumlu ve klorlu olup A ve C grubu şifalı sular (Romatizmal hastalıklar, kireçlenme, kas hastalıkları ile sedef, egzama ve akne
gibi cilt hastalıkları, damar hastalıklarının tedavisinde, gut, diyabet ve
göz hastalıklarının destek tedavisinde yoğun olarak kullanılmaktadır.)
grubuna girmektedir. Çıkan su sıcaklığı mevsime göre 27 ila 93 derece arasında değişmektedir. İlçede çıkarılan sular aynı zamanda 1200
konutun ısıtılmasında ve seracılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Son yıllarda Kozaklı ilçesinde yapılan yatırımlarla ilçedeki konaklama imkânları artmış, yatak kapasitesi ilçe nüfusunu ikiye katlayarak
14.000’i aşmıştır. İlçede 120 yataklı “Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi” hizmete açılmış olup felçli, yürüme güçlüğü çeken hastalara lokomat yürüyüş robotu ile hizmet vermektedir.
Kozaklı ilçesinin yanı sıra Nevşehir merkez, Acıgöl, Uçhisar, Sarıhıdır köyü gibi alanlarda değişik derinlikte ve sıcaklıkta termal sular
tespit edilmiştir.
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Şehrimize Özgü Üretim Alanları ve Zanaatlar

İşte biz bu uğraşıya zanaat diyoruz.
Zanaatın; çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi aşamaları vardır. Yani birey, küçük yaşta bir iş alanında çalışmaya başlar. O iş alanında ustalarından mesleği öğrenir ve uzmanlaşmaya başlar.
Bir gün gelir, kendisi zanaatkâr olur, el becerisi kazanır, üretmeye başlar.
Zanaatçının kullandığı malzemeler; taş, toprak, cam, deri, ahşap gibi ürünlerdir. Günlük
ihtiyaçlara yönelik ürünler yaparlar. Yeteneklerini usta-çırak ilişkisi içeresinde nesilden
nesile aktarırlar. Fakat günümüzde sanayi, teknoloji ve tekstil gibi dalların gelişmesi sonucu
seri üretime geçildiğinden, el becerisine dayalı
olan zanaatkârlık kaybolmaya yüz tutmuştur.

Merhaba,
ben Peri Çocuk

Ben bu duruma çok üzülüyorum. Çünkü zanaat bir estetiktir, göz nurudur, yürekten gelen
bir dokunuştur. Günümüzde hâlâ, tarihimizin
ve millî kültürümüzün esintilerini yaşatan zanaat dalları varlığını sürdürmektedir. Sayıları
giderek azalmaya başladığı için de toplumda
oldukça saygın bir yere sahiptirler.
Mesela, benim annem bir zanaatkârdır. Muhteşem güzellikte ve renklerde halılar ve kilimler
dokur. Evde bir halı tezgâhımız ve rengârenk
ipliklerimiz var. El emeği, göz nuru dokuduğu
halıları bitirince satışa çıkarır. Şimdi makine
halıları var. Ama hiçbiri benim annemin dokuduğu halılar kadar güzel ve etkileyici değil.
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Çocuklar merhaba, şehrinizdeki üretim alanlarını biliyor musunuz? Aslında önce size üretimin ne olduğunu anlatayım.
Üretim; belirli faaliyetler ve işlemler sonucu
yeni bir mal veya hizmet meydana getirme işidir. Mesela; toprağı kullanarak patates ya da
çömlek üretme gibi. Şimdi hep birlikte şehrimizdeki üretim alanlarına göz atalım, ne dersiniz?
Peki, bir şehirde üretim ve üretim alanları var
ise, sizce o alanda çalışan insanlar olmaz mı?
Sizce kim olabilir bu insanlar?
Arkadaşlar, her meslek bir zanaat değildir.
Zanaatın ne olduğunu duydunuz mu? Ama düşünürken sanatla karıştırmayın. İkisi farklı şeyler. Beni dikkatlice dinleyin. Bakın neler neler
biliyorum ben.
Sanat; duygu ve hayalin insanda oluşturduğu
bir karşılıktır.
Fakat sanat, insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Bu yüzden insanların, maddi
ve pratik ihtiyaçlarını karşılaması için başka
bir uğraşıya ihtiyacı vardır.
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ÇÖMLEKÇİLİK- SERAMİKÇİLİK
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Taşı toprağı sıra dışı bir mekândır Kapadokya. Toprağındaki farklılık bereket olmuş, zanaatla
zirveye ulaşmıştır. Topraktan gelen zanaatların neler olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet,
dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız, en önemlilerinden birisi çömlekçilik ve seramikçiliktir. Peki,
neden burada çömlek ve seramik yapımı önemli, onu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Gelin size
de anlatayım. Siz de arkadaşlarınıza, ailelerinize anlatın.
Avanos’tan geçen Kızılırmak’ın taşıdığı kaliteli çamur ve çevrede yer alan kil yatakları şehrimizde çömlek ve seramik yapımını önemli bir yere taşımıştır. Çömlekçiliğin Anadolu’da yapılmaya
başlanması milattan önceki dönemlere dayanır. Mezopotamya’dan Asurlar ticaret için Anadolu’ya
geldiklerinde Hititlere çömlek yapımını öğretmiştir. O günden bu
güne de bölgemizde çömlek ve seramik yapımı bir zanaattan büyük
bir sektöre dönüşmüştür.
Kızılırmak’ın bereketli sularında olgunlaşan çamur, çamur teknelerinde ıslatılarak bekletilir ve kıvamının gelmesi sağlanır. Ayakta
çevrilen çark üzerinde ustalar, çamura kendi zarafetlerini ve zevklerini katarak inanılmaz güzellikte şekiller verirler.
Arkadaşlar, sizler Nevşehirli olarak çömlekçiliğin ana vatanında,
ayakta çevrilen bir çarkta çömlek yaptınız mı? Ben yaptım. Çok eğlenceli. Tabi ki biz ustalar gibi esereler yapamayız ama deneyimi
dahi çok güzel. Bir gün sizinle Avanos’a gidelim, birlikte çömlek
yapalım. Bana inanın çok seveceksiniz.
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Hepimizin evinde halı ve kilim vardır. Onlar evimizin süsüdür, örtüsüdür. Bir evi ısıtan, eve enerji veren
dekorlardır. Evin olmazsa olmazlarıdır. Bölgemizde kilim ve halıcılık çok eski dönemlere, Bizanslılara kadar
uzanmaktadır. Bir dönem yaygınlığını kaybetmiş olsa da,
günümüzde turizmin gelişmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Ürgüp ve Avanos’ta halı dokumacılığı, Kozaklı ve Gülşehir’de ise kilim dokumacılığı
yapılmaktadır.
Size annemin halı ve kilim zanaatkârı olduğunu söylemiş miydim? Annem Ürgüplü. O da bu işi annesinden
öğrenmiş. Zaten bu zanaatlar böyle nesilden nesile geçiyor. İçindeki duyguları, yaşanmışlıkları, heyecanı halı
tezgâhlarında ilmeklere döküyor güzel annem. Ve sonuç,
muhteşem güzellikte halılar çıkıyor. Evimizin her yerinde annemin dokuduğu halı ve kilimler var. Kendimi özel
ve şanslı hissediyorum.
Küçük bir odamızda annemin halı tezgâhı var. Bunun yanında kök boyaları ile özel olarak renklendirilmiş yün iplikler bulunmakta. Doğal yollarla renklendirilmiş yün ipliklerle dokunan halı ve
kilimlerin yapım süresi, anneciğim tek başına yaparsa 1 ay sürüyor. Halı bittikten sonra, biz onları
güneşlendirmeye bahçeye çıkarıyoruz. Halılar 10 günden 1 aya kadar güneş altında kalıyor. Bu
işlemi, halı ve kilimlerin renklerini daha iyi alması için yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş, ama ortaya
çıkan ürünler bizi de satın alan kişiyi de çok mutlu ediyor. Ne de olsa, el emeği göz nuru.

TAŞ İŞLEMECİLİĞİ

“Ekmeğini taştan çıkarmak” deyimini daha önceden
duymuşsunuzdur. İşte tam da zanaatı bu olan insanlarla tanıştıracağım sizi. Taş oymacıları. Bu kadar sert
bir maddeye şekil vermek ne zordur öyle değil mi?
Ama durun, daha şekil vermeye gelene kadar taşların
ilk çıkarıldıkları andan itibaren nasıl aşamalardan ne
zorluklardan geçtiğini anlatayım size.
Türkler ilk anayurdu Orta Asya’ da yerleşik bir yaşam sürmediklerinden dolayı mimari eser bırakmamışlardır. Fakat Anadolu’ya geldikleri yıllarda artık
yerleşik hayatı benimseyen Türkler, mimari eserler de
bırakmaya başlamışlardır. Tabi ki Anadolu’da var olan
taş oymacılığına dayanan eserler sadece Türklere ait
değildir. İlk Çağ uygarlıklarının ve Bizans eserlerini
de sıklıkla görmekteyiz. Türk-İslam eserlerinin görülmesi de Selçukluların Anadolu’ya yerleşmesi ve
devamında Osmanlı kültür medeniyetinde karşımıza
çıkmaktadır.
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HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI
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Taş ocaklarından işlenmemiş hâlde çıkarılan taşları yontan, süsleyen, şekil
veren kişilere de taş ustaları ya da taş yontucuları denir. Aslında ustalık, taş
ocaklarında başlıyor. Çünkü ocaktaki taşın kalitesini, taşın nerden kesileceğini
bilen ustalar ona göre taşı kesip ocaktan çıkarıyor. İşte bu tam bir maharet işidir.
Eski zamanlarda ocaktan çıkarılan taşlar, eşeklerle taşınırmış. Günümüzde ise
taşıma işi yük kamyonları ile yapılmaktadır.
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Avanos bölgesinde Sarıtaş denilen mekânda taş
ocakları bulunmaktadır. Bu ocaklardan çıkarılan taşların şehrin mimarisinde büyük bir öneme sahip olduğunu
bilmekteyiz.
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Bu özel taşlarla yapılan binalar kışın havayı sıcak, yazın serin tutma özelliği taşımaktadır. Taş ustaları;
sevincini, hüznünü, yılların birikmişliğini adeta ocaktan
çıkardıkları taşlara nakşederler. İçlerindeki sanatı, zanaata dönüştürürler. Bu eserler ev, otel, hamam, cami,
sütun, ana kapı süslemelerinde zirveye ulaşırlar. Bu yüzden taş ustaları, zanaatları ile bölgemizde oldukça büyük
bir öneme sahiptirler. Ekmeğini taştan çıkaran ustaların
ellerinden öpüyorum. Bize böyle güzellikte eserler bıraktıkları için.

BEZ BEBEKLER
Her çocuk küçükken bir sürü oyuncağının
olmasını ister ve onlarla oynamayı çok sever.
Ben de küçükken bebeklerle oynamayı çok
severdim. Hâlâ odamın bir köşesinde eskiden
oynadığım bebekler bana eşlik ediyor. Her ne
kadar eski dediysem de annemlerin dönemi
ve onların zamanına göre yeni sayılır. Bizim
oynadığımız bebekler, fabrikada üretilmiş,
teknolojik bebeklerdir. Annemlerin oynadıkları ise bez bebekler idi. Annelerinin, teyzelerinin, nenelerinin ellerinde işlenmiş, dikilmiş
bebeklerdi onlar.
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SIRA SENDE

Sevgili arkadaşlar, birlikte şehrimizde yer
alan zanaatları öğrendik. Bu zanaatların en
güzel yanlarından biri de ustaların uzun emekler sonucu bütün duygularını işine katarak bu
ürünleri oluşturmalarıdır.
Ortaya çıkması uzun süren her bir ürün tabi
ki fiyat olarak da fabrika ve atölye ürünlerine
göre daha pahalıdır. O yüzden fabrika ürünlerine göre satışlarında düşüş yaşanmaktadır.
Şehrimizde varlığını sürdüren zanaatlarda bir
dönem duraksama yaşanmış olsa da son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikte halıcılık,
çömlekçilik, seramik işlemeciliği ve butik
otellerdeki taş oymacılığı ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bölgeye gelen turistler, bu zanaatlara oldukça ilgi göstermektedir. Satın alarak
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamalarının yanında ürünleri ülkelerine götürerek de kültürel bir alışverişe katkıda bulunmaktadırlar. Bu
durum ülkemizin tanıtımı ve ekonomisinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.

?

1- Şimdi sizler araştırıp bana söyleyin arkadaşlar. Şehrimizde başka hangi zanaat dalları
var? Kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş olan zanaatlar nelerdir? Araştırıp bana da
öğretir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim
2- Bir de size bir sorum daha olacak. Sizler birer sosyal girişimci olsaydınız, kaybolmaya
yüz tutmuş zanaatları tekrar topluma kazandırmak için nasıl bir proje üretirdiniz?
Büyüleyici Kapadokya’da sizinle olmak, gezmek harikaydı arkadaşlar. En kısa zamanda
bunu tekrarlayalım. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.
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Nevşehirli olmanın en güzel yanı, sadece
eşsiz bir doğayla iç içe yaşamakla sınırlı kalmıyor. Burası bize çocukluğumuzu da hediye
ediyor. Nasıl mı? Bez bebekler sayesinde. İlk
olarak Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yapılmaya başlanan bez
bebekler sonradan Derinkuyu’ da da tezgahları
süslemiştir. Bölgeye gelen turistlerin ilgisini
çekmesiyle bez bebek yapımı hızlanmıştır. Bu
sayede hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de
çocukların güzel dünyalarına güzellik katıyor
bu bez bebekler.
Bizim evde iki tane bez bebek var. Bir tanesi annemin çocukluğunun bebeği, bir tanesi de
benim çocukluğumun bebeği. Siz de bu bebeklere sahip olmak ister misiniz? El emeği göz
nuru bebekler, kültürümüzün en güzel yansımalarından birisidir. Bu kültürümüzün gelecek
nesillere de mutlaka tanıtılıp, aktarımının yapılması bizim sorumluluğumuz olmalıdır. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ben, hep beraber
bunu başaracağımıza inanıyorum.
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Yaşadığım Şehrin Turizm Potansiyeli
ve Turizmin Şehre Katkıları

Kızılçukur Vadisi-Ortahisar

Kapadokya, hem doğal güzellikleri hem de kültürel dokusuyla Türkiye’nin en çok ziyaret edilen
noktalarından birisidir. Nevşehir ili sınırlarında olan bu eşsiz coğrafya, hem doğa severler hem de
tarih severler için adeta bir cennettir.
Volkanik bir kayaç yapısına sahip olan Kapadokya, milyonlarca yıl içerisinde birçok doğal olayın
etkisiyle bugünkü farklı görünümüne ulaşmıştır. Bundan yaklaşık 10 milyon yıl önce, Türkiye’nin
güneyindeki Toros Dağları, İç Anadolu’ya doğru bir baskı oluşturmuş ve bu baskı yeraltında kırılmalara neden olmuştur. Bu kırılmalar ise bir çok volkanik yapının oluşmasına neden olmuş ve
bu volkanik yapıların patlamaya başlaması, Kapadokya coğrafyasının eriyik (erimiş) ve yüksek
sıcaklıklı bir sıvı olan “lav” ve küllerle kaplanmasına neden olmuştur. Bu eriyik madde, zaman
içerisinde soğumuş ve taşlaşmıştır. Bu kayaç yapısı ise rüzgâr, özellikle rüzgarın neden olduğu
erozyon, yağışlar ve akarsuların neden olduğu değişimlerle günümüze ulaşmıştır.
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Bu sektörlerde geçimini sağlayan insanların,
yaşadıkları bölgelerdeki alışverişleri düşünüldüğünde, aslında turizmin tüm halkı doğrudan
ya da dolaylı olarak etkilediği açıkça görülmektedir. Kapadokya bölgesi, sadece Nevşehir ili ve çevre iller için değil, turizm getirisiyle ülke ekonomisi için de çok büyük önem arz
etmektedir. Turizmin bölge insanına sağladığı
iş imkânları sayesinde, bölge insanının başka
şehirlere ve ülkelere göç oranı oldukça düşüktür.

4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Kapadokya, 2018 yılı verilerine göre üç milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır. Bu sayının 2019 yılı ve ilerisi için daha da büyüyeceği düşünülmektedir. Bölgede özellikle Ürgüp,
Göreme ve Avanos çevresinin en önemli ekonomik kazanç kaynağı turizmdir ve turizm
sektörü kazanç oranının ortalama dörtte üçlük
bir bölümünü tutmaktadır.
Turizm bölgede taşımacılık, konaklama, yeme-içme gibi bir çok alanın doğrudan kaynağı
durumundadır.

Uçhisar Kalesi-Uçhisar
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Özellikle yabancı ziyaretçilerin bölgede bıraktığı döviz hem bölge ekonomisine hem de ülke
ekonomisine önemli katkı yapmaktadır. Turizmin yıl boyunca sürüyor olması, gelir elde edilmesi
açısından oldukça önemli unsurdur.
Tüm bu bilgiler ışığında, bir kültürel miras unsuru olan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya bölgesinin; tarih, kültür ve bunların yanında turizmin getirdiği ekonomi açısından önemi unutulmamalıdır. Doğal çevrenin ve tarihî dokunun korunması her bireyin görevi olmalıdır.

4.ÜNİTE: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Sıra Sizde
1.Kapadokya bölgesi, turizm açısından neden önemlidir? Kısaca açıklayınız.
2.Kapadokya’nın oluşumunda genel olarak etkili olmuş olan olaylar nelerdir? Kısaca açıklayınız.
3.Kapadokya, kelime olarak ne anlama gelmektedir? Kısaca açıklayınız.
Bunu biliyor muydunuz?
Bugünkü adı Göreme Açık Hava Müzesi olan manastır alanı MS dördüncü yüzyılda kurulmuş;
bir çok kiliseye, yaşam odalarına, depolara sahip bir yapıya dönüşmüştür. Bu yapının kurulmasında Hristiyanlıkta kilise babaları olarak kabul edilen Aziz Basil (Kayseri), Aziz Gregor (Nevşehir)
ve Aziz Gregor (Aksaray) başrol oynamıştır. Yapı bugün hâlâ birçok Hristiyan ve tarih severler
tarafından ziyaret edilmektedir ve ülkemizde en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer almaktadır. Bugün, Nevşehir ili ve çevresinde 40’ın üzerinde yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu şehirler,
özellikle bu bölgeye yoğunlaşmış olan Sasani, Arap ve Moğol istilalarından korunmak için inşa
edilmiştir ve büyütülmüştür. Bu şehirlerin aynı zamanda binlerce insanı sakladığı ve bazı zamanlarda bu insanların bir yıla yakın süre ile bu şehirlerde gizlendiği bilinmektedir.

Uçhisar-Nevşehir
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Yöre, vadilerin içinde pek dikkat çekmeyen bir yer olduğu için bir inziva alanı ve Hıristiyanlık öğretilerinin yayılma merkezi olmuştur. MS 4. yy.da Kayseri Piskoposu Aziz Basil yöreyi
önemli bir Hıristiyanlık merkezi olarak kurmuş; Roma ve Bizans dönemlerinde etkin şekilde
Hıristiyanlarca kullanılmış; 10. ve 11. yüzyıla kadar buradaki kilise ve manastırlar faliyetlerini
yürütmüştür. Buradaki kilise ve şapellerin duvarlarında Hristiyanlık inancına ait resimler, süslemeler hâlen canlı renkleriyle ziyarete gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Yörede gezilecek
yerler;
•
Tokalı Kilise (Göreme)
•
Rahipler ve Rahibeler Manastırı (Göreme)
•
El-Nazar Kilisesi (Göreme)
•
Saklı Kilise (Göreme)
•
Kılıçlar Kilisesi (Göreme)
•
Meryem Ana Kilisesi(Kılıçlar Kuşluk Kilisesi Göreme)
•
Aziz Eustathios Kilisesi(Göreme)
•
Tatlarin Kilisesi (Acıgöl)
•
Elmalı Kilise (Göreme)
•
Çavuşin Kilisesi (Göreme)
•
Yılanlı Kilise (Göreme)
•
Karanlık Kilise (Göreme)
•
Aziz Jean Kilisesi (Gülşehir)
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Kutsal Haç Kilisesi, Cemil köyü, Ürgüp
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Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir

Yöremiz sırasıyla Hititler, Asur Kolonileri, Frigler, Medler, Persler, Romalılar, Bizans, Selçuklu, Karaman ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bu uygarlıklara ait
tarihî nesnelere (sikke, küçük kap kacak..) rastlanırken, mekân ve binalara (Selçuklu ve Osmanlı
Dönemi hariç ) rastlanmaz. Bunun sebebi ise bölgede kurulan uygarlıkların kendinden önce kurulan uygarlığa ait mekânları kullanması, genişletmesi veya yeni ilaveler-değişiklikler yaparak
yerleşime açması sonucu eski izlerin silinmesidir. Genellikle yöredeki Sulucakarahöyük, Topaklı
Höyük gibi kazı alanlarında yapılan kazılarda bu medeniyetlere ait tarihî nesnelere; para, sikke,
kolye, küçük ve basit aletlere, lahitlere (mezar) rastlanmaktadır. Bu tarihî eşya ve nesneler Nevşehir şehir merkezinde bulunan müzede sergilenmektedir. Yörede Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne
ait eserlerin en önemlileri şunlardır:
• Nevşehir Kalesi: Şehrin güneyinde bazalt bir tepe üzerinde yer alır. Yapılış tarihi kesin olarak
bilinmemekle beraber 12. yy.da Selçuklular tarafından Kayseri-Konya ipek yolunun güvenliğini
sağlamak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. 5 yıl kadar önce kale etrafında TOKİ tarafından
yapılan kentsel dönüşüm sırasında tesadüfen dünyanın en büyük yeraltı şehrine rastlanmıştır. Hâlen ışıklandırma ve kazı çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede ziyarete açılacağı bölge
yöneticileri tarafından ifade edilmektedir.
• Hacı Bektaş Veli Külliyesi: Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer alan külliye 13. yy.da Horasan’dan Anadolu’ya gelen ünlü Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş Veli tarafından kurulmuş.
İçinde ibadet, sohbet, iaşe, barınma birimleri ve dergâhın merkezinde Hacı Bektaş Veli’nin Türbesi
yer alır.
• Damat İbrahim Paşa Külliyesi: Osmanlı Lale Devri’nde (1726) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
tarafından yaptırılan külliye; cami, kütüphane, hamam, aşevi, sübyan mektebinden oluşmaktadır.
2018 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan külliye 3 yıl ziyaretçilerinden ayrı kalacaktır.
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Ulaşım: Canlıların ve eşyaların değişik yollar (kara yolu,
deniz yolu, hava yolu, demir
yolu veya boru hattı) vasıtasıyla bir yerden başka bir yere
götürülmesidir.
Nevşehir’e hava ve kara yollarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Nevşehir’den Konya’ya,
Niğde-Adana yönüne, Kırşehir- Ankara yönüne giden asfalt yollar vardır. İl dahilinde
232 km devlet yolları ile Nevşehir’i komşu illere bağlayan
274 km kara yolu mevcuttur.
Kara yolu ile ulaşım bazı
önemli merkezleri baz alarak
anlatacak olursak; İstanbul hareket noktasından İstanbul’dan
Ankara’ya kadar otobandan,
Ankara’dan Nevşehir’e kadar
çift şeritli yollarla ulaşabilirsiniz.

Ankara’dan sonra iki istikamet seçeneğiniz bulunuyor;
Konya yolunu tercih ederseniz, Gölbaşı-Koçhisar-Aksaray
üzerinden Nevşehir’e ulaşırsınız. Kış şartlarında bu yol daha
rahat ve kolay ulaşım imkânı
sunuyor. Bu yolu izlediğinizde
Tuz Gölü ve Ihlara Vadisi’ni
görme imkânı bulabilirsiniz.
Diğer seçenek ise Samsun
yolunu izleyerek Kırıkkale-Kırşehir-Mucur-Hacıbektaş
üzerinden Nevşehir’e gelebilirsiniz. Bu yol ilk seçeneğe göre
daha kısa ve tenhadır. Bu rota
üzerinde de Hacı Bektaş Veli
Türbesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
İstanbul –Nevşehir istikameti
ortalama 728 km dir.
Ege Bölgesi’nden geldiğinizde
İzmir’i hareket noktası alırsak;
güzergah İzmir-Afyon-Konya-Aksaray-Nevşehir şeklindedir. İzmir-Nevşehir istikameti 767 km’ dir.

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’
dan yola çıktığınızda Antalya-Akseki-Seydişehir-Konya-Aksaray-Nevşehir güzergâhını (537 km) takip ederek
şehrimize ulaşabilirsiniz.
Karadeniz
Bölgesi’nden
Samsun’ dan hareketle Samsun-Merzifon-Çorum-Yozgat-Boğazlıyan-Nevşehir istikameti 468 km’ dir
Kapadokya’nın merkezi olan
Nevşehir’e başka illerden gelecekseniz, bazı önemli noktalara göre mesafeler şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bursa-Nevşehir 648 km,
Trabzon-Nevşehir 795 km,
Diyarbakır-Nevşehir 669 km,
Konya-Nevşehir 223 km,
Eskişehir-Nevşehir 497 km,
Edirne-Nevşehir 958 km,
Adana-Nevşehir 287 km.
Erzurum-Nevşehir 711km
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Şehrin Ulaşım ve İletişim İmkânları
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Nevşehir’in ilçeleri arası ulaşımı ise çift
şeritli asfalt yollarla gerçekleşir. Genelde mesafeler kısadır. İlçelerin merkeze uzaklığı Acıgöl
22 km, Avanos 20 km, Derinkuyu 29 km, Gülşehir 17 km, Hacıbektaş 45 km, Kozaklı 92 km,
Ürgüp 23 km’ dir.
Kara yoluna alternatif olarak hava yolunu da kullanabilirsiniz. İl merkezine 30 km
mesafede, Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı’ndan, yaz tarifesinde İstanbul’a her gün dört uçuş düzenlenmektedir.
Kapadokya Havalimanı’ndan il merkezine servislerle, Gülşehir Belediyesine ait minibüsleri
veya taksi ile ulaşabiliriniz. Havayolunun diğer
alternatifi ise Kayseri Havaalanı’dır. Kayseri
Havaalanı İstanbul, İzmir, Ankara gibi farklı
noktalara uçuş imkânı da sunmaktadır. Kayseri’ye ulaştıktan sonra Nevşehir’e kara yolu ile
ulaşabilirsiniz.

SIRA SENDE

?

1-Siz Kapadokya’da yaşayan bir turizmci olsaydınız hangi alanda iş yapmak isterdiniz?
2-Şehrinizde başka hangi tür ulaşım imkânlarının olmasını isterdiniz?
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5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN
Kapadokya, doğal güzellikleriyle, kültürel
ögeleriyle ülkemizin en çok tanınan ve bilinen
bölgelerinden birisidir. Bu doğal güzellikler,
birçok insanın dikkatini çekmekte ve Nevşehir
ili ve çevresi birçok insan tarafından ziyaret
edilmektedir.
Kapadokya bölgesi, sadece doğal güzellikleriyle değil, içerisinde barındırdığı birçok tarihî
mekânlarıyla da tanınmaktadır. Bu mekânlar
kimi zaman eski insanların ve uygarlıkların
izlerini taşır; kimi zamansa Türk tarihinin ve
yaşamının eşsiz izlerini bize gösterir.
Nevşehir şehir merkezinde bulunan Damat
İbrahim Paşa Camisi olarak bilinen Kurşunlu Camisi günümüze ulaşmış ve görülmesi
gereken eşsiz mimari eserlerden birisidir. 18.
yy.da dönemin Osmanlı sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan
cami, çevresinde yine bu dönemde yapılmış
medrese, kervansaray, imarathane, hamam ve
iki adet çeşme ile birlikte bulunmaktadır. Yine
Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli
Külliyesi, 13. yy.da yaşamış ve Anadolu’nun
Türkleşmesinde büyük rol oynamış önemli düşünür Hacı Bektaş Veli’nin ölümünden
sonra inşa edilmiş, üç avludan oluşan ve Hacı
Bektaş Veli’nin de türbesini içeren eşsiz İslam
eserlerindendir.
Nevşehir ilinin, Göreme kasabasındaki Göreme Açık Hava Müzesi, Hristiyanlık tarihinin
ilk dönemlerinin izlerini taşıyan çok özel bir
manastır alanıdır. Yine Uçhisar ve Ortahisar
kasabalarında bulunan kale benzeri savunma
hisarları, Kaymaklı kasabası ve Derinkuyu’
da bulunan yeraltı şehirleri birçok ziyaretçi
yi kendine çeken önemli tarihî mekânlardır.

Nevşehir ili genelinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi enstitüleri ve fakülteleri vardır. Ayrıca
Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Mahallesi merkezli
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir ilindeki bir
diğer üniversite kuruluşudur. Üniversite kurumları haricinde de il merkezi ve çevresinde
birçok devlet okulları ve özel eğitim kurumları
mevcuttur.
Nevşehir ili ve çevresi birçok sosyal faaliyetin yapılabileceği mekânlara sahiptir. Şehir
merkezinde iki tane, Ürgüp ilçesinde ise bir
tane sinema bulunmaktadır. Yine il merkezinde bulunan kültür ve sanat merkezi birçok
tiyatro gösterisine ve konsere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca her yaştan ilgilinin katılabileceği Damat İbrahim Paşa yüzme havuzu,
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak 2015 yılından beri aktif
hizmet vermektedir. Yine aynı alanda bulunan
ve Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan kapalı spor salonunda
birçok spor müsabakası gerçekleşmekte ve
farklı spor alanlarında eğitimler verilmektedir.
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Yaşadığım Şehirde Kültür ve Sanat
İmkânları
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Nevşehir ili ve çevresi birçok sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Uçhisar
merkezli yapılan ve 2018’den sonra iki yılda
bir yapılmasına karar verilen Cappadox Kültür ve Sanat Etkinlikleri ülke çapında ve ülke
dışından birçok katılımcıyı kendine çekmeyi
başarmıştır.
Yine her sene eylülde Ürgüp’te geleneksel olarak yapılan “bağ bozumu” etkinlikleri, şehrin sembollerindendir. Ayrıca Göreme
kasabasında “Kapadokya Geleneksel Yemek
Festivali” adıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, her yıl katılımcılar hem yöresel tatların
tadına varmakta hem de kasabanın eşsiz güzelliklerini keşfetmektedir.
Müzik severleri, klasik müzikle buluşturan
“Klasik Keyifler” konserleri Kapadokya’da
gerçekleşen sanatsal faaliyetler içerisinde
kendisine yer bulmuştur. 2019 yılı itibarıyla
ilk defa gerçekleştirilen Ürgüp Balon Festivali ise, topladığı yoğun ilgiyle bundan sonra
her sene gerçekleşmesi beklenen bir etkinlik
hâline gelmiştir.
Tüm bunlardan yola çıkarak, Nevşehir ili
ve çevresinin, sadece doğal güzellikleriyle
değil, tarihî eserleriyle, festivalleriyle ve mi-

safirpever, sıcak insanlarıyla şehre gelen ziyaretçileri kucaklamakta olduğunu söylemek
zor olmayacaktır. Sizler de şehrimizde yapılabilecek farklı etkinlikleri, yine yaşadığınız
yerde eksikliğini hissettiğiniz faaliyetleri sınıfınızla paylaşmak ister misiniz?

Bunu biliyor muydunuz?
Eşekli Kütüphaneci olarak da bilinen Mustafa Güzelgöz (1921- 2005), bugün hâlâ kullanılan
Ürgüp Kütüphanesi’nde yıllarca hizmet vermiş ve sahip olduğu yedi katır ve üç atı ile seyyar
olarak 36 köye kitaplar taşımıştır. Görevi olmamasına rağmen gönüllü olarak tüm çevre köyleri
gezen Eşekli Kütüphaneci, bir çok insanın okuma alışkanlığı kazanmasında ve okumayı yazmayı
öğrenmesinde başrol oynamıştır. Fakir Baykurt’un kitabına konu olan Mustafa Güzelgöz’e 1963
yılında “Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği” tarafından “İnsanlığa Hizmet Ödülü” verilmiştir.
1972 yılında emekli olan Mustafa Güzelgöz kalp yetmezliği nedeniyle 2005 yılında hayata gözlerini yummuştur. Mustafa Güzelgöz yıllar önce hayata veda etmiş olsa da yaptıklarıyla ismini
aramızda yaşatmayı başarmıştır.
SIRA SENDE

?

1.Damat İbrahim Paşa’ nın tarihimiz açısından önemini araştırınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
2.Nevşehir ili ve çevresinde gerçekleşen etkinliklerin şehir için önemini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Yaşadığım Şehrin Tarihî
ve Kültürel Mekânları

NEVŞEHİR DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ

Kurşunlu Camisi, Nevşehir

Damat İbrahim Paşa devletlerarası münasebetlerde barış yanlısı bir tutum sergilemiştir.
Bu dönemde devletin kalkınmasına dönük çalışmalar sergilenmiştir. Pek çok alanda olduğu
gibi mimari alanda da bu dönemde gelişmeler
olmuştur. Batı tarzı (barok) mimariden etkilenmelere bu dönemde sıkça rastlanır. İstanbul’da
pek çok imar faaliyetine girişilir.
Damat İbrahim Paşa, sadrazamlığı dönemindeki en büyük imar faaliyetlerinden birisini
doğduğu ve yakın akrabalarının oturduğu,Karaman vilayeti Niğde sancağı kazalarından Ürgüp’e bağlı Muşkara’ ya yapmıştır.
İbrahim Paşa Muşkara’yı ekonomik ve sosyal
açıdan geliştirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunur. 1719 yılında Kaya Cami inşaatını bitirdi.
1721 yılında on tanesi Ürgüp kazasına, bir tanesi Muşkara ’ya olmak üzere toplam on bir çeşme yaptırdı. Muşkara halkı derbentçi seçilerek
geçici vergiler kaldırıldı. Ürgüp’te bulunan kadının tayini Muşkara ‘ya çıkarıldı. 1727- 1728
yıllarında bir çeşme ve külliye inşaa edildi.
18. yüzyılın başlangıcında gerçekleştirilen
imar hareketleri ve çeşitli icraatlar Muşkara’ nın
sosyal- ekonomik açıdan gelişmesinde çok etkili olmuştur.
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Damat İbrahim Paşa, Raşid ve Osmanzâde
Taibe’e göre babası İzdin (Zeytin) voyvodası
Sipahi Ali Ağa, Müstakizâde’ ye göre de Hasan
Bin Halil, annesi Fâtıma Hanım’dır. Doğduğu
Muşkara’dan iş bulmak amacıyla İstanbul’a
gelmiştir. İbrahim Paşa, eski saray masraf katibi Mustafa Efendi’nin delaletiyle (tavsiyesiyle) 1689’da sarayın helvacı ocağına, daha sonra
eski saray baltacıları ocağına kaydolmuştur.
II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi sonucunda şehzade III. Ahmet padişah oldu. Şehzade Ahmet’in padişah olmasından sonra 1703’te
Darüssaade ağası yazıcılığına tayin edildi. Bu
vazifedeyken padişahın itimat ve teveccühünü
kazandı. Ancak, sadrazam olan Çorlulu Ali Paşa
onu Edirne’ye gönderdi.
1715’te Mora Seferi’ne çıkan Veziriazam
Silahdar Damat Ali Paşa, İbrahim Efendi’yi
mevkufatçılıkla beraberinde götürdü. Buranın
alınmasından sonra da tahrir (kâtiplik) işi ile
vazifelendirildi. İbrahim Efendi, 1716 yılında
Avusturyalılarla yapılan Petrovaradin Muharebesi’nde bulundu. Mağlubiyetten sonra vaziyeti padişaha arz etmek üzere, bir arıza ile ordu
tarafından Edirne’ye gönderildi. III. Ahmet çok
güvendiği İbrahim Efendi’yi geri göndermeyerek birinci ruznameci yaptı. Birkaç gün sonra da
3 Ekim 1716’da sadaret kaymakamlığına tayin
etti. İbrahim Paşa, 1717’de şehit Silahdar Damat Ali Paşa’nın ölümüyle dul kalmış bulunan
III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la nikâhlanarak
damat oldu.
İbrahim Paşa’nın teşebbüsleri sayesinde
Avusturyalılarla barış yapılmasının kararlaştırılmasından sonra, 1718’de veziriazamlığa getirilerek Avusturya ile Pasarofça Antlaşması’nı
imzaladı.
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KÜLLİYE
Külliye, Muşkara’nın
gelişmesi için yapılan faaliyetler içinde çok önemli bir
yere sahiptir. Külliye arsası
olarak Muşkara’nın aşağı
tarafında bulunan Çifte Han
civarındaki harman yerleri
seçilerek sahiplerinden satın alınmıştır. Külliye inşaatı için çalışacak ustaların
bir kısmı Hassa Mimarbaşı
Mehmet Ağa ve Bina Emini
Seyid Mustafa Ağayla birlikte İstanbul’dan gönderilmiştir.
Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir

İbrahim Paşa, hassa mimarbaşına ve bina eminine bir hüküm yazarak, külliyenin inşası için
yol üzerinde durularak Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi yapılarının incelenmesi ve İstanbul dışında başkentten uzak bir yerde bina yapılıyor diye, İstanbul’daki yapılarından daha az itina
gösterilmemesini istemiştir. Bina emini olarak görevlendirilen Seyid Mustafa’nın vefatı üzerine
bu göreve önce Osman Ağa ve daha sonrada Mustafa Ağa atanır. Mustafa Ağa’nın bina emini
olduğu dönemde Damat İbrahim Paşa, Serkis Kalfa’yı külliye inşaatını kontrol etmek için İstanbul’dan Muşkara’ ya gönderir. Serkis Kalfa İbrahim Paşa’nın Muşkara’da yaşayan akrabalarından
Mehmet Bey’i inşaat için görevlendirir.
Külliyenin imarı için inşaatta çalışacak arabacı ve taşıyıcı temini için Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Aksaray kadılarına ve o civarda yaşayan Boynuince Türkmenlerinin boy beylerine
hükümler gönderildi. İnşaat aşamasında harap durumdaki kalenin yerine daha sağlam duvarları
olan bir kale yapılarak, içinde dizdâr, kethüda, topçubaşı ve erlerin kalacağı binalarla, bir sarnıç
yapıldı. Kalenin inşaatı için Serkis Paşa görevlendirildi. Kaleye İstanbul’dan altı adet Timur topu
gönderildi ve Musa Çavuş dizdar olarak atandı. Külliye yapılarından cami, medrese, kütüphane,
imaret, mektep ve hamamın kitabeleri İstanbul’da hazırlanmıştır. Muşkara’ ya nakli sırasında da
yol güzergâhındaki merkezlere fermanlar gönderilerek kitabelerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması için emir verilmiştir.
Külliyenin yapımı sırasında Damat İbrahim Paşa; Muşkara Kadısı ve yeğeni Mehmet Bey’e
bir hüküm göndererek, bölgenin ticari olarak da gelişmesini sağlamak amacı ile bir han yapılmasını da istedi. Kasabanın ekonomik olarak gelişmesi için Ürgüp’te bulunan pazar Muşkara’ya taşındı. Külliye inşaatı için bizzat Damat İbrahim Paşa tarafından kaynaklar bulunur. Bu arada Damat
İbrahim Paşa, Muşkara’nın ismini değiştirerek “yeni şehir” anlamına gelen Nevşehir yapmıştır.
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Göreme Açık Hava Müzesi, Göreme

Kapadokya’nın ilim ve düşünce üssü, binlerce yıl manastır hayatının hüküm sürdüğü en özel
yerlerinden biridir Göreme Açık Hava Müzesi. Vadinin hikâyesi MS IV. yy.da, İlk Hristiyanlık
dönemlerinde başlamış. Kayseri Piskoposu Aziz Basil’in bölgeye gelerek öğretilerini yaymaya,
öğrenci yetiştirmeye başlamasıyla manastır hayatı vadiye hâkim olmuş. Göreme Örenyeri olarak
da anılan bölge, XIII. yy.a kadar eğitim öğretim sisteminin merkezi olmayı sürdürmüş. Neredeyse
her kaya bloğunun oyularak ibadet, yaşam ve öğreti alanlarına dönüştürüldüğü, her alanında kutsallığın sanatla birleştiği bu vadi 1985 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiş.
Kapadokya’ya gelip de görmeden
gitmenin eksik bırakacağı, Aziz Basil’in ilham kaynağı, gelmiş geçmiş
binlerce keşişin düşüncelerini kayalara kazıdığı Göreme Açık Hava
Müzesi’nin içinde, gezilesi görülesi
onlarca manastır, kilise ve şapel bulunuyor. Kiliselerin boyama teknikleri
ise yapıldığı döneme göre farklılıklar
gösteriyor. Vadide yaşamın başladığı
İlk Hristiyanlık dönemindeki geometrik desenli boyamalar, daha geç
tarihlerde yerini dinsel içerikli boyamalara bırakıyor. Çoğunlukla Hazreti
İsa’nın ve İncil’in hikâyelerini anlatan
freskler günümüze kadar gelmiş ender
eserlerdendir.
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GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ VE ÖREN YERİ

Göreme Açık Hava Müzesi, Göreme
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HACI BEKTAŞ VELİ KÜLLİYESİ
(DERGÂHI)
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Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinde yer
alan ve Bektaşiliğin “Pir Evi” olan bu külliyenin tarihî gelişimi ve mimarî bünyesi oldukça
karmaşık bir yapı arz etmektedir. XIII. yüzyılın
ortalarından XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
uzanan geniş bir zaman dilimi içinde oluşumunu tamamladığı gözlenen bu yapı topluluğu,
hemen bütün unsurları ile günümüze ulaşan
külliyelerinden birisi olarak Türk mimarisinin
tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Hacı Bektaş Velî’nin (öl. 1271), mürşidi
Baba İlyas-ı Horasani’nin (öl. 1240) vefatını
müteakip, o zamanki adı “Sulucakarahöyük”
olan Hacıbektaş’a gelerek burada kendi adına bir zaviye kurduğu bilinmektedir. Padişah
II. Mahmut döneminde Hacı Bektaş Velî Külliyesi’nde yeniden yapılanmanın yaşandığı,
XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk
çeyreğinde bazı yeni birimlerin inşa edildiği,
ayrıca birçok onarım gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Tekkelerin ve türbelerin 1925’te
kapatılması üzerine Hacı Bektaş Velî Külliyesi bir müddet Numune Ziraat Mektebi olarak
kullanılmıştır. Bu dönemde içlerinde sanat değeri olan bir kısım eşya, envanterleri yapılarak
önce Ankara Kalesi’ndeki bir depoya, sonra
Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin kurulması üzerine söz konusu müzeye taşınmıştır. Külliyenin
geniş kapsamlı onarımına 1958’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlanmış, 1959’dan
itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
devam edilmiş, büyük ölçüde aslına uygun
biçimde tamir edilen yapı topluluğu, özgün
eşyası ile tefriş edilmek suretiyle 16 Ağustos
1964’te müze olarak ziyarete açılmıştır. Hacı
Bektaş Velî’nin türbesi, Hacı Bektaş Velî’nin
oğlu Seyyid Ali Sultan tarafından 1385 yılında
yeniden yaptırılmıştır. Sultan II. Bayezit 14851486 yıllarında türbenin çevresini düzenlettirmiş ve kubbesini de kurşunla kaplatmıştır.
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Hacıbektaş Veli Türbesi, Hacıbektaş

Sultan IV. Mustafa’nın 1807’deki onarımından sonra Sultan II. Mahmut 1827 yılında türbe dışında kalan bütün yapıları yıktırmış ve
dergâh avlusunun doğu köşesine cami yaptırmıştır.
Sultan Abdülaziz İstanbul’dan gönderdiği
mimarlar ile Hacı Bektaş Velî Dergâhı Postnişini Ali Celaleddin Çelebi’nin kontrolünde
yapı topluluğunu yeni baştan yaptırtmış ve türbeleri de onartmıştır. Sultan II. Abdülhamit de
1895’te dergâhı onartmış, genişletmiş ve bugünkü durumuna gelmesini sağlamıştır.
Hacı Bektaş Velî Külliyesi I. Avlu (Nadar
Avlusu), II. Avlu (Dergâh Avlusu) ve III. Avlu
çevresindeki yapılardan meydana gelmiştir.
Külliye, eski Türk saraylarında da gözlenen
üç avlulu bir yerleşim düzenine sahiptir. Külliyenin barındırdığı birimler, fonksiyonlarına
uygun biçimde bu avluların çevresine yerleştirilmiştir. Avlunun doğu duvarında yer alan Üçler Çeşmesi (Feyzi Baba Çeşmesi)’nin tasarımı
ve süslemeleri, külliyenin birçok unsuru gibi,
XVI. yüzyıla ait olabileceğini göstermektedir.

Uçhisar Kalesi, Kapadokya’nın zirve noktasıdır. Kapadokya’nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük
sarnıç bulunmaktadır. Roma Dönemi’nden beri oyularak içine çok sayıda oda, ev, sığınak, depo,
sarnıç, mezar, mahsen yapılmış; Arap akınlarına karşı önemli bir savunma noktası olmuştur.
Üzerinde,saldırı durumunda savunma amaçlı kullanılan büyük taş gülleler bulundurulmuştur.
Hem bir gözetleme kalesi hem de savunma kalesi olarak kullanılan Uçhisar Kalesi; Selçuklu ve
Beylikler Dönemi’nde (12.-14. yy.) de önemini korumuştur. 1530 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Uçhisar’da yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. 1960’lı yıllara kadar içinde
ve etrafında yaşandığı bilinmektedir. Kale güneyden 50 metreyi, kuzeyden 100 metreyi aşan
yapısıyla bir gökdeleni andırır.
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UÇHİSAR KALESİ
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AVANOS SARUHAN
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde yer alan Sarıhan (Saruhan) Kervansarayı, 1249 yılında II.İzzettin
Keykavus döneminde yapılmıştır ve şahsına mal edilebilecek en göz alıcı Selçuklu Dönemi kervansaraylarından biridir. Klasik yapıda planlanan yapıda kubbeli mescit, girişin hemen solunda
avluya açılan çeşmeli bir eyvan ve avlunun sağ köşesinde hamam yer almaktadır.
Geçmişteki toplumlar için ticaret yolları üzerine
yapılan yapılar olması bakımından kervansarayların önemi çok büyüktü. Bu nedenle İpek ve Baharat yolları üzerinde birçok kervansarayın olduğu ve
bu kervansarayların arasının bir devenin bir günde
kat edebileceği mesafe olan 30 – 40 kilometreye
göre belirlenmekteydi. O dönemlerde kırsal alanlarda yer alan han ve kervansaraylar, güvenlik nedeniyle kaleye benzer görünümde ve sağlam olarak
inşa edilirlerdi. Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı
Dönemi’nde bu yapılar askerî birlikler tarafından
korunurdu.

Kervansaraylarda genellikle yolcuların yatacağı odalar; atlar ve develerin dinlenmesi ve eşyaların korunması için bölümler; mescit ve yıkanma yerleri bulunmakta; gelen yolcular doktor,
veteriner, araba ve koşum onarım hizmetlerinden de yararlanmaktaydı. Kervansaraylardaki tüm
bu hizmetler din, dil, ırk farkı gözetilmeden üç gün süreyle ve hiçbir ücret alınmaksızın verilmekteydi. Giderler ise vakıf tarafından karşılanmaktaydı.

ORTAHİSAR KALESİ
Ortahisar’ın ortasında bulunan kale dünyada ilk çok katlı yerleşim yerlerindendir.
Hitit Dönemi’nde tarihî İpek Yolu kervanlarına sığınak ve barınak sağlamış bir yerdir. Bu dev peribacası kale ilk kez Hititler
tarafından oyulmuş. Sonraki dönemlerde
de oyularak daha yükseklere doğru yeni
katlar oluşturulmuştur. Kale geçmişte
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından kullanılmış olup günümüzde ise
turistik amaçla ziyaret edilmektedir.
Ortahisar Kalesi, Ortahisar
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Kapadokya bölgesinde sayıları 200’ü aşan yeraltı şehrlerinin en büyüğüdür. 85 metre derinliğe sahip olan ve oldukça geniş bir alana yayılan Derinkuyu, Kapadokya’nın eşsiz jeolojik
oluşumu içerisinde korunma amacıyla meydana getirilen bir yer. Nevşehir-Niğde kara yolu üzerinde, Nevşehir’e 30 kilometre uzaklıkta yer alan Derinkuyu’nun günümüzde sekiz katı temizlenmiş durumda. Ancak devasa şehrin 10 ile 12. kata kadar indiği düşünülüyor.
Derinkuyu Yeraltı Şehri, 1963’te tesadüfen keşfedilip 1967’de turizme açılmış. Nevşehir’e
bağlı, eski adı Melogobia, Malakopi, Melegobi ya da Melegobia olarak adlandırılan Derinkuyu
ilçesinde bulunan şehir, Kapadokya’nın gezilebilir en geniş yeraltı şehri. Derinkuyu’nun içme
su ihtiyacının 60-70 metre derinlikteki kuyulardan çıkarılmasından dolayı ilçe Derinkuyu adını
almış. Derinkuyu’nun tarihi Asur kolonilerine dek uzanıyor.
MS II. yüzyılda Roma İmparatorluğu’ndan kaçarak Antakya ve Kayseri üzerinden Kapadokya’ya gelen ilk Hristiyanlar Romalı askerlerin daha sonra da Arap akıncıların saldırılarından
korunmak amacıyla buraya yerleşmişlerdir. Girişleri kolayca fark edilemeyecek şekilde yapılan
ve çeşitli tuzaklarla korunan yeraltı şehirlerinde, insanların buradan uzun süre dışarı çıkmadan
yaşayabilecekleri bölümler yer alıyor. Gezilebilir alanı 2500 metrekare olan ve temizlenmemiş
alanlarıyla birlikte toplam dört kilometrekarelik bir bölgeyi kaplayan şehrin temizlenen sekiz
katının derinliği 50 metreye kadar iniyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin tamamının temizlenmesi
hâlinde 12 veya 13. katlara ulaşılabileceği, derinliğinin ise 85 metre olduğu tahmin ediliyor.
Öyle ki yeryüzüyle bağlantısı bulunmayan kuyulara bakıldığında bu derinliğin 70-85 metrelere
kadar indiği görülüyor.
Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesinde rastlanan yeraltı şehirlerinin tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte, kendine özgü yapısal farklılıklar barındırıyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri’nde ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane ve çalışma odaları gibi bölümler bulunmaktadır.
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Derinkuyu Yeraltı Şehri - Derinkuyu
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TAŞKIN PAŞA KÜLLİYESİ
Cami, kümbet, türbe ve medreseden oluşan külliyede caminin ve medresenin kitabeleri bulunmadığı için inşa tarihleri belli değildir. Ancak kümbetteki Hicri 743 (Miladi 1342-43) tarihiyle
türbedeki lahitlerde yer alan Hicri 751 ve 756 (Miladi 1350 ve 1355) tarihleri külliyenin XIV.
yüzyıl ortalarında yaptırıldığını göstermektedir. Cami, yazlık mescit, kümbet ve açık türbe bir
avlu duvarı içinde yer almaktadır. Camiye kuzeybatı duvarından bitişik olan eyvan şeklindeki
mescit, ortada ayaklara oturan iki sivri kemerli açıklığa sahip olup tonozlarla örtülmüştür. Kesme
taştan inşa edilen cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Camide günümüzdeki mihrap sade ve
beş kenarlı bir niştir. Yapının orijinal ahşap mihrabı ve minberi Ankara Etnografya Müzesi’nde
saklanmaktadır. Ceviz ağacından kakma tekniğinde yapılan mihrap bugüne
ulaşan tek ahşap örnek olması dolayısıyla önemlidir. Caminin doğusunda
yer alan kümbetin bânisi bilinmemekte, ancak Taşkın Paşa olabileceği ileri sürülmektedir. Hızır Bey Türbesi
caminin kuzeydoğusundadır. Türbenin
kitâbesi olmamakla birlikte içinde yer
alan sandukalardaki tarihlere dayanılarak 1350-1355 yıllarında yaptırıldığı
söylenmektedir. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan medrese kare planlıdır.
Batı cephesinde dışa taşkın ve yüksek
bir taç kapısı bulunmaktadır. Yapı zaman içinde yıkılarak harap duruma geldiği için mimarisi ve işlevi konusunda
çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Yapının medrese, tekke ya da saray (Taşkın
Paşa’nın sarayı) şeklinde kullanıldığına dair görüşler vardır. Ayrıca yapının iki katlı olduğu tahmin edilmektedir. Medresenin bugüne
ulaşan en süslemeli bölümü taç kapısıdır. Günümüzde restore edilmiş olan yapı halk kütüphanesi
olarak kullanılmaktadır.

SIRA SENDE

?

1-Yaşadığınız şehirde bildiğiniz başka tarihî ve kültürel mekanlar var mı?
2-Tarihî ve kültürel mekanların insanlara katkıları nelerdir, araştırınız.
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Yaşadığım Şehirdeki Önemli Şahsiyetler
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asallar, olağanüstü olayları konu edinirler. Fakat gerçek hayatta da bazen masalımsı hikâyeler karşımıza çıkar. Mesela
köyünde bir anası bir de Karakaçanı ile garip bir şekilde yaşayan Keloğlan’a bakın. Çarşıya tuz almaya gidip aklı ve zekâsı sayesinde
saraydan kız almadı mı? O kalender Anadolu çocuğu Keloğlan aslında
bizden, içimizden biri. Bakın Damat İbrahim Paşa’ya. O da İstanbul’a
çalışmaya gidip zekâsı ve talihi sayesinde hızla yükselip padişaha damat
ve sadrazam olmadı mı? Belki Keloğlan gibi padişahın kızını köyüne
getirmedi ama köyü Muşkara’yı da hiç unutmadı. Padişah kızı eşiyle
(Fatma Sultan) birlikte buraya ölümsüz eserler yaptırıp köyünün gelişmesi için elinden geleni yaptı. Önce Kaya Camisi’ni yaptıran Damat
İbrahim Paşa ardından içinde imarethanesinin (ücretsiz yemek dağıtılan aşevi), sübyan (çocuk)
mektebinin, medresesinin, hamamının, kervansarayının, şadırvan ve çeşmelerinin de bulunduğu
Kurşunlu Camii Külliyesi’ni yaptırdı. Ayrıca Muşkara’ya civar bölgelerdeki Türkmenlerin yerleşmesi ve bu güzel köyün gelişmesi için buradaki halktan vergi yükünü kaldırdı. Verilmesi gereken
vergiyi bizzat kendi kurduğu vakıf aracılığı ile karşıladı. Artan nüfusla birlikte pazar yerinin,
mahkemenin vs.nin Muşkara’ya getirilmesi ile birlikte artık burası yeni bir şehir yani Nevşehir
oldu.
Damat İbrahim Paşa, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde özellikle İstanbul’da da ölümsüz
eserler bıraktı. Külliyeler, camiler, çeşmeler, kütüphaneler gibi pek çok hayır eseri yaptırmış ve
bu hayır eserlerinin yaşayabilmesi için vakıflar bırakmış çok cömert bir hayırseverdir. Damat
İbrahim Paşa, sadece Şehzadebaşı’ndaki külliye ve kütüphanenin giderleri için 82 adet dükkân
vakfetmiştir (bağışlamıştır). Damat İbrahim Paşa, bilime ve sanata değer veren, bilim ve sanat
adamlarını gözetip destekleyen geniş ufuklu bir devlet adamıdır aynı zamanda. İbrahim Müteferrika’yı desteklemesi sayesinde matbaa ilk defa onun döneminde Osmanlı’da faaliyete geçmiştir.
Doğu ve Batı klasik eserlerinden Türkçeye çeviriler yapılarak matbaada basılmıştır. Nedim gibi
büyük üstatlar başta olmak üzere devrin şair, bilgin ve sanatkârlarını desteklemiştir.
Patrona Halil isyanı neticesinde katledilen Damat İbrahim Paşa’nın türbesi, Şehzadebaşı’nda yaptırmış olduğu külliyenin bahçesindedir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa yaptırdığı hayır eserleri ile anılmaya, bıraktığı eserlerle aramızda yaşamaya devam etmektedir.
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NEVŞEHİR’DE HORASAN ERENLERİ
1071 Malazgirt Zaferi’yle birlikte Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. Horasan erenleri de Anadolu’ya yerleşerek buraların adım adım İslamlaşmasını sağladılar. Şeyh Ahmed Yesevî’nin dergahında yetişen Yesevi dervişleri de Anadolu’ya hicret eden ve bölgeyi nakış nakış İslam kültürü ile
dokuyan Horasan erenlerindendir.
Güzel şehrimiz Nevşehir’imizin Göre kasabasında Aşık Dede, İcik köyünde Hicim Baba, Derinkuyu Doğala köyünde Baba Yusuf, Acıgöl Yuva’da Hasan Dede, Acıgöl Tepeköy’de Ese Dede,
Ramazan Dede, Karaşık Dede, Ürgüp Aktepe’de Halil Dede, Ürgüp Başdere’ye yakın Tekke dağında Şeyh Turasan-ı Veli Hazretleri, Ürgüp Sofular köyünde Sofu Dede olarak tanınan bu zâtların,
tasavvufi İslam kültürünü şehrimize yerleştiren Horasan erenlerinden olduğu ifade edilmektedir.

HACI BEKTAŞ VELİ ve YUNUS EMRE

ski ismi Sulucakaraöyük olan Hacıbektaş ilçemizde yaşamış
olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri de Ahmed Yesevi dergahında
yetişmiş Horasan erenlerinden olup şehrimizde, ülkemizde ve
hatta Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyada çok büyük etki bırakmış bir gönül sultanıdır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin
asıl ismi Bektaş’tır. Hacı Bektaş Veli’ye ait rivayetleri ve menkıbeleri
içeren “Vilayetnâme” isimli esere göre “Hacı” ve “Hünkar” lakaplarını hocası Lokman Perende, kendisine gösterdiği kerametler üzerine
takdir ve hayranlık ifadesi olarak vermiştir.
Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuş, Sulucakaraöyük ve Tuzköy
civarlarında yaşamıştır. Hatta Tuzköy’de tuz madeninin bulunuşu ile
ilgili Vilayetnâme’de şöyle bir menkıbe geçmektedir: “... Derken sofra yayıldı, yemekler geldi. Hünkar, besmeleyle başladı. Fakat tuzsuz
olduğunu anlayınca sebebini sordu. Erenler dediler: “Köyümüzde tuz
yok, tuz madeni de uzak. Bugün tuz bitmiş, hiç bir evde bulamadık.
Ne olur, lutfediniz de bir tuz madeni çıksa.” Hünkar: “Hakk’a giden, hak uğrum hakkı için filan
yerde tuz madeni vardır. Horasan’dan bizimle beraber gelmiştir. Oraya gidin, kazın, çıkarın. Kıyamete dek bizden armağan olsun, hem de içinden bizim hediyemiz de çıksın, çerağ yapsınlar, her
çerağın dibinde gölgesi olur, onun olmaz.” buyurdu. Çevik bir adam gönderdiler, söylenen yeri
kazdı, tuzu çıkardı.”
“Vilayetnâme” isimli eserde Hünkar’ın daha pek çok menkıbesi ve kerametleri anlatılmaktadır. Prof. Dr. Abdulbaki Gölpınarlı’ya göre Vilayetnâme XV. yüzyılda kaleme alınmıştır ve bu
gibi eserler tarihî bilgilere ulaşmak adına faydalı olabilir.
Vilayetnâme’de Yunus’tan da şu şekilde söz edilmektedir: “Sivrihisar’ın kuzeyinde Sarıgök
derler, bir köy vardı. O köyde doğmuş Yunus Emre adlı biri vardı. Bu erin mezarı da gene doğduğu
yere yakındır. Yunus, ekincilikle geçinir, yoksul bir adamdı. Bir yıl kıtlık olmuştu, ekin bitmemişti. Hacı Bektaş’ın vasfını o da duymuştu. Gideyim, biraz bir şey isteyeyim, dedi. Bir öküze alıç
yükledi, vara vara Karaöyük’e geldi. Hünkâr’a ‘Yoksul bir adamım, ekinimden bir şey alamadım,
yemişimi alın, karşılığını lütfedin, ehlimle ıyalimle aşkınıza yiyeyim.’ dedi. Hünkâr emretti, alıcı
yüklediler. Bir iki gün sonra Yunus, memleketine dönmeyi kararlaştırdı.
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Dr. Doğan Kaya “Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki Mezarı Üzerine Düşünceler” isimli makalesinde Vilayetname’de sözü edilen Sivrihisar
ve Sarıköy’ün pek çok araştırmacının iddia ettiği
gibi, Eskişehir’e ait Sivrihisar ve Sarıköy olmadığını belirtip buranın Aksaray’daki Sivrihisar ve
onun kuzeyindeki Sarıköy, bugünkü ismiyle Sarıkaraman köyü olduğunu belirtmektedir. Gülşehir ve
Hacıbektaş ilçelerimizin sınırlarına çok yakın olan
Sarıkaraman köyü, Ortaköy ilçesine bağlı olup Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir’in tam ortasında yer almaktadır. Yine Taptuk Emre Hazretlerinin türbesinin yer aldığı Taptuk Emre köyü de Ortaköy’dedir.
Yunus Emre, Taptuk Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin
aynı havalide yaşadığını göz önüne alırsak Anadolu’da pek çok makamı bulunan Yunus Emre’nin asıl türbesinin burada (Sarıkaraman köyüne yakın Reşadiye arazisi üzerinde) olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da bize Türkmen kocası (Türk büyüğü) Yunus Emre’nin Nevşehir’imizin çok yakın komşusu olduğunu göstermektedir.
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Hünkâr bir derviş gönderdi. Buğday mı verelim, nefes mi? diye sorun, dedi. Yunus’a sordular.
Ben nefesi ne yapayım, bana buğday gerek, dedi. Hünkâr’a bildirdiler. Buyurdu ki: ‘Her alıcın
çekirdeği başına on nefes verelim.’ Bunu söylediler. Ehlim var, ıyalim var, bana buğday gerek,
dedi. Bunun üzerine öküzüne buğday yüklediler. Yola düştü. Fakat köyün aşağısına gelince hamamın öte yanındaki yokuşu çıkar çıkmaz ‘Ne olmayacak iş ettim ben!’ dedi. ‘Velâyet erine
vardım, bana nasip sundu, her alıcın çekirdeği başına on nefes verdi, kabul etmedim. Verilen
buğday birkaç gün yenir, biter. Bu yüzden o nasiplerden mahrum kaldım. Döneyim, varayım
belki gene himmet eder.’ Bu fikirle dönüp tekrar tekkeye geldi. Buğdayı indirdi. ‘Erenler!’ dedi.
Bana himmet ettiği nasibi versin, buğday gerekmez bana. Halifeler gidip Hünkâr’a bildirdiler.
Hünkâr o iş, bundan böyle olmaz. O kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye sunduk. Ona gitsin.
Nasibini ondan alsın, dedi. Halifeler Hünkâr’ın sözünü Yunus Emre’ye söyledi. O da Tapduk
Emre’ye gitti, Hünkâr’ın selâmını söyledi, olanı biteni anlattı. Tapduk selâmı aldı. Safa geldin,
kademler getirdin, hâlin bize malum oldu, hizmet et, emek ver, nasibini al, dedi. Yunus, Tapduk
Emre’nin tekkesinde odun çeker, sırtında getirirdi. Yaş ağaç kesmez, eğri odun getirmezdi. Kırk
yıl hizmet etti. Günün birinde Tapduk Emre’ye bir neş’e geldi, hâllendi. Meclisinde Yunus-ı
Guyende adlı bir şair vardı. Ona ‘Söyle!’ dedi. O, mırın kırın etti, söylemedi. Tapduk ‘Yunus!
Sohbet et, şevkimiz var, işitelim.’ dedi. Yunus gene söylemedi. Bu sefer Tapduk, Yunus Emre’ye
döndü ‘Hünkâr’ın nefesi yerine geldi, vakit tamam oldu, o hazinenin kilidini açtık, nasibini
verdik, hadi söyle’ dedi. Hemen Yunus Emre’nin gözünden bir perde kalktı, söylemeye başladı.
Söylediği nefesler, büyük bir divan oldu.”

Ayrıca eski ismi Arapsun olan Gülşehir ilçemize ismini veren Şeyh Ahmed Gülşehri Hazretleri de XIII. ve XIV. yüzyıllarda yaşamış, Feridüddin Attar’ın “Mantıku’t-Tayr” isimli eserini
Türkçe olarak daha geniş biçimde ele almış, Yunus Emre’den sonra Türk dilinin gelişmesinde
önemli katkısı olmuş büyük bir şair ve gönül insanıdır.
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HACI BEKTAŞ VELİ’NİN
MAKÂLAT İSİMLİ ESERİNDEN
Ariflerin aslı sudur. Su hem temiz hem de temizleyicidir. Kişi her zaman temiz olmalıdır.
İnsanın pis olmasına sebep içinde şeytan fiilinin olmasıdır.
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Vay sana ki içinde kibir (kendini beğenip başkalarını küçük görme), haset (kıskançlık), cimrilik, düşmanlık, tamah (aç gözlülük), öfke, gıybet (dedikodu), şamata ve maskaralık ile bunlar gibi
daha nice şeytan fiili varsa suyla yıkanıp nasıl arınacaksın?
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Hacı Bektaş Veli Külliyesi

YUNUS EMRE’DEN
İşitin ey yarenler
Aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül
Misali taşa benzer

Aşkı var, gönül yanar
Yumuşar muma döner
Taş gönüller kararmış
Sarp katı kışa benzer

Taş yürekte ne biter
Dilinde ağu tüter
Nice yumuşak dese
Sözü savaşa benzer

Ol sultan kapısında
Ol Hazret tapusunda
Âşıkların yıldızı
Her dem çavuşa benzer

Şehrimiz Nevşehir

Nevşehirli Raşit ve Sadiye Özışık çiftinin evladı olan Şekip Ayhan Özışık, babasının memuriyeti sebebiyle Ankara’da dünyaya gelir. İlkokulu Ankara’da okuyan Şekip Ayhan’a babası,
müziğe ilgisi sebebiyle keman dersleri aldırır. Babası İstanbul’a atanınca ortaokul ve liseyi İstanbul’da okuyan Şekip Ayhan Özışık, Haydarpaşa Lisesinden mezun olunca İstanbul Tıp Fakültesini
kazanır.
Hayatta yaşadığı bazı olayların etkisiyle tahsilini yarım bırakan Özışık, İleri Türk Musikisi
Konservatuarına yazılır. Üsküdar Musiki Cemiyetine devam eden Özışık ud çalmakta ustalaşır ve
birbirinden güzel besteler yapmaya başlar.
1958 yılında girdiği TRT Ankara Radyosundan 1966 yılında ömrünün sonuna kadar çalışacağı İstanbul Radyosuna geçer. Günümüzde pek çok eseri hâlâ birçok sanatçı tarafından seslendirilmektedir.
SIRA SENDE

?

1. Osmanlı’da “Sadrazamlık” makamı nedir ve sadrazam ne iş yapar? Araştırınız. 18.
yüzyılın bir diğer Nevşehirli sadrazamı Karavezir Seyit Mehmet Paşa’nın hayat hikâyesini ve yaptırdığı eserleri araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.
2. Yunus Emre’nin şiirinin devamını veya aşk/gönül ile ilgili başka bir şiirini bulunuz.
Şiirde geçen bilmediğiniz kelimeler varsa anlamını öğrenip şiiri arkadaşlarınıza açıklamaya çalışınız.
3. Siz de “Şen Olasın Ürgüp” türkümüzün hikâyesini ve bu türkü başta olmak üzere
yöremize ait onlarca türküyü unutulmaktan kurtaran halk sanatçımız Ürgüplü Refik
Başaran’ın hayat hikâyesini ve eserlerini araştırınız.
4. Bir diğer halk sanatçımız Avanoslu Selahaddin’in hayat hikâyesini ve eserlerini araştırınız.
5.Hacı Bektaş Veli’ye ait özlü sözlerden bulup sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bulduğunuz özlü söz ile ne anlatılmak istendiği üzerine konuşunuz.
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ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK (1932-1981)
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Şehrimin Somut Olmayan
Kültür Varlıkları
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MANİ
Ah kese, mavi kese
Verdiler beni pise,
Al gönül kabul eyle
Yar değil ya neyse
Dama kuzu bağladım
Girdim çıktım ağladım
Eller yarim dedikçe
Bağrıma taş bağladım.
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TÜRKÜ:
CEMALİM TÜRKÜSÜ
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kır atın acemi konağı tutmaz
Oğlum Ahmet küçük yerini tutmaz
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
Ürgüp’ten de çıktığımı görmüşler
Kıratımın sekisinden bilmişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
Cemal’ın giydiği ketenden yelek
Al kanlara boyanmış donuyla gömlek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
			
Refik BAŞARAN

“Hararet nardadır, sacda değildir
Keramet baştadır, taçta değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te, Mekke’de, hacda değildir.”
( Hacı Bektaş Veli)
ATASÖZLERİ

DEYİMLER
Acın yatıp gücün kalkmak
Bal vermez arı gibi vızıldamak
Dölek durmak
Enikken kulağını kesmek
Her çorbaya nohut olmak
İvil ivil sormak
Kip gelmek
Ödü sınmak
El almak
Kem küm etmek
Öve öve öküz etmek
Öldü fiyatına satmak
Yarım yumurtayla ferfeneye katılmak
Patates teveği gibi yavan olmak
Pekmez leğeni gibi senede bir lazım olmak
Yumuş buyurmak
SIRA SENDE

BİLMECELER, BULMACALAR
1-Canlı gider cansız kovalar. (at arabası)
2-Bir oğlum etten,
Bacakları metten.
Şimdi gelir görürsün,
Güle güle ölürsün. (kurbağa)
3-İçi taş, dışı taş
Ha dolaş ha dolaş. (minare)
4-Başına hotoz takar,
Saçını topuz yapar,
Hem yer altında yaşar,
Hem yer üstünde yaşar,
Keseni ağlatır. (soğan)
5-Bir tabak nar,
Etrafı kar,
Buyursun hünkar. (mangal)
TEKERLEMELER
Erciyes Dağı pilav olsa,
Kızılırmak yağ olsa,
Güdük kaşık, kel saban
Yesem yesem doymasam
Kabe’ye gitsem gelmesem.

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

Ek tohumun hasını, çekme hasat yasın.
Kaçan tavşan etli olur.
Mecliste dilini, sofrada elini sakın.
Yatan aslandan gezen tilki iyidir.
Bin bildiğin varsa bile bir bilene danış.
Ağır yongayı ne yel alır, ne sel alır.
Çocuğu yumuşa sav, ardına sen git.
Serçeden korkan darı ekmez.
Vakitsiz açan gül tez solar.

?

1-Okulda pek duymadığınız, daha çok yaşlıların ve aile büyüklerinin kullandığı atasözü ve
deyimler var mı? Eğer varsa bunların ne anlama geldiklerini açıklayan bir poster hazırlayınız.
Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
2-Deyiş kelimesinin kökenini Türkçe öğretmeninizden öğreniniz . Çeşitli deyiş örneklerinden
bir duvar gazetesi hazırlayınız.
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HALK OYUNLARI
Nevşehir yöresi halk oyunları “Halay Yöresi” olarak adlandırılan grup içerisinde yer almaktadır. Oyunlar, daha çok
düğün ve eğlence ortamlarında oynanmaktadır. Turistik işletmelerde yabancı turistlere kültürel tanıtım amaçlı halk
oyunları gösterisi yapılmaktadır. İlimizde bazı okulların
halk oyunları ekipleri mevcuttur .
Nevşehir yöresinde yerli halkın oynadığı oyunlar ile 1924
mübadelesi ile gelen batı Batı Trakya göçmenlerinin oynadığı oyunlar olmak üzere iki tür halk oyunu oynanmaktadır.
Nevşehir yöresi halk oyunlarını kadın ve erkek oyunları olarak da ikiye ayırabiliriz.
ERKEK OYUNLARI: Oyunlarda çizgi olarak, yarım daire ve hat formu kullanılmaktadır. Halk
oyunları ekibinde en az 8-10 kişi yer alır. Oyunlar sağa ve ileri işleyen adımlardan oluşmaktadır.
Oyunlara yörede davul-zurna veya zurnanın yerine davulla klarnet eşlik eder. Erkek oyunlarında
kıyafet gelenekseldir. Ayakta yemeni, kundura veya iskarpin ayakkabı, beyaz yün çorap; üste
koyu renkli şalvar, belde şal kuşak, yakasız gömlek ve yelekten oluşur. Yörede halay tarzında
oynanan erkek oyunları şunlardır: Ağırlama, üçayak, şenola, cezayir, düzleme, hoş bilezik, leblebi, temurağa, ayvadibi.
KADIN OYUNLARI :Kapalı mekânlarda tef eşliğinde oynanmaktadır. Oyuncu sayısı bakımından tek, iki, dört kişi ile oynanmaktadır. Kadınlar, karşılıklı olarak ya da el ele tutuşarak oynar
veya halay çekerler. Kadın oyunlarında kıyafet: Ayakta yemeni, kundura, ayakkabı, motifli yün
çorap giyilir. Üste geniş boğma şalvar, belde şal kuşak veya boncuktan örgü kuşak bağlanır. Yakasız pamuklu yelek üstünde üç etek adı verilen omuzlardan diz kapağının altına kadar inen uzun
kıyafet giyilir. Onun üstünde de cepken denen sırma ip işlemeli kadifeden yapılan üstlük kıyafet
ile tamamlanır. Baş kısmında fes, onun üstünde oyalı yemeni bulunur. Yörede oynanan kadın
oyunlarının adları şunlardır: Kadın halayı, alacalı yılan, sarıkız, bindallı, hoşlaşma, seke seke,
kaşık oyunu.
SIRA SENDE

?

1. Okulunuzda bir halk oyunları ekibi olup olmadı-

ğını araştırınız. Halk oyunları ekibinin kıyafetlerine dikkat ediniz. Oyun esnasında hangi müzik aletlerinin kullanıldığını inceleyiniz, sınıfta anlatınız.
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NEVŞEHİR YÖRESİ YEMEKLERİ
öremizde yetiştirilen sebze ve meyveler Nevşehir yemek çeşitlerini etkilemiştir. Örneğin bölgede bol miktarda üzüm, kayısı, fasulye ve kabak yetiştirilir. Bundan dolayı yaprak sarması, kabak
çiçeği dolması, kuzu etli balkabağı, kabak çekirdekli erişte, ağpakla (kuru fasulye), sütlü kabak
tatlısı, köftür, kayısı yahnisi gibi yemekler evlerde sıklıkla pişirilir.

Nevşehir mutfağında belli başlı çorbalar şunlardır: Tarhana çorbası, kesme çorba, sütlü çorba,
patates çorbası ve düğün çorbası.
Testi kebabı, sanayi pilavı, Nevşehir tava, katma aşı, soğanlama, dıvıl, sızgıt, frek cacığı, ennur
cacığı (filiz cacığı), madımak yemeği (mercimelek)
de geleneksel mutfağa ait tanınmış yemeklerdir. Bu
yemeklerde sıklıkla koyun veya dana eti kullanılır.
Çömlekçiliğin çok gelişmiş olması nedeniyle bir
çok yemek; çömlek ve testilerde tandır içerisinde
pişirilir.
Ekmek olarak; çörek, kömbe, patatesli ekmek,
kışlık yufka ekmek yapılır. Bu ekmekler eskiden
mahalle fırınlarında sırayla imece usülü ile pişirilirdi. Bunun dışında Nevşehir’e özgü tatlılar da vardır.
Bulamaç, aşure, dolaz, aside, un helvası, şıra tarha-

nası, sütlaç ve hoşaf bunlardan bazılarıdır.
Kışlık olarak tüm evlerde ev sirkesi, turşu, pekmez ve çömlek peyniri yapımı yaygındır.
Peynir, taşların altında suyu iyice sıktırılıp tuz ve çörek otu katılarak çömleğe basılır ve çömlek
peyniri yapılır. Hışır (pomza) ya da kaya damlarda saklanır. Armut ve üzümler kış için hevenk
yapılır.
Bölge insanı bayramlarda, özel günlerde, uzun kış gecelerinde bol miktarda kuruyemiş
tüketir. Kabak çekirdeği, kuru üzüm, ceviz, köftür, kuru kayısı, iğde, zerdali, kayısı çekirdeği ve
badem kuru yemişlerin başında gelir.
Nevşehir yöresi mutfağının en meşhur ve en ilginç yemeği ayva dolmasıdır.
SIRA SENDE

?

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

Y

1. Nevşehir yöresine ait sevdiğiniz yemeğin tarifini araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla

paylaşınız.
2. Sınıfınızda Nevşehir yöresel yemeklerinin yer aldığı bir duvar gazetesi oluşturunuz.

Şehrimiz Nevşehir
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AYVA DOLMASI TARİFİ

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

MALZEMELER
• 5 ayva
• 200 gr kıyma
• 1 soğan
• 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
• 3/4 çay bardağı pilavlık bulgur
• 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz 50 gr tereyağı
• 2 su bardağı su, yarım çay bardağı üzüm pekmezi
• 1 limon
• Kimyon
• Tuz
• Karabiber
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YAPILIŞI: Ayvaları soyun. Üst kısmını kesip içini yarısına kadar oyun. Kararmaması için limonlu suda bekletin. Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın ve kıymaya ekleyin. Bulgur,
maydanoz, ayçiçeği yağı, tuz, karabiber ve kimyon ilave ederek karıştırın, ayvaların içini doldurun.
Ayvaları güveç kabına dizin. Tereyağını eritip pekmez ile karıştırın. Sıcak su ekleyip ayvaların üzerine dökün. Tencerenin kapağını kapatarak suyu kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin.Kaynamaya başlayınca kısık ateşe alarak ayvalar yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıyılmış maydanozla
süsleyerek sıcak servis yapın.

GİYİM KUŞAM
evşehir yöresi kıyafetleri bölgenin ikliminden, dinî
inançlarından, kültürel öğelerinden etkilenerek gelişmiştir.Kıyafetlerde gri, siyah, kahverengi tonları tercih
edilir. Geçmişte giyilen bindallı, canfes gibi kıyafetlerde
kadife kumaşların kullanıldığı görülür. Ürgüp ve Göreme’de tezgâhlarda dokunan culfa adı verilen kumaş da kıyafetlerde çok kullanılır.
Kadın ve erkek kıyafetleri birbirinden çok farklıdır. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerine ait kıyafetler ve bu kıyafetlerin renkleri
de değişiklik gösterir. Kadınların başörtülerinde renk çeşitliliği daha
belirgindir. Örneğin yaşlı bir kadın allı güllü başörtüleri yerine koyu
siyah, kahverengi başörtülerini tercih eder. Genç kadınlar daha canlı
renkler kullanır.

N
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Kadın giyimi: Acıgöl, Kozaklı, Gülşehir, Hacıbektaş ilçelerinde kadınlar, sıklıkla şalvar (dimi) giyer.

Erkek giyimi: Geçmişte Nevşehirli erkekler günlük giyimde
alta uzun paçalı don, üzerine dar paçalı şalvar ve uzun kollu yakasız gömlek giymişlerdir. Soğuk havalarda gömleğin üzerine
örgü süveter ve uzun palto giymeyi tercih etmişlerdir.
Çocuk giyimi: Nevşehir’de doğacak bebeğe beşik götürme (getirme) geleneği vardır. Bu
gelenekte bebeğin beşiğinin yanında bebek kıyafetleri olarak örgü patik, zıbın, örgü yelek, hırka,
kundak, örgü pantolon ve başlıklar hazırlanır.
Bebeğe nazar değmesin diye beşiğine nazar boncuğu, iğde ağacından yapılan nazarlıklar
asılırdı. Beşik götürme geleneği bebeğin kırkının çıkmasından sonra bir törenle gerçekleştirilirdi.
Dualar okunur, akika kurbanı kesilirdi.
Günümüzde Nevşehir’de giyim alışkanlıkları modadan etkilenerek değişmiş, büyük ölçüde
geleneksel giyim tarzları terk edilmiştir.
SIRA SENDE

?

1.Yaşadığımız bölge iklimi giyim tarzını nasıl etkile-

mektedir? Bir poster hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Bebekliğinize ait annenizin saklamış olduğu kıyafetler var mı, araştırınız. Yerel kıyafetlerle sınıfta bir
defile yapınız.
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5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

Geçmişten günümüze Nevşehirli kadınlar, günlük kıyafet olarak bol kesim gömlek, uzun paçalı don, şalvar, şal
kuşak; başlarına ise tülbent ya da yemeni adı verilen örtüler kullanmışlardır. Ayaklarına örgü çorap giymişlerdir.
Bu giyim tarzı köylerde hâlâ devam etmektedir. Bayram,
düğün, nişan gibi özel günlerde ise özel kumaşlardan dikilmiş üç etek, şalvar, pamuklu yelek giymekte, bele gümüş veya boncuktan işlenmiş kemerler takmaktadırlar.
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Yaşadığım Şehrin Dil Özellikleri
ĞZI

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN
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Türkçe terimi olarak ağız, bir ülkenin çeşitli bölge ve şehirlerinin kelimeleri söyleyiş bakımından farklı olan konuşmalarına verilen isimdir. Örnek: İstanbul ağzı, Rumeli ağzı, Nevşehir
ağzı... Ağız terimi çeşitli meslek grupları ve sosyal zümrelerde teşekkül eden özel söyleyiş tarzlarını ifade için de kullanılır. Örnek: Esnaf ağzı, külhanbeyi ağzı... Nevşehir ağzı çerçevesinde
yer alan kalaycı ağzı, kamyoncu ağzı gibi çeşitli meslek guruplarının ağzı da genel itibarıyla
şifreli konuşma imkânı sağlayan bir sosyal zümre ağzı olmuştur.
Nevşehir ve yöresi ağızları üzerine kapsamlı bir çalışma yapan Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ’a
göre 18. yüzyılda şehrin yeniden kuruluşu esnasında Nevşehir ve yöresine Yörük ve Türkmen
oymaklarının birçoğunun yerleştirilmiş olması, bölgeye ağız yapısı bakımından Orta ve Güney
Anadolu ağızlarını en iyi temsil eden ve zengin özellikler taşıyan bir nitelik kazandırmıştır.
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Nevşehir ağzında kelimeler, standart Türkçedeki kullanımlara göre genellikle kısalma eğilimindedir. Mesela “Ne iş görüyorsun?” ifadesi Nevşehir ağzında “Nörüyon?”, “Allahu a’lem”
kelimesi “Ellam”, “Ele güne karşı” ifadesi de “İlelemâşı” olarak kullanılır.
Örnek: Top goolendi ( göklendi-havalandı ) gol olacak ellaam.
İlelemaşi şu gızın yaptığına bi bah.
Soru: İki Nevşehirli karşılaşırsa ne olur?
Cevap: Ortaya dört tane nörüyon çıkar: Nörüyon? Nörüm, sen nörüyon? Nörek...
Nevşehir ağzında ünlü harfler, standart Türkçeye (İstanbul Türkçesine) göre değişiklik
gösterir. Genellikle kalınlaşma ve yuvarlaklaşma görülür. Hele iki ünlü arasında -ğ veya -g ünsüzü varsa bu ünsüzlerin eriyerek kaybolması neticesinde hece kaynaşması olur ve ünlü harf uzun
okunur.
Örnek: Cekadı as, ekmaa getir, yimaa yiyek.
İşşiin başında pahla sırığı gibi dinelme de şoo ilaanı getir.
“Bugün” kelimesinde g ünsüzü düşürülerek u ve ü ünlüleri de uzun okunan o’ya çevrilerek “boon” şeklinde söylenir. Fakat “dün” kelimesi, kısalmanın aksine, “dünaan” şeklinde daha
uzun bir söyleyişle ifade edilir.
Fıkra: Düneyn
Nevşehirli iş adamı bankaya gider. Tam “Dünaan bana gelen çek n’oldu?” diyecekken bankacı bayan memurun ince bir ses tonuyla ve kibar bir şekilde “Buyurun beyefendi, size nasıl yardımcı olabilirim?” diye sorması üzerine Nevşehirli iş adamı kabalık olmasın diye kibarlaşmaya
karar verir ve sorar: “Düneyn bana gelecek çeke ne oldi?”
Nevşehir ağzında k-h değişimi sıklıkla görülür. Buradaki “h”, hırıltılı “h” sesidir.
Örnek: Zıhımın kokünü yi. Zakkum-zıkkım-zıhım
Nevşehir ağzında k-g dönüşümüne sıklıkla rastlanır.
Örnek: Yastığa gafayı gor gomaz dımıştı. Gız, gapıyı gıyala gız!
Fıkra: Guşa Bah!
Bir Nevşehirli aile İstanbul’a akraba ziyaretine gider. Ailenin çocuğu dışarıda oynarken değişik bir kuş türü görünce heyecanla atılır: “Anaaa, guşa bah guşa!” der. İstanbullu çocuklardan
biri hemen atılır. “O gördüğün guş değil, kuş, kuş!..” Bizim Nevşehirli cevabı yapıştırır: “Allah
Allah! Guşa da naadar benziyo.”

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

Ağız Özellikleri

Türkçe asıllı kelimeler r ve l sesleri ile başlamaz. Bu durum Nevşehir ağız yapısında da bariz
bir şekilde görülür. r ve l sesleri önüne i sesi gelir. Mesela leğen kelimesine ilaan denir.
Örnek : Bekmez ilaanı gibi kırh yılda bi lazım olun, onda da bulunman.
İrabaplana söyle, Fayıh inişten Alamanya’dan gelirken bi tane getirsin, ilazım olur.

Şehrimiz Nevşehir
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Fıkra: Pazar yerinde naylon eşyalar satan Nevşehirliye kibar bir müşteri gelir. Beyefendinin “Afedersiniz siz de leğen var mı?” şeklindeki kibar sorusu karşısında bizim Nevşehirli de kibarlaşır ve
ortağına “Ahmet Bey, beyefendiye ilaanları gösterebilir misin?” der.
n sesi -l, -m, -r gibi seslerin yerine kullanılır.
Örnek: Bannah gadar çocuu andacına ne alıyon. (Parmak kadar çocuğu niçin karşına alıyorsun?)
Dınnah kesecek yir mi bulamadın da başsedire çıhtın.
l-s değişimi olur.
Örnek: Ossun baalım, ossun canım ossun.
s-z değişmi olur
Örnek: Zabaan köründe ne gahıyon?
Nevşehir ağzında orijinal benzetmeler, deyimler ve atasözleri oldukça fazladır.
Ortalık kel alinin bağına dönmüş.
Dam tuvallığı gibi ne yatıyon.
Sen de adamı dızlaan gibi dalıyon.
Ingılı hış yayla yokuş (Ağır hareket edenler için kullanılır.)
Ne yattı ölüye garıştı ne galktı diriye garıştı. (Uzun süre hasta yatanlar için söylenir.)
Ebem ölmekte gözü çölmekte (Hasta olduğu halde yemek düşünenler için söylenir.)
Tuzsuz bişmiş gapaksız kaynamış. (Ölçülü ve edepli davranmayanlar için söylenir.)
Sen höt ben höt, inaan önüne kim atacak ot.
SIRA SENDE

?

1. Nevşehir’in ağız özellikleri ile ilgili yukarıda çok az sayıda örnekleme yapılmıştır. Siz de
daha başka ne gibi ses değişimleri olduğunu örnekleriyle birlikte bulmaya çalışınız.
2. Televizyonda izlediğiniz dizi veya filmlerde farklı bölgelerin ağzıyla konuşan oyuncular
var mı?
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Geçmişten Günümüze Şehrimizde Basın

Televizyon kanalları, radyolar, Genel Ağ’da yer alan haber siteleri, gazeteler ve dergiler yayın
organlarını oluşturur. Yayın organlarını ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere üç gruba ayırıyoruz.
Şehrimizi merkeze alan yayın organları ise bölgesel ya da yerel yayınlardır.
Şehrimizin yayıncılık çalışmaları öncelikle gazete basımı ile başlamıştır. Nevşehir’in il olduğu 20 Temmuz 1954’ten bugüne kadarki sürede gerçekleşen değişim ve gelişimin en önemli kanıtı
bu gazeteler olmuştur.

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

NEVŞEHİR’DEN HABERLER

Yayın hayatına devam eden Nevşehir gazetelerinin bazıları günlük bazıları da haftalık çıkmaktadır. Basın İlan Kurumunun 31 Aralık 2019 verilerine göre Nevşehir merkez ve ilçelerinde
6 adet gazete yayın hayatını sürdürmektedir. Şehrimizin gündemini bu gazetelerle yakından takip
edebiliriz.

Şehrimiz Nevşehir
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Yazılı yerel basının diğer kısmını dergiler oluşturmaktadır. Nevşehir Belediyesi tarafından
çıkarılan Geçmişten Geleceğe Nevşehir adlı dergi bu alanda öncelikle aklımıza gelir. Okullar,
sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları zaman zaman dergi çıkarmaktadırlar. Bilimsel makalelerin yer aldığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi de yılda
iki sayı şeklinde çıkmaya devam etmektedir.
Yerel televizyon ve radyo kanalların hızlı artış gösterdiği 90’lı yıllardan itibaren şehrimizde de televizyon ve radyo kanalları açıldı. Hemşehrilerimizi ilgilendiren her türlü konu bu radyo
ve televizyon kanallarında yerini bulur. Şehrimiz esnafı dükkanında, sürücüler araçlarında bir
yandan bu radyolardan çalınan Nevşehir türküleri dinlemekte bir yandan çalışmaya devam etmektedir. Bir bakarsınız, size selam gönderir en yakın arkadaşınız bir türkü isteği eşliğinde.
Genel Ağ’ın çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla yayın organları da Genel Ağ ortamında
çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Böylelikle internet gazeteciliği diye adlandırılan yeni bir alan ortaya çıktı. Şehrimizde bugün itibarıyla yedi tane haber sitesi bulunmaktadır. Habere ulaşmanın en
kolay, en hızlı yolu olduğu için artık çoğumuz internet gazeteciliğini takip ediyoruz. Şehrimizin
spor takımları ile ilgili maç skorlarını ilk önce bu haber sitelerinden öğreniriz. Gün içerisinde trafiğe kapalı yolları, elektrik ya da su kesintisini yine bu haber siteleri bize duyurur. Şehir halkının
tamamını ilgilendiren yukarıda bahsettiğimiz türden haberlerin kısa sürede öğrenilmesi elbette
çok önemlidir.

SIRA SENDE

?

1-Yerel televizyon ve radyo kanallarının şehir yaşantısına ne tür katkıları olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
2-Büyüklerinizden ileri saat uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerini ya da olumsuz hava
şartlarından dolayı okulların tatil edilmesini geç haber almakla ilgili anılar dinleyiniz.
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Kapadokya yöresi türküleri dil ve söyleyiş bakımından İç Anadolu Böl
gesi’nin özelliklerini taşır. Yerel ağız, İç Anadolu Bölgesi özelliklerini taşır. Bu ağız doğal olarak
türkülere ve bunların söylenişine de etki eder. Uzun ve kırık hava grubunda yer alan türküler yöreye özgü türkülerdir. Uzun hava grubunda yer alan türküler çoğunluktadır. Bu türküler herhangi
bir çalgı aleti eşliğinde söylenebildiği gibi hiçbir çalgı aleti olmadan, sözlerin ezgi biçiminde
seslendirilmesi ile de seslendirilir. Kırık hava grubundaki türküler ise daha çok düğünler, oturak
âlemleri gibi eğlence ortamlarının müziğidir.
Nevşehir; Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Yozgat illeri ile sınır komşusudur. Bu illerle, tarihî ve kültürel özelliklerindeki benzerliklerden ötürü Erciyes veya Kapadokya yöresi adı
altında incelenen bir ildir. Avanos, Ürgüp, Acıgöl, Hacıbektaş, Kozaklı, Gülşehir ve Derinkuyu
olmak üzere çok renkli ve zengin kültürel özelliklere sahip yedi ilçesi bulunmaktadır.
Yöre türkülerinde genel olarak Bektaşi, Bozlak ve Türkmen geleneklerinin özellikleri
hâkimdir. Bunların dışında Ürgüplü Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin Küçükdağ gibi halk
ozanları yöre türkülerini etkilemiştir. Hem kırık hava hem de uzun hava türünde türkülerin olduğu Nevşehir yöresinin TRT repertuarına girmiş 45 adet türküsü yer almaktadır. Tarihsel süreç
içerisinde farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış olan Nevşehir, yaklaşık bin yıldır
Türklerin egemen olduğu bir şehirdir. XI. yüzyıldan itibaren yöreye yerleşmeye başlayan Türkmenler yörenin kültürel ve folklorik yapısını derinden etkilemişlerdir. Özellikle halk şiirleri ve
efsaneler yörenin edebiyatını zenginleştirmiştir. Bektaşi geleneği, hem halk ozanlarını hem de
Nevşehir yöresinin kendine özgü halk şiirlerini etkilemiştir. Ayrıca yörede yaşamış olan Rumların, yörenin sözlü ve yazılı kültürüne, özellikle de oyun ve müziklerine önemli katkılar sağladığı
bilinmektedir.
Nevşehir yöresinde kırık havalar türündeki türküler incelendiğinde garip, Yahyalı Kerem
ve misket ayaklarında oldukları görülürken, bu türkülerde özellikle hüseyni, hicaz, segâh ve uşşak
makamlarının ses dizileri kullanılmıştır.
Yörede türkülere eşlik eden enstrümanlar: Bağlama, zilli maşa, tef, klarnet, davul, zurna,
kaval ve cümbüş. Nevşehir yöresinde ülkemize mal olmuş pek çok sanatçı yetişmiştir.
Nevşehir türküleri başta aşk ve sevda olmak üzere gurbet, mahpushane konularını işlemiştir.
Buna bağlı olarak lirik türkülere ve ağıtlara bölgede sıkça rastlanır. Nevşehir türküleri türkünün
yöresine göre genellikle bağlama, tef, klarnet, zilli maşa, cümbüş, davul, orta zurna, kaval ve keman eşliğinde seslendirilmektedir.
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NEVŞEHİR’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ
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Şimdi TRT müzik arşivinde yer alan ilimiz türkülerinden Ayşem’in Yeşil Sandığı
Türküsünü inceleyelim.

Ayşemin Yeşil Sandığı
Daha Elinin Değdiği
Hiç Aklımdan Çıkmıyor
Gapılıp Sele Gittiği
Aman Ayşe'm Mor Menevşem
Dağlar Başı Duman Ayşe'm
İndim Ürgüp Çöllerine
Döneceğim Güman Ayşe'm
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Gara Çadır Eymeyinen
Göğsü Sedef Düğmeyinen
Adam Gendin Selem m'Atar
Gayın Baba Döğmeyinen
Aman Ayşe'm Mor Menevşem
Dağlar Başı Duman Ayşe'm
İndim Ürgüp Çöllerine
Döneceğim Güman Ayşe'm
Gara Çadırlar Guruldu
İçinde Demler Sürüldü
Ağlama Sen Gelin Ayşem
Gayınpederin Vuruldu
Aman Ayşe'm Mor Menevşem
Dağlar Başı Duman Ayşe'm
İndim Ürgüp Çöllerine
Döneceğim Güman Ayşe'm

SIRA SENDE

?

1.Yörenize ait bir türküyü araştırıp, sınıfta türküyü ve hikâyesini paylaşınız.
2. Kırık hava nedir?
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NEVŞEHİR’İN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Bir şehri önemli ve değerli kılan, tarihi, kültürü ve değerleridir. Nevşehir,
köklü bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olması sebebiyle bölgede oldukça büyük bir öneme sahiptir. Yıllarca tarihî ve kültürel bir merkez özelliği taşıyan
Nevşehir, uzun süre Niğde’ye bağlı bir ilçe olarak kalmıştır. Nevşehir’in il olması ise Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Cumhuriyet sonrası
gelişip büyüyen Nevşehir, 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmuştur.
Şehirlerin gelişmişliğini taçlandıran birçok aktivite bulunmaktadır. Yaşadığımız yerde ne kadar çok kültürel, sanatsal, sportif faaliyet varsa bilinmelidir
ki o şehir gelişmiş ya da gelişmeye aday şehirlerdendir. Özellikle festivaller, şehrin tanıtımı için
çok önemli unsurlardır. Festival; zamanı, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla
belirtilen ve özel önemi olan gösterilerdir.
Haydi, şimdi PERİ ÇOCUK’la birlikte size Nevşehir’deki festivalleri tanıtalım.
Merhaba çocuklar, ben PERİ ÇOCUK. Nasılsınız? Sizlerle
beraber Kapadokya yolculuğuna çıkacağımı söylediler. Çok
mutlu oldum. Ben buraları çok iyi biliyorum. Sizlere tanıtacak
olmak da çok heyecan verici. Önce şehrimizdeki festivallerden başlayalım, ne dersiniz?
Cappadox, sıra dışı bir festivaldir. Neden, biliyor musunuz?
Çünkü içinde her şey var. Yemek var, müzik var, vadi yürüyüşü var. Büyüleyici Kapadokya manzaralarını izleyebilmek
için gece ışıklandırma gösterileri var. Böyle bir festivali kim
görmek istemez? İlk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen Cappadox Festivali, adını Kızılırmak’ın
bir kolunun antik isminden almaktadır. Ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmek istiyorsanız bu festivali
mutlaka görmelisiniz. İki yılda bir yapılması planlanan Cappadox Festivali, katılımcıların büyük
ilgisi ile karşılanmış ve dünyanın en iyi festivalleri arasına ismini yazdırmıştır.

HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMA TÖRENLERİ
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Nevşehir’in çok önemli kültür
merkezi olan Hacıbektaş ilçesine doğru yola çıkıyoruz. “Neden?”
diye soracak olursanız, çünkü orada da çok önemli bir festival gerçekleştiriliyor. Tarihimizin en önemli düşünürlerinden olan Hacı
Bektaş Veli burada yaşamıştır. Onun ahlaki değerlerini yaşatmak ve
gelecek nesillere aktarmak için Hacıbektaş Belediyesi her yıl 16-18
Ağustos tarihleri arasında festival düzenlemektedir. Ülkenin bir çok
yerinde insanlar festivale gelmekte, şenlikler yapılmakta ve çeşitli
konuşmacılar paneller düzenlemektedir. Hacıbektaş ilçesinin simgelerinden biri hâline gelen Delikli Taş var çocuklar. Bu taş, özellikle festival zamanında çok ilgi görüyor. Ben de geçtim bu Delikli
Taş’tan. Biraz küçük olduğum için kolay geçtim sanırım. Bir de gelen ziyaretçilerin çeşitli bezler
asıp dilek tuttuğu Dilek Ağacı var. Şayet gelirseniz beraber buraları gezeriz. Ne dersiniz?
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CAPPADOX FESTİVALİ
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SALCANO ERCİYES KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ

5.ÜNİTE: ŞEHRİMDE BEN

Kimler bisiklet sürmeyi seviyor çocuklar? Ben çok severim. Birlikte bisiklet yarışlarına katılalım mı, ne dersiniz?
Merak etmeyin öyle amatör ya da profesyonel bisikletçi olmanıza gerek yok. Kapadokya’nın bu güzel doğasında dünyanın her yerinden gelen yüzlerce bisikletçi, bisiklet festivalinde bir araya geliyor. Hem spor yapıyorlar hem de eşsiz
doğanın keyfini çıkarıyorlar. Festival boyunca bisiklet köyleri kuruluyor. Bizler de oralara gidip bisiklete binebiliriz.
Birçok kültürden insan tanırız, hem eğlenir hem de sağlıklı
yaşam için spor yapmış oluruz. Festival, Eylül ayının 13’ü ile 17’si arasında yapıldığı için hava da
çok sıcak olmuyor. Sporun ve eğlenmenin tam zamanı. Kaçırmayın, derim.
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ÜRGÜP BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ
Peri Çocuk’un en sevdiği meyve ne, diye soracak
olursanız ilk olarak üzüm, derim ben. Bayılırım üzüme.
Ne şanslıyım ki Kapadokya’da iklimden dolayı üzümler
lezzetini içine bırakıyor ve üzüm değerine değer katıyor.
Tabii ki benim Kapadokya’nın bütün üzümlerini yeme
imkânım yok. O yüzden buradaki üzümler pekmez yapımı
ve kuru üzüm olarak değerlendiriliyor. Pekmez yapımının
başlama tarihi eylül ayının ortalarına denk geliyor. Elbette
ki benim çok sevdiğim üzümlerden ayrılmam zor oluyor.
Ama şehrin ekonomisine bu bereketli üzümlerin katkı sağlaması lazım
öyle değil mi? Büyüklerimiz de düşünüp taşınp şuna karar vermişler: “
Biz bu üzümleri tüm dünyaya tanıtalım. Bir festival yapalım, her yerden
insanlar gelsin, bizim dillere destan bereketli, binlerce yıllık bağlarımızı
görsünler. Eğlensinler, yesinler, içsinler ve gittikleri her yere anlatsınlar.”
Ne güzel düşünmüşler öyle değil mi arkadaşlar? Her yıl, Ürgüp Belediyesi eylülün ikinci haftası Ürgüp Bağ Bozumu Şenlikleri düzenliyor. Sanatçılar, eğlenceler, halk oyunları, mehteran takımı gösterileri, yürüyüşler,
üzüm ikramları festivale renk katıyor.
Çocuklar, siz de gelirseniz size söz veriyorum, en güzel üzümleri size
vereceğim. Haydi bekliyorum.
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El sanatının ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar?
Ben biliyorum. Çünkü Kapadokya bölgesinde yaşıyorum. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Yaşadığım
yer çok eski ve köklü bir kültürel mirasa sahiptir.
Bu köklü mirası taçlandıran, eski medeniyetlerden
günümüze kalan birçok eser vardır. Peki, buradaki
eserleri bu kadar özel ve önemli yapan sadece eski
olmaları mı sizce? Elbette ki hayır. Kapadokya çok
özel bir toprağa sahiptir. Bundan dolayı bölgede
çanak, çömlek, seramik yapımı oldukça gelişmiştir. Bence bu kadar güzel eserlerin tüm Türkiye ve
dünyaya tanıtılması gerekir. Sizce de öyle değil mi?
İşte bu yüzden Avanos Belediyesi her yıl 8-10 Eylül
tarihleri arasında Turizm ve El Sanatları Festivali düzenleniyor. Şehrin sanatsal ürünlerini ve
kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, halkın sosyal aktivite ihtiyacı da karşılanmış
oluyor. Arkadaşlar, siz hiç tezgâhta çömlek yaptınız mı? Avanos’a mutlaka gelin ve çamurdan
çömlek yapın. Çok seveceksiniz. Festivalde sadece çömlek yapılmıyor. El sanatları festivali olduğu için, halı tezgâhlarında dokunan el halısı sergileri ve diğer eğlenceler de görülmeye değer.
Belli mi olur belki içinizden birilerinin çömlek yapımına çok büyük yeteneği vardır. Denemeye
değmez mi?

KOZAKLI TERMAL KAPLICALARI FESTİVALİ
Merhaba arkadaşlar, size yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Yağmurlu bir günde okuldan eve geldiğimde annemin kemiklerinin çok ağrıdığını gördüm. Çok üzüldüm. Hemen doktora
gittik. Doktor, annemi muayene ettikten sonra kendisini “suyun şifaya dönüştüğü yere” götürmemizi söyledi. Ben ilaç vereceğini düşünürken sudan şifa bulacağımızı öğrenmek çok şaşırtıcı
idi. Meğer bu şifalı su, kaplıcaymış ve daha da önemlisi bizim yaşadığımız şehirdeymiş. Yanı
başımızda Kozaklı ilçesindeymiş. Çok sevindim ama kendi şehrimi tanımıyorum diye de kendime kızdım. Annemle Kozaklı ’ya gittik. Gittiğimiz gün de tam 19 Temmuz günüymüş. Yani orda festival varmış. Kozaklı kaplıcasıyla ünlü
bir ilçeymiş. Kozaklı’da yerli, yabancı bir çok turist vardı. Festivaldeki
yürüyüşler, kortejler, mehteranlar görülmeye değerdi. Bu festival şifalı
suları dünyaya tanıtmak için, herkes şifa bulsun diye yapılan bir festivalmiş. Yani anlayacağınız arkadaşlarım, en sağlıklı festival buymuş.
Aklınızın bir kenarında bulunsun. Tabi sadece şifa bulmaya değil, dinlenmeye de gidebilirsiniz. Ne demişler, “Su Sağlıktır”.
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ULUSLARARASI AVANOS TURİZM VE EL SANATLARI FESTİVALİ
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KAPADOKYA BALON FESTİVALİ
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Kapadokya deyince aklımıza gelen en önemli detaylardan biri de, sıcak hava balonlarıdır arkadaşlar.
Burası, dünyanın en iyi balon uçuş merkezlerinden
birisi olmasıyla adından sıkça söz ettiren bir mekândır. Tabi biz Nevşehir olarak bu avantajı kullanmaz
mıyız? Balon sporunun tanıtılması, kitlelere sevdirilmesi, bölge turizminin canlanması ve medyada yaratacağı etkiler düşünülerek olağanüstü bir organizasyonla festival düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen
festival, 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapıldı.
11 ülkeden, 15 farklı sıcak hava balonu festivale renk
kattı. Görmeliydiniz çocuklar, harikaydı. Ben hepsine
bindim. Çok eğlenceliydi. Sıra dışı bir sürü balon vardı. Tabi sadece bununla da bitmedi. Konserler, video ve fotoğraf çekimleri de vardı. Büyüleyiciydi. Eğer bu yıl görmediyseniz, seneye
mutlaka görmelisiniz. Rengârenk balonlar içinde hayatınız renklensin.

KAYMAK FESTİVALİ
Sabah annemin sesiyle uyandım. “Peri Çocuk, hadi gel kahvaltı
hazır.” diye sesleniyordu. Kalktım elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı sofrasına oturdum. Daha önce hiç görmediğim bir şey vardı
tabakta. Anneme sordum:
-Bu nedir?
-Kuru kaymak, dedi. Çok şaşırdım. Benim balla kaymağı sevdiğimi bildiğinden almış. Nerden aldığını sordum.
–Kaymaklı’dan, dedi.
Kaymaklı, Nevşehir’in bir beldesidir. Bir gün önce orda Kaymak Festivali varmış. Keşke ben de orda olsaydım, diye düşündüm. Ama seneye 14 Ağustos’ta mutlaka orda olacağım. Bir sürü
kaymak yiyeceğim. Çok eğlenceli bir festivalmiş. Zaten Kaymaklı
da adını meşhur kaymağından alıyormuş. Eğlenceler, yürüyüşler,
konserler yapılıyormuş. Belde belediyesi, bu güzel kaymağını yurda ve dünyaya duyurmak için
böyle bir festival düzenliyormuş. Tadına mutlaka bakmalısınız arkadaşlar. Tavsiye ederim. Seneye Kaymak Festivali’nde buluşalım, derim. Bu arada kaymak üretimi, Kaymaklı’ da bir zanaata
dönüşmüş. En iyi kaymak yapana ödüller veriliyormuş. Kim bilir, belki bir gün biz de bu zanaatı
yapar, ödüller alırız. Neden olmasın?
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AKSALUR KİRAZ BAYRAMI
Üzümden sonra en çok hangi meyveyi seversin? diye sorsalar, hemen
kiraz derim. Ne mutlu arkadaşlar bize. Ürgüp ilçemizin Aksalur Mahallesinde o kadar güzel kirazlar var ki sulu sulu, lezzetli, iri iri kirazlar. Bu özel
kirazlar, pazarlarda halka sunuluyor. 20 Haziran Kiraz Bayramı kapsamında kiraz üreticileri üretimi artırmak ve bu muhteşem kirazlarının tanıtımını
yapmak amacıyla halkla buluşuyor. Ben, 20 Haziran’da orda olacağım. Hepinizi kiraz yemeye Aksalur’a bekliyorum. Görüşmek üzere...			
												

2017
39. TRT Uluslar Arası 23 Nisan Çocuk Şenliği

Arkadaşlar, Kapadokya’da etkinlik bitmiyor. Bu etkinliklerden en güzellerinden ve en özellerinden biri de
39. TRT Uluslar Arası 23 Nisan Çocuk Şenliği idi. 2017
yılında, 26 ülkeden çocukların katılımıyla hayalleri
zorlayan güzellikte bir çocuk bayramı kutlandı. 23 Nisan Çocuk Bayramı, Atatürk’ün biz çocuklara en güzel
hediyesidir. 1979’dan bu yana da uluslararası düzeyde
kutlanan çocuk bayramı, her yıl farklı ülkelerden birçok çocuğun ülkemize gelmesiyle rengârenk bir şenlik
havasında yaşanıyor. Bizler de Nevşehirli çocuklar olarak, büyüleyici Kapadokya atmosferinde 2017 yılında
bu bayramı kutlama şansını yakaladık. Ülke çocuklarının yürüyüşleri, yaptıkları gösteriler hepimizin ruhuna
işledi. Ne şanslıyız, Nevşehir’de yaşıyoruz.

Sizinle Kapadokya’ da yolculuk yapmak çok güzeldi sevgili dostlarım. Tekrar görüşmek
üzere, hoşça kalın.

SIRA SENDE
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39. TRT ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

?

1- Siz, Kapadokya’da yaşayan çocuklar, nasıl bir festival düzenlemek isterdiniz?
2- Yukarıda söz edilen festivallerden hangilerine katıldınız. Yaşantılarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
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YAŞADIĞIM ŞEHİRDE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE
SAĞLANAN İMKÂNLAR
Çocuklarımızın ve gençlerimizin kişilik kazanmalarında, ileriki hayatlarında kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, kendi fikirlerini üretebilmeleri ve karar verebilmeleri için sosyo-kültürel faaliyetler içinde bulunmaları gerekir. Çocuklar ve gençler geleceğin teminatıdır. Ülkemizin
gelişmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla ülkemizde pek çok yatırım ve proje gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla Nevşehir’ de devletimiz tarafından çocuklara ve gençlere dönük faaliyetler
yürütülmektedir. Bu konuda başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, Nevşehir Belediye Başkanlığı
ve ilçe belediyeleri, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ortaklaşa projeler yürütmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Nevşehir Valiliği İl Halk Kütüphanesi ve ilçe halk kütüphaneleri,
İl ve ilçe belediyelerine bağlı kültür merkezleri
Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde açılan eğitici kurslar,
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisleri ve buralarda düzenlenen kurslar,
İl merkezi ve üç ilçe merkezinde bulunan gençlik merkezlerini sayabiliriz.

Bu merkezlerin faaliyetleri arasında pek çok kurs bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Müzik kursları, çok çeşitli spor kursları, el ve beceri geliştirme kursları. Çocukların ve gençlerin faydalanacağı çim sahalar, çok amaçlı kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzu, halk eğitim
ve gençlik merkezi atölyeleri, belediyelere ait sosyal tesisler.
SIRA SENDE

1.
2.
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?

Hobileriniz nelerdir?
Yaşadığınız çevrede faydalanabileceğiniz bir sosyal tesis var mı?
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Merhaba arkadaşlar, aranızda sporla ilgilenen var mı? Ben sporla uğraşmayı çok seviyorum. En çok bisiklete binmeyi seviyorum. Yeni yeni
de okçuluğa başladım. Bisiklet sürmeyi kendi çapımda sokak aralarında
yapıyorum ama okçuluğu şehrimizde bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü
bünyesinde yapmaya başladım. Oldukça dikkat gerektiren bir spor dalıdır.
Okullarda da spor kulüpleri var. Sizin okulda da mutlaka vardır. Bence
herkes yeteneği ve isteği yönünde bir spor dalı ile ilgilenmeli. Spor insana
sağlık katar, enerji verir. Ben antrenmanlar sonrasında kendimi çok iyi
hissediyorum. Geleceğin en iyi sporcuları arasında olmak da hiç fena fikir
değil. Söylemesi bile kulağa hoş geliyor.
Ülkemizde kültürümüzün ve yaşayan
medeniyetlerin günümüze kadar etkileri her
alanda devam etmektedir. Bunlardan biri de
spordur. Ata sporu adı verilen ve hâlâ günümüzde yapılan birçok spor dalı vardır. Atlı
cirit, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi,
rahvan güreşi, atlı okçuluk, atlı kızak, kızak
geleneksel spor dallarımızdandır. Bizim
şehrimizde bu sporlar yapılmamaktadır.
Fakat bizim bölgemiz Kapadokya, güzel atlar diyarı olarak da bilindiği için çok güzel
atlarımız vardır. Bundan dolayı son yıllarda
binicilik gelişme göstermeye başlamıştır.
Şehrimizde çocukları ve gençleri
spora yönlendirmek ve çok iyi sporcular yetiştirmek amacıyla Nevşehir Gençlik Spor
Müdürlüğü birçok spor dalında antrenörler
eşliğinde öğrenci ve gençler yetiştirmekte
ve onları yarışmalara hazırlamaktadır. O kadar çok spor dalı var ki çocuklar şehrimizde kesinlikle kendinize uygun bir alan bulabilirsiniz. Ben Gençlik Spor Müdürlüğüne gittim ve sizin için
araştırdım. Belki siz de spora başlarsınız. Neden olmasın? Araştırması benden, spora başlaması
sizden.
İşte size ilgilenebileceğiniz spor dalları: Futbol, basketbol, hentbol, güreş, yüzme, tenis, atletizm, badminton, voleybol, okçuluk, taekwondo, judo, halter, boks, masa tenisi, step, jimnastik,
bisiklet.
Şehrimizde ne kadar çok spor dalı varmış değil mi arkadaşlar? Ben inanıyorum ki kesinlikle
size uygun bir spor dalı vardır. Neden bizden de olimpiyatlara giden bir sporcu olmasın elimizde
bu kadar imkân varken? “Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.” demiş büyük Atamız. Güçlü bir ülke ve güçlü bir gelecek için haydi arkadaşlar spora.
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ŞEHRİMİZDE SPOR İMKÂNLARI
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SÖZLÜK
Aba: Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş
Acemi: Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen,bir yerin yabancısı
Aktivite: Etkinlik
Antrenman: Alıştırma
Antrenör: Çalıştırıcı
Aziz:Ermiş, eren, sevgide üstün tutulan, muazzez
Bazalt: Koyu renkli, sert bir çeşit yanardağ kültesi.
Bektaşi:Hacı Bektaş Veli’nin tarikatına girmiş olan kimse.
Besi Hayvancılığı: Ahırlarda genellikle yapay yemlerin kullanılmasıyla yürütülen hayvancılık
faaliyeti
Bezek: 1. Süs, ziynet. 2. Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.
Bims: Briket, Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi.
Cilalamak: Cila sürerek parlatmak, cila vurmak
Cirit: Spor, at koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu
Çıraklık: Çırak olma durumu, yamaklık
Çömlek: Topraktan, çamurdan yapılmış kap
Darı: Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı
Dergah: Dervişlerin toplandıkları ve ayin yaptıkları yer, yapı. bkz. büyük tekke.
Dergâh:Tekke, Huzur, kat.
Destan: Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu
alan şiir, epope, bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on
bir hece olan halk şiiri
Dölek: Ağırbaşlı, uslu, ağır davranışlı
Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî
hikâye, söylence
Emsal: Benzer, eş, denk, yaşıt, örnek
Enik:Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu
Envanter:Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve
alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme. Bu durumu gösteren
çizelge. Mal ve değerlere ait döküm.
Estetik:Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi,
güzel duyu
Etnoğrafya:Kavimleri ve kültürleri inceleyen bilim dalı.
Eyvan:Teras, sundurma, ayvan, bir tarafı dışarıya açık olan oda.
Felek: Gökyüzü, sema; baht, şans.
Ferfene:Bayramlarda evlerden getirilen yiyeceklerle yapılan eğlence, şölen
Festival: Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel
önemi olan gösterisi
Fresk:Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî boyalarla resim yapma yöntemi. Bu yöntemle yapılmış duvar resmi.
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Hararet:Sıcaklık
Hasat: Ürün kaldırma, ekin biçme işi
Hotoz: Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük
başlık
İmalathane: Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, yapımevi
İnziva: Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama. Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Tanrı’yla birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması.
Jeolojik:Yer bilimsel.
Kalfalık: Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
Kaplıca: ılıca, sıcak şifalı su
Karoser:Otomobilde, mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm
Kefe: Hasırdan örülen büyük sepet.
Keramet:Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya
durum
Kervansaray:Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
Kızak: Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt
Kilise: Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş, Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.
Kip: Uygun, tıpatıp gelen, sağlam, dayanıklı
klasik, üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser,
XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan, alışılmış, sanatta kuralcı.
Koloni:Sömürge,Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer, bir ülkede bulunan küçük
yabancı topluluğu.
Kortej: Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler
Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü, belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.
Lahit:Duvarları taş veya tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar, taş veya mermerden oyma
mezar.
Lokomat: Yürüme zorluğu çeken hastaların tedavisinde kullanılan robotik aygıtlarla yürüyüş
egzersisleri.
Maharet: Beceri
Manastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane.
Mani:Dörtlüklerle ve hece ölçüsü ile yazılmış halk edebiyatı nazım şekli
Marmelat:Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi.
Meditasyon: Derin Düşünme, ruh bilimi, dalınç
Mera: Otlak
Mezopotamya: Ortadoğu’da Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge
Mürşit: Doğru yolu gösteren kimse, kılavuz, müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri
gösteren tarikat şeyhi.
Nadar: Olmamazlık, bulunmamazlık.
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Nakşetmek: Süslemek, bezemek, nakış yapmak
Nar:Ateş
Numune Ziraat Mektebi :Uygulama yapılan tarım okulu.
Oniks Taşı:Lavların gaz boşluklarında oluşan mikro kristal yapılı silis minerallerinin iç içe geçmiş yapılarından oluşan bir çeşit kalsedon çeşididir
Örenyeri:Kalıntı bulunan yer.
Patent: Buluş belgesi
Peribacası: Yanardağ tüfleri, kumtaşları gibi yumuşak ve geçirimli tortularla örtülü yamaçlarda,
selinti sularının derinliğine oyması sonucunda oluşan ve tepesinde çok kez aşınmadan korunmuş
düz, ağır bir yüksekliğin yer aldığı piramit ya da direk biçimindeki yığınlardan her biri.
Perlit: Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon
işinde, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde. Feldspat cinsinden
suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam, inci taşı.
Pir:Yaşlı, koca, ihtiyar kimse, bir tarikat veya sanatın kurucusu.
Piskopos: Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.
Ponza:Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı.
Postnişin:Postta oturan, tekkenin şeyhi olan kimse.
Rahvan: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan en yavaş koşma biçim, binek hayvanı
Repertuvar: Belli alanlardaki birikim.
Rezerv: Saklanmış, biriktirilmiş şey. Yedek, ihtiyat: Döviz rezervi. Yatağında veya havzasında
bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. Çekince.
Sac: Yassı demir çelik ürünü, bu üründen yapılan pişirme aracı
Savmak: İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak, göndermek
Seki:Atın tırnaklarının üst kısmında yer alan doğal beyaz kuşak
Sektör: Bölüm, kol, dal, kesim, Aynı işi yapan topluluk
Seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne
Serteser:Baştanbaşa,
Sikke: Madenî para. Madenî paralara vurulan damga.
Şapel: Küçük kilise. Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yeri.
Şırahane:Üzüm suyu çıkarılan havuz.
Şifa: Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma
Tarikat:Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde
birbirinden ayrılan Allah’a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.
Tekerleme: Çoğunlukla basmakalıp söz, birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı. Çoğunlukla, masalların genellikle başında bulunan “Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman
içinde.” gibi uyaklı giriş veya ara sözler.
Tevek: Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı
Treyler: Traktör veya kamyonlara, genellikle yük taşımalarını sağlamak için takılan araba.
Turap: Toprak, toz
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Tüf:Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli,
hafif gözenekli bir tür çökelti taşı.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.
Türkü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü.
Vaftiz:Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem.
Yar: Sevgili, âşık.
Yonga: Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Yumuş:Yapılması istenen iş
Zalim: Acımasız davranan.
Zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
Zarafet: Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen,
zarafetli
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ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
PARA İLE SATILAMAZ

Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. Maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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