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

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

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

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

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

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

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

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

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
    

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif Ersoy



 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 

müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir 

gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 

görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt 

edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilil işgal 

edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar gaet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 

şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve 

cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

GENÇLİĞE HİTABE

                       Mustafa Kemal Atatürk
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  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:

 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?

  

 Pek çok insanın katkısıyla 

sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle 

olmasaydı? Terziler olmasaydı 

kıyafet lerimi nasıl dikerdim? 

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey 

p ay l a ş ı p  e ğ l e n c e l i  va k i t 

geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı?      

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya 

da şoför olmasaydı okula nasıl 

ulaşırdım?Öğretmenim olmasa bu 

kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim? 

1



 Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek 

için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, 

giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle 

iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca 

birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza 

karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk 

hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği 

gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım 

her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 

 Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah 

kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 

kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. 

Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye 

kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, 

hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve 

unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri 

yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. 

Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli 

mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir 

insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi 

oldukça zordur. 

 Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, 

okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü içinde 

ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş 

bölümü yaparak iht iyaçlarımızı 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.
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“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?” 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama 

nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 

sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak

ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 

yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım 

yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar 

ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama geçtiler.

  Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 

arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. 

Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus 

artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar 

ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için 

köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki 

insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy 

olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden 

biri de ülkemizde Konya'da yer alan Çatalhöyük'tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık

9.000 yıl önce 10.000'e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
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 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları

üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 

karşılanması için şehirde fırıncılık, kasalıkp, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya 

çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan 

korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 

tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani 

ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve 

Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ'da kurulan şehirlerde evler, 

ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

 

 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de 

varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir 

deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. 

Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok 

eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik 

gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. 

yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek 

artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

 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.
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 Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir 

medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü 

devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı 

olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler 

bu özellikleriyle ülkemizde ön plana 

çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar 

ve sanat eserleri turizm açısından da 

insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 

ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle

insanların hem yerleşmek hem de tatil 

yapmak istediği pek çok şehir de 

bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi 

şehirler bu özell ikleriyle 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. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani 

şehri düzenler ve şekillendirir. İnsan 

öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer 

olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 

düzenlemesini, alt yapısını 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. 

Terkedilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde 

anlatır. Örneğin Muğla'nın Fethiye ilçesinde 

yer alan Kayaköy, burada yaşayan 

Rumlar'ın Yunanistan'a göç etmesiyle 

terkedilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.
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 “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, gelişmişl iği ifade eder. 

Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada 

şehir anlamına gelen ve kökleri İslam 

dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine 

şeh r i n e dayanmak t ad ı r .  Med i ne , 

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 

kül türel 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.
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 Fenikeli ler tarafından bugünkü 

İspanya'da kurulmuştur. Müslümanların 

İspanya'ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti'nin 

başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa'nın en 

önemli eğit im, bilim, kültür ve sanat 

merkezidir. Burada açılan medreselerde 

dünyanın farklı bölgelerinden, farklı 

inançlara mensup dünyaca ünlü bilim 

insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi 

eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, 

Avrupa'da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa'da 

Rönesans'ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi'nde yapılan  

Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

 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. 

Kurtuba
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 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.

 İstanbul'da MÖ 5000'li yıllarda ilk 

yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. 

İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı 

devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile 

Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. 

Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan 

insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan 

İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev 

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin bilim, 

sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim 

almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları 

medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden 

insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler 

İstanbul'da yan yana bulunmaktadır. 

 Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar 

gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine

başkentlik yapmıştır.” 
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Şehrimiz Niğde 9

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

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.

 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 

i l k  s o rduğumuz s o r u l a rdan b i r i 

“Nerel is in?”dir . Sanki aynı şehirde 

yaşayanlar bir uzlaşma içindedir . 

Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam 

biçimleri benzerdir.    

 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve 

bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım 

attığında şehirle ilişki kurmaya başlayan 

insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir 

süreliğine ara vermiş olur. 

 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. 

İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu 

kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin 

mekânları olan sokaklar, meydanlar, 

parklar, alışveriş mekânları, kamusal 

alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve 

boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. 

Eğit im, t icaret, 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. 
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 Evd en  v eya apa r tmandan 

çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla 

selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak 

iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve 

dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak da 

selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu 

edecek, hem de sokağı sahiplenmemizi 

sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için 

güvenli bir alan hâline gelecektir.

 Sokağı geçip şehrin merkezine doğru 

ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı 

karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 

hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde 

yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara 

ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ 

sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün 

satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. 

Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 

alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. 

Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin

ya da dokumacıların çok olması tesadüf 

değildir.

 Şehirde yaşayan insan aynı 

zamanda yaşadığı mekânların yapısını da 

belirler. Düz damlı kerpiç evler, cumbalı 

ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, 

kapıları sokağa açılan ya da yüksek 

duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o 

şehrin doğal koşulları kadar insanların 

yaşam biçimini de yansıtır.

 İnsan ı n şeh i r l e  ve şeh r i n 

mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu 

kend i s i n i n de şeh i r l i l i k  düzey in i 

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.

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 

kü l türel 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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 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 

yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 

bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane,

otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda 

insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları 

ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin 

bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı 

o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler 

yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye'de 

2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde 

yaşayanların oranı %6,24'tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim 

yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, 

toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç 

edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

3211



 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, 

yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel 

yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin 

birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın 

azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli 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. 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
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Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 

yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle 

üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda 

toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir 

gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda 

görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine 

yardım etmesi bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999'da Marmara'da, 2011'de Van'da 

meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. 

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu,
şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.”
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 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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 “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 

sürdüreb i lmek şeh irde yaşamanın 

gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, 

şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket 

kurallarına uymak durumundadır. Bu 

kurallar, insanların bir arada bulundukları 

her ortamda davranışlarını düzenler. 

Apartman, park, alışveriş merkezi , 

ibadethane ve toplu taşıma araçları 

insanların toplu olarak bulundukları 

yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara 

uygun davranmak 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. 
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 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. 

î
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Alışverişte, 

alacağımız ürünü 

seçerken rafları 

ve tezgâhı 

dağıtmamalı; 

görevlilere karşı 

nazik olmalıyız. 

Alışverişimiz 

bittikten sonra 

kasada sıraya 

girmeliyiz. Yaşlı, 

engelli, hamile ya 

da çocuklu 

kimselere öncelik 

vermeliyiz.
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 Sabahın erken saat ler i… 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.

 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.

 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 ziyaretçi lere açı ldı . 

Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, 

müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken 

bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, 

bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden 

oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç 

yaralanıyor.Hemen bir ambulans çağrılıyor. 

Neyse ki şehirde pek çok hastane var. 

Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye 

götürüyor.
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 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için 

hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul 

bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki 

lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer 

arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur 

damlaları düşerken insanlar şemsiyeleriniaçıyor ya 

da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı 

pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. 

Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis 

çağrılıyor.

 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. 

Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile 

ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. 

Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak 

için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. 

Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. 

Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. 

Sokaklar su altındakaldı. İnsanlar su birikintisi 

içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, 

çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri 

açmaya çalışıyor.

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki 

dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. 

Birmağazaya sığınan yaşlı kadın ''Her yer betonla 

kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyleolur.'' 

diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık 

çöktü. 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.
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 Günümüzde dünya nüfusunun %54'ü 

şeh i r lerde yaşamakt ad ır . Büyük 

şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal 

bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek 

oluşu insanları şehirde yaşamaya 

yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun 

yan ı nda sağ l ı k  h i zme t l e r i nd en 

faydalanabilme, devletin ve belediyelerin 

sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, 

çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi 

nedenler sebebiyle insanların birçoğu 

şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. 

Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri 

daha önemli hâle getirmektedir.

 Şehirler, insanlara birçok imkân 

sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi 

artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın 

bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, 

birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle 

başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik 

sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli 

suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş 

edebilmemizin en güzel yolu şehirde 

yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların 

farkında olmaktır. Aynı zamanda bu 

sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl 

çözümler üret ebi leceğimiz üzerine 

düşünmektir.
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  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.

  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.

ŞEHRİN FIRSATLARI:
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  Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir 

merkezlerine daha yakındır. 

 Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 

şehir merkezlerindedir.

 Ticari faal iyet ler daha çok şehir 

merkezlerinde yürütülmektedir.

 Birçok meslek alanı, şehir merkezinde 

faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine 

göre daha kolay iş bulabilmektedir.

  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

 Toplu taşıma araçları şehirlerde 

daha yaygın kullanılmaktadır.

 

 Şehir merkezi ve çevresinde 

kara yolları oldukça gelişmiştir.

 

 Şehir merkezlerinin ulusal ve 

uluslararası ulaşımı kolaydır.
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Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde

bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden  bazılarıdır.

 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler 

gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla 

olduğundan daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal 

afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı 

bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

 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 ederken kalın tabanlı 

ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, 

kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.

 Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel 

dolaşmayınız.
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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 felâketleri maddi zarara yol açmakta 

hatta bu felâketler sonucu can kayıpları da 

yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere 

yataklarının doldurulup imara açılması, nehir 

yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri 

sel felâketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. 

Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak 

bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin 

ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 

eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. 

Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz 

yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.
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 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.

Ÿ Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.

Ÿ Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.

Ÿ Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle 

geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.

Ÿ Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.

Ÿ Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

Ÿ Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.

Ÿ Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.

Ÿ Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.

Ÿ Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.

Ÿ Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
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 “Ben im ad ım Mer t . 

Yürüme engelliyim. Sadece 

bacaklarımı kullanamıyorum, o 

kadar. Bu yüzden bir tekerlekli 

sandalyem var. Ülkemizde 

yürüyemeyen, konuşamayan, 

işitemeyen, göremeyen ya da 

zihinsel engeli olan milyonlarca 

insanın olduğunu biliyor musunuz? 

Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü 

etrafta çok fazla engelli 

görmüyorsunuz. Peki, neden?”

 Ülkemizde engel l i 

yurt taşlarımız toplumun 

ö n em l i  b i r  b ö l ü m ü n ü 

oluşturmaktadır . Engel l i 

bireyler özel mekânlarını belli 

bir oranda kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda düzenlemektedir. 

Ancak yaşadıkları mekândan 

dışarıya adım attıklarında, 

kent sel/kamusal mekân lara 

ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir 

şekilde kullanabilmede birçok sorunla 

karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım 

alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan 

yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm 

yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını 

sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de 

bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan 

işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 

parklara, ibadethanelere kolayl ıkla 

gidebilmelidir. Bunun içinöncelikle ulaşım 

olmak üzere şehirlerin altyapılarının 

düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en 

başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının 

temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam 

anlamıyla karşılamaktır. 

Kısaca tasarımın merkezinde 

kullanıcı vardır. Fiziksel 

mekânlar söz konusu 

olduğunda kullanıcı profili 

çok çeşitli ve değişkendir. 

Yaşlılar, kalıcı ve geçici 

engelliler, hamileler de bu 

kullanıcı kitlesi dâhilindedir. 

Toplumdaki tüm bireyler için 

fiziksel yeterlilik geçici bir 

durumdur. Engelsiz yaşam alanına 

yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. 

Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 

kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. 

Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya 

bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla 

çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir 

kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara 

örnek gösterilebilir.
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 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 

imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği 

saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde 

çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,

ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları 

özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 

düzenlenmesi gerekir. 

3228



 Şehir sadece insanlardan, 

binalardan, yollardan ve araçlardan 

oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları 

ve hayvanlarıyla bir bütündür. 

Şehirde insanlar kadar diğer 

canlıların da yaşama hakkı vardır. 

Bu yüzden insan, diğer canlıların da 

haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli 

ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı 

duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal 

koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla 

mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının 

devamı iç in doğadak i çeş i t l i l iğ in 

sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer 

canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

 Hem tarihte hem de günümüzde 

insanların doğaya ve diğer canlılara karşı 

duyarlılıklarının birçok örneği vardır.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye 

ilçesinde gerçekleşt irdiği 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 

iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. 

Ayrıca cami, medrese, saray gibi 

binaların güneş alan ve rüzgâr 

vurmayan cephelerinde, insanların 

ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri 

yapmışlardır.
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 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.

 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, 

şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 

değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve 

duyarlılığın sembolüdür. 

Atalarımızın yüzyıl larca sergilediği 

duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki 

diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda 

bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili 

birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya 

yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

 Kamuya açık parklar, bahçeler ve 

ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava 

değişikliği anlamına gelmez, bunlar şehrin 

ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. 

B u ra d a k i  b i t k i  v e 

hayvan lar ı korumal ı , 

onlara zarar vermemeliyiz.

  Kuşların ulaşabileceği 

yer l e re y i yecek ve su 

bırakabiliriz.Kuşlar bunları fark 

edip yiyecek ve o yere tekrar 

gelecektir.

 Basit malzemeler kul lanarak 

yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların 

soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı 

olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak 

olması iç in evde kul lanmadığımız 

battaniyeleri içine yerleştirerek ya da 

dışına sararak onlar için daha sıcak bir 

yuva yapabiliriz.
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 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor 

muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt 

kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan 

yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz 

bir hayvan gördüğümüzde yetkil i lere 

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.
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İSTASYON CADDESİ

BOR CADDESİ
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Ünite
3 ŞEHİRLERİN HİKAYESİ

1) Yaşadığınız şehrin iklimi hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

2) Niğde'nin önemli tarihi mekânları sizce nelerdir?

3) Nüfus hareketliliğinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

4) İlimizin içinde yer aldığı Kapadokya'da bulunan diğer şehirleri araştırınız.

Hazırlanalım

Kavramları Tanıyorum

Afet

Kümbet

Coğrafi Konum

Vilayet

Mübadele

Bozkır

Demografi

Höyük

Melik

Mümbit

Jeoloji

Endemik Tür

Sancak

Mutasarrıf

Yükselti

Doğal Afet
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 XIV. yüzyılda yaşamış büyük düşünür, devlet adamı ve tarihçi İbn-i Haldun 

“Coğrafya kaderdir.” der. Bu söz coğrafyanın insan yaşamına etkisini belirten evrensel bir 

tespittir. İnsanlar barınma, beslenme, giyinme ve benzer ihtiyaçlarını karşılarken coğrafi 

koşullardan etkilenir. Yaşadıkları yere uygun faaliyetler yapar. Koşulların benzerliği aynı 

coğrafyada yaşayan insanları zamanla yaşam tarzı bakımından birbirine benzetir. Balık 

kokan Eskimolar, yalın ayak mısır toplayan Afrikalı çocuklar, Tayland'da pirinç tarlalarında 

elleri ve ayakları çamurlu kadınlar,  Niğde'de patates toplayan, elma bozan insanlar…

İnsan yaşadığı yere benzer.

O yerin suyuna, o yerin 

toprağına benzer.

Suyunda yüzen balığa,

Toprağını iten çiçeğe,

Dağlarının, tepelerinin 

dumanlı eğimine,

Konya'nın beyaz,

Antep'in kırmızı düzlüğüne 

benzer.

Edip CANSEVER

İlimiz, ülkemizin neresinde yer alır? Araştırınız.

Yaşadığımız ili ne kadar tanıyoruz? Tartışınız.

Hazırlık Çalışmaları

ÜLKEMiZiN NERESiNDEYiZ?

Coğrafya
Kaderdir

3235



 Niğde ilinin yüzölçümü 7312 km²'dir. İlimiz Orta Toros Dağlarının bir bölümünü oluşturan 

Bolkar ve Aladağlar'ın kuzeyinde yer alır. Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla Niğde'ye bağlı 

ilçelerdir.

 Niğde, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, kuzeybatıda Aksaray, batıda Konya, 

güneydoğuda Adana, güneyde Mersin ile sınır komşusudur.  Ortalama yükseltisi 1229 metre 

olan ilimizin batıya doğru yükseltisi düşer. Kuzey ve doğuya doğru yükselti artar. 

 Niğde sınırları içerisinde bulunan Melendiz ve Hasan Dağı sönmüş volkanik dağlardır.  

Bu yüzden ilimizin topraklarının büyük bir bölümü volkanik yapıdadır. Orta Toros Dağları’nın bir 

bölümünü oluşturan Bolkar Dağları, Niğde'nin güney ve güneydoğusu boyunca uzanır. Doğuda 

da bu sıradağların devamı olan Aladağlar bulunur. Aladağlar üzerinde bulunan Demirkazık 3756 

metre yükseltisiyle aynı zamanda Niğde'nin en yüksek zirvesidir. Bu zirve, dağcıların büyük ilgi 

gösterdiği dünyaca ünlü tırmanma alanlarından biridir. 

 Niğde'nin kuzeyinde Misli Ovası, kuzeybatısında Melendiz Ovası yer alır. Batıda Altunhisar 

Ovası ve bu ovayla birleşen Bor Ovası yer alır. Akarsular bakımından zengin olmayan Niğde'de 

Karasu, Uluırmak, Çakıt ve Melendiz başlıca ırmaklardır. İlimizde büyük göl yoktur. Aladağlar ve 

Bolkar Dağları üzerinde buzul aşındırması sonucu oluşmuş Akgöl, Çiniligöl, Karagöl ve Yedigöller 

bulunur. Göllüdağ üzerinde ise çok büyük olmayan bir krater gölü vardır.

Niğde'nin Coğrafi Konumu ve Yeryüzü Şekilleri

Dem�rkazık Z�rves�- Çamardı
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    BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 

 Endemik Tür: 
 Bazı bitki ve hayvan türleri, sınırları belirli dar bir alanda yayılış gösterirler ve sadece o 

yörede yaşarlar. Bu özelliği gösteren canlı türlerine dünyanın başka bir bölgesinde 

rastlanmadığı için o yöreye özgü anlamına gelen “endemik” tanımlaması yapılır. Niğde ili 

Türkiye'deki endemik türler bakımından oldukça zengindir. Bu türlerden birisi de Bolkar dağları 

üzerindeki buzul gölleri olan Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan Toros kurbağasıdır. Toros 

kurbağasını diğer kurbağa cinslerinden ayıran en önemli özelliği ise  hiç ötmüyor olmasıdır.

Karagöl

 Niğde genel olarak Orta Anadolu'da görülen karasal iklim özelliklerine sahiptir. Doğal 

olarak bitki örtüsü bozkırdır. Karasal iklim koşullarının oluşmasında Niğde'nin güneyinde 

kesintisiz uzanan ve  kıyı Akdeniz’i Orta Anadolu’dan ayıran Toros sıradağlarının etkisi 

oldukça fazladır. Bu dağlar kışın Akdeniz kıyı kesiminde yer alan ılıman hava kütlelerinin iç 

kesimlere geçmesini engeller. Ayrıca ilimizin ortalama yükseltisinin fazla olması ve kışın 

Anadolu yarımadasının kuzey ve kuzeydoğusundan gelen soğuk hava kütlelerine açık olması 

da karasal iklim özelliklerinin görülmesinin bir diğer nedenidir. Niğde'de yazlar sıcak ve kurak 

geçerken kışlar soğuk geçer. Kışın düşen yağış genellikle kar şeklindedir.  Yıl içerisinde en 

fazla yağış ilkbahar ve yaz başlarında düşer. Niğde'nin yıllık yağış miktarı Türkiye yıllık yağış 

ortalamasının altındadır.

İlimizin İklimi ve Bitki Örtüsü:

Ötmeyen kurbağa

Toros Kurbağası (Rana Holtzi)
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 Efsaneye göre günümüz Ulukışla 

(Faustinepolis) ilçesinde yaşayan bir çoban 

koyunlarına daha fazla ot bulabilmek için 

sürüsüyle beraber yüksek dağlara (Bolkarlar) 

çıkar. Çoban, epey zorlu bir yolculuktan sonra 

sürüsüyle düz bir otlağa ulaşır. Çok güzel bir 

manzarası olan otlağın az ilerisinde bir göl 

vardır. Genç çoban, bu inanılmaz güzellikteki 

manzarayı görünce çok sevinir. Gölün göz alıcı 

berraklığını gördüğünde sevinci daha da artar. 

Çünkü koyunlarını hem otlatacak hem de 

sulayabilecektir. 

 Koyunlar ot larken çoban gölün 

kenarındaki bir kayanın üzerine oturur. Kaval 

çalmaya başlar, bir ara durur; sürüye bakar, 

tam o sırada kavalı göle düşürür. Kavalı almak 

için kayadan iner. Göle girmeden önce 

çarıklarını ve yün çoraplarını çıkarır, paçalarını 

sıvar. Adımını göle attığında birdenbire ayağı 

buz keser. Göl, çok soğuktur. Ayrıca oldukça da 

derindir. Kavalı da görünürlerde yoktur. Çoban, 

kavalını nasıl alacağını düşünürken gölün 

kenarındaki taşın üzerinde bir kurbağa görür. 

Kurbağa çobana bakar ve “Kavalını mı 

istiyorsun?” diye sorar. Çoban “Hı hı!” der. 

Kurbağa öterek “İmkânsız, alamazsın. Göle 

giremezsin, girersen donarsın. Ayrıca kavalın 

çok derinlerde, oraya ulaşamazsın.” der. 

Çoban; kurbağaya kavalının baba yadigârı 

o l d u ğ u n u ,  o n u  a l m a d a n  b u ra d a n 

gidemeyeceğini, ağlaya sızlaya anlatır. Kavalını 

get irmesi halinde kendisine ömür boyu 

minnettar olacağını söyler. Kurbağa, “Madem 

kavalın o kadar değerli sen de benim istediğim 

bir şeyi bana getirirsen kavalını sana veririm.'' 

der. Çoban, merakla sorar. Kurbağa “buradan iki 

günlük uzaklıkta bir Göllüdağ olduğunu, o dağda 

bulunan gölde ise kendi eşinin olduğunu söyler. 

Eğer çoban eşini ona getirirse kavalını çıkartıp 

çobana vereceğini söyler. Çoban, başka çaresi 

olmadığından koyunlarını orada bırakarak yola 

koyulur. İki gün aç susuz yürür. Çok yorulur ama 

Göllüdağ'a ulaşır. Kurbağanın bahsettiği gölü 

görür. Gölün kenarında kurbağanın eşine 

rastlar. Kurbağaya “Seni eşine götürmeye 

geldim.” der. Kurbağayı alır yola koyulur ancak 

hava iyice bozmuştur. Tipi bastırmıştır. Çoban bir 

taşın kenarına çöker. Çok üşümüş, elleri 

soğuktan tutmaz olmuş ve uykusu gelmiştir. 

Elindeki kurbağayı düşürür ve bir daha hiç 

uyanamayacağı bir uykuya dalar. 

 Günler, haftalar, aylar boyu bekleyen 

kurbağa genç çobanın başına bir şeylerin 

geldiğini ve eşini asla getiremeyeceğini hisseder. 

Üzüntüyle göle atlar. O günden sonra bir daha 

asla ötmez.

OKUMA PARÇASI

ÖTMEYEN KURBAĞA EFSANESİ
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K A R A S A L İ K L İ M T 

A N F L T Ö D E F B M K O 

T A L A A P C L G O D H R 

R Ç İ D R B Ç K D Z Ö J O 

A T T A M S Y J I K E U S 

N Y U Ğ Ç Y M A T I R S K 

S B O L K A R L A R H A U 

İ O Z A U E U M T B C T R 

V K Y R J R R P O M Y U B 

A U I E H A S Ş R Ğ U U A 

S L K R K Y K V K L N Y Ğ 

L R D E M İ R K A Z I K A 

I A K T A R N İ Ğ D E H S 

T C R U L F Y O R I N T I 

 

Aşağıda verilen kavramları  Kelime Kutucuğundan bularak üzerini boyayınız.

Aladağlar, Bolkarlar, Bozkır, Demirkazık, Karasal İklim, Toros Kurbağası

Ç�n�l� Göl

Sıra Sizde

3239



Niğde Fotoğraf Ağacı
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Doğanın insan yaşamındaki etkisini örneklerle açıklayınız.

Milli kültürümüzü oluşturan unsurlar nelerdir?

Hazırlık Çalışmaları

 Havasını soluduğumuz, suyunu 

içtiğimiz şehrimizin coğrafi yapısı yememizi, 

içmemizi, giyim ve kuşamımızı yakından 

etkiler. Öyle ki bağ bozumu, elma hasadı ve 

kış hazırlıkları bundan bağımsız değildir. 

Doğa ile etkileşim içinde olan insanoğlu 

yaşamını da buna göre düzenlemektedir. 

Güz mevsimi doğanın dinlenmeye çekildiği 

bir zaman dilimi olsa da Niğde'de özellikle 

çiftçilerimiz için hareketli aylar demektir.

 Niğde, yeşilin tonlarından sarı renge 

bürünürken bağ bozumu başlar. Kazanlar 

kurulur pekmezler yapıl ır . Gecenin 

karanlığını aydınlatan ateşin şavkında 

sohbetler uzar gider. Tarlada patatesler 

imece usulü ile hasat edilir. Piyasa 

araştırması ile patatesler ya pazara sürülür 

ya da depolara kaldırılır. Bu işlemlerin her 

biri bin bir zahmetle yapılır. Elmanın 

kızarması için ise havanın ayaza kesmesi 

beklenir. Sabahın soğuğunda birbirine 

ısınmak için sokulan işçiler bahçelere elmayı 

daldan indirmek için girer. Elmanın, 

patatesin, üzümün, kirazın, lahananın ve 

diğer ürünlerin ardında ne hayaller yatar; 

bunu en iyi üreticiler bilir.

 

 Mevla'nın bir armağanı olan kâinat 

üzerindeki şirin şehrimiz Niğde, kış 

bastırmadan kışa hazırlanır. Köylerimizde 

kış için yakacak temini tatlı bir telaşa 

dönüşür. Kışın oldukça soğuk bir iklime sahip 

ilimizde bu ayları rahat geçirmek için 

sonbaharda ciddi hazırlıklar yapılması 

ş a r t t ı r .  K ö y l e rd e  y u f ka e kmek 

vazgeçilmezler arasındadır. Konu komşu 

toplanır ekmeğini bir şenlik havasında 

yapar. Bu zaman dilimi çocuklar için 

bulunmaz bir fırsat tır.  Geleneksel 

oyunlarımızdan olan yerden yüksek, 

saklambaç, birdirbir, misket, çelik çomak, 

dombili     ( yedi taş) gibi oyunlar oynanır. 

Bu oyunları oynarken yüzlerdeki gülücüğü 

görmemek imkânsızdır. İster köyde olsun 

ister şehirde annelerimiz aile ekonomisine 

katkı sunmak için fedakârca çalışır; kışa 

hazırlık yaparlar.

Doğa İnsan Etkileşimi
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Şehrin Yaşam Kültürü

 Bizler bir şehrin içinde doğar orada 

şekilleniriz. Her şehrin tarih boyunca 

bel leğinde topladığı ve bireylere 

kazandırdığı değerler vardır. İşte yıllar 

hatta yüz yıllar boyu oluşturduğumuz bu 

kültürel birikimi şehirlerde görme imkânına 

sahibiz. Kültür bir inançlar, bilgiler, his ve 

heyecanlar bütünüdür. Manevi değerlerle 

örülüdür. 

 Tarihi geçmişimiz bize bunu anlatır. 

Somut kültürel özelliklerin ortaya 

çıkmasında toplumun inancının, dilinin, 

örfünün , âdet in in , gelenek ve 

göreneklerinin etkisi büyüktür. 

 Şehrimiz kendisine has kültürel 

yapısı ile insan yaşamı üzerinde yeme 

içmeden giyim kuşama kadar izler 

bırakır. Zengin bir kültürel dokuya 

sahip ilimizin her bir köşesi bu türden 

örneklerle bizi kendisine hayran 

bırakır. Çamardı Emli Vadisinde Yörük 

kültürü devam ederken Çiftlik'te 

patates, hayatın merkezindedir. 

 Bor ise kalbinde taşıdığı 

manevi şahsiyetlerle bizi başka bir 

âleme götürürken Ulukışla, kiraz 

festivalleri ile gönüllerde yer eder. 

Altunhisar'da âşık geleneğinin 

izlerinin görülmesi ve yaşatılması 

yörenin geçmişiyle kuvvetli bağını  

gözler önüne serer.
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Niğde Tava İçin Gerekli Malzemeler 

Nelerdir?

1 kg koyun kuşbaşı (döş kısmından)

Yarım kg yeşilbiber

1 kg domates

1-2 baş sarımsak

1 kaşık yağ

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Niğde Tava Nasıl Hazırlanır?

Toprak ya da bakır fırın tepsinin tabanına 

yağ sürülür, ince doğranmış yeşilbiber ve 

domates tepsiye serilir. En üstüne de 

kuşbaşı doğranmış koyun etleri yerleştirilir. 

Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave 

edilir. Hiç su koymadan malzeme kendi 

suyunu çekinceye ve etler kızarmaya 

başlayıncaya kadar fırında pişirilir. Etler 

kızarınca tavamız servise hazırdır. 

Not: Niğde tava, koyun kaburgasından elde 

edilen kuşbaşı ile yapılırsa ve toprak kap 

kullanılırsa çok daha lezzetli olur.

Söğürme İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

� 

 1,5-2 kg kuzu eti 

      (but ve kemikli kaburga kısmı)

� 8-10 adet yeşilbiber 

� 8-10 adet arpacık soğanı

� Tuz

� Kekik

Söğürme Nasıl Yapılır?

Bir tahta üstünde keskin bir bıçakla kuzu 

budundan el ayası büyüklüğünde külbastılar 

çıkartılır. Bu külbastılara, yöremizde 

söğürme denir. Kuzunun kaburga kısmı da 

kemikli olarak kullanılır. Etler tek tek 

tuzlanır. Büyükçe bir tepsi yağlanır. Önce 

yıkanmış yeşilbiberler dizilir. Üstüne 

tuzlanmış kemikli etler yerleştirilir. Küçük 

arpacık soğanlar aralara serpiştirilip kekik 

ekildikten sonra odun ateşi ile yakılan 

fırınlarda pişirilir. Etler tamamen suyunu 

bırakıp çektikten ve hafifçe kızardıktan 

sonra servis edilir.

Söğürme - NiğdeNiğde Tava

3243



 Niğde'nin yöresel kıyafetleri çevre illeri ile 

benzerlik taşır. Erkekler alpaka adı verilen dayanıklı, 

hafif yün kumaş tercih ederken, kadınlar geleneksel 

kıyafetinde kadifeyi ön plana almıştır. Daha önceki 

dönemlerde erkekler giyimde şalvar, yelek ve fesi 

tercih ederken günümüzde bunlar yerini pantolonla 

cekete bırakmıştır. Geçmişte Niğdeli kadınlar kadife 

kumaştan cepkeni, ceket yerine kullanırken etek 

olarak da altıparmak kumaşından üç etek dikmiş ve 

kullanmışlardır. Saten kumaştan şalvar geçmişte 

olduğu gibi günümüzde kırsal kesimde kadınlar 

tarafından tercih edilmektedir.

 

 Niğde kenti Antik dönemden Selçuklu, 

Beylikler ve Osmanlı'ya dek pek çok medeniyetle 

tanışmış, tarihi sürecin tüm izlerini taşıyan bir İç 

Anadolu kentidir. Bu zaman diliminde insanlar 

çevreden etkilenmiş ve çevreyi etkilemişlerdir. 

Öncelikle yaşanılan çevre koşullarına ayak 

uydurmaya çalışan insanlar koşullara uyum 

sağladıktan sonra sosyal süreçlerinde etkisiyle 

çevreyi şekillendirmeye başlamışlardır. İlk yerleşim 

yerleri bir höyük olan Niğde Kalesi ve çevresinde 

olmuştur. Alaaddin Tepesi çevresindeki yerleşim 

alanları zamanla kalenin dışına taşmıştır. Özellikle 

kentte bulunan hanların, konutların, dini yapıların ve 

çeşmelerin konumlandırılması, ana güzergâhların 

şekillenmesi kentin bölge içinde oldukça önemli bir 

merkez olduğunu bize göstermektedir. 

  

 Barınma alanı olarak Niğde'nin geleneksel 

evleri şehre ayrı bir hava katmaktadır. Merkez 

Kadıoğlu ve Cullaz Sokak’ta yer alan Tarihi Niğde 

Evleri, anıt sal özellikleri ile büyük beğeni 

toplamaktadır. 1950 yıllarına geldiğimizde ülkemizde 

olduğu gibi Niğde'de de kırsaldan şehre göç 

başlamıştır. Bu da tarım ekonomisinin şehre etkisinde 

bir değişim yaşandığını gösterir. Niğde kenti, 

cumhuriyet döneminde özellikle 1992 yılında 

üniversitenin kurulmasından sonra nüfusu artmış ve 

buna bağlı olarak yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu da şehrin geniş bir alana 

yayılmasına neden olmuştur.

Giyim Kuşamdan Tarihi Niğde Evlerine
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 Türkiye nüfus yoğunluğu ile Niğde nüfus yoğunluğunu 

karşılaştırarak aradaki farkın nedenleri nelerdir? Araştırınız.

Hazırlık Çalışmaları

Köy ve şehir nüfus oranlarının birbirinden farklı olmasını nedenleriyle açıklayınız. 

Şekil 1: Niğde yerleşim yerleri dağılım grafiği

 Türkiye nüfus yoğunluğu ile Niğde nüfus yoğunluğunu karşılaştırarak aradaki farkın 

nedenleri nelerdir? Araştırınız. 

 Sınırları belirli bir ülkede, bir bölgede, bir evde, belirli bir anda yaşayan insanların toplam 

sayısına nüfus denir. Nüfus insanların yerleşme amacıyla tercih ettikleri yerlerde bazen dağınık, 

bazen de toplu halde bulunur. Geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörlerin en başında 

insanların ekonomik faaliyetleri gerçekleştirebilme isteği gelmektedir. Kıyı Akdeniz'e geçit veren 

tarihi yollar üzerinde kurulmuş olan Niğde ılıman karasal iklimi ve verimli tarım ovalarıyla 

eskiden beri cazip bir yerleşim alanı olmuştur. 

 2019 yılı TÜİK verilerine göre Niğde İlinin nüfusu 362.861 kişidir. Bu nüfusun %57'i il 

merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşarken, % 43'lik bir kesimi de köylerde yaşamaktadır. 

İLİMİZDE NÜFUS

 7312 km²  yüzölçümüne sahip olan Niğde' de nüfus yoğunluğu km²' ye yaklaşık olarak 50 

kişidir. Türkiye nüfus yoğunluğu ise km²'ye 107 kişidir. Görüldüğü gibi Niğde nüfus yoğunluğu, 

Türkiye nüfus yoğunluğu ortalamasının oldukça altındadır. TÜİK verilerine göre son yıllarda 

Niğde'nin il dışına verdiği göç, başka illerden aldığı göçten fazladır.
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Düşünelim Tartışalım:

Tarihsel süreçte Niğde'de nüfusun yapısını etkileyen olaylar nelerdir? 

1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'na ek olarak yapılan “Yunan ve Türk halklarının 

mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol” sözleşme ile Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus 

mübadelesi yapılmıştır. Bu nüfus mübadelesi iki ülke arasında din esasına göre olmuştur. 1914 

yılında yapılan nüfus sayımına göre Niğde'de %30'u Rum ve %2'si Ermeni olmak üzere %32 

gayrimüslim yaşamaktaydı. Bu Hristiyan nüfus, mübadele ile Yunanistan'a göç etmiş, yerlerine 

Müslümanlar iskân edilmiştir. Mübadele sonrasında ise Niğde nüfusunun tamamı 

Müslümanlardan oluşmaya başlamıştır. Mübadele sonrasında Balkan ülkelerinden Niğde'ye 

göçler devam etmiştir. 

 Nüfus dinamik ve hareketli bir yapıya sahip olduğundan sayısal nüfus verileri sürekli 

değişmektedir. Niğde'de köy nüfus oranlarının kent nüfus oranından daha düşük olmasının 

nedeni başta ekonomik sebepler olmak üzere eğitim sağlık vb. gibi nedenlerle köyden kente 

olan göçtür. 

 Niğde il merkezi nüfusunun yapısına bakıldığında nüfusun %67'sinin çalışabilir yaş olarak 

kabul edilen 15-64 yaş aralığında olduğu görülmektedir. İl geneline bakıldığında ise Niğde de 

işgücüne katılım oranı % 47'dir.

NİĞDE
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 Milli Mücadele bitmiş, düşman İzmir'de denize dökülmüştü. Yenik düşen Yunan askerleri ve 

Anadolulu Rumlar’ın bir kısmı Yunanistan'a kaçmışlardı. Makedonya ve Batı Trakya'da yaşayan 

Müslümanlar için zor günler başlamıştı. Yenilginin etkisiyle kaçan askerler, eşkıyalar ve hatta 

halk, hınç alma duygusuyla Türklere akıl almaz baskılar uyguluyorlardı. Müslümanların malları 

“Harp Vergisi” adı altında ellerinden alınmıştı.

 

 Lozan Anlaşması sonrasında yapılan ek protokolle, Türkiye ile Yunanistan arasında din 

esasına dayanan nüfus değişimi yapıldı. Bu değişime “Mübadele” denildi. Mübadele ile Kozana ve 

Kesriye'de yaşayan Müslüman halk Niğde'ye geldi. Mübadiller, yaşadıkları yerlerden çok zor 

şartlarda ayrılmak zorunda kaldılar. Hüzün içinde bir daha dönmemek üzere evlerine veda 

ettiler. Kurtuluş Savaşı sonrasında kendilerine karşı artan baskı ve zulümlerden kurtulmanın 

mutluluğuyla, Selanik limanına doğru hareket ettiler. Selanik ve çevresinde binlerce insan 

kendilerini anavatana getirecek gemileri bekledi. 

 Birçok gemi, insanları Selanik limanından taşıdı. Bu gemiler arasında en çok mübadil 

taşıyan, adına türküler yazılan, en ünlü gemi “Gülcemal” idi. Adı “gül çehreli, gül gibi güzel” 

anlamına geliyordu. Her yolculukta acı tatlı birçok olaya tanıklık etti. Mübadele yolcularının 

adları, Kerim oğlu Hüseyin, Veli oğlu Zülfikar, Ali kızı Kadriye… diye uzayıp gitti. Niğde'ye gelen 

mübadiller için gemi yolculuğu Urla ve Mersin limanlarında son buldu. Memleketinden ayrılmanın 

acısı,  ana vatana gelmenin mutluluğu ile karışık duygular içerisinde bir yolculuk…    

OKUMA PARÇASI:

MEMLEKETTEN ANAVATANA
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Sıra sizde:

Yıllarca yaşadığımız yeri terk edip başka bir yere göç ettiğimizde ne hissederdik?

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Mübadeleden Kareler
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 İçinde yaşadığımız dünya, evrenin içindeki belki de en güzel gezegendir. Atmosferi, 

denizleri, akarsuları, ormanları ve daha sayamayacağımız kadar bir çok güzelliği ile insanların 

ve canlıların yaşayabileceği bir ortama sahiptir.  Dünyanın da kendine özgü bir yaşam şekli 

vardır. Yeryüzünün derinliklerinde kıtaların, okyanusların altında sıcaklığı 6000 dereceyi bulan 

bir çekirdek vardır. Çekirdek kısmını saran bir lav denizinin üstünde ise karalar vardır. Karaların 

bazılarının üstü ise sularla kaplıdır. 

 Dünyamız içten gelen bir sıcaklık ile güneşten gelen ışınların atmosferde dengelenmesi 

ile hayatını sürdürür.  Depremler, kaya düşmeleri gibi afetlerin temel sebebi dünyanın 

merkezinde yer alan çekirdekten dolayı meydana gelirken; kasırga, hortum gibi afetlerin sebebi 

ise atmosferden kaynaklanır. 

Doğal afetin sonuçları neler olabilir?

Hazırlık Çalışmaları

DOĞAL AFET VE SONUÇLARI

Dikkat !!!Afet bir olayın kendisi değil ortaya çıkardığı sonuçtur. 

Deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum, kuraklık, göktaşı düşmesi v.b. gibi oluşumu 

engellenemeyen jeolojik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya dışında 

olan tehlikelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına doğal afet denir. 

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 

hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme 

kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaya verilen isimdir.

Afet nedir?

“ Şahit olduğunuz, duyduğunuz, meyda da gördüğünüz bir doğal afet haberi paylaşırmısınız ? "

Sıra sizde

Doğa kaynaklı afet nedir ?

Niğde'de yaşanan doğal afetlere ilişkin yakın çevrenizden 

örnekler veriniz.

3249



NİĞDE'DE SIK GÖRÜLEN DOĞAL AFETLER

Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında 

tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir 

ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır. Çığ, 

Niğde'nin güney ve güneydoğusu boyunca uzanan Bolkar ve Aladağlarda eğimli ve engebeli 

yeryüzü şekilleri nedeniyle özellikle kış ve ilkbahar aylarında çok sık görülür. Demirkazık 

zirvesine tırmanan dağcılar zaman zaman çığ nedeniyle zor anlar yaşayabilmektedirler. 

Çığ 

Kış ve ilkbahar aylarında aşırı soğuk havalarda donma ve buzlanma meydana gelir. Karasal 

iklim şartlarının görüldüğü Niğde'de don ve buzlanma görülme olasılığı oldukça yüksektir.  

Özellikle ilkbahar aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu 

donma olaylarının yaşanması hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine maddi zararlar verir. 

Ekili ve dikili tarım alanlarında donma hem emek kaybı, hem de maddi zarar demektir. 

Günümüzde zirai donmaya karşı önlem alabilmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ve 

haftalık hava tahmin raporlarını takip etmek modern tarımın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.

Donma ve Buzlanma

Çığ altında kayıp dağcıyı arayan AFAD ekibi. (Demirkazık-Niğde)
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Niğde'nin yıllık yağış miktarı Türkiye yıllık yağış miktarının altındadır. Ülkemizin yıllık yağış 

miktarı dikkate alındığında Niğde çok fazla yağış alan bir yöre değildir. Ancak yağışın 

miktarının yanı sıra, yağışın rejimi, yani ne zaman ne kadar düştüğü de önemlidir. Bazen bir 

bölgeye birkaç ay içerisinde düşen yağış, bir iki saat içerisinde düşebilir. Böyle durumlarda bitki 

örtüsünün az olduğu yerlerde sel felaketi ve su baskınları yaşanır. Niğde'de zaman zaman 

şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışları sonucu sel ve su baskınları görülmektedir. Su 

baskınları tarım arazilerinde meydana geldiğinde çoğu zaman maddi zarara neden olmaktadır.

Sel ve Su Baskınları

Ülkemiz önemli bir deprem kuşağında yer alır. Ancak 

doğal afetler depremlerden ibaret olmayıp bunun 

yanında su baskını, çığ, heyelan can ve mal kaybına 

sebep olmaktadır. Görsel ve işitsel medyada pek yer 

bulmayan kaya düşmesi ilimiz için ciddi risk barındıran 

doğal afetlerin içerisinde yer almaktadır. Bazı 

köylerimizin yerleri kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle 

değişmiştir. Geçmişte bazı yerleşim yerlerinde kaya 

düşmesine bağlı yer değişikliği olduğu gibi günümüzde de 

benzer sorunla karşı karşıya kaldığımız bir gerçektir. 

Ulukışla ilçesinde beş köyümüzün çığ ve kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle Niğde Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığı ile başka bir yere taşınması gündemdedir. Sadece Ulukışla 

ilçemizde değil, bu risk eğimli araziye sahip Çiftlik, Bor ilçelerine bağlı köy ve kasabalarda can, 

mal güvenliğini tehdit etmektedir. 2017 yılında Niğde ili Türkiye genelinde kaya düşmesi doğal 

afetinde önde yer almıştır. Kaya düşmesinin sebeplerine baktığımızda jeolojik yapının yanında, 

deprem,  sel ve taş ocaklarından kaynaklanan sarsıntılar ön plana çıkmaktadır.

Kaya Düşmesi

1.Köylerin taşınmasında ki sebepler nelerdir?

2. Köylerin taşınmasında sonucunda hangi sorunlar yaşanabilir?

Sıra sizde:
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Aşağıda tanım ve kavramları eşleştirelim.

Yüzeyi bir süreliğine tamamen ya da kısmen su altında bırakan, ani ve 

büyük su baskınlarıdır.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu mahsülün zarar görme 

olayıdır.

Toprağın başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, 
yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve 
biriktirilmesi olayıdır.

Kar tabakasının bir ses veya hayvan veya insanların herhangi bir 

müdahalesi ile kayması olayıdır. 

Depremleri ölçen araçtır.

Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın 
yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve 
dışa doğru hareketidir.

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan 
titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve 
yeryüzeyini sarsma olayıdır.

DON OLAYI

DEPREM

ÇIĞ

SEL

HEYELAN

SİSMOGRAF

EROZYON

Alaadd�n Tepes� ‘nden Esk� B�r Görünüm
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DÜNDEN BUGÜNE İDARİ YAPI

 Yaşadığımız toplumda görev paylaşımı yapıldığını fark ettiniz mi? Çevremizde farklı 

meslek gruplarından insanların bir arada dayanışma içinde şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için 

özveri ile çalıştıklarını görüyoruz. Bir fırıncı ekmeğimizi hazırlarken, oto tamircisi bozulan 

araçların imdadına koşturmaktadır. Elektriklerimiz kesildiğinde ya da suyumuz akmadığında o 

alanın uzmanları ile yolumuz kesişir. Sanki görünmez bir el onları harekete geçirmiş gibidir. 

Şehrimizde yaşayan insanlar sözleşmiş gibi birbirlerini tamamlamak için uğraş verir. İşte sözün 

burasında toplumsal hayatı düzenleyen bir teşkilatın varlığı ortaya çıkar.

 Toplumdaki teşkilatlanmayı anlamak istiyorsak bizim dünyadaki kanatsız meleklerimiz 

olan anne ve babamızın oluşturduğu aileyi örnek verebiliriz. Mensubu olmaktan mutluluk 

duyduğumuz ailemizde annemiz, babamız, kardeş, abla ya da ağabeylerimizin kendi arasında 

görev paylaşımı yaptığını görebiliriz. Aynı duruma okul müdürümüzün başkanlığında oluşturulan 

idari yapılanmada da tanık olmaktayız.

 İnsanın dünyadaki serüveni de toplumsal yaşamdan soyutlanamaz. Toplumun bir arada 

yaşaması görev paylaşımını sistemli ve zorunlu kılmıştır. Bu da devletlerin ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamıştır. Devletler yönetimi kolaylaştırmak için güçlü idari teşkilatlar kurma ihtiyacı 

hissetmiştir. Bütün bunların yapılmasının amacı, halkın refah ve mutluluğunu sağlamak içindir. 

Çünkü idari sistem ve idareciler halkını koruyamaz, mutlu edemezse o topraklarda uzun ömürlü 

olma şansını yitirirler. Anadolu'muzun tarihi bunun örnekleri ile doludur. Hititlerden bugünkü 

Türkiye Cumhuriyetine kadar birçok medeniyet bu topraklarda idari yapısını oluşturmuş ve 

hâkimiyetini tesis etmek için mücadele vermiştir.

GÖREV PAYLAŞIMINDAN DEVLET TEŞKİLATINA

Kemerh�sar ( Tyana)
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NAHİTA'DAN NİĞDE'YE

 Niğde topraklarında Danişmentlerin ve Türkiye Selçuklularının melik 

adını verdikleri Müslüman yöneticiler bulunurdu. Melikler, Müslüman halk 

tarafından emir olarak anılmaktaydı. Aslında Niğde, bir Türk İslam şehridir 

dense yanlış olmaz. Çünkü Niğde'nin gelişmesi kale içinde başlamışsa da 

zamanla şehir, kalenin dışına yayılmıştır. Niğde'de imar faaliyetinde bulunan 

emirler kendinden önceki şehir dokusuna zarar vermeden onu geliştirmenin 

çabasında olmuştur. Alâeddin Tepesi olarak da anılan tepede Niğde'nin hemen 

hemen her yerinden görülebilecek Alâeddin Camii bulunmaktadır. Bu cami, adını 

Türkiye Selçuklu Devletinin en kudretli sultanı Alâeddin Keykubat'tan alır. 

Selçuklu sultanı bu camiyi o dönemin Niğde meliki olan Zeyneddin Beşare 

aracılığı ile yaptırmış ve Niğde'ye Müslüman mührünü vurmuştur.

 Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara 1243 Kösedağ Savaşı'nda yenilince 

dağılma sürecine girdi. Moğollar yani İlhanlı Döneminde Anadolu'da yıkım 

büyük oldu.  Bu yıkımdan payına düşeni Niğde de aldı. Moğolların bitmek 

tükenmek bilmeyen istekleri Anadolu insanını adeta canından bezdirmişti. 

Moğollar, Türkiye'yi dört “bölük”e ayırıp yönetmekteydi. Bu “bölük”ler 

Azerbaycan merkezli İlhanlı Devletinin genel valisi tarafından idare ediliyordu. 

Niğde “Güney Bölük”  içerisinde İlhanlı Devletine bağlı bey tarafından idare 

ediliyor ve toplanan vergiler İlhanlı'nın merkezi olan Azerbaycan'a 

gönderiliyordu. Adı geçen beylerden biri de şu an Alaaddin Tepesi'nin hemen 

altında yer alan Sungurbey Camii'ne ismini veren Sungur Bey'dir.

Alaadd�n Cam��
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 Şehirlerin yönetimi tarih boyunca 

hep gündemde olmuştur. Bugünkü Niğde, 

şu an Niğde Kalesi olarak adlandırdığımız 

bölgede doğmuş ve zamanla yayılmıştır. 

Nahita , yeni adıyla Niğde'nin ilk 

kuruluşuna ve yönetimine ait bilgilerimiz 

oldukça sınırlıdır.  İlk bilgiler bizi MÖ 

8.yy'a, Hititlerin son dönemlerine kadar 

götürmektedir. Ancak Tyana yani 

Kemerhisar, Göllüdağ, Köşkhöyük 

Niğde'den önce yerleşim izlerinin 

görüldüğü daha eski mekânlardır. Biz 

burada daha çok Niğde Kalesi ve 

çevresinde oluşan idari yapıyı ele 

alacağız. 

 

 Niğde Kalesinin şekillenmesinde 

Bizans ' ın etk is inden söz etmek 

mümkündür. Şehrin coğrafi konumu 

itibarı ile Bizanslılar Akdeniz'e ulaşmada 

Niğde'yi bir kavşak olarak görmüşler ve 

bu yolun güvenliğini sağlamak için iç içe 

surlardan oluşan kale içinde bir şehir 

inşa etmişlerdir. Başlangıçta bir garnizon 

kimliğine sahip Niğde'nin nüfusu da fazla 

değildi. Kale komutanları tarafından 

idare edilen şehrin kaderi de Anadolu'nun 

kaderi gibi Büyük Selçuklu Sultanı 

Alparslan'ın 1071 Malazgirt Savaşı ile 

değişmiştir. Bu tarihten itibaren akın 

akın Anadolu'yu yurt tutan Türkler, 

uyguladıkları akılcı fetih politikaları ile 

hem toprakları hem de gönülleri 

fethetmeye başlamışlardır.

 

BİR ŞEHİR İNŞA EDİLİRKEN

GÖLLÜDAĞ
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 Kösedağ Savaşı Anadolu'da Türk siyasi birliğini bozmuştur. İkinci beylikler dönemi olarak 

adlandırılan bu dönemde Niğde, Karamanoğulları ve Eratna Beylikleri arasında el değiştirmiş 

ve nihayetinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı sancağı olmuştur. II. Bayezid 

döneminde Karamanoğulları Beyliği tamamen ortadan kaldırılınca Niğde, Karaman eyaletine 

bağlı sancak oldu. Osmanlının taşra teşkilatının birimlerinden olan sancaklar bugünkü anlamda 

şehirler olup Sancak Beyleri tarafından idare edildiler. Şehrin durumu ile ilgili ayrıntılı bilgilere 

Osmanlı tahrir defterlerinden ulaşmaktayız. Tahrir defterleri, vergi mükelleflerinin kayıtlı olduğu 

defterler olup şehrin nüfusuna ait bilgilere ulaşmamıza da yardımcı olmaktadır. Buna göre 

16.yy'ın ilk yarısında Niğde'de 731 hanenin mevcut olduğunu ve yaklaşık nüfusunun da 4 -5 bin 

civarında olduğunu görmekteyiz. 

 1878-1879 yılına ait bir kayıtta Niğde sancağı; Niğde, Bor, Aksaray, Ürgüp, Nevşehir 

kazalarından oluşmaktaydı. Niğde sancağına bağlı nahiyeler ise Fertek, Yahyalı (Kayseri), 

Anduğu (Altunhisar), Şucaaddin (Ulukışla) ve  Arabsun 'dan (Nevşehir-Gülşehir) oluşmaktadır. Bu 

dönemde Niğde merkez kazası ve köylerinde 4463 hanede 17478 kişi ikamet etmektedir. Osmanlı 

devleti son dönemlerinde yönetim anlayışında değişime gitmiştir. Artık şehir yönetimleri 

mutasarrıfların elindedir. Mutasarrıflar, şehirde güvenliği sağladığı gibi halktan zamanı 

geldiğinde vergiyi de toplardı. 

 OSMANLININ NİĞDE SANCAĞI

N�ğde Kales�
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MİLLİ İRADE KALESİ NİĞDE

 Osmanlı Devleti için I. Dünya Savaşı hazin bir son oldu. Mondros Ateşkes Antlaşması ile 

ülkede işgaller başladı. Tabi ki bağımsızlına son derece düşkün olan Türk halkı, Mustafa Kemal 

Atatürk önderliğinde milli mücadeleyi başlattı. Niğde her ne kadar düşman işgaline 

uğramadıysa da ülkede yaşanan sıkıntıları göğüslemek durumunda kaldı.

 Milli Mücadelenin kazanılması yeni bir devletin doğumunu da beraberinde getirdi. Atatürk 

önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilan edildiği günü milli iradenin zaferi 

olarak top atışları ile kutlayan ilk il Niğde olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te 

kaldırılan Teşkilat-ı Esasiye ile birlikte sancaklar tarih oldu. Türkiye Cumhuriyetinin idari 

bölümleri vilayet (il), ilçe, bucak, köy şeklinde düzenlenince Niğde ve Aksaray vilayet oldu. 1933 

yılına geldiğimizde Aksaray'ın vilayetliği kaldırılarak ilçe olarak Niğde'ye bağlanmıştır. 1954'te 

Niğde'ye bağlı bir kaza konumunda bulunan Nevşehir, il haline getirilir. 1989'da ise Aksaray, 

Niğde'den ayrılarak il olur ve Niğde toprakları bugünkü konumunu alır.

 Niğde; merkez ilçe dâhil Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere altı 

ilçeden oluşmaktadır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre il yönetiminin başında vali 

bulunmaktadır. Valiler ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir. İdari ve siyasi işleri ilde 

düzenlemek sorumluluk alanları içerisinde yer alır. Kendisine bağlı birimler aracılığıyla çalışmalar 

yürütür. 29 belediyenin bulunduğu ilimizde belediye başkanlıkları halk için hizmet üretmektedir. 

Köylerin yönetiminden muhtarlar sorumlu olup 132 köy muhtarlığımız bulunmaktadır.

MİLLİ İRADE KALESİ NİĞDE

 Osmanlı Devleti için I. Dünya Savaşı hazin bir son oldu. Mondros Ateşkes Antlaşması ile 

ülkede işgaller başladı. Tabi ki bağımsızlına son derece düşkün olan Türk halkı, Mustafa Kemal 

Atatürk önderliğinde milli mücadeleyi başlattı. Niğde her ne kadar düşman işgaline 

uğramadıysa da ülkede yaşanan sıkıntıları göğüslemek durumunda kaldı.

 Milli Mücadelenin kazanılması yeni bir devletin doğumunu da beraberinde getirdi. Atatürk 

önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilan edildiği günü milli iradenin zaferi 

olarak top atışları ile kutlayan ilk il Niğde olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te 

kaldırılan Teşkilat-ı Esasiye ile birlikte sancaklar tarih oldu. Türkiye Cumhuriyetinin idari 

bölümleri vilayet (il), ilçe, bucak, köy şeklinde düzenlenince Niğde ve Aksaray vilayet oldu. 1933 

yılına geldiğimizde Aksaray'ın vilayetliği kaldırılarak ilçe olarak Niğde'ye bağlanmıştır. 1954'te 

Niğde'ye bağlı bir kaza konumunda bulunan Nevşehir, il haline getirilir. 1989'da ise Aksaray, 

Niğde'den ayrılarak il olur ve Niğde toprakları bugünkü konumunu alır.

 

Niğde; merkez ilçe dâhil Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere altı ilçeden 

oluşmaktadır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre il yönetiminin başında vali bulunmaktadır. 

Valiler ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir. İdari ve siyasi işleri ilde düzenlemek sorumluluk 

alanları içerisinde yer alır. Kendisine bağlı birimler aracılığıyla çalışmalar yürütür. 29 belediyenin 

bulunduğu ilimizde belediye başkanlıkları halk için hizmet üretmektedir. Köylerin yönetiminden 

muhtarlar sorumlu olup 132 köy muhtarlığımız      

bulunmaktadır.

İstasyon Caddes�
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Niğde Hatıra Ağacı
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“Su hayattır.” sözünden ne anlıyoruz? Örneklerle açıklayınız.

Niğde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bunun nedenleri sizce nelerdir?

KÖŞKHÖYÜK'TEN ROMA HAVUZUNA

 İnsanoğlu ile su arasında çok eskiye dayanan bir serüven vardır. Suyun olduğu yerde insan 

vardır; hayat vardır; medeniyet hatta medeniyetler vardır. İnsanlığın ilk izlerine de güzel ülkemiz 

Türkiye'de rastlamak sürpriz olmaz. Çünkü Türkiye coğrafyası itibariyle insana ihtiyaç duyduğu her 

şeyi cömertçe sunar. İklimi, tarım ve hayvancılık için adeta biçilmiş kaftan gibidir. Dört mevsimin 

yaşandığı bu eşsiz bölge, birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Anadolu'nun ilk sakinleri her zaman ya 

bir akarsu kenarını ya da bir göl yanını yurt tutup ocaklarını tüttürmeye başlamışlardır.

 Kapadokya coğrafyasının güney sınırında yer alan Niğde'de ilk yerleşime ait yerler su kenarı 

olmuştur. Köşkhöyük adını verdiğimiz bölge işte böyle su kenarında Niğde şehrinden çok önce 

yerleşime açılmış; kadim bir medeniyet kurulmuştur. Köşkhöyük, bugün Bor ilçemizin sınırları içerisinde 

kalan Bahçeli kasabasındaki Roma Havuzu'nun hemen üst kısmında yer almaktadır. Bu medeniyet 

günümüzden yaklaşık 8 Bin yıl öncesine uzanmaktadır. Yerleşmenin Cilalı Taş Devri'nden başlayıp 

Roma İmparatorluğu dönemine kadar kesintisiz olarak devam ettiği görülür. Bu bilgilere 

arkeologların yapmış olduğu kazılar sayesinde ulaştık. Arkeologlar, höyüğü eski yerleşim bölgelerinin 

yıkıntılarının üst üste birikmesiyle oluşan yayvan tepe olarak tanımlamaktadır. Höyükte yapılan 

kazılar neticesinde bölgedeki yerleşime ait birçok buluntuya rastlanmıştır. Buradan elde edilen tarihi 

eserlerin önemli bir kısmı bugün Niğde Kent Müzesi'nde sergilenmektedir.

 Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Niğde'de tüm dönemlerin ve kültürlerin izlerine 

rastlamak mümkündür. Anadolu medeniyetinin ilki kabul edilen Hititlerden tutun da Eşek Kulaklı 

Midas'ın kralı olduğu Friglere kadar, Mezopotamya'dan ticaretle Anadolu'ya çivi yazısını getiren 

Asurlara, oradan doğu ve batıyı kaynaştıran Büyük İskender'e, ilk çağın en büyük imparatorluğu olan 

Roma'ya kadar birçok eski medeniyete kapılarını açmış bir şehirdir Niğde. 

 Zaman içindeki tarihi yolculuk insanla suyu hep buluşturmuştur. Tıpkı Köşkhöyük ile hemen onun 

altında bulunan Roma Havuzunu buluşturduğu gibi. Ya da Roma Havuzunu su kemerleri aracılığıyla 

Tyana şehriyle yani Kemerhisar'la buluşturduğu gibi. Roma Havuzu'nun hikâyesi de aslında suyun 

hikâyesidir. Bundan yüzyıllar önce, 3. yy'da, Roma İmparatoru Caracalla (Kara Kalla) Büyük 

İskender'e özenip Roma'dan Anadolu'ya uzanan bir sefere çıkmış. Sefer sırasında yolu Niğde'den, o 

zaman daha yoğun nüfusa sahip Tyana'dan (Kemerhisar) geçmiş. Şehrin su ihtiyacını karşılayan 

kaynağın çevresine kesme taşlardan olimpik ölçülerde bir havuz yaptırmış. Bugün Roma Havuzu 

olarak bildiğimiz havuz, imparator Caracalla'nın Niğde'ye bir hediyesidir. 

 

Hazırlık Çalışmaları
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 Niğde ismi ilk defa Eski Aktaş köyü Andaval Kilisesi'nde bulunan kitabede “NAHİTİYA” 

diye geçmektedir. Kaynaklarda Nahita şeklinde de bahsedilen kentin kuruluşuna ilişkin 

bilgilerimiz kısıtlıdır. Bu bilgiler bugünkü Niğde Kalesi'nin olduğu bölgeye gelip şehri kuranların 

Nagidoslular olduğunu söyler. Her ne kadar bir şehirden bahsedilse de Nahita kurulduğunda 

şehir görünümünden çok uzaktır.

 Bölgede şehir olarak cazibe merkezi Kemerhisar (Tyana) bulunmaktaydı. Antik Tyana, 

geçiş noktasında olduğu için tarih boyunca farklı medeniyetlerin sahip olmak isteği bir kent 

oldu. Çünkü Gülek Boğazı'nın İç Anadolu'ya açılan kapısı durumunda Tyana yer almaktaydı. 

Hititlerden bu yana yerleşime açık olan bu güzel kentin ticaret yolu olan Kral Yolu üzerinde 

olması değerini daha da artırmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde 30 bin kişinin yaşadığı bir 

şehre dönüşen Tyana aynı zamanda Güney Kapodokya Krallığının da başkenti durumundaydı. 

Bu dönemde şehrin su ihtiyacını karşılamak için Roma Havuzu'ndan Tyana'ya uzanan 4-5 km 

uzunluğunda su kemerleri yapılmıştır. Kemerhisar beldesi de adını hâlâ dimdik ayakta duran bu 

su kemerlerinden almıştır.

 Bizans döneminde Anadolu'da Tyana önemini korusa da Müslüman Araplarla sürekli 

çatışmanın yaşandığı bir kent oldu. Emeviler döneminde, sonrasında Abbasiler döneminde, 

Anadolu'ya düzenlenen akınlarda sürekli el değiştirdi. Müslüman Arap kaynaklarında şehrin adı 

Tavana olarak geçmektedir. Tyana'ya yapılan akınlar göçü artırmış ve Niğde'nin nüfusunun 

artmasına neden olmuştur. Artık yeni çekim merkezi Niğde olmuştur. 

Gümüşler Manastırı

Gümüşler Manastırı

Gümüşler Manastırı Gümüşler Manastırı

Gümüşler Manastırı

Gümüşler Manastırı
Kemerhisar

Roma Havuzu

Roma Havuzu
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 Niğde iç içe surlardan oluşan kale içi bir kent konumundaydı. Asıl gelişimini de 1071 

Malazgirt Savaşından sonra Türklerle yaşadı. Daha önce söz etiiğimiz gibi aslında en başından 

Niğde'ye Türk-İslam şehri demek yanlış olmaz. Çünkü Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'da 

gerçekleşen fetihlerle birlikte Müslüman Türkler iskân edilmiştir. Bu dönemde Tyana yerine Bor 

ve Niğde gibi İslam kültürünün egemen olduğu şehirler kuruldu. Bu şehrin fethinde İç 

Anadolu'da kurulan Danişmetoğulları'nın etkisi büyüktür. Danişmentoğulları beylerinden Emir 

Gazi, Niğde'yi fethe mazhar olmuş ve uzun yıllar da bu kenti yönetmiştir. Selçuklular döneminde 

bölgede fetihler devam etmiştir. Bu fetihler sadece silah yolu ile değil aynı zamanda Horasan 

erenlerinin manevi destekleri ile de gerçekleştirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti II. Kılıç Arslan 

döneminde Niğde'de hâkimiyetini tesis ettikten sonra şehir artık surları aşan bir görünüme 

geçmiştir. Şehrin birçok noktasına hanlar, hamamlar, camiler, medreseler ve çeşmeler inşa 

edilmiştir.

 
 Osmanlı Devleti döneminde ağırlık Rumeli topraklarına verilse de Niğde her zaman 

gözde olan bir şehir olmaya devam etmiştir. Karaman eyaletine bağlı Niğde sancağının ismi bu 

şekli ile ilk defa XIV. yy'da Nikde şeklinde geçmektedir. Niğde şehri Osmanlının insana olan 

hoşgörülü bakışını da gözler önüne sermektedir. Farklı milletleri barış ve huzur içinde bir arada 

tutan Osmanlı devleti gayrimüslimlerin ibadetlerini özgürce yerine getirdiği bir devlet olmayı 

başarmıştır. Bugün Perşembe Pazarı olarak bilinen Niğde kalesinin hemen altındaki yerde 

Sungurbey Camiinin, Rum Kilisesi'nin ve Ermeni Kilisesi'nin birbirine bu kadar yakın bir mesafede 

olması bunun en güzel örneğidir.

SUNUGURBEY CAMİİ ERMENİ KİLESESİ

RUM KİLESESİ
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 XX. yy'ın ilk çeyreğinde sömürgeci devletlerin eline bir fırsat geçti. Çünkü Osmanlı 

devletini Mondros Ateşkes Antlaşması ile teslim almışlardı. Kafalarındaki paylaşım planlarını bir 

bir uyguluyorlardı. Ancak unuttukları, üzerinde pek durmadıkları bir gerçek vardı. O da Anadolu 

insanının vatanına, milletine, bağımsızlığına, bayrağına kısaca mukaddesatına sahip çıkacağı idi. 

Gazi Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçmiş ve bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmıştı. 

Bağımsızlık ateşi kadını ve erkeği ile dalga dalga yayılıyordu.

 Milli Mücadele yıllarında fedakar Türk milleti vatanına sahip çıktı. İşgallere karşı 

direnişler başladı. Kuva-yı Milliye çatısı altında direnişe başlayan insanımıza henüz işgale 

uğramayan illerden destek geldi. Bu şehirlerden biri de Niğde'ydi. Niğde işgale uğramamış olsa 

da Adana, Pozantı ve Ulukışla yönünde ilerleyen Fransızlara karşı asker ve erzak desteği 

sağlamıştır. Onların bu desteği işgallerin Niğde'ye kadar uzanmasını engellemiştir.

 Niğdeliler Milli Mücadelenin ilk günlerinden itibaren bu bağımsızlık savaşına destek 

vermiştir. İlk Milli Mücadele teşkilatlanmasını Niğde'de Osmanlı Mebusan Meclisi Niğde 

Milletvekili Muhittin Bey üstlenmiştir. Bunun yanında Mustafa Soylu ve Halit Hami Mengi Sivas 

Kongresine katılarak Niğde'yi temsil eden delegeler olmuştur. İzmir'in işgalinde ise Yunan 

askerlerine kahramanca karşı koyan ve şehit olmaktan çekinmeyen Süleyman Fethi Bey 

Niğdelidir. Süleyman Fethi Beyin adı bugün Niğde'nin önemli caddelerinden birinde 

yaşamaktadır

Bunu biliyor muydunuz?

Milli Mücadele yıllarında ilk uçaklardan birinin adının Niğde olduğunu ve bu uçağın 

Niğdelilerden toplanan bağışlarla alındığını biliyor musunuz?.

Milli Mücadele Yılları
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15 Mayıs 1919 günü, Yunanlılar 

tarafından 22 kez süngülenerek şehit 

edilen Albay Niğdeli Süleyman Fethi 

Bey'in üniforması.

Üniforma Harbiye Askeri Müzesi 

Kurtuluş Savaşı bölümünde 

sergilenmektedir.

Süleyman Fethi Bey
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Niğdeli kahramanlar Kurtuluş Sabvaşı’nda birçok cephede yer almışlardır.
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A
dım Hüdavent Hatun… Dünyanın ilk kadın valisi olarak tanınırım. Bir dönem Niğde'de 

valilik yaptım. Bundan yıllar hatta yüzyıllar önce Anadolu'da güçlü mü güçlü bir Türk 

devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti vardı. Doğduğum yıllar ve gençliğim, devletimizin 

zor dönemler yaşadığı yıllara denk geldi. Aslında ne oldu ise büyük dedem Alaaddin Keykubad'ın 

ölümü ile oldu. Babam IV. Kılıç Arslan anlatırdı o dönemleri. Dedesi Alaaddin Keykubat'ı öve öve 

bitiremezdi. Babamın, dedesini ne kadar sevdiğini heyecan dolu gözlerinden anlıyordum. Söz 

babası II. Gıyaseddin Keyküsrev'e gelince kısa keserdi. Dedemin adı her anıldığında babamın 

üzüldüğü, gerildiği her halinden belli olurdu. Başlangıçta babasını küçük yaşta kaybettiği için 

üzüldüğünü düşünmüştüm. Oysa durum bundan çok farklıymış. 

D
edem, başımızın belası olan Moğollara 1243 yılında Kösedağ'da yenilmiş ve savaş 

meydanından askerlerini geride bırakarak çekilmiş. Ben doğmadan gerçekleşen bu 

savaşta Moğollar, devletimizin bütün gücünü yok etmiş. Anadolu'da büyük kıyım 

başlamış. Şehirler yakılmış, insanlar sürülmüş, can ve mal güvenliği kalmamış. Moğol askerleri 

elde avuçta ne varsa göz koymuş. Bu da yetmez gibi Türk beyleri birbirleri ile mücadele eder 

olmuş. Ayrılığa düşmüşler. Bu ayrılık, sadece beyler arasında yaşanmadı. Babam ve amcalarım 

arasında da taht mücadelesi yaşandığını net bir şekilde hatırlıyorum. Babamla amcalarımın 

çekişmesi en çok Azerbaycan'dan ülkemizi yöneten Moğolları sevindiriyordu.
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 Bir gün babam beni huzuruna 

çağırdı. Endişeli bir hali vardı. Bir şey 

söylemek istiyordu. Ancak bir türlü söze 

başlayamıyordu. Sonra Anadolu'daki masum 

insanlardan, bebeklerden, çocuklardan 

bahsetti. Onların yaşadığı zorlukları anlattı. 

Ve ağzındaki baklayı çıkardı. Beni Moğol 

hükümdarı Hülagü'nün torunu Argun'la 

evlendirmek isteğini söyledi. Donmuş 

kalmıştım. Henüz gençliğimin baharındaydım 

ve hazır değildim. Ama yapacak bir şey 

yoktu; babamı kıramazdım. Dahası akrabalık 

yolu ile Moğolların milletimiz üzerindeki 

baskısını azaltabilirdim. Bana düşen bu 

sorumluluğu istemeye istemeye kabul ettim. 

Artık yollardaydım. Doğup büyüdüğüm 

vatan bildiğim Anadolu'yu geride 

bırakarak Tebriz'e vardım. Eşim 

A rgu n ,  b aba s ı  A b a ka ' n ı n 

ölümünden sonra hükümdar 

oldu. Bu sırada çocuklarım 

oldu; onları büyüttüm. 

Eşim Budist olsa da 

ç o c u k l a r ı m ı n 

İslam'ı seçmesi 

beni mutlu 

etti.

 Argun Han, hükümdarlığı sırasında 

hastalandı ve sonrasında vefat etti. Bana 

yol görünmüştü. Anadolu'ya gönderilmeyi 

istedim ve Niğde'ye vali olarak döndüm. 

Tekrardan Anadolu'da olmak beni o kadar 

mutlu ett i ki anlatamam. İnsanıma 

ömrümün geri kalanında hizmet etme fırsatı 

buldum. Devlet işlerinden arta kalan 

zamanda ise ahiret için hazırlıklar yaptım. 

Ölmeden önce kendimi ölüme hazırladım. 

Mezarlık içerisine uzun yıllar süren bir 

çalışmadan sonra kendi türbemi yaptırdım. 

(1312) Türbemde İslami motiflerin yanında 

eski Türk geleneklerinden izler taşıyan 

motiflere de yer verdim. Vasiyet olarak da 

sizin bugün Hüdavent Hatun Kümbeti 

olarak bildiğiniz türbeye defnedilmeyi 

istedim.

 Bir gün yolunuz Niğde'ye 

düşerse bana uğramayı 

unutmayın, olur mu?

Hüdavent Hatun Türbes�
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Hazırlık Çalışmaları

KOMŞU İLLER İÇİNDE NİĞDE

 Karanlık çok karanlık dönemlerde dünyanın olmadığı; uzayın, yıldızların, havanın, 

gökyüzünün, ağaçların ve kuşların varlığının hissedilmediği dönemlerdi. Hava, su, ateş, toprak ve 

âlem yaratıcının bir kelimesi ile şekil buldu. Yeryüzü, gökyüzü güneş ay yıldızlar… derken toprak 

şekil aldı dağlar üzerine serpiştirildi, kayalar içinde türlü türlü şekiller aldı: insan şekli, ayı, kedi, 

kurt... Çok uzun seneler geçti, değişti değişti; belki yıllar, belki asırlar aldı. En mümbit vadiler, çok 

yüksek dağlar, uçsuz bucaksız araziler, küçüklü büyüklü tepecikler, inişli çıkışlı basamaklar, 

rengârenk desenlerle gözlere hayranlık bırakan bir manzaraya dönüşüverdi. Ve yaşayan, can 

bulan insanoğlu için toprağın içi barınak oldu, dışı ise av yeri oldu. Dağlardan tepelerden 

sunulan bitkiler şifa kaynağı olurken vadiler onun çoğaldığı, toplum olduğu, karşılıklı paylaştığı, 

aldığı, sattığı medeniyete dönüştü. 

 Geçmişi milattan öncelere, Hititlere, Asurlulara uzanan bölgenin taştan yapılmış boz 

evleri, insanı masallar dünyasının değişik evrenine götürür. Bomboş bozkır, uçsuz bucaksız, 

yapayalnız uzar gider bu saman sarısı diyarda. Modern heykeller gibi özenle yontulmuştur 

peribacaları ve damlarında duman tüten taş evler. Bölgede taş güneşle arkadaşlık eder, 

rüzgârla dans. Kayalara oyulmuş göz göz evler “Komşu komşu!” diye seslenir. Niğde, Nevşehir 

Kapadokya'da taş meskendir, sığınaktır, komşudur, dosttur.

Niğde'nin komşu illerinden hangilerine gittiniz?

Niğde'nin çevresindeki illerini araştırınız.

Niğde'nin en yakın ve en uzak komşu illeri nelerdir?
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N�ğde Kales�

 Kapadokya, Niğde, Nevşehir, Gümüşler bu medeniyetlerin yaşatıldığı insanların senelerce 

hüküm sürdüğü, uygarlıklar kurduğu yerlerin başında gelir. Onlarca medeniyet hüküm sürmüş;  

hayat, her türlüsüyle kendini dört bir bucağında göstermiş; kardeşliği, saygıyı, sevgiyi elden hiç 

bırakmamıştır. Aile içinde oluşturulan kardeşlik bağları toplumlarda, uluslarda köy ve 

kasabalarda kendini göstermiş; asırlarca bir arada yaşamanın gereklerini ortaya 

koymuşlardır. Binlerce örnek arasında kiliselerle camilerin yan yana bulunması burada yaşanan 

ve yaşatılan kardeşliğin, komşuluğun varlığının birer göstergesidir. 

 Anadolu ve bölgemiz binlerce yıldır farklı kültürlerin karışıp kaynaştığı bir coğrafyadır. 

Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve sonrasında Cumhuriyet Dönemi ile 

başlayan şehirleşmeler... Toprağın hem altı ve hem üstü bölgenin bütün insanlarına kucak açmış 

yer yurt olmuştur. Bölgede kurulan şehirler sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından 

yakınlık göstermiş komşuluk ilişkilerini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Benzer özellikler 

gösteren Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir Kapadokya adıyla anılmış; birbiriyle kaynaşmış, 

akraba olmuş, tek çatı altında birleşmiştir.

 Niğde, kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri batıda Konya 

güneyde de Adana ve Mersin'le komşudur. Uzak komşuları Adana, Mersin olurken yakın 

komşuları Nevşehir ve Aksaray'dır. İç Anadolu komşuları ile benzer özellikler gösterirken Akdeniz 

Bölgesi illerinden bölge ve mevsim itibarı ile farklılık gösterir. Niğde'yi Adana ve Mersin'e 

bağlayan tüneller Toros Dağlarını bir engel olmaktan çıkarmış, ulaşımı kolaylaştırarak 

komşuluğumuzu güçlendirmiştir. 

 Niğde'ye Akdeniz bölgesinden komşu iller her yaz misafirliğe gelir, yazın yakıcı sıcağında 

bunalan insanlar kendilerini Niğde'nin serin gölge bağ evlerine atarlar. Gelmenin de gitmenin de 

ayrı bir tadı yaşanır, bağlarda bahçelerde. Şenlenir köşe bucak, dağ tepe… Neşe dolar, gam 

kasavet dağılır, dertler azalır bu kaynaşmalarla. Çocuklar, çocukluklarını tam yaşarlarken 

büyükler uzun sohbetlerin tadına varırlar. Analar kızlarla kızlar komşu kızlarıyla doyasıya 

zaman geçirirler. Yaz biterken kış hazırlıkları tamamlanır. Komşuda 

pişen bize de düşer diyerek paylaşılır yapılan hazırlıklar. Soğuklar 

kendini göstermeye başlayınca gelecek yazın yaşanacakları 

tasarlanır, buluşmak üzere misafirlik sona erer.
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Bahçel�

 Niğde ile Nevşehir ve Kayseri iç içedir. Sanki bir şehrin merkez ilçeleri gibi. Çünkü gün 

içerisinde bu illere gidiş gelişler her an yaşanmaktadır. Kayseri büyüklüğüyle Niğde'nin önünde 

dururken Nevşehir turizm merkezi olarak Niğde ile birlikte yer almaktadır. Derinkuyu, Soğanlı 

Vadisi, Ihlara Vadisi Niğde'ye bir saat süren uzaklıktadır. Buralar Niğde ile birlik içinde 

komşudan öte yakın tanıdıktır, akrabadır, dosttur.

 Gümüşler Manastırı, Niğde'mizin dünyada eşi benzeri olmayan gülen ve güldüren 

yüzüdür. Komşu illerde olmayanımız, bizi biz yapanımızdır. Tebessümüyle komşu illeri onların da 

komşularını dahası dünyayı kucaklayan turizm kapımızdır.

 Niğde komşularıyla bir bütünü oluşturarak sen ben farkı gözetmeden barış huzur içinde el 

ele tarihi tarih içinde yaşayarak hayatın tadına varılacak bir yerdir. Komşularına her daim 

kapılarını açmayı bilmiş kendine gelenleri en güzel şekilde ağırlamıştır. Bundan sonra da 

ağırlamaya devam edecektir.

 Kayseri İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölümünde Erciyes dağının eteklerinde modern 

bir il. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri İpek Yolu üzerinde bulunur. Bir milyonu 

aşan nüfusuyla sanayi ürünleriyle göz doldururken sucuk, pastırma, mantı ile de midemizi 

doyurmaktadır. 

 Adana 2 milyondan fazla nüfusu ile Türkiye'nin 5. Büyük şehridir. Kebap şehri 

Adana Türkiye'deki 4. büyük metropolit alan olup ülkenin önde gelen ticaret ve kültür 

merkezidir. Adana Çukurova'nın merkezinde tarım alanlarının genişliği ve verimliliği ile 

bilinir. Narenciyenin, pamuğun büyük miktarda üretildiği yerdir.

 Mersin, Akdeniz bölgesinin 3. büyük kentidir. Geniş hinterlandı sayesinde Türkiye'nin 

en büyük limanına sahiptir. Türkiye'deki dört serbest bölgenin birisi burada olup başta 

tekstil, narenciye olmak üzere 400'den fazla şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Tantuni, 

cezerye ve tropikal meyveleri ile dikkat çeker.

 Konya, Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük ilidir. 31 ilçesiyle Türkiye'nin 7. en 

kalabalık ili olmaktadır. Selçuklu Devletinin başkentliğini yapmış olan Konya Mevlana ile 

özdeşleşmiştir. Birçok tarihi, kültürel ve doğa hazinesine sahip olan Konya İpek Yolu 

üzerinde bulunmasıyla da dikkat çeker. 

 Nevşehir, olağanüstü tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir Anadolu şehrimizdir. Tarımı 

turizmle birleştiren, dünya miras listesinde yer alan Kapadokya Türkiye'nin en popüler 

görülecek yerlerindendir. Bölgede sıcak hava balonu trekking, dağ bisikleti, atlı safari ve 

daha birçok doğa sporu yapılmaktadır.
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1. ……………… Evleri birbirine yakın veya bitişik olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad

2. ………………. Bol ürün veren verimli bereketli

3. ………………. Bir millet ve toplumun maddi manevi varlığına ait üstün niteliklerinden yararlanılarak 

ulaştığı bolluk rahatlık içindeki hayat tarzı.

4. ………………. Kolayca aşınabilen yumuşak volkanik taş ve kayalardan oluşmuş kule veya piramit 

biçimindeki arazi parçası 

5. ………………. Oturulan ikamet edilen yer ev konut.

6. ………………. Üzüntü gam keder tasa.

7. ………………. Sevgi, dostluk, bağlılık.

komşu mesken

Peribacaları

mümbit

kasavet

muhabbet

medeniyet akraba

Aşağıdaki kutucuk içinde kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim.

Yapılandırılmış Grid kutucuklarında bazı tarihi eser ve yer adları verilmiştir. 

Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

HÜDAVENT HATUN 

TÜRBESİ

HASAN DAĞI

ZEUGMA

ÇİFTLİK

ULUKIŞLA

DERİNKUYU

ERCİYES DAĞI

HİERAPOLİS

HİERAPOLİS

TYANA

ULU CAMİİ

YEŞİLHİSAR

GÖLLÜDAĞ

ÇİFTE MİNARE

SUNGURBEY

CAMİİ

NAHİTA

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

1)Yukarıda verilenlerden hangileri Niğde'de bulunan dağlardır?

2)Hangileri şehrimizde bulunan Selçuklu dönemi eserleridir?

3)Niğde'ye bağlı ilçeler hangileridir?

4)Şehrimizin geçmişteki isimleri hangileridir?

PUANLAMA: (C1/C2)-(C3/C4)

C1: Doğru seçilen kutucuk sayısı

C2: Toplam doğru seçilen kutucuk sayısı

C3: Yanlış seçilen kutucuk sayısı

C4: Toplam yanlış seçilen kutucuk sayısı
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1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

2.Niğde'ye ait yöresel yemektir.

3.Karasal iklimin bitki örtüsüdür.

5. Niğde'nin içerisinde yer aldığı Orta 

Anadolu'nun antik çağdaki adıdır.

7.Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'da yaşayan 

Rumlarla Batı Trakya'daki Türklerin nüfus 

değişimi olarak adlandırılır.

8.Niğde'de Torosların bir bölümü olan sıra dağdır.

9.Niğde'nin en yakın ilçesidir.

13.Yer kabuğundaki ani kırılmalara bağlı olarak 

ortaya çıkan ve şiddeti sarsıntıya sebep olan 

doğal afettir.

14.Niğde'nin tarihte bilinen ilk adıdır

1.Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir 

anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır

4. Tarihe kazı bilimi ile yardımcı olan ve tarih 

öncesinden kalan eserleri gün yüzüne çıkaran 

meslektir.

6. Canlı türlerinin başka bir yerde 

rastlanmamasına o bölgeye ait olmasına denir.

10.İlimize bağlı Çamardı ilçesinde yer alan 

Aladağların zirvesidir.

11.Çiftlik ilçesinin eski adıdır.

12.Türkiye Selçuklu Devletin hükümdarı ve Niğde 

Kalesindeki bir camiye adı verilen hükümdar.

15.Kapodokya'nın önemli merkezlerinden biri 

olan ve Niğde'nin komşu ilidir.

SAĞDAN SOLA AŞAĞIDAN YUKARI

ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Ünite
4 ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Kavramları Tanıyorum

Silüet

Sanat

Coğrafi Konum

Ticaret

Kale

Tarım

Han

Kervansaray

Milli Park

Trekking

İhracat

Manastır

Zanaat

Türbe

Bedesten

Maden

Turizm

Kaplıca

İthalat

Ekonomi

Sanayi

Transit

Müze

Fresk
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Ünite
4 ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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 İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları 

faaliyetlere ekonomik faaliyetler denir. Şehrimizdeki ekonomik faaliyetler  arasında; tarım, 

hayvancılık, sanayi, ulaşım, ticaret, madencilik ve ormancılık yer almaktadır.

 

 Niğde, Anadolu'nun buğday ambarı sayılan on ili arasında yer alır. Niğde, Türkiye 

sıralamasında patates üretiminde birinci, lahana üretiminde ikinci ve elma üretiminde üçüncü 

sırada yer almaktadır. Bunlara ilaveten baklagiller, ayçiçeği, arpa, çavdar, fasulye, nohut, 

sarımsak ve şekerpancarı da yetişir. Niğde sebzecilikte önemli bir yere sahip değildir. Fakat 

meyvecilikte ileri durumdadır. Merkez ilçe, Bor, Çamardı ve Kemerhisar' da geniş elma bahçeleri 

vardır. Misket elması meşhurdur. 

ŞEHRİMDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

1.  Şehrimizde yoğun olarak hangi ekonomik faaliyetler

  yapılmaktadır?

2.  Şehirdeki ekonomik faaliyetler ile şehrin gelişmişlik düzeyi

arasında bağlantı var mıdır? Tartışınız.

Hazırlık Çalışmaları
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NİĞDE ve TARIM
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  Niğde ilinde sanayi 1980'den sonra ve bilhassa son yıllarda gelişmeye başlamıştır. 

4060 metrekare yüz ölçüme sahip Niğde Organize Sanayi Bölgesinde küçük ve orta ölçekli 

işletmelerle birlikte başlıca sanayi kuruluşları  şeker, çimento, un, peynir-tereyağı, halı, meyve 

suyu , beton direk, briket ,otomobil yedek parça, mikronize kalsit-mozaik, su-soda  ve gazoz 

fabrikalarıdır.

 Niğde ili maden bakımından 

oldukça zengin sayılır. Başlıca maden 

rezervleri demir, çinko, kurşun, cıva, 

volfram, bakır, kükürt, gümüş, altın, 

antimon, kaolin ve alçıtaşı olmasına 

karşın  işletilen maden yatakları demir, 

çinko, antimon, kaolin ve alçıtaşıdır. 

Senede yaklaşık 100 bin ton alçıtaşı 

çıkarılmaktadır.

 İnsanların yaşadıkları şehrin 

coğrafi ve beşeri özelliklerini bilmeleri çok 

önemlidir. Şehirdeki ekonomik faaliyetler 

toplumsal hayatı etkilemektedir. Kentin 

ulaşım imkânları, ekonomik faaliyetleri ve 

yerleşme gibi faktörler, şehrin gelişmişlik 

düzeyi hakkında bizlere ipucu vermektedir. 

Kısacası, ekonomik faaliyetlerin şehrin 

gelişimini etkilediğini söyleyebiliriz.
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PATATESE DEĞER KATAN ŞEHİR

 Merhaba, adım Mert. Altıncı sınıf 

öğrencisiyim. Ben de sizler gibi Niğde'de 

yaşıyorum. Bir yıl önce babamın işi 

nedeniyle Niğde'ye taşındık. Daha önceki 

yaşadığım şehir deniz kıyısında, muz 

bahçelerinin sıralandığı bir yerdi. İklimin, 

yeryüzü şekillerinin ve toprak yapısının 

farklı olduğu bu yerde tarım ürünleri daha 

çeşitliydi. Bazı tarım ürünleri yetiştirildiği 

şehirlerle özdeşleşmiştir. Çay deyince akla 

Rize geldiği gibi patates deyince de  

akıllara Niğde gelir.  

 

 Babam ziraat mühendisi olarak 

“Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde 

çalışıyor. Babamın işinden dolayı çok 

sevdiğim patates hakkında yeni ve ilginç 

bilgiler öğrendim. Patates, dünyada mısır, 

çeltik ve buğdaydan sonra en fazla üretimi 

yapılan dördüncü tarım ürünüdür. 

Ülkemizde 168 yılı aşkın bir geçmişi bulunan 

patates ,üretimi, sanayisi, pazarlaması ve 

tüketimi ile başlı başına bir sektör haline 

gelen önemli tarımsal ürünlerinden biridir

 Sofralarımıza  konuk olan patates,  

mutfaklarda kullanılmakla birl ikt e;  

dondurulmuş patates, cips, püre, un ve 

nişasta üretiminde de kullanılan çok önemli 

bir endüstri hammaddesidir. Patatesin 

birçok farklı türü bulunmaktadır. Sarı, 

kırmızı, mavi ve mor patatesler dünyanın 

çeşitli yerlerinde üretilmektedir. Uzun bir 

üretim geçmişine sahip olan bu ürün, 

şehrimiz için ayrı bir öneme sahiptir. Niğde 

Patates Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin 

patatesle ilgili ilk ve tek araştırma 

kurumudur. Bu kurumda 2005'ten beri 

yürütülen çalışmalar neticesinde şu anda 

on farklı türde  yerli ve milli patates çeşidi 

ülke tarımına kazandırılmıştır. Dile kolay on 

çeşit patates! Bunların isimleri şunlardır: 

Nahita, Fatih, Niğde sarısı, Saruhan, 

Leventbey, Muratbey, Nam, Ünlenen, Onaran 

2015, Çağlı… Bu bilgileri öğrendiğimde bir 

hayli şaşırmıştım.  Eminim hepsinin ayrı bir 

lezzeti vardır. 

3278

 İnsan yaşadığı şehri tanıdıkça daha çok seviyor, şehrin değerlerine daha farklı bir 

gözle bakıyor. Bu bakış, insanı şehre yakınlaştırıp insanın şehirle arasındaki bağı güçlü hale 

getiriyor. Bir şehir bir tarım ürününe değer katıyorsa o ürünü her açıdan milletçe desteklemeli 

ve  sahiplenmeliyiz. Şehrimiz ve ülkemiz için çok çalışıp üretken bireyler olmalıyız. 

Kim bilir şehrim Niğde hakkında daha neler öğreneceğim?



Aşağıda yazılı olan tarım ürünlerinden şehrimizde

üretimi yapılanları işaretleyip, kutucuklara yazınız.

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

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

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

Fasulye MuzElma

Pamuk Çay Lahana Yer FıstığıPirinç

Buğday

Şekerpancarı 

İncir Patates Tütün Mısır
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Zanaat ne demektir?

Sanatkâr ve zanaatkâr arasındaki farklar nelerdir?

Niğde'de hangi zanaatlar yapılmaktadır? 

Hazırlık Çalışmaları

 Zanaat, insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, 

öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş demektir. Çoğu zaman sanat ve 

zanaat kavramları birbiriyle karıştırılmaktadır. 

Sanat yapıtının bir başka benzeri yoktur, tektir; zanaat eserinin pek çok benzeri vardır. 

Sanatkâr özgün bir eser ortaya koymaya çalışır; zanaatkâr aynı ürünü birçok kez tekrarlar.

Sanatçı maddi beklentiden uzaktır, zanaatçının maddi beklentisi vardır. 

Sıra sizde:

Bir zanaatkâr olmak ister miydiniz? Neden?

Teknolojinin zanaatlara etkilerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Sanat ve Zanaat Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
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          Günümüzde teknoloji akıllara 

durgunluk verecek bir şekilde değişerek 

ilerliyor. Buna bağlı olarak yaşam biçimleri 

ve tüketim kalıpları da değiştiğinden bu 

mesleklerin pek çoğu yitip gitti. Kalabilenler 

de fabrikasyon olarak devam etmektedir.

 Eski zamanları anlatmaya devam 

edersek; 

 Her sanat erbabı sanatlarının 

ulularından birine bağlanır ve o zâtı, 

öğrendiği sanatın piri olarak kabul ederdi. 

(Günümüzde bu insanlara “mesleğin duayeni” 

deniliyor.) Bunun için pîrlerinin adının 

geçtiği,

          

 Yazılı bir levhayı dükkânlarının 

başköşesine asarlardı. 

 Ticaret yapanlar sabah erkenden 

dükkânlarını açarken, Besmele-i Şerif 

okuyarak dükkânın kapısında durur;

diye dua eder ve ticarethanesinin kilidini 

açardı. Sonra da komşu esnafları 

selamlayarak işlerine başlardı. İlk satıştan 

elde edilen paraya “siftah parası” denilirdi.

DABAKLAR-DEBBAĞLAR (Deri Terbiyecileri) 

 Teknolojinin devreye girmesiyle günümüzde tamamen yok 
olmuş dabaklık sanatı, koyun postunu  işleyerek  kullanılabilir yün ve 
meşin haline getirmek demektir. Bu sanata dabak, tabak, debbağ 
da denir. Bu çalışmaların yapıldığı dükkânlara da debbağhâne 
denirdi.

 Niğde özgün el dokuma halılarıyla dünyaca tanınan bir kent 
olmakla birlikte çancılık, palancılık (semercilik), bıçakçılık ve keçecilik 
bu bölgede hala sürdürülen zanaatlar arasındadır.
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 Çan, genellikle metalden yapılan, 

içindeki bir dille ya da tokmakla kenar 

ucuna vurulduğunda çınlayan içi boş bir 

araç olarak tanımlanıyor. Çanların özel 

güçler taşıdıklarına örneğin; yağmur 

yağdırabildiklerine, fırtına bulutlarını 

dağıt t ıklarına, muska gibi takı l ıp 

hayvanlara ya da taşıtlara takıldıkları, 

b ü y ü  yapmaya v eya  b o zmaya 

yaradıklarına inanılmıştır. Çan, çocukların 

beşiklerinde uyutma ve eğlendirme aracı, 

atların eyerleri ve başlıklarında bir süs 

aracı, koyun ve keçilerin boynunda bir 

haberleşme aracı olarak Türk Kültürü'nde 

yer almıştır. Çan yapımında kullanılan 

aletler; sac makası, çan çekici, dövme taşı, 

dövme halkası, sava (örs) ve perçindir.

 

 İlimiz Bor ilçesinde önceleri yaygın 

olarak yapılan çancılık, son zamanlarda 

artık çok azalmıştır. İlçede çancılık, çan 

yapımının tek ustası olan ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı'nca “Geleneksel El 

Sanatçısı” olarak kayıt altına alınan 'Çan 

Ustası' Ayhan DEMİRÖRS tarafından 

devam et t irilmeye çalışılmakta ve 

günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

 

 

 Niğde yöresinde ahşaptan yapılmış 

ıstarda (halı dokunan tezgâh) dokunan el 

dokuması halılar Maden (Çamardı), Ulukışla, 

Melendiz (Çiftlik ve çevresi), Kemerhisar, 

Bor, Koyunlu yerleşimleri başta olmak üzere 

il genelinde yüzyıllardır üretilmektedir. 

Bundan 10-15 sene öncesine kadar her 

evde 'ıstar' adı verilen halı dokuma 

tezgâhları bulunuyordu ve halıcılık önemli 

bir geçim kaynağıydı. Sındı (makas), kirkit, 

tarak ve bıçak, halı dokumacılığında 

kullanılan araç-gereçlerdir. Yörede 

dokunan halılar taban halısı, somya halısı, 

minder, yastık, namazla (seccade) olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde bitme 

noktasına gelen halıcılık, sadece Bor ilçesine 

bağlı Obruk Köyü'nde her evde bulunan 

tezgâhlarda, geleneksel özelliklerinin 

dışında, sipariş üzerine yapılan el dokuma 

halılarla devam ettirilmekte ve aile 

geçimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca 

Niğde Valiliği bünyesinde oluşturulan 

Halıcılık Birliği, çeşitli köy ve kasabalarda 

kurduğu atölye ve kurslarla il genelinde el 

dokuma halı geleneğini devam ettirmeye 

çalışmaktadır

ÇANCILIK HALICILIK
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 Altını külçe olarak alıp atölyelerinde 

işleyerek şekillendiren meslek erbabıdır. 

Zengin ve kibar kesimlere hitap eden bu 

sanat erbabı halkın alım gücünün az 

olması sebebiyle usta-çırak ilişkisi olarak 

devam eder ve az sayıda olurdu. 

 Mutfaklarda toprak ve bakır kaplar 

kullanıldığı için, bakıcılık işi de pek revaçta 

bir meslekti. Hemen hemen her şehirde, tüm 

bakırcı esnafının bir arada çalıştığı 

“bakırcılar çarşısı” olurdu. Leğen, kazan, 

leğence, tencere, tava, kuşane, tas, maşrapa, 

güğüm ve pek çok mutfak gereci dövme 

bakırdan, elde çevrile çevrile dövülerek 

şekillendirilirdi. İşlerini yaparken özel bir 

tokmakla vurdukları  için bakırcı 

dükkanlarında kulağa hoş gelen ritmik ve 

melodik sürekli vuruş sesleri olurdu. 

 Her türlü büyüklükte bıçak yapan 

ustalardı. Bu zanaatla meşgul olan ustalar 

daha çok Bor ilçesinde çalışırlardı. 

 

 Pencere kafesleri, yük ve binek 

hayvanları olan at, eşek, katırlar için nal, 

pulluk, balta, keser, nacak, orak, tırpan, 

kürek, çekiç, çapa, bel küreği, tırmık, çıkrık v.s. 

gibi tarla, bağ-bahçe işlerinde kullanılan âlet 

ve gereçlerden başka, çan, murç, kapı kilidi, 

kapı tokmağı, kapı çengeli de yapan 

zanaatkârlardı. Demiri kızgın ateşte çevire 

çevire yumuşatarak, örs denilen yine 

demirden bir tabla üstünde büyük çekiçle 

vurarak şekil verirlerdi. Demirciler nefesi 

kuvvetli, kolları güçlü, kendileri yürekli 

kişilerdi. Birinci hünerleri demiri tavında 

dövmekt i. Demircinin hası çeliğe su 

vermesinden belli olurdu.

 

 

DEMİRCİLER

BAKIRCILAR

SARRAFLAR

BIÇAKÇILAR-BİLEYİCİLER
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    Tarafsız ve objektiftir. Bilimsel ve net bilgiler verilir.

Duygusal bir bakış açısı vardır.

Karamsar ve kötümserdir, olumsuz yönlere odaklanır.

İyimser ve olumlu düşünme ile ilgilidir.

Yaratıcılık ve yeni fikir üretme ile ilgilidir.

Mavi serinkanlılığı temsil eder. Özetleyici ve birleştiricidir.

Beyaz Şapka 

Kırmızı  Şapka 

Siyah Şapka 

Sarı Şapka 

Yeşil Şapka 

Mavi Şapka 

RE RNK  ŞAPKALARENK

Teknolojideki gelişimin zanaatlar üzerindeki etkileri nelerdir?                                                                                                                                                    

Arkadaşlarınızla 6 gruba ayrılınız. Her bir grup bir şapka rengi (aşağıdaki 6 renkten) belirlesin. Her 

grup 5 dakika içinde kendi şapka renginin gerektirdiği düşünme şekliyle oluşturduğu fikirleri 

listelesin.  Grubun şapka rengine uygun fikirleri seçtiğiniz grup sözcüsü aracılığıyla sınıfta 

paylaşınız.  Bütün görüşlerden yola çıkarak teknolojinin gelişmesi ve zanaatlar ile ilgili ortak bir 

sonuca varınız.  Olumlu ve olumsuz yönlerini, fayda ve zararlarını çeşitli yönlerden değerlendiriniz.
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  İnsanların dinlenme, eğlenme, görme, tanıma v.b. amaçlarla yaptıkları gezi amaçlı 

faaliyetlere “turizm” denilmektedir. Turizm faaliyeti ise; bir ülkeye veya bir bölgeye turist 

çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü olarak 

adlandırılır. Şehirlerin gelişiminde ve ülke ekonomisine katkısında turizm faaliyetleri önemli bir 

yer tutmaktadır. 

 Şehri kuşatan bazı yapılar vardır ki  âdeta şehirle özdeşleşmişlerdir. Örneğin; Ayasofya, 

Sultanahmet Camii gibi yapılar zaman içerisinde İstanbul'u yansıtan birer simge olmuşlardır. 

Tıpkı şehrimizdeki “Niğde Kalesi ile Gümüşler Manastırı” gibi. 

NİĞDE’ DE TURİZM
(Şehrimizde Turizm)

Hazırlık Çalışmaları

1. Niğde' nin tarihi ve turistlik mekânlarından hangilerini biliyorsunuz?

2.  ehrimizin tan t m  için sizin neler yap labilece inizi arkada lar n zla tart n z. Ş ı ı ı ı ğ ş ı ı ışı ı
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NİĞDE’ NİN TARİHİ YAPILARI

KALE MANASTIR

SU KEMERLERİ MEDRESE

HAVUZ

MEZAR

KONAK

MÜZE

KÜLLİYE

SOKAK

Niğde Kalesi Gümüşler Manastırı

AkmedreseTyana (Kemerhisar) Su Kemerleri

Roma Havuzu Niğde Müzesi

Ulukışla Mehmet Paşa KülliyesiKaratlı Kuş Kayası Kaya Mezarları

Bor Bilginler Konağı Kadıoğlu Sokak / Cullaz Sokak

MESCİT KİLİSE

Eskiciler Mescidi Konaklı Rum Kilisesi

Darü'z Zikr Mescidi

Cullaz Mescidi

Şah Mescidi

Ermeni Kilisesi

Rum Kilisesi

Hançerli Kilisesi

CAMİ TÜRBE

Sungurbey Cami Hüdavend Hatun Türbesi        

Alâeddin Cami

Murat Paşa Cami

Dışarı Cami

Dörtayak Türbesi

Sarı Saltuk Türbesi

Gündoğdu Türbesi

Hanım Cami

Rahmaniye Cami

Kığılı (Pazar) Cami

Sıralı Türbesi

Şah Süleyman Türbesi

Kemal Ümmi Türbesi

Aşağı Kayabaşı Kilise Cami

Yeşil Burç Kilise Cami

Esen Bey Türbesi

Dışarı Cami

Sıralı Cami Kesikbaş Türbesi (Şemsi Tebrizi Türbesi)

3286



 Niğde'nin Kapadokya bölgesinde yer aldığını biliyor muydunuz?

 Kalenin tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, alt duvarlarında Arap Bizans 

çeşnisi var ise de M.Ö. 8. asırda yapılmış olma ihtimali vardır. Kale 1740 yıllarında Sadrazam 

İshak Paşa tarafından onarılmıştır. Günümüzde ise kalenin bulunduğu tepenin etrafı yerel 

yönetimlerin çalışmaları ile yüksek duvarlarla çevrilmiş, kale bölgesi ise park ve mesire alanı haline 

getirilmiştir. Niğde Saat Kulesi Sultan II. Abdulhamit Han  tarafından 1902 yılında yaptırılmıştır. 

NİĞDE KALESİ
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 Manastırın  yer aldığı Gümüşler Kasabasının Orta 

Çağ'daki adı ve tarihi hakkında dönem kaynağı 

bulunmamaktadır. Büyük bir kaya kilisenin içine oyulan 

manastır, Kapadokya bölgesinde bulunan manastırlar 

içerisinde günümüze iyi korunarak gelmiş  en büyük 

manastırlardan birisidir.

GÜMÜŞLER MANASTIRI

 Niğde Sancak Beyi Zeyneddin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre yapının 

mimarları, Üstad Sıddık ve kardeşi Gazi'dir. Cami iki kapılıdır. Caminin doğuya bakan kapısı üzerinde yaz 

aylarında 09.30 – 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, kapının taş maharetli elleriyle işleyen 

ustanın “Taçlı Kadın Başı”nı ortaya çıkartmaktadır. Efsaneye göre usta, âşık olduğu ve hiç evlenemeyeceğini 

bildiği Niğde Sancak beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için kızın figürünü kapı süslemesindeki 

taşa resmetmiştir.

 Anadolu Selçuklularının hüküm sürdüğü dönemde, Selçuklular Anadolu topraklarında hükümranlıklarının 

en parlak devrini yaşamışlardır. I. İzzeddin Keykavus'un ölümünün ardından tahta geçen I. Alâeddin 

Keykubat, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kendi döneminde ihtişamlı bir ülke haline getirmiştir. Bu dönemde 

Anadolu'da cami, kervansaray, medrese, köprü ve hastane gibi birçok eser inşa edilmiştir

. 

ALÂEDDİN CAMİ
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 Derler ki sevgi insanı hayata bağlar, yaşama arzusunu 
kamçılar. Hele o sevgi karşılık beklemeden ola görsün… İşte o zaman 
ölümsüzlüğe giden yolun anahtarını bulmuşunuzdur. Zamanın birinde 
böyle bir sevgi yaşanmış. Rivayet şöyledir: 
 
 Anadolu'nun şirin yörelerinden Niğde, Anadolu Selçuklu 
Devleti'ne bağlı küçük sancaklardan biridir. O dönemde Niğde'de 
sancakbeyi olarak Zeyneddin Beşare görev yapmaktadır. Niğde 
sancakbeyi Selçuklu hükümdarı 1. Alâeddin Keykubat adına 1223 
yılında, Niğde Kalesinin bulunduğu tepeye (şimdiki adıyla Alâeddin 
tepesi) bir cami yapılması için emir verir. Yapının mimarları olarak 
Sıddık ve Gazi adında iki kardeş görevlendirilir. Cami yapımı için 
gerekli hazırlıklar başlar. 

  Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, mimar kardeşler 
çalışanlarla birlikte sabahın erken saatlerinde işe koyulur. Ekip 
içerisinde genç bir taş ustası da vardır. İşinin ehli olan usta, diğer 
arkadaşlarıyla beraber özveriyle çalışır. Böylece hummalı bir çalışma 
başlamış olur. Günler geçtikçe caminin dış cephesi şekillenir. 

 Niğde sancak beyi, inşası devam eden camiyi görmek üzere 
ziyaret eder. Bey'in ziyaretine kızı da eşlik eder. Bey, mimar 
kardeşlerden yapım 
hakkında gerekli bilgileri alır. O sırada usta Bey'in kızını görür. Kız 
usta ile göz göze gelir. Taş ustasının kalbi hızlı hızlı atmaya başlar. 
Yüzü kızaran usta bakışlarını başka yöne çevirir ve işine devam eder. 
Kızın gözleri, maharetli elleriyle taşı şekillendirmeye çalışan ustanın 
aklında kalır. Yaptığı ağır iş hafifler, yüzüne birden tatlı bir tebessüm 
çöker.
Aradan aylar geçer. Genç taş ustası Bey'in kızını aklından bir türlü 
atamaz. Sevdalanmıştır bir kere  ama gel gör ki sevgisini dile 
getiremez. Bir yolunu bulup haykırmak ister o masum sevgisini. 

 Aylar sonra caminin yapımı büyük ölçüde biter. Caminin, 
doğusuna ve kuzeyine iki giriş kapısı yapılacaktır. Taş ustası kararını 
verir. Aşkını, sevgisini dile getirip ölümsüzleştirmeyi kafasına koyar. 
İmkânsız aşkını kalbine, sevdiğinin yüzünü ise taşlara kazıyacaktır. 
Caminin doğu  kapısının üzerine kızın silüetini ince bir ustalıkla işler. 
Sabahın erken saatlerinde güneş ışıklarının kapıya vurmadığı yerde 
gölge halinde taş ustasının ölümsüzleşen sevgisi dile gelir. Böyle bir 
sevginin yüceliğine ve temizliğine güneş her sabah tanıklık eder.
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 Niğde'de ilk müzecilik faaliyetleri 

1939 yılında Akmedrese'de başlamıştır. 

Medrese, 1957 yılında Niğde Müzesi'nin 

kurulmasıyla onarılmış, teşhir-tanzimi 

yapılarak ziyarete açılmıştır. 1977 yılında 

yeni binasına taşınan müzenin 20 Kasım 

1982 yılında da ilk teşhir tanzimi 

yapılmıştır. Bu durum 16 Şubat 1999 

tarihine kadar sürmüştür. Müzedeki, 

onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra, 20 Kasım 

2001 tarihinde, yeniden hizmete 

sunulmuştur.

 Niğde Müzesi, 2003 Yılında 

Avrupa'da “Yılın Müzesi” kategorisinde 

ödüle aday gösterilmiştir. Almanya ve 

Fransa ülkelerinden gelen komite 

üyelerinin onayından geçmesine rağmen 

ödül almayı başaramamıştır. Müzede 

sergilenen eserlerin büyük bir kısmı, 

bölgede yapılan kazılarda elde edilen 

eserlerden oluşmaktadır.
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 Kapısı üzerindeki inşa kitabesine 

göre, H.812 (M.1409-1410) yıllarında 

yapılmıştır. Bazı onarımlarla günümüze 

gelen medrese orijinal durumunu 

muhafaza etmektedir. Yapı I. Dünya 

Savaşı sıralarında nalbant hane olarak 

kullanılmış 60 öğrencisi ile medrese 

fonksiyonunu sürdürmüş, 1936 yılından 

itibaren çevrede bulunan tarihi eserler 

medresede toplanarak 1939-1950 yılları 

arasında ise II. Dünya Savaşı 

tehlikesine karşı İstanbul Arkeoloji 

Müzesi' nin deposu olarak hizmet vermiş, 

1950-1957 yılları arası Niğde Müzesi 

deposu, 1957-1977 yılları arası Niğde 

Müze Müdürlüğü olarak hizmet vermişti. 



ÇİFTEHAN KAPLICASI ve NARLIGÖL SICAK SU KAYNAĞI

 Ülkemizin hemen her yöresinde sıcak su kaynaklarına ve doğal mineralli sulara 

rastlanılmaktadır. Binlerce yıldır kullanılagelen bu su kaynaklarıdan, günümüzde de sağlık 

amaçlı olarak yararlanılmaya devam edilmektedir. Niğde il sınırları içerisinde yer alan iki 

kaplıca, iki içmece ve tespit edilmiş olan doğal mineralli altı su kuyusu bulunmaktadır. Çiftehan 

kaplıcası ve Narlıgöl sıcak su kaynağı sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahiptir.

ÇİFTEHAN KAPLICASI
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ETKİNLİK

Aşağıda verilen şehrimizdeki turistik mekânları ilgili oldukları turizm alanları ile eşleştiriniz.

MEKÂN ALAN

Gümüşler Manastırı

Demirkazık

Aladağlar Milli Parkı

Çiftehan Kaplıcaları

Niğde Kalesi

Sağlık ve Termal Turizmi

Kültür Turizmi

İnanç Turizmi

Doğa Turizmi

Dağcılık

A

B

C

D

E

 
 Dağcılık ve kış turizmi açısından Niğde önemli bir merkezdir. OrtaToroslarda yer alan  
Aladağlar, Bolkar dağları, dağcılık, trekking (doğa yürüyüşü) ve kış sporları açısından büyük önem 
taşımaktadır. Millî park statüsünde olan Aladağlarda dört yükselti grubu bulunmaktadır. Demirkazık 
3756 metredir. Kızılkaya 3725 metredir. Kaldı grubunda Kaldı Dağı'nın en yüksek tepesi 3688 metredir. 
Torasan grubunda Vayvay Dağı'nın en yüksek tepesi ise 3565 metredir.

 Niğde'nin turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen, maalesef hak ettiği tanıtıma 
ulaşamamıştır. Özellikle şehrin tarihi, dini, sağlık ve dağcılık potansiyeli gelişime açık turizm alanları 
olarak görülebilir. 10.000 yıllık geçmişe sahip olan şehrimiz tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini 
beklemektedir.  

R MA İLL LĞ İ PA AD RA KIL
A
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AKMEDRESE

SAAT KULESİ
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 Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden 

bir yere gidiş geliş eylemine ulaşım denir. Ulaşımın 

temel amacı; insanın üretmiş olduğu bilgi, mal ve 

hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. 

Köy ve kasabalarımızda yetiştirilen meyveler, 

Aladağların maden ocaklarından çıkartılan kalsit, 

Koyunlu halı fabrikalarında üretilen halılar çeşitli 

ulaşım yollarını kullanarak ülkemizin ve dünyanın 

birçok değişik noktasına ulaşmaktadır. Geçmişten 

bugüne ulaşımın  amacı aynı kalmış ancak ulaşım 

araçları değişmiştir. 

Yüzyıl öncesinde kervanlarla yapılan ulaşım, bugün 

demiryolları, karayolları, havayolları ve denizyolları 

ile çeşitlenmiştir.  Ulaşım imkânları geliştikçe 

yaşanılan yerin de kalkınması ve gelişmişliği 

artmıştır. Ulaşım araçları sadece mal ve ürün 

taşımakla sınırlı değildir. İnsanların da güvenli bir 

şekilde seyahat etmesini sağlamak tarih boyunca 

olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır.  

Nasıl ki günümüzde dinlenme tesisleri,  moteller 

varsa geçmişte bu işlevin yerine getiren hanlar, 

kervansaraylar vardı 

Yurt dışından sipariş verdiğiniz bir ürün

hangi ulaşım yollarını kullanarak sizin  elinize  geçmiş olabilir?

Tartışınız!!!IYARASNAVREK AŞAP TE
M

HE
M Z

Ü
K

Ö
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 Ülkemiz coğrafi konum nedeni ile 

asırlar önce Doğu-Batı arasında, bir köprü 

görevi gören İpek Yolunun en önemli kavşak 

noktalarından biri olmuştur. Geçmişten 

günümüze 10 bin yıllık kesintisiz bir yerleşim 

merkezi olan Niğde, Anadolu tarihinde en 

eski antik yol olarak bilinen Kral yolunun da 

güzergahında bulunmaktadır.  Selçuklu 

Devleti, Anadolu'daki ticari faaliyetleri canlı 

tutmak, güvenliği sağlamak amacı ile 

önlemler almışlar ve bu yollar üzerinde 

hanlar inşa etmişlerdir. Kervan yolu 

güzergâhında olan Niğde'de geçmiş 

dönemlerden günümüze ulaşan birçok han, 

bedesten ve kervansaray vardır. Bu 

güzergahtaki en önemli han Niğde şehir 

merkezinde bulunan Saruhandır. 

          İlimizde bulunan diğer hanlar 

ise,  Altunhisar ilçe sınırları içerisinde 

bulunan Sıraçakıl Han, Ulukışla ilçesi 

Yeniyıldız köyünde bulunan Kamereddin Han,  

Çukurova'ya giden yol üzerinde Keleten Han,  

ve Bor ilçesinde Bor hanı vardır. Hanlar yol 

güven l iğ i ,  u laş ım ın daha sağl ık l ı 

yürütülmesinde son derece önemlidir. Yolun 

geçtiği yer ile ticaretin geçtiği yol geçmişte 

daima kesişmiştir ve birbirlerini geliştirerek 

büyümüşlerdir.Bedesten ve kervansaraylar 

ise yollar üzerinde ticaretin merkezleridir. 

Niğde merkezdeki Sungurbey Camii'nin 

yanında yer alan bedesten; arasta şeklinde 

inşa edilmişt ir. Türkiyenin en uzun  

bedestenidir. Türk bedesten mimarisinin en 

önemlilerindendir. Öküz Mehmet paşa 

karikatürü kullanılacak        Ülkemizde 

en büyük kervansaray olarak bilinen 

Sadrazam Mehmet Paşa Kervansarayı  ise 

Ulukışla'dadır.    Bu külliyeyi, kervan 

yolcularının yanı sıra Osmanlı Devleti 

zamanında sefere çıkan askerlerin de kışla 

olarak kullandığı bildirilmektedir. 1619'da 

yapılan külliyenin bir özelliği de büyük Türk 

şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları 

şiirinin esin kaynağı olmasıdır.

ÖKÜZ MEHMET PAŞA KERVANSARAYI

K
IS

A
 B

İL
G
İ

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde

önemli ticaret yollarını, dar geçiş alanlarını koruyan

askeri birliklere verilen isim.

Derbent Muhafızları
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 Uluslararası ticarette söz sahibi 

olabilmek için  nelere ihtiyacımız vardır. 

Tartışınız?

 Günümüzde ürettiğimiz ürünlerin 

miktarı artmış ve taşıma imkânları 

gelişmiştir. Eskiden yüzlerce devenin 

taşıyacağı yükü günümüzde bir tren , 

çok daha kısa bir sürede ve daha hızlı 

taşıyabilmektedir. Trenler eskiden 

kömürle çalışırlardı. Günümüzde ise 

çoğunluğu elektrikle ve az bir kısmı ise 

dizel yakıtla çalışmaktadır.  Diğer 

ulaşım türlerine göre ekonomik ve hızlı 

ulaşımı bir arada sunabiliyorlar. 

Elektrikli trenler aynı zamanda en 

çevreci ulaşım araçlarıdır. Büyük 

miktardaki yükleri taşıması, yolcu 

taşıyabilmesi, kaza yapma ihtimalinin 

düşük olması, uzun yıllar kullanılabiliyor 

olması, yerli üretim yapılabilmesi gibi 

etkenler ülke ekonomisine dolaylı 

yoldan çok fazla katkı sağlamaktadır. 

 N iğde dem i ryo l u u laş ım 

imkân la r ı n ı n gel i şm i ş  o l duğu 

şehirlerden bir tanesidir.   2019 yılının  

ilk 6 aylık verilerine göre ilimizden 

ayda ortalama 27 yük treni seferi 

d ü z e n l e nm i ş t i r .  N i ğd e  kal s i t 

fabr ikalar ından ç ıkan ürünler 

İskenderun limanına gönderilmektedir. 

Bir yük treni yaklaşık olarak 1350 

(binüçyüzelli) ton yük taşımaktadır. 

Ortalama bir tırın 25 ton yük taşıdığını 

düşünürsek  54 tırın yaptığı işi 1 yük 

treni tek seferde yapabilmektedir. Kötü 

hava koşullarından etkilenmeyen tek 

taşımacılıktır.

DEMİRDEN YOLLAR

Türkiye demiryollarında taşınan yük miktarını ve yolcu sayılarını AB  üye ülkeriyle  karşılaştıranız?

Elde ettiğiniz verileri sınıfta tartışınız.

Sıra sizde:
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Gidemediğin yer senin değildir. (Halil Rifat Paşa (1827-1901) Osmanlı sadrazamı).

 Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında 

yaptığı bir konuşmada, yeni kurulan 

Cumhuriyetin iş programındaki öncelikli 

maddenin, ülke yollarının hızla çağın ve en 

son gelişmelerin gerektirdiği durumda 

olması zorunluluğundan söz eder ve; “Bu 

başarıldığında, ülkede hüküm süren 

yoksulluk ve sefalete çare bulunmuş 

olacaktır” der. Bir başka söylevinde ise; “Her 

gittiğim yerde köylüler benden iki şey istedi: 

Yol ve Okul” diyerek yolun yurt 

kalkınmasındaki önemini vurgular. Atatürk 5 

Şubat 1934 tarihinde Niğdeye bir ziyarette 

bulunur. 

 Ü lkemiz in coğraf i konumuna 

bakıldığında ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarının birbirine yaklaştığı noktadadır. 

Doğal bir köprü olan ülkemiz Asya, Avrupa, 

Orta Asya ülkeleri, Kafkas Cumhuriyetleri ile 

Karadeniz ve hatta Pasifik ülkelerini 

b i r b i r i n e bağ layan Avrupa-Asya 

Uluslararası Ulaştırma ağlarının merkezinde 

bulunmaktadır. Niğde'nin Ulukışla ilçesinden 

uluslar arası karayolu geçmektedir. 

https://ww
w.youtube

.com/wat
ch?reload

=9&v=
n0II9e5rU

7Y
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Hikâyeyi Tamamlayalım

 Ahmet, genç bir girişimci olarak meyve ticareti yapmaya karar vermişti. Darboğaz 

kasabasında yetişen kirazları yurt dışına satmak için araştırmalar yapıyordu. İnternette 

geçen bir haber dikkatini çekmişti. Demir ipek yolu ile Avrupa' dan Çin' e kadar kesintisiz bir 

demiryolu birbirine bağlanacak ve Türkiye' den de bu yol geçecekti. Hatta Ulukışla 

kasabasından gecen demiryolunun transit demiryoluna bağlantısı bile vardı. Ahmet' i bir 

heyecan kaplamıştı. Hemen uluslararası ticaretle ilgili araştırma yapmaya başladı…
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P M A D E N S D F G B N R İ T H A L A T

T H B A H A S A N A Y İ C Z T N Ü M R K

K A P A D H E V R S T T R A N S İ T L M

T E R A C İ T I S A R A R A L S U L U A

P Ğ N K A P A D O K Y A Y L M K A T U N

K K H C T M İ L L İ H V N V S A İ Ş Ş A

Ç A L B A G I U T İ C A R E T L U K I S

S P F R E S K Y D M L N R D E E S Z T T

J L Y D P A F F M Z V M U I K O O Ş A I

E I G T A R I M T A N U T E O S Y R N R

U C T H I K Y A R N D N O O N G A M A A

T A E S A Y I Ç S A I O K L O H R A S V

E Z Ü M A R M B A A Ğ K G A M Ş A T L T

L R A C I L P A K T I İ S T İ K S Ü E U

A S D F G H J K L Ş İ F S H G A N R Ş R

K O Ç Y T E Ü L İ S R A L P A H A B K İ

İ H R A C A T F G B S R C A O A V E Y Z

R T L I L G D E F R M Ğ D R U J R A U M

N K N E T S E D E B E O Ş K T K E N A H

A T R E K K İ N G Y N C H A H K K İ K İ

KELİME AVI

SANAYİ

EKONOMİ

BEDESTEN

ULUSLARARASI TİCARET

COĞRAFİ KONUM

FRESK

ELSANATI

İHRACAT

İTHALAT

KAPLICA

KERVANSARAY

MADEN

MANASTIR MİLLİ 

MÜZE

TARIMTİCARET

TRANSİT

TREKKİNG

TURİZM

ZANAAT

SİLÜET

KALE

KAPADOKYA

TÜRBE

HAN

PARK
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2. İlimiz Bor ilçesine bağlı su kemerleri ile ünlü olan 

Kemerhisar kasabasının Roma dönemindeki adı 

nedir?

4. Türkiye'nin en önemli dağcılık ve trekking (dağ 

yürüyüşü) merkezi durumundaki ilçemiz hangisidir?

8. Alaeddin Cami'nde yaz aylarında 9.30-11.00 

saatleri arasında Doğudaki kapının üzerindeki 

gölgenin şekli neye benzemektedi

11. Koyun postunu işleyerek, kullanılabilir yün ve 

meşin haline getirme sanatına ne denir?

SOLDAN SAĞA

1. Altını külçe olarak alıp atölyelerinde işleyerek 

şekillendiren meslek erbabına ne ad verilir?

3. Niğde Kalesinin güney-doğu köşesindeki burcun 

üstünde yer alan “Niğde Saat Kulesi” kim 

tarafından yaptırılmıştır?

5. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini 

karşılamak için yapılan, deneyim, beceri ve ustalık 

gerektiren iş.

6. Bir çeşit hayvan elbisesi diyebileceğimiz palanı 

yapan ustalara ne ad verilir?

7. Roma dönemine ait roma havuzu diye bilinen 

havuz Bor ilçesinin hangi yerleşim yerindedir?

9. Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp 

satıldığı kapalı çarşıya ne ad verilir?

10. Genellikle metalden yapılan, içindeki bir dille ya 

da tokmakla kenar ucuna vurulduğunda çınlayan 

içi boş araç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1

2

3

4

6

8

9

7

5

10

11

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR ÇENGEL BULMACA

100



101



NİĞDE ve ULAŞIM
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Ünite
5 ŞEHRİMDE BEN

Medrese Kültür

Müze Kütüphane Etnoğrafya

Kavramları Tanıyorum

103



Ünite
5 ŞEHRİMDE BEN
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Hazırlanalım 

1- Hangi kültürel etkinliklere katılmaktasınız? Neden?

2- Niğde Arkeoloji Müzesini ziyaret ettiniz mi? Ziyaret ettiyseniz kazanımlarınızı 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Şehrin Kültür Mekânları?

 Tarihe şahitlik eden Niğde, sahip olduğu kültürel dokusunu farklı kanallarla anlatır. Kimi 

zaman bir caminin mihrabı, minberi;  kimi zaman taç kapısı ile kimi zaman ise medreseleri ile... 

Anlatmak onun işidir. Sahip olduğu zenginliği sunar meraklısına. Merak duygusu insanı diri 

tutmaya, araştırmaya sevk eder. İçinde yaşadığımız kadim şehir Niğde, anlatır da anlatır 

kendini. Müzeleri, kütüphaneleri, birbirinden renkli festivalleri, sanat galerileri, bilim sanat 

merkezleri ile anlatır” durur kendini. 

 Her medeniyet merkezi, geçmişten geleceğe akan bir nehir gibidir. Şehrin tarihine 

şahitlik eden mekânlar denince ilk akla gelen şüphesiz müzeler olur. Çünkü müzeler içinde 

barındırdıkları tarihi eserlerle geçmişe dair birçok bilgi verir. Geçmişin gizemli dünyasına açılan 

kapılardır hükmünde olan müzeler, sadece gözlem ve inceleme mekânı değil bir eğitim kurumu 

olarak da düşünülmelidir. Niğde Arkeoloji Müzesi de bu bağlamda şehrimizin 

sakinlerine ve özellikle öğrencilere hizmet vermektedir.

 Şehrimizin bize sunduğu imkânları yakından tanımaya ne dersiniz?

NİĞDE
MÜZESİ
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 Şehir merkezinde yer alan kent 

müzesi 1939 yılından bu yana kapılarını 

misafirlerine açmaktadır. İlk hizmet binası 

olarak da bugün Akmedrese olarak 

bildiğimiz tarihî binayı kullanmıştır. Müzenin 

teşhir salonlarında insan yaşamının tarih 

öncesi çağlardan günümüze kadar kesintisiz 

devam ett iğini görebilmekteyiz. Orta 

Anadolu'nun gözde müzeleri içerisinde yer 

alan Niğde Arkeoloji Müzesi, 2003 yılında 

Kültür Bakanlığı tarafından Avrupa'da yılın 

müzesine aday gösterilmiştir. Altı salondan 

oluşan kent müzesinde birbirinden değerli 

eserler sergilenmektedir. Bunlardan “Sarışın 

Rahibe” olarak bilinen yaklaşık bin yıllık 

mumya oldukça ilgi çekmektedir.

 Müze denilince 2017 yılında 

tarihi Niğde Lisesinin (Bugünkü adıyla 

A t a t ü r k  Anado l u  L i s e s i n i n ) 

bünyesinde açılan “İl Eğit im Tarihi 

Müzesinden de bahsetmekte fayda var. Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğünce “81 İle 81 Müze” projesi 

kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi çatısı 

altında eğitim materyallerinden oluşan bir 

müze açılmıştır. İlimizdeki tarihi okullardan 

toplanan eğit im-öğret im materyalleri 

ziyaretçilerine eğit im tarihi hakkında 

doyurucu örnekler sunmaktadır. 
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 Bir şehri tanımak o şehrin geçmişini, 

hafızasını hepsinden önemlisi sosyal ve 

kültürel dokusunu ortaya koymakla 

mümkündür. Şehre ait önemli kültürel 

mekânlar denildiğinde kütüphaneler başı 

çeker. Teknolojinin hızla gelişmesi, 

internetten bilgi araştırılması her ne kadar 

yaygınsa da kütüphanelerin yeri bizler için 

tartışılmazdır. Hiçbir araç kitap kokusunun 

bize verdiği mutluluğu veremez. Eleştirel 

düşünce ve yorumlama kabiliyeti kitaplar 

marifet iyle elde edilebilir. Kitaplar 

sayesinde insanoğlu olup biteni anlamaya, 

dünyadaki var oluşunu anlamlandırmaya 

çalışır. 

 Bugün Niğde'de on altı halk 

k ü t ü p hane s i  b u l u nmak t ad ı r .  B u 

kütüphanelerin ilki kabul edilen kütüphane 

yüz yıllar önce şehrimizde valilik yapmış 

Sungur Ağa, tarafından açılmıştır. Moğol 

İlhanlı devletinin Niğde Valisi Sungur 

Ağa'nın hatırasını yaşatmak adına, şehir 

merkezindeki kütüphaneye “Sungurbey İl 

Halk Kütüphanesi” adı verilmişt ir . 

Sungurbey İl Halk Kütüphanesi 1925 

yılında faaliyete girmiştir.  Yediden 

yetmişe tüm halka açık olan kütüphane 

farklı etkinliklerle de öğrencilere hizmet 

vermektedir. 

SUNGURBEY İL HALK KÜTÜPHANESİ

KÜTÜPHANELER
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 Zamanı verimli şekilde kullanmaya imkân sağlayan kütüphane, aynı zamanda ihtiyaç 

duyulan bilgilere cevap verebilecek zenginliktedir. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin 

sosyalleşmesi amaçlanmaktadır. “Masal okuma, hikâye tamamlama, zekâ oyunları, sergiler, 

origami, sokak oyunları” gibi eğitsel çalışmalar da kütüphane hizmetleri arasında yer 

almaktadır. 

 Sabiha ahenk Kütüphanesi ise Ni de Ömer Halisdemir Üniversitesi çat s  alt nda 2016 Ş ğ ı ı ı

y l ndan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayn  anda 750 ki iye hitap edecek ı ı ı ş

kapasitededir. Tüm üniversite ve personelinin hizmetinde olan kütüphane içerisinde kafeterya, 

tek ve grup çal ma odalar  bulunmaktad r. nternet eri imi sa layan kütüphane modern bir ış ı ı İ ş ğ

bina içerisinde yer al p geni  okuma ve konferans salonlar  ile dikkat çeker. Mültimedya ve ı ş ı

sergi salonlar  da kütüphanenin sundu u hizmetler kapsam ndad r. ı ğ ı ı

 Türkiye'de hemen hemen her ilde 

faal iyet yürüt en Bi l im ve Sanat 

Merkezlerinin kısa adı Bilsem'dir. Niğde'de 

yer alan “Akşemseddin Bilim ve Sanat 

Merkezi”  öğrencilerini ilkokulda yapılan 

sınavla belirlemektedir. İlk ve ortaöğretime 

devam eden özel yetenekli öğrenciler 

uzmanlar tarafından özel bir eğitime tabi 

tutulur. Bireysel yetenekleri en üst düzeyde 

geliştirmeyi amaçlayan kurum, seviyeye 

uygun beceri atölyelerinde destek eğitimi 

vermektedir. Bire bir çalışma anlayışı 

yanında,  sekiz kişiye kadar ulaşan grupla 

da çalışma imkânı sunulmaktadır. Kurum 

bünyesinde Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal 

Bilgiler, Matematik, Teknoloji Tasarım, 

Bilgisayar, Resim, Müzik, Akıl Oyunları, 

Rehberlik ve Düşünce Eğitimi Salonları ile 

Resim Atölyeleri yer almaktadır. 2012 yılında 

kurulan Akşemseddin Bilim ve Sanat 

Merkezi ulusal ve uluslararası projelerle 

adını duyurmuş eğitim kurumu olarak öne 

çıkar.

Bilim ve Sanat Merkezleri
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 Bor ilçesinde iş adamı Onur Ekemen 

ve eşi Esin Ekemen tarafından yaptırılan 

Onur Ekemen Ortaokulu bünyesinde aynı 

adla anılan bilim ve sanat merkezi de 

bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezine 

öğrenciler bakanlıkça belirlenen tanılama 

takvimi çerçevesinde alınmaktadır. Resim, 

müzik veya zihinsel yetenek alanında ön 

plana çıkan öğrenciler bu merkezden 

yararlanmaktadır. Farklı materyallerin 

bulunduğu Onur Ekemen Bilim ve Sanat 

Merkez i  20 1 6 y ı l ı ndan bu yana 

ziyaretçilerine birbirinden ilginç tecrübeler 

sunmaktadır.  

ETKİNLİK

Niğde Arkeoloji Müzesi Sungurbey İl Halk Kütüphanesi Akşemseddin
Bilim ve Sanat Merkezi
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Yukarıda Niğde'ye ait üç kültürel mekân verilmiştir.
Adı geçen kültürel mekânların özelliklerini alt bölümde yer alan kutucuklara yazınız.
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   Bahçede gür gümrah bir alıç ağacı 

var. Çocuk o ağacın üst dallarına çıktı. 

Niğde Kalesini şimdi daha iyi görüyor. 

 Kırbağlarının mor sümbülü meşhur. 

Çayır çimen içinde sarı papatyalar, mor 

sümbüller… Çocuklar mor sümbüllere, 

sarıpapatyalara doğru koşuyorlar.  

Akşama dek yorulmak nedir bilmeden 

oynuyorlar.

   Çerçi Bekir'in uzaktan sesi duyuluyor. 

Demir, bakır ve yün karşılığında çekirdek, 

leblebi, keçiboynuzu veren gül yüzlü adam… 

Küçük tahta arabaya ne çok şey sığdırmış. 

Çocuklar, bu alışveriş karşıl ığında 

kazandıklarına bakıp bakıp seviniyorlar. El 

emeği ve alın teriyle çalışıp kazanmayı iyice 

öğrendiler. Çocuklar avuçlarındaki yemişleri 

ceplerine doldurup oyun alanına doğru 

yürüdüler.

   Çerçi Bekir güne iyi başladım diye 

sevindi. Uçuşan kuşlara göz ucuyla bakıp 

alnındaki teri sildi ve şapkasını düzeltti. 

Çerçi Bekir'in dilinde bir türkü: 

“Yine yeşillendi Niğde bağları 

  Bize mesken oldu gurbet elleri”

Bizim Mahallenin Halleri
NİĞDE İÇİNDE BİR GEZİNTİ

1. Yaşadığınız şehir Niğde hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi belirtiniz.

2. Niğde denilince aklınıza gelen tarihi mekânlar nelerdir? Tartışınız.

Hazırlanalım 

110



 Kimseye küs değil Mustafa, kırgın değil, düşman değil. Kendisi ile barışık; insanlar ile 

barışık. Ayak topu oynayan çocukları seyrediyor. İri vücudu oturduğu yerde arada bir 

sallanıyor. Kumral saçları ışığını kaybetmiş ve dağınık. Yüzünde toz ile karışık ter izi. Gülüyor 

Mustafa, gülüyor. Kimse aldırmıyor ona. İşte buna dayanamaz Mustafa. Bir gök gürültüsü gibi 

ayak topu oynayan çocukların arasına ansızın dalıyor. Şimdi bir kaçışma, bir şamata... Hiç 

bitmeyecek gibi bu kargaşa ama Mustafa yoruluyor. Bir taşa oturup derin derin nefesleniyor. 

Çocuklar etrafında toplanıyorlar. Kuşlar o yöne kanat çırpıyor. Mustafa sürekli yere bakıyor. 

Aralarında derin bir sessizlik... 

   Öğle ezanı okunuyor. İhtiyar baba çatal kapıyı usulca açıp mahalle camisine doğru 

yürüyor. Rengi soluk ceketi yaz kış hep sırtında durur. “Çocuklar gibi olmak” ne güzel der, onlara 

hep imrenir. Gelecek günler ne getirir ne götürür bilinmez. Dertler, kaygılar çoğalır. Elinde tespih, 

dilinde dua…  

   Bu mahallede Akbaş namında bir genç var. Futbolda üzerine yok. Rüzgâr gibi esiyor. 

Tutana aşk olsun. Toprak sahada yıldız oyuncu, mahalle takımının kaptanı Akbaş. 
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Bize Mesken oldu Niğde Bağları...
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NİĞDE’ NİN MEKANLARI

 O yıllarda Niğde kalesinde bir çay 

bahçesi vardı. Havuz etrafında sıralanmış 

masalar. Salkım söğütler altında serinlik 

hüküm sürüyor. Çocuklar ve gençler ile dolu 

cıvıl cıvıl bir ortam. Sıcak günlerde güzel, 

özge bir diyar Niğde Kalesi. Serin esinti 

burada hiç kesilmez. Bakın, şu gördüğünüz 

güzel yapı Alâeddin Camii. Taş işlemeli kapısı 

meşhurdur. Sabah saatlerinde o kapıda ışık-

gölge sayesinde bir gelin başı görünür. 

Nasıl da mahirmiş usta! Alâeddin Camiîne 

komşu bir camii daha var kalede. Adı 

Rahmaniye Camii. Selçuklular karşısında 

sesini yükseltmeyen Osmanlı eseri şirin bir 

camii bu. Düşünen, inşa eden iyi insanlara 

rahmet olsun. Şu topraklar üzerinden kimler 

geldi, kimler geçti? Karşı dağlara, karlı 

yamaçlara bakıp tefekkür etmenin 

zamanıdır şimdi. İşte geldik gidiyoruz.
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NİĞDE ve BOR HALK PAZARLARLARI
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 Geniş merdivenlerden aşağıya doğru 

iniyoruz. “Haydi, pazar yerine gidelim.” Burası 

Perşembe Pazarı diye bilinir. “Geçti Bor'un 

pazarı, sür eşeğini Niğde'ye” sözüne konu olan 

pazar yeri. Sözün bir yerinde Bor, bir yerinde 

Niğde var. Bu meşhur sözün hikâyesi şöyledir: 

Bor'un bir köyünde yaşayan bir âdemoğlu 

pazar alışverişi için hazırlığını yapar ve seher 

vakti yola çıkar. Az gider uz gider; bir ağaç 

gölgesi görür. Oturup dinlenmek ister. Lakin 

yorgunluktan olsa gerek uyuyakalır. 

Etrafında 'nereden gelip 

nereye gidiyorsun' diyecek 

birisi de yok. Bir müddet 

sonra uyanır uyanmasına 

ama vakit de epey geçmiştir. 

Ah vah eder hemen yola 

koyulur. Bor pazarına gelir ama pazar yeri 

dağılmış. Yükünü toplayan gitmiş. Hemen 

orada gezinen kişiye sorar “Kardeş bugün 

Bor'un pazarı idi. Hani nerede, dağılmış millet, 

bu tenhalık niye?” Şaşkın, çaresiz ve ne 

yapacağını bilmez bir haldedir. O kişi hemen 

cevap verir: “Ağam, Bor'un pazarı bu vakte 

kalmaz. Sen çok geciktin yahu... 

“Geçti Bor'un
 pazarı, sür

 eşeğini Niğ
de'ye.”
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Perşembe Pazarının üst 

tarafında uzayıp giden bir 

bedesten var. Yürüye 

yürüye yol mu aşınır! 

Devam öyleyse. Şu karşı 

uçta görünen büyük yapı 

Sungur Bey Camii. 

Niğde'nin tarihî kökleri 

burada saklı. Sungur Bey, 

Niğde'nin ilk valisi olarak 

biliniyor. Niğde' yi imar 

etmiş, inşa etmiş ve çok 

dua almış. İçeri girince 

bir ferahlık hissediyoruz. 

Taşı işleye işleye nasıl da 

lâtif kılmış atalarımız. Bizi 

güzel eyleyen düşüncenin 

güzel eseri… Bir yangın 

sonrasında onarılan yapı 

günümüzde yeniden ve 

aslına uygun olarak 

restore edilmektedir.
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 Gümüşler, Bahçeli, Kemerhisar, Sazlıca, Hacıbeyli, 

Dündarlı, Fertek ve şimdi ismini sayamayacağım diğer köy 

ve kasabalarımız yıllarca hep elma ile anılmıştır. Güzün 

elma yüklü dallar kırılacak gibi sarkardı. Ağaçtaki o ağır 

yükü kovalara aktarıp aşağıya indirirdik. Dallar yavaş 

yavaş doğrulmaya başlardı. Ağaç adeta bir nefes alırdı. Ve 

sandıklar doldukça mutluydu iri elma yanaklı bahçe sahibi. 
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   Ova köylerinde, kasabalarında patates ekimi aldı yürüdü. Bereketli dönemler yaşandı. 

Gün geldi kazandı çiftçi gün geldi kazanamadı. Yaz tatilinde Misli Ovası benim için ayrı bir şenlik 

idi. Patates tarlasında, çamura bata çıka sulama borularını değiştirdiğimiz o günler… Sarı 

sıcağın altında uzayıp giden bir tarlada çapa yapar ayrık otlarını temizlerdik. Yorgunluktan 

sonra içilen çayı hiç unutmadım. 

   Şimdi balıkçı esnafının olduğu yerde seksenli yıllarda bir kitapçı vardı. Orta boyda, ak 

sakallı, gözlüklü bir amca işletirdi o dükkânı. Pazara her gelişimizde annemin elinden tutup zorla 

o kitapçı dükkânına getirirdim. Annem “paramız yok” dese de dinlemezdim. Söz dinlemez bir 

evlat, çarşı ortasında sızlanıp duruyor. Annem artık dayanamazdı o çekişmeye ve kitap almayı 

kabul ederdi. Ne hoş kokardı o kitapçı dükkânı. İlk kitaplarımın bir kısmını oradan almıştım. 

Şimdi o güzel dükkânın yerinde yeller esiyor. Canım kitapçı dükkânları hayatımızdan, 

şehrimizden çekildi. Şimdilerde oyuncak satıyorlar, kırtasiye ürünü satıyorlar ama kitaplar yok. 

Şehri güzelleştiren ve anlamlı kılan kitapçı dükkânlarını şimdilerde daha çok arar olduk. 
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 Çarşı dediğin keşifler yurdu. 

Hele çocuklar, gençler için bulunmaz 

bir şenlik. Çarşıya yaptığımız her 

seferden yeni keşifler ile döndük. 

Paranın nasıl kazanıldığını boyacı 

sandık lar ı , s imit t ab lalar ı 

sayesinde öğrendik. 'Hayat' 

denilen soyut kelimeyi böylelikle 

tanımış olduk. Yol genişletme 

çalışmaları kapsamında eski 

dükkânlar yıkıldı. Bir cadde oluştu. 

Yeni zamanlar için bir hazırlıktı bu. 

Bizler bu arada büyüdük çoluk 

çocuğa karıştık. Rüzgâr artık sert 

esiyor, kırıyor dallarımızı. Yeni 

Çarşı, ah hatıralarımızın üzerine inşa 

edildi. 

 Hüdavend Hatun Türbesi güzel, 

şirin bir parkın içinde yükseliyor. O 

müstesna usta, taşı nasıl da inceden işlemiş. 

Sabır, dua, gayret ile ölümü munis kılmış. 

Korkutmuyor mezar, sadece solmaz gerçeği hatırlatıyor. Yitirilmiş bir değer için adanmış bu emek. 

Hatırlansın diye yapılmış. İnci gibi yeniden görünür olmuş. Vefanın ve derin sevginin bir yansıması 

Hüdavend Hatun Türbesi. Etrafında çimenler içinde türlü türlü çiçekler ve şen çocuklar…

 

   Akşam oluyor. Artık eve dönmenin zamanıdır. Bu toprak, bu gök, bu bahçe, bu dağ hâsılı bu şehir 

yüreğimde yankılanıyor. Ben de yüreğimdeki Niğde'yi anlatmaya çalıştım. Bize dair işaretler, anılar, 

yaşantılar, resimler… Sözün özü “bakî kalan gök kubbede hoş bir seda imiş.”
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DEĞERLENDİRME SORULARI

5. Niğde'mizde yurt içi ve yurt dışında başarı kazanmış sporcular kimlerdir? 

1. Niğde' nin tarihi ve kültürel mekânları nerelerdir?

2. Adı yıllarca elma ile anılan köy ve kasabalarımız hangileridir?

3. “Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye” sözü günümüzde hangi durumlar

     üzerine söylenir?

4. Niğde'de gördüğünüz tarihi ve kültürel mekânlardan birisi hakkındaki kişisel

   duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
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Bulunduğunuz şehirde yetişip sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim alanlarında ün yapmış

kişiler hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Hazırlanalım 

NİĞDE'NİN DEĞERLERİNE BİR BAKIŞ

 

 Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan küçük ve şirin bir 

şehrimizdir. Niğde'ye ilk geldiğinizde karşınızda kahverengi elbisesi ve bağlarının yeşili ile göz 

kırpan birini görmüş gibi olursunuz. Niğde; dağların arasında, yeşili az, küçük ama sevimli bir 

şehirdir. Tarihi, kültürel mirasları ve kaynaklarıyla çehresini güzelleştirmiş bir şehir… Niğde'nin 

tarihi ve kültürü, coğrafyasına buram buram sinmiştir.

 Büyük ya da küçük her coğrafya; mevcut suretini biraz tarihten biraz kültürden biraz 

gelenek ve göreneklerden almıştır şüphesiz. Niğde de bugünkü ışıltısını; tarihi kahramanlarından, 

sanat, spor ve fikir adamlarından ve Niğde'yi seven insanından almıştır. Bu güzel şehirde 

doğmuş, hayat sürmüş çok kişi, Niğde'de ve güzel ülkemizde büyük adımlar atmışlardır. Onların 

diktiği kültür ve gelenek fidanları, şimdi koca koca çınarlar olmuştur. Bizler, Niğde'mizde onların 

ayak izlerini takip ederek yaşıyoruz. Saymakta ve sunmakta eksik kalabileceğimiz bu güçlü ve 

emek dolu adımların sahipleri kimler mi?
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Eskiden günümüze her alanda

Niğde'nin farklı bir yüzü ve izi olmuş bu isimlerden bazılarını tanıyalım.

'Türbe, menkıbe' kelimelerinin anlamını biliyor musunuz?

Niğde'deki türbeleri gezdiniz mi? Belirtiniz.

HAZIRLIK SORUSU

SARI SALTUK TÜRBESİ

‘'Geldikti bir zaman Sarı Saltuk'la Asya'dan

 
Yahya Kemal BEYATLI

 Bir bir diyar-ı Rum'a dağıldık Sakarya'dan''

SARI SALTUK

 16.yüzyılda yaşamış ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin de 

'Seyahatname' adlı eserinde bahsettiği büyük Türk dervişidir. 

Anadolu'nun ve Rumeli'nin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına 

katkıda bulunmuştur. 13.yüzyılda yaşadığı rivayet edilen efsanevi 

erenin türbesi Niğde'nin Bor ilçesindedir. Birçok mutasavvıf ve 

şair, onun geniş coğrafyalara sinmiş ününü ve ona sevgilerini 

dizelerine taşımıştır.

Ahmet Kuddisi
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AHMET KUDDUSİ

‘'Kapanur ise bir kapı

Ne kapılar açar Mevla

Tevekkül et yeme kaygu

İşini hoş yapar Mevla''

Yandaki dizelerde hangi erdemler vurgulanmıştır?

 18.yüzyılda Bor'da yaşamış, yine burada vefat etmiş mutasavvıf ve şairdir. Mezarı Bor 

kabristanında olmakla birlikte şehir içinde de bir makamı vardır. Dinî inanışı ve dürüst yaşantısı 

doğrultusunda İslamiyet'i sevdirmiştir. Hoşgörülü, alçakgönüllü, doğru bildiği yoldan gidecek 

kadar cesurdur. Bu özellikleri sayesinde sevilmiş ve saygınlık görmüştür. 

 Aşağıdaki dizeleri Ahmet Kuddusi' nin yaşam felsefesini yansıtır niteliktedir:

 Ahmet Kuddûsi, Hicaz'dan Bor'a döndükten sonra,  on üç yıl kadar evinde, gözden uzak 

yaşadı. Bu arada, bir gün cuma vaktinden önce bir tanıdığı, misafir olarak onun evine geldi. 

Cuma vakti yaklaştığı halde Ahmed Kuddûsi hiçbir acelecilik göstermedi. O kişi cumaya gitmek 

için izin istedi. Ahmed Kuddûsi: “Biraz daha beklesen iyi olacaktı. Namazdan sonra seni beklerim” 

buyurarak misafirini uğurladı. Cumadan sonra biraz gecikerek gelen misafir, yemekle beraber 

taze hurma ve o mevsimde Bor'da olmayan taze sebzeler ikram edilince çok şaşırdı. “Efendim 

hurma ve sebzeler buranın olamaz, siz cumayı nerede kıldınız?” diye sorunca Kuddûsi hazretleri 

“Evladım söz dinleyip biraz daha beklesen ihlâsının (dine içten bağlılık, samimiyet) karşılığını 

görecek, bizimle birlikte sen de cumayı Kabe-i Muazzama'da (Mekke) kılacaktın.” buyurdu.

                                                                  

     Kültürü ve tarihi ile gelişip zenginleşen değerlerden biri de Niğde'nin müziğidir. Komşu 

illeri Aksaray ve Nevşehir'den de beslenip zenginleşen Niğde müziği, kendi geleneğinden taviz 

vermez. Niğdelilerin düğünleri, şölenleri ve mutlu günleri; hareketli türküleri, halayları, bozlakları 

ile çınlar. Niğde türkülerinin sözleri Türk geleneklerinden izler taşır. Bu yüzden türküler, yaşayan 

geleneksel ürünlerdendir. Bağlama, Niğde türkülerinin vazgeçilmez sazıdır. Bununla birlikte 

Niğde düğünleri, 'takım saz' ve 'tam takım' adlarıyla bilinen çalgı grupları (keman, cümbüş, 

klarnet, darbuka) ile şenlenir. 
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 Ben Ömer Halisdemir... Niğde 

topraklarında doğdum ama vazife 

başında kalbim her zaman, cennet 

ülkemin her köşesi için attı. Ülkemin 

kalbine hançer saplayacak olanların 

hançerini kırdım, bileğini büktüm. 

Kalbim durdu ama benim milletime, 

milletimin bana sevgisi bitmedi. Vatan 

hainlerine göz yummadım, vatan için 

gözlerimi yumdum... 

 1974 yılında Niğde'nin Bor 

ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 

yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer 

Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin 

Çukurkuyu beldesinde geçirmiştir. Okul 

sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık 

yapan Kahraman Şehit Ömer 

Halisdemir, yaşamı boyunca ailesine 

madden ve manen destek olmuştur.

     15 Temmuz darbe 

kalkışmasının önlenmesindeki önemli 

isimlerden biri olan Kahraman Şehit Ömer 

Halisdemir, 1999'da Piyade Astsubay olarak 

Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve 

yurt dışında görev yapmıştır.

 Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer 

Halisdemir, 15 Temmuz 2016'da Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milletinin 

bağımsızlığına yönelik yapılan hain 

kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden 

feda ederek şehit olmuştur.

 Ömer Hal isdemir , büyük b ir 

kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz 

darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve 

demokrasinin temsili haline gelmiştir.

 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe 

kalkışmasına çok kritik bir müdahaleye imza 

atan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer 

Halisdemir'in adının yaşatılması için Niğde 

Üniversit esi 'n in adı “NİĞDE ÖMER 

HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ” olarak 

değiştirilmiştir.
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Ali ERCAN

 1 9 3 1 ' d e  N i ğ d e ' n i n  İ çmel i 

kasabasında doğmuş saz sanatçısıdır. 

Çevresindeki saz ve söz ustalarından 

öğrendikleri ile sanatını geliştirmiştir. 

Niğde ve civar yörelere ait türküleri dile 

getirmiş, bu türkülerin ülkemiz genelinde 

tanınıp sevilmesine vesile olmuştur. 

''Karakaş Gözlerin Elmas'' ve ''Adaletin Bu 

mu Dünya'' adlı türküleriyle tanınmıştır. 

 Şinasi YILDIZ, Sabri ÖZDAĞ ve 

Ziya ÖZDAĞ da yaşayan Niğdeli halk 

şairlerimizdendir. 

   Niğde'nin yöresel müziği sevgi ve 

ilgiyle yaşatılmakla birlikte amatör musiki 

grupları da bu güzel sanat dalının 

yaşamasına hizmet etmektedir. Her müzik 

türünde oluşturulmuş bu amatör korolar, 

özel günlerde halka açık ücretsiz 

konserler düzenlemektedir.

Sinende hain kurşun; sema kara, ışıksız

Sen imanlı Türk evladı, karşında bin arsız

Milletin istiklâliydi gözündeki yıldız

Ne olur bize hakkını helal et askerim.

Ömer HALİSDEMİR 

Şehit Ömer HALİSDEMİR
‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.''

Mithat Cemal Kuntay Feriha ATILGAN
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 Oğlu Şehit Ethem Onbaşı'nın kahramanca 

şehadete ermesinden sonra söylediği ağıt ve 

şiirlerle tanınmıştır. Şiirlerinde, kaybettiği eşine 

ve oğluna üzüntüsünü dile getiren bir ananın, 

bir kadının kokusu vardır. Şöhret Hanım, 

cephedeki yakınlarını bekleyen ve beklediğini 

bir daha göremeyen birçok Anadolu kadınından 

biridir. Şehitlik makamını, adına ve yuvasına 

şerefli bir nam olarak gören kadınlardandır 

Şöhret Hanım. Kahramanlık destanı yıllarını ve 

yürek sızısını anlatan dizelerinden bazıları 

şöyledir:

Niğdeli Ethem 1912 yılında Balkan Savaşı'na 

katılmak üzere 19 yaşında Niğde'den hareket 

ederek Kırklareli'ndeki birliğine katılmıştır. 250 

kişilik bir Bulgar taburuna karşı üç arkadaşı ile 

birlikte Taş Tabya'daki mevziisinden dört saat 

savaşmıştır. Arkadaşları şehit düştükten sonra 

pes etmemiş savaşmaya devam ederek kendisi 

de şehit düşmüştür.

 1898 yılında  Niğde'nin Bor ilçesinde 

doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı. 

Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlıklara 

imza atan Yurdakul; ülkesine birçok alanda 

hizmet eden bir öğretmen, kahraman bir asker 

ve kültür adamıdır. Görev yaptığı her alanda 

başarılarıyla çok çeşitli ödüller almıştır. 

Niğde'nin Bor ilçesinde adını taşıyan Halil Nuri 

Bey İlçe Halk Kütüphanesi mevcuttur.

 

 Kuleli Askeri Lisesinde okurken Kurtuluş 

Savaşı'na katılmıştır. Alay komutanı olarak 

gittiği Kore Savaşı'nda 1952'de şehit olmuştur. 

Kahraman askerliği ile yurt içinde ve yurt 

dışında madalyalarla ödüllendirilmiştir.

NİĞDELİ ETHEM ONBAŞI 

ŞÖHRET HANIM

Bir mektup salsam Kırkkilise önüne

Varsa değse Ethem'imin eline

Ayrılığın zorluğunu bilseydim

Sarılırdım zülüfünün teline

Azrail geldi kapımıza dikildi

Yiğit Ethem çorap gibi söküldü

Garip ananın beli boynu büküldü

Şehidiyle şan geldi ocağına iline.

HALİL NURİ YURDAKUL

ŞEHİT ALBAY NURİ PAMİR

NİĞDE

126



 Çocukluk, insanların en kıymetli yıllarının 
ve silinmez anılarının sandığıdır. Şair Bekir 
Sıtkı ERDOĞAN da çocukluğunu Niğde'de 
geçirmiştir. Niğde'deki çocukluk yıllarını bize 
koklatan dizelerinden bazıları şunlardır:

Yukarıdaki dizelerden hareketle şair,
Niğde'de geçen çocukluk yıllarında hangi duygulara sahiptir?
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Değerlendirme Soruları

5. Niğde'mizde yurt içi ve yurt dışında başarı kazanmış sporcular kimlerdir? 

1. Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Nuri PAMİR'in hayatlarını araştırıp ülke tarihimiz

    için önemini belirtiniz.

2. Halil Nuri YURDAKUL'un Niğde için önemini ve hangi alanlarda çalışmalar

    yaptığını belirtiniz.

3. Niğdeli halk şairlerini araştırınız. Ali ERCAN'ın Niğde'nin halk müziği için önemini

    belirtiniz.

4. Niğde'yi konu alan bir şiir bulunuz.

Süleyman VURAL

1991 Niğde doğumlu genç sporcu, doğuştan 

yürüme engeline rağmen ''masa tenisi'' 

dalında Avrupa şampiyonluklarına sahiptir.

Cansel ÖZKAN (Dünya Şampiyonu Halterci) 

Kadir KUŞ (İşitme Engelli Güreşçi)

Şevval ÖZDOĞAN (Atletizm)

Ahmet TALHA KACUR (İşitme Engelli Güreşçi) 

gibi birçok başarılı sporcu yetiştirmiştir. 

 Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım 

eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle 

başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.'' Niğde, 

Başöğretmen Atatürk'ün bu sözlerinde tanımladığı sporcular yetiştirmiştir. Hem yurt içinde hem 

de uluslar arasında başarılara imza atmış sporcular, sonraki nesillerin de yolunu açmışlardır. 

Spor alanında Niğde'den sporcular yetiştirerek ülkemize hizmet eden bu spor adamlarımızı 

tanıyalım:

NİĞDELİ SPORCULAR
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Eserleri

1.  Niğde' nin yetiştirdiği tarihi şahsiyetler, edebiyat, sanat, müzik, spor ve bilim insanları

  hakkında hatırladığınız, bildiğiniz isimler kimlerdir?

Hazırlanalım 

2.  Yakın çevrenizde tanıdığınız bir sanatçı, şair ve yazar var mı? Bilgi veriniz. 

NİĞDELİ ŞAİR VE YAZARLAR

 18 Aralık 1933 tarinde Niğde 

merkez, Ahipaşa Mahallesi Ahi Sokak 

(Şenol Sokak) 20 numaralı evde 

doğdu. Babası Birinci Cihan Harbi 

ve İstiklâl Harbi gazilerinden 

terzi Bekir oğlu Ahmet Özmel, 

Annesi Altuncu ailesinden 

Huriye Özmel 'dir . Niğde 

Dumlupınar İlkokulu (1946), 

Niğde Ortaokulu (1949), dört 

yıla yakın İstanbul'daki lise 

öğrencil ik yıl ları (1949- 

23.6.1953), sonra Niğde Lisesi 

(1955), Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi (1959) mezunu. 

Bir süre öğretmenlik yaptı. 

(1962-1967). Genelde serbest 

avukat olarak çalıştı. İsmail 

Terzioğlu, İsmail Bekiroğlu ve Mızrap 

takma adları ile de yazan İsmail 

ÖZMEL, İLESAM ve Türkiye Yazarlar Birliği 

üyesidir.

 İlk şiiri 1952 yılında “Türk Sanatı” 

dergisinde ve Elazığ Uluova (23/24-

Haziran/1953) gazetesinde yer aldı. Lise son 

sınıfa Niğde'ye geldiğinde, Niğde'nin Sesi 

günlük gazetesinde başyazı yazmaya başladı. 

(1954-55) Kırk yıla yakın bu gazetede yazdı. 

Diğer yazı ve şiirleri Şûle, Milli Işık, Boğaziçi, 

Türk Edebiyatı, Türk Dili, Yesevi, Kayseri 

Erciyes, Filiz, Kültür ve Sanat dergileri ile 

Tercüman, Son Havadis, Kayseri Hakimiyet, 

Bursa Hakimiyet, Hür Anadolu gibi 

gazetelerde yayımlandı. Ona yakın şiiri 

bestelendi . Ansiklopedilere maddeler 

yazdı.Arısoy ailesinden Melâhat Hanımla evli 

ve Dr. Selçuk Özmel ve Mak. Müh. 

Bekir Serdar Özmel'in babasıdır. 

 Yayın hayatına Ocak-Şubat 

2006'da başlayan Akpınar isimli, 

iki ayda bir yayımlanan, kültür, 

sanat ve edebiyat dergisinin 

imtiyaz sahibidir. Derginin 23. 

sayıya ulaşmıştır.

ŞİİR: Bir Daha Yaşamak 

( 1 9 6 9 ) ,  Z am a n  K u ş u n 

Kanadında (1984), Çağır Da 

Geleyim Güzel İstanbul (1986), 

Her Mevsim Bahar (1995), 

Türkçenin Rüzgârında (2004), 

Bütün şiirleri (2006).

BİYOGRAFİ: Adana Halk Şairi Sadık 

Çavuş (1996), Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve 

Yazarlar (1. Cilt: 1990, 2. Cilt: 2001)

DENEME İNCELEME: Özdeyişler (1970), Türk 

Musikisi ve Kültürümüz 

(1988) Dil ve Edebiyat 

Yazıları (1997), Kültür 

ve Tarih Sohbetleri 

(1999), Sihirli Zaman 

(2006). Bindallı Yazılar 

(2007), Türk Musikisi 

ve Kültürümüz (2. 

Baskı�2007), Niğdeli 

Şair ve Yazarlar. Üç 

cilt birada, (İlaveli 

ikinci baskı). 2009-

Niğde.

İsmail ÖZMEL
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 1971 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 

Niğde'de tamamladı. Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Gül Aydınlığı 

edebiyat dergisini çıkardı. Bir dönem gazetelerde kültür, 

sanat, edebiyat yazıları yazdı. Bir Nokta, Yedi İklim, Yitik 

Düşler, Ay Vakti, Likâ, Türk Dili, Ardıç, Akpınar, Berceste, 

Kuşluk Vakti, Beyaz Gemi, Değirmen, Edep, Mesel dergilerinde 

şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. 2009 yılında Defterk 

edebiyat-kültür-sanat sitesinin kuruluşunda yer alıp genel 

yayın yönetmenliği görevini yaptı. Halen bir lisede Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir.

Yayımlanan Eserleri:

Murat SOYAK

 Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. (1981) ilk, orta ve 

lise eğitimini Niğde'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi 

Sosyoloji bölümünden mezun oldu. (2003).  Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Grubu 

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans programını bitirdi.  

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 

yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk şiiri 1999 yılında, 

“Alize” edebiyat dergisinde çıktı. 

 

Şiir: Tabirsiz Rüyalar (2012), Puslu Zaman Menkıbeleri (2016), 

Suların Rüyası (2019), Sözün Sıratı(2019)

Biyografi:  Borlu Ahmed Kuddusi Hz. (2015)

Deneme: Bir Dert Bulmalıyım Kendime (2015), Medeniyetlerin 

Burcunda Bir Şehir Niğde (2017), Aşkın Devleti (2017)

Araştırma: Tarihi Belgelerle Bor(2019)

Eserleri:

Mehmet BAŞ

Irmaklarca (şiir, 2006)

Bahar Sürgünü (deneme, 2010)

Acı Ceviz (öykü, 2011)

Direniş Taşı (şiir, 2012)

Kırk Öykü (öykü seçkisi, 2013)

Gül Aydınlığı (deneme, 2017)
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Ebubekir Hazım Tepeyran 

  Yazar, şair (D. 1864, Niğde - Ö. 5 Haziran 1947, 

İstanbul). Yazar Oktay Akbal'ın dedesidir. Babasının 

memuriyeti nedeniyle Isparta ve Antalya rüştiyelerinde 

(ortaokul) okudu, Niğde Rüştiyesinden mezun (1879) oldu. 

Daha çok özel dersler alarak yetişti. Niğde'de başladığı 

memurluk hayatında Tahriri Emlâk Kalemi kâtipliği, İnşaat 

Tahsilat kâtipliği, müsevvitlik (müsvette yazan), yazı 

öğretmenliği görevlerinde bulundu. Memurlukta yükselerek; 

Dedeağaç mutasarrıflığı, Musul, Manastır, Bağdat, Sivas, 

Ankara, Hicaz, Beyrut, Bursa valiliği, Şura-yı Devlet 

(Danıştay) üyeliği gibi önemli görevler yaptı. Ayrıca Bidayet 

Mahkemesi zabıt kâtipliğine tayin edilerek İstintak, Ceza 

ve Hukuk dairelerinde, müdde-i umumi (savcı) refakatinde çalıştı. Kastamonu Mektubi Kalemi 

mümeyyizliği ile vilayet gazetesi muharrirliği görevlerinde bulundu, öğretmenlik 

yaptı. Damat Ferit Paşa Hükümeti zamanında Bursa Valisi ve Dahiliye Nazırı 

iken Millî Mücadele'ye yardım ettiği gerekçesiyle idama mahkûm edilmiş (1920), 

sonradan cezası müebbet kürek cezasına çevrilmişti. Cumhuriyet döneminde 

II., VI. ve VII. dönemlerde Niğde milletvekilliği yapmıştır.Sahrayıcedit 

Mezarlığında toprağa verildi.

 Tek romanı Küçük Paşa, Nabizade Nazım'ın Kara Bibik'inden 

sonra köy romancılığının ilk eserlerinden biri oldu. Ayrıca hikâyeleri, 

Türkçe ve Fransızca şiirleri vardır.

“Küçük Paşa, gerçekçi romanın ilklerinden birisi olarak edebiyat 

dünyamızın ilgisini çekmiştir. Daha sonra yeniden kaleme 

aldığı ve bazı düzeltmeler yaptığı bu roman ikinci baskısında 

daha derli topludur. (…)

ESERLERİ:

ROMAN: Küçük Paşa (1910, yeni bas., 1984).

HİKÂYE: Eski Şeyler (1910).

OTOBİYOGRAFİ: Zalimane Bir İdam Hükmü (1946).

ANI: Canlı Tarihler-Ebubekir Hazım Tepeyran Hatıraları 

(1944),Zalimane Bir İdam Hükmü (1946), Belgelerle Kurtuluş 

Savaşı Anıları (haz. Sadi Borak, 1982), Hasan Hazım.

MAKALE: Sânihat.

ŞİİR: Les Fleurs Dégénérés (Fransızca, 1931), Kar Çiçekleri 

(1932).

ÇEVİRİ: Güzel Sözler.
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Hazırlanalım

1.  Niğde ile ilgili masal, efsane, türkü, mani, deyiş biliyor musunuz?

''Elma Soydum Enine'' Türküsünün Hikâyesi  

 Niğde'de doğup büyümüş Kültür Bakanlığı Niğde Mahalli Sanatçısı Sabri Özdağ, Niğde'de 

elma meyvesinden ve geleneklerinden esinlenerek Niğde yöresine ait bir türkü bestelemiştir. 

Türkünün ana fikri şu geleneğe dayanır.

 Eskiden sözlü ya da nişanlı olan genç kızlar iri bir elmayı hiç koparmadan oldukça ince bir 

şekilde soyup kabuğunu eskiden biraz daha büyük yapılan kibrit kutusuna koyarlarmış. Kızlar bu 

kutuyu sarıp oğlan tarafına yollarmış. Oğlan tarafı, soyulan elma kabuğu ölçüsünde en kıymetli 

kumaştan (kadife) elbiselik alır, kız tarafına gönderirmiş. Böylelikle her iki taraf da bir anlamda 

birbirlerine olan sevgilerini karşılıklı olarak ifade ederlermiş.

 Bu gelenekten esinlenen Sabri Özdağ, Niğde yöresi tavrıyla örülü şu türküyü yazmıştır:

Elma soydum enine

Dolandırsam beline

Kapı kulu olsaydım

Senin gibi geline

                              

Elma soydum ipince

Sevdalandım görünce

Yürek güp güp atıyor

İlk defası sevince

Elma koydum ambara

Vermiyorlar beş para

Güzelliğin baş çeker

Mahallede kızlara

(Nakarat)

Her güzellik var sende

Tatlı diller bal sende

Gelin oldum diyorsun

Kız cilvesi bol sende

ELMA SOYDUM ENİNE

N
iğ
de
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 Niğde elmasını diğer 

şehirlerin elmalarından farklı 

kılan özelliği elmanın enine 

kesildiğinde beş çekirdekli yıldız 

b iç i iminde olmasıd ır . Bu 

görünüm Niğde Elmasını farklı 

ve özel kılar. Lezzet i ve 

kokusunun ayrıcalıklı olmasının 

ise bir ermişin duası sonucu 

olduğu anlatılır:

 Vaktiyle bir ermişin yolu 

Niğde' ye düşer. Koyun otlatan 

çobanın yanında mola verir. 

Bir çobanla sohbete başlar. 

Sohbetten sonra çoban, tek 

azığı olan elmayı ermişle 

paylaşmak ister. Elmayı böler 

ve ''Bu Niğde elması, 

ortasında yer alan 

yıldız bu topraklarda 

ona vurulmuş mühür 

gibidir'' der. Ermiş, bu 

gönülden yapılan 

ikramdan etkilenerek 

dua etmeye başlar ve 

''Bu memleketin tüm 

elmalarına bu gönülden 

ikramın güzelliği, kokusu, 

tadı sinsin.'' der. Niğde elmasını 

böyle güzel kılan şeyin ermişin 

duası olduğuna inanılır.

NİĞDE ELMASININ TILSIMI NİĞDE GELENEKLERİNDE ELMA

 Antep'in fıstığı, İzmir'in üzümü, Hatay'ın künefesi gibi 

Niğde'nin de elması meşhurdur. Bu sebeple Niğde'de birçok 

gelenek ve oyun, elma üzerinedir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 Niğde geleneklerine göre bazı kasabalarda, bir gelinin 

çalışkan olup olmadığı kaç kasa elma topladığı ile ölçülür. 

Çalışkan bir gelinin elma toplama zamanı bir günde 10-20 kasa 

elma toplaması beklenir. Bu gelenek hem gelinlerin işe 

özendirilmesi hem de iş gücü sağlanması amacıyla gelişmiştir.

 Niğde düğünlerinde düğün sahipleri tarafından 

misafirlere elma ikram edilir. Niğde'de eğlence ortamlarında, 

şenliklerde, düğünlerde elma ile ilgili olarak oynanan bir oyun 

ise şöyledir: Kimi zaman çocuklarla, kimi zaman da yetişkinlerle 

oynanan bu geleneksel oyunun esas malzemesi elmadır. Uzun 

bir ipin ucuna iri bir elma, sapından bağlanarak meydanda 

yüksekçe bir yere asılır ve eğlenceye gelenler meydanın 

etrafında toplanır. Yarışmacının elleri arkadan 

bağlanarak elmayı yiyip bitirmesi istenir. 

Elma yenirken hareketli türküler 

söylenir ve tezahüratlarla halk 

neşelenir.

 Eğlence ortamlarında görülen 

elma ile ilgili bir başka oyun ise 

şöyledir: Aynı boyda irice kapların 

içerisine su doldurulur, her kap bir 

yarışmacının önüne konulur ve her 

b i r in in içer i s ine b i r elma at ı l ı r . 

Yarışmacılardan elleri arkalarında bağlı olarak 

suyun içinde yüzmekte olan elmaları yemeleri istenir. Elmasını 

ilk bitiren yarışmacı yarışmayı kazanır ve ödüllendirilir. 

 Siz de bu elma yeme oyununu arkadaşlarınızla sınıfta 

oynayabilirsiniz.

133



Hacivat : (Şarkı söyleyerek içeri girer) Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet.

Karagöz : ( O da şarkı söyleyerek içeri girer) Geliyor kafana koca bir sepet, geliyor kafana koca 

bir sepet.

Hacivat : Oooo, selamünaleyküm Karagözüm iki gözüm. Nörüyon?

Karagöz : Aleyküm selam Haci Cavcav kazağı bitirdim, çorap örüyorum.

Hacivat : Öyle demedim efendim, yani nasılsın iyi misin diyorum. Niğdeliler nasılsın iyi misin 

demek için nörüyon diyorlar. 

Karagöz : Sen bu yaz tatilinde Niğde'ye gittin. Bol bol elma ve patates yedin de mi seni köftehor. 

Beyin neronların açılmıştır senin. O yüzden nörün nörün diyorsun. 

Hacivat : Aman efendim sorma. o ne güzellik, ne güzellik. Elma bahçeleri mi desen, patates 

tarlaları mı desen. Hele bir kalesi var, Hüdavend Hatun Türbesi var, Gümüşler Manastırı var. 

Gezmelere doyamadım.

Karagöz : Bir yaz boyu eğlendin ben ise burada yalnız başıma sıkıldım. Keşke ben de gelseydim. 

Kimse ile oynayamadım.

Hacivat : Ah Karagöz'üm keşke sen de gelseydin.  Yaz boyu çocuklarla bir sürü oyun oynadık, 

yeni oyunlar öğrendim. Aman efendim ne eğlenceli oyunlar ne eğlenceli oyunlar. Keşke 

Karagözüm de burada olsaydı da birlikte oynasaydık dedim.

Karagöz :   Aman Hacı Cavcav oynayalım, bir tanesini öğretsene.

Hacivat : Tamam Karagözüm, şimdi ben sineyim sen de beni bul.

Karagöz : Ne sen sinek mi olacaksın. Yahu sen sinek olursan ben seni nasıl bulayım? Uçar 

gidersin.

Hacivat : Aman efendim ne sineğine uçması, yani ben saklanayım sen de beni bul diyorum. 

Karagöz : Ya, demek orada saklanmaya sinmek diyorlar.

HACIVAT İLE KARAGÖZ

OKUMA PARÇASI
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Hacivat : Evet efendim, şimdi ben sekemekten ineceğim, sen de beni aşağıda bulacaksın.

Karagöz : Esnemekten ölecek misin? Bir yaz boyu gezdin eğlendin, mis gibi patates kavurmasını 

yedin, şimdi de karşıma geçip esnemekten ölecek misin seni köftehor.

Hacivat : Aman efendim öyle demedim,  yani basamaklardan ineceğim dedim,  sen beni yanlış 

anladın.

Karagöz : Demek Niğdeliler merdivenlere  sekemek diyorlar.

Hacivat :  Evet efendim Karagözüm, iki gözüm. Neyse efendim Niğde Kalesinde Alaaddin 

Camii'ne gittik. Kalenin merdivenlerini yıkamışlar. İmamla sekemekten inerken ayaklarım kaydı, 

zıyıp gittim. Allah'tan arkadaşlar koştular kaldırdılar.

Karagöz : İmamın kayığına binip gittin de arkadaşların seni kaldırdılar mı? Allah rahmet eylesin 

Hacivat'ım, toprağın bol olsun, çok iyi insandın nurlar içinde yat. Oh ne güzel akşama helva var. 

Hacivat : Aman efendim ne imamı ne kayığı, imamın kayığına binsem senle nasıl konuşurum. 

Karagözüm iki gözüm sen beni daha ölmeden helvamı yemeğe kalktın. İmamın kayığına binip 

gittim demedim, imamla zıyıp gittim. Yani ayaklarım kaydı dedim efendim. 

Karagöz : Anladım Hacivat'ım iki gözüm, bir kulağım. Demek ayakların kayıp düştün, geçmiş 

olsun.

Hacivat : Neyse efendim Niğde'nin insanları çok sıcakkanlı, herkes birbirine selam veriyor, hal 

hatır soruyor. Çok lezzetli yemekleri var.

Karagöz : Hacı Cavcav karnımı acıktırdın şimdi. Hangi yemekleri var söylesene

Hacivat : Aman efendim Bor Söğürmesi var, hele Niğde Tavası var ki yemelere doyamadım.  O ne 

lezzet o ne lezzet. Parmaklarını yersin.

Karagöz :Oh oh afiyet olsun, sen orada karnını bir güzel doyurdun, kilo almışsın maşallah. 

Hacivat : Öbür yaz da birlikte gidelim Karagöz'üm iki gözüm. O güzel şehri ve insanlarını senin de 

tanımanı isterim. Neyse efendim yolda giderken çocuklar kendi aralarında maç yapıyorlarmış. 

Onları izleyelim dedik. Aman efendim o sırada savatıma bir top çarpmasın mı canım bir yandı ki 

sorma.

Karagöz : Saatine top çarpınca canın mı yandı? Tabi o kadar parayı verdin bir saate top çarpınca 

canın yanar de mi köftehor.

Hacivat : Aman efendim Karagözüm sen yine beni yanlış anladın. Saatime demedim, savatıma 

dedim. Savat demek çene demek. Çeneme top çarpınca canım yandı diyorum. 

Karagöz : Anladım Hacı Cavcav anladım. Sen Niğde'yi de Niğdelileri de çok sevmişsin. Hemen 

onların kelimelerini öğrenmişsin. Ben de karar verdim önümüzdeki sene okullar tatil olunca 

Niğde'ye gideceğim. Başka hangi kelimeleri var öğretsene bana.

Hacivat : Mesela senin gibi yaramaz çocuklara yanaz diyorlar, efendime söyleyim, tokata şaplak 

diyorlar, havuca pürçüklü diyorlar, şimdiye hincik diyorlar. Daha bir sürü var seneye gidince 

öğrenirsin.

Karagöz :  Demek o güzel şehri gezdin, o tatlı yemekleri yedin de bana nispet yaparsın Hacı 

Cavcav. Geliyor senin ensene şaplak. 

Karagöz, Hacıvat'ın ensesine tokat vurur, çıkarlar.

135



 Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazarak birer cümlede kullanınız.

Sinmek:

Cümle:

Sekemek:

Cümle:

Zıymak:

Cümle:

Yanaz

Cümle:

Pürçüklü:

Cümle:

Şaplak:

Cümle:

Hincik:

Cümle:

1.  Hacivat o yaz nereye gitmiştir?

2.  Hacivat, Karagöz'e hangi oyunu öğretmek istemiştir? 

3.  Niğde ' ye özgü hangi yemekler vardır. Sizin bildiğiniz başka yemekler var mı?

4.  Niğde'de yetişen iki önemli tarım ürünü hangisidir?

5.  Hacivat'ın Niğde'yi ve Niğdelileri sevmesinin nedenleri nelerdir?

6.  Siz Niğde'yi beğendiniz mi? Neden?

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarını yazınız.

Şehir : .........................

Savat :.........................

Kelime :.......................

Okul :........................

Tatil :.........................

Aş:.............................

Düşmek :..................

İnmek  :......................

Yaramaz :..................

Şişman :.....................

Hızlı :............................ 

Yukarı:.........................

EŞ ANLAM ZIT ANLAM

136



Merak insanla birlikte 

büyüyen bir dayanılmaz 

duygudur. İnsanlar tarih 

boyunca çevrelerinde 

meydana gelen olaylarla 

ilgili bilgi sahibi olmak 

istemişlerdir. Şehrimizde 

de bu merak duygusu ile 

ilk matbaa 1922 yılında 

kuruluyor ve 

yayımlanmak istenen 

kitaplar seri halde 

basılıyor. Milli 

mücadeleden yeni çıkılmış, 

yeni bir devlet kurulmuş 

ve her şeye yeniden 

başlanıldığı bir dönem. 

Herkes neler olduğunu, 

neler olacağını merak 

ediyor.  Büyük şehirden 

gelen birinin etrafı hemen 

sarılıyor, kahveden 

sımsıcak bir çay 

söyleniyor ve hiç kimse 

nefes bile almadan 

havadisleri büyük bir 

merakla dinlemeye 

başlıyor. Anlatan kişi de 

dinleyenlerin hevesine 

bakarak olayları 

ballandıra ballandıra 

anlatmaya başlıyor.  

Haber değil mübarek ballı 

lokma tatlısı.   İşte bu 

anda Niğde eşrafından 

Avukat Cenap Bey'in 

aklına Niğde Kalesinin 

çimlerine uzanıp 

gökyüzünü seyrederken  

“Neden Niğde'de bir 

gazete kurmayalım?”  

diye bir fikir geliyor. 13 

Temmuz 1924'te vira 

bismillah deyip Niğde'nin 

ilk yerel gazetesi “Feryat”,  

yayın hayatına başlıyor. 

İnsanlık tarihi için küçük 

ama Niğde için büyük bir 

adım. İnsan bu, hamuru 

merakla yoğrulmuş. Güzel 

Niğde'mize bir gazete 

yetmez oluyor ve 

arkasından 1925 yılında 

Ratipzade  Ali Rıza Bey  

“Komşu açar da ben 

açamaz mıyım?”  deyip 

karşı dükkana “Nida”  

gazetesini açıyor.  İki 

gazeteci karşı karşıya 

çay içerek birbirlerine 

içten gülümsemelerle kafa 

sallayarak bakıyorlar. 

Birbirlerine olan 

rekabetlerini tavla 

oynayarak çıkarmaya 

çalışıyorlar. Yenen taraf 

tavla kutusunu rakibin 

koltuğuna sıkıştırıyor ve o 

gün değmeyin onun 

keyfine. Akşama kadar 

sebepsiz sebepsiz güler 

artık. İnsanlar bilgiye aç, 

öğrendikçe öğrenmek 

istiyor.  İnsanlar 

gazeteler sayesinde 

dünyadaki olaylardan, 

milli takımın maçlarından, 

spordan, ülkemizin 

başarılarından haberdar 

oluyorlar. Bilgi sahibi 

oldukça merakla 

gazetenin öbür sayısının 

çıkacağı haftayı 

bekliyorlar. O dönemde 

teknoloji bu kadar 

gelişmiş değil. İnterneti 

açıp haberleri 

izleyemiyorsunuz. 

Gazeteler ancak haftada 

bir çıkıyor. Okuma yazma 

bilmeyen yaşlı amcalar, 

nineler okula giden 

torunlarına gazeteyi 

okutuyor.  Karşılığında 

bakkaldan alınacak akide 

şekeri için verilen harçlık 

bu okumanın hediyesi 

oluyor. Akide şekeri de 

şeker yani, o devirde bul 

bulabilirsen.  Kim demiş 

okumak karın doyurmaz. 

Herkes bu işten kazançlı. 

Hazırlanalım

1.  Medyada en çok neleri takip ediyorsunuz?

2.  Yerel basın ne demektir?

3.  Yerel basının bir şehir için önemi nedir?

4.  Şehrimizde çıkan gazete ve dergilerden hangilerini biliyorsunuz?

5.  Takip ettiğiniz bir gazete ya da dergi var mı?

NİĞDE ‘de BASINGeçmişten Günümüze
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 İyi ki varsın gazete! İki ortağın tatlı rekabetleri ile devam eden basın hayatına 

beklenmedik bir kardeş daha geliyor. “Müdafaa” gazetesi yine 1925 yılında üçüncü bir gazete 

olarak yayın hayatına başlıyor. Kuru haberle değirmenin suyu dönmez. İnsanların ilgisini 

çekecek bir şeyler bulmak lâzım. Okuyucu sana gelmezse sen okuyucuya gideceksin.  Derken 

karikatürler, fıkralar,  hikâyeler, masallar, bulmacalar, coşkulu bir heyecanla anlatılan milli 

takım maçları, büyük fotoğraflarla süslenmiş spor karşılaşmaları, benden duymuş olmayın diye 

başlayan sonunda da aman kimsenin günahını almayalım diye biten sayfalar, öbür sayıyı 

merakla bekletecek olan yarıda kesilmiş arkası yarınlar gazetelerin bir köşesinde kendine yer 

bulmaya başlıyor. Böylelikle insanlar kültürel bakımdan da zenginleşmeye başladılar. Zaman 

içinde gazeteler de Niğde'mizin dört bucağını sarmaya başladı. 

 Şu anda güzel Niğde'mizde yayınlanan gazete ve dergiler şunlardır:

  Niğde, Yeni Niğde, Niğde'nin Sesi, Yeşil Bor, Milli Hamle ve Hamle gazeteleri, Ulukışla'da 

yayınlanan aynı adlı gazete, Yeni Bor, Borda Sabah,  Niğde Hasret,51 Haber, Öncü,  Niğde Haber, 

Niğde Yankı, Niğde Anadolu Haber, Bor'un Sesi, Çamardı Ekspres, Gündem, Türkiye'de Yeni Yıldız 

ve daha birçok gazete yayınlanmaktadır.

 İlk Adım (1926), Güzel Mecmua (1928), Akpınar (1936-1941), Niğde'miz, Genç Bakış,  Niğde İl 

Özel İdaresi Dergisi, Dört Mevsim Niğde, Niğde Gelişim Dergisi, Anadolu'dan Bir Ses  Dergisi, 

Kardelen dergilerini sayabiliriz.

Değerlendirme Soruları

1. Niğde'mizde kurulan ilk yerel gazete hangileridir, ne zaman ve kimler tarafından

    kurulmuştur?

2. Siz ülkemizin kuruluş yıllarında bir gazete kuracak olsanız ismini ne koyardınız?

3. Niğde'mizde yerel bir gazete kuracak olsanız gazetenizde nelere yer verirdiniz?

4. Niğde'de yayınlanan dergilerden hangilerini okudunuz?

5. Bir dergi hazırlayacağınızı düşünerek derginizde ele alacağınız konuları yazınız.

GAZETELER

DERGİLER
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Hazırlanalım

1. Niğde'ye ait bildiğiniz bir türkü var mı?

2. Cümbüş kelimesi size ne çağrıştırıyor?    

NİĞDE HALK MÜZİĞİ

Değerlendirme Soruları

1.  Niğde takım saz  geleneğinde hangi müzik âletleri yer alır?

2.  Niğde halk türkülerinde işlenen konular nelerdir?

 Niğde türküleri genel olarak 

hareketlidir. Aşk, ayrılık, kahramanlık, acı, 

sitem konulu türkülerin yanı sıra mizahi yönü 

ağır basan türkülerin olduğu da dikkat 

çekmektedir. Niğde halk müziğinde sözsüz 

ezgiler görülmemektedir. Uzun havalardaki 

ağız, ağıt ağzıdır. Başka yörelerde 

görülmeyen bu ağzın en önemli yorumcusu 

Al i Ercan 'd ır . Geleneksel Niğde 

düğünlerinde ağıt söyleme geleneği 

yaygındır. Kına gecesinde annesi ile 

birlikte ağıtlar yakan gelin kız, ertesi 

gün baba evinden ağıtlar söyleyerek 

çıkar.

 Niğde halk müziğinde görülen 

keman, cümbüş, klarnet, darbuka ile 

oluşturulan çalgı grubu Niğde yöresinde 

''klasik takım'', ''takım saz'' adları ile 

adlandırılır. Günümüzde Fertek ve Koyunlu 

düğünlerinde, bağ, bahçe toplantılarında, 

özel gün v  gecelerde yer almaktadır. Niğde e

h a l k  s a z l a r ı  i s e  g e n e l  o l a ra k 

değerlendirildiğinde bağlama temel çalgı 

olup, keman ile birlikte kullanılmaktadır. Zil 

ve kaşık ise zaman zaman görülen 

çalgılardandır.

Geleneksel Niğde düğünlerinin bir tür 

gelin alma töreni olan seğmen 

alaylarının olmazsa olmazı müziktir. 

Seğmen alayına eşlik eden başlıca 

çalgılar davul ve zurnadır. Bu çalgılar, 

düğüne gelen misafirleri birlikte karşılar. 

Seğmen alayına cümbüş, klarnet, 

darbuka, keman çalgıları da eşlik 

edebilmektedir.
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Hazırlanalım 

Festival nedir? Niğde' de yapılan festivaller hakkında bilginiz var mı?

NİĞDE’ DE FESTİVALLER

1) GELENEKSEL DARBOĞAZ KİRAZ VE SANAT FESTİVALİ

Ulukışla Kaymakamlığı tarafından düzenlenir. Festivalin amacı Darboğaz Köyü'nün

doğal ve kültürel yapısını tanıtmak, tamamı ihraç edilen kirazın marka imajını korumaktır.

2) CADI ÇAYI KÜLTÜREL VE YÖRESEL YAYLA ŞENLİĞİ

Azatlı Belediyesi tarafından düzenlenir. Yöresel yemekler, yöresel kıyafetler ve halk oyunları yeni

nesillere tanıtılır. Çocuk oyunları ve yarışmalar yapılarak çocukların tanıştırılıp kaynaştırılması sağlanır.

3) HASAN DAĞI YAYLA FESTİVALİ

Hasan Dağı Ulukışlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği festivalde nesiller

arası tanışma ve kaynaşma amaçlanır. Yöresel yemekler, el sanatları, oyunlar, gelenek ve

görenekler yeni nesillere tanıtılır.

4) TYANA KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

Kemerhisar Belediyesi tarafından düzenlenir. Yörenin tarihi değerleri, türküleri, manileri,

halk oyunları, gelenek ve görenekleri tanıtılır.

5) KALE FESTİVALİ

Keçikale Belediyesinin düzenlediği festivalde farklı bölgelerde ve yurt dışında yaşayan

Keçikalelilerin buluşturulması ve kaynaştırılması amaçlanır.

6) KARAKAPI KASABASI HASAN DAĞI YAYLA FESTİVALİ

Karakapı Belediyesi tarafından düzenlenir. Festivalin amacı Hasan Dağı ve çevresini tanıtarak

turizme kazandırmaktır.

7) ŞEHİT MUALLİM ETHEM KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Hacı Abdullah Belediyesi tarafından düzenlenir. Yörenin tarihi ve kültürel değerleri, türküleri,

manileri, halk oyunları, el sanatları, örf ve adetleri tanıtılıp gelecek nesillere aktarılır.

8) YEŞİLBURÇ HELVA ŞENLİĞİ 

Yeşilburç Mahallesi Derneği tarafından düzenlenir. Yüzyılı aşkın süredir düzenlenen şenliklerde

odun ateşinde pişirilen helva gelen misafirlere ikram edilir.
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9) ALTUNHİSAR ÂŞIK TAHİRİ KÜLTÜR VE YAYLA ŞENLİKLERİ

 Altunhisar Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Aşık Tahiri'nin aşıklık geleneğinin 

yanı sıra yayla hayatının ve yayla ürünlerinin tanıtılıp yaşatılması amaçlanmaktadır. Zindan 

Vadisinde düzenlenen şenliklerde Niğdeli saz sanatçıları her yıl geleneksel olarak Aşık Tahiri'nin 

türküye dönüşmüş olan şiiri  ''Adana' ya Bir Kız Geçti Gördün mü?'' eserine yer verirler. Bu 

türkünün hikayesi şöyledir: Aşık Tahiri at üstünde diyar diyar gezerken Ereğli'de konakladığı 

dere kenarında elinde testisiyle güzeller güzeli Hüsne'yi görüp aşık olur ve hemen evlenmek 

ister. Hüsne ise babasının bir hafta sonra döneceğini gelip kendisini babasından istemesini 

söyler. Bunun üzerine evine dönen Tahir sabırsızlıkla bir haftanın geçmesini beklerken 

Hüsne'nin babası olup biteni öğrenir ve bu işe razı olmaz. Tahir gelmeden aşireti toplar ve 

gözyaşları içindeki Hüsne'yi de alıp Adana' ya götürür. Ailesi ile birlikte kız istemeye giden 

Tahir Hüsne'nin çoktan Adana'ya vardığını öğrenip kahrolur. Hüsne'nin geçtiği yollarda onu 

aradığı dizelerinde, gördüğü herkese ''Adana'ya bir kız geçti gördün mü?'' diye sorar.

Değerlendirme Soruları

''Adana'ya Bir Kız Geçti Gördün mü?'' türküsüne yer verilen ve Altunhisar ilçesinde

düzenlenen festivalin adı nedir_

 Festivalde yer alan konserler de halkın en çok ilgi gösterdiği etkinliklerdendir. 

Altunhisar Belediyesi tarafından festivale davet edilen müzik gruplarının ya da solistlerin yer 

aldığı etkinliklerde genç yeteneklere de kendini tanıtma imkânı verilir. Şenlik sırasında 

yapılan yarışmalarda halkı eğlendirmek için ''Şişeler, Çilli Bom'' gibi oyunlu 

türküler ve ''Amanın Mineler, Naciye'm, Halkalı Şeker'' gibi canlı 

ritmik yapıdaki Niğde türküleri çal ınıp 

söylenmektedir.
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Hazırlanalım 

1.  Yaşadığınız şehirde size sağlanan hizmetlerden hangilerini biliyorsunuz?

2.  Çevrenizde özel eğitime ihtiyaç duyan arkadaşlarınız var mı?

 İnsan her zaman kendini yenileyen, 

hayat boyunca öğrenmek isteyen, ihtiyaç 

duyduğu bilgilere ulaşmaya çalışan meraklı 

bir canlıdır. Bireyler öğrenmek istedikleri 

bilgileri ya bir ustanın yanında öğrenmiş ya 

da kurumların kendilerine açtığı öğretim 

merkezleri ile bu ihtiyaçlarını gidermişlerdir. 

Kendini yenileyen, sürekli bir şeyler öğrenen, 

gelişen insanlar ve toplumlar her zaman 

ayakta kalmışlar, çağının gerisinde 

kalmamış ve her zaman güçlü olmuşlardır. 

Bu yüzden insanlarını eğitme gayretinde 

olan milletler yüzyıllarca yaşamışlardır. 

İnsanlarını yetiştirmek akıllı milletlerin 

temel gayesi olmuştur. Bu bakımdan ilimiz de 

insanlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için 

her türlü imkânı insanımıza sunmuştur.

       Niğde'miz de gençlere sağladığı 

hizmetler bakımından oldukça zengin 

imkânlara sahiptir. Gerek ilkokullarımızda 

gerekse ortaokul ve liselerimizde bilgi ve 

başarının üst düzeyde öğretildiği yerler 

halk ım ı z ın h i zmet ine sunu lmuş tur . 

Okullarımızda açılan destekleme ve 

yet işt irme kursları öğrencilerimizin 

derslerindeki eksiklerini giderme ve liselere 

giriş sınavlarına hazırlanmaları için 

öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak 

sunulmuştur.  Fedakâr idareci ve 

öğretmenlerimizin gayretleri ile daha 

başarılı öğrenciler yetiştirme imkânı ortaya 

çıkmıştır.  Halk Eğitim Merkezlerinde açılan 

üniversiteye hazırlık kursları öğrencilerimizin 

üniversite sınavına hazırlanmasında önemli 

katkıları sunmuştur. İlimiz öğrencileri 

açısından ülke genelinde üniversiteye 

yerleştirilen öğrenci sayılarında son yıllarda 

ciddi bir artış oranı gözlenmiştir. Bu konuda 

Halk Eğitim Merkezlerinin önemli bir yeri 

vardır. Halk Eğitim Merkezlerinde ayrıca 

ö rg ü n  eğ i t i m e  d evam e tmey e n 

vatandaşlarımızın ekonomik, kültürel, sosyal 

ve sanatsal alanda yetişmelerini sağlamak 

için sayısız kurslar açılmıştır. Halk Eğitim 

Merkezlerinde 20 bin kişiye kendilerini 

yetiştirmek istedikleri alanlarda kurslar 

verilmiştir.
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 Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerimiz için Rehberlik Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü,  vatandaşlarımızın tüm 

isteklerine cevap verebilecek kaliteli, düzenli 

ve verimli bir çalışma sistemine sahiptir. 

Öyle ki ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 

açılan tüm ayrıcalıklı donanımlarıyla 

mükemmel bir eğitim imkânı sunmaktadır. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, 

alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından 

en modern imkânlarla yetiştirilmektedir. 

Özel eğitim gören öğrencilerimiz hayatta 

kendilerine yetebilecek ve çevrelerine 

faydalı olacak bir şekilde yetiştirilmektedir.  

Okula başlayan öğrencilerimiz her şeyden 

önce bir birey olarak kabul edilmektedir. 

Daha sonra kendisine, çevresine ve ülkesine 

faydalı bireyler haline getirecek, kendisini 

hayat ta mut lu ve başarıl ı olarak 

t an ımlayacak insan lar yet i ş t i rme 

amacındadır. Özellikle velilerimiz son yıllarda 

özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarını  

gönül rahatlığıyla okullarımıza teslim 

etmektedirler.

 Aziz şehidimizin ismini taşıyan Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde yer 

alan birçok fakültelerinin yanı sıra 2018 

yılında eğitim hayatına başlayan Tıp 

Fakültesi ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

yılından itibaren öğrenci kabul edecek Diş 

Hekimliği Fakültesi ile yurdumuzun sayılı 

üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Bu 

sayede Niğdeli vatandaşlarımız Tıp 

Fakültesindeki uzman kadrolar ve en 

mod e r n  t ı b b i  c i h a z l a r l a  s ağ l ı k 

hizmetlerinden yararlanmana imkânına 

kavuşmuştur.  Bir üniversitenin amacı 

sadece akademik alanda öğrenim görmüş 

bireyler yetiştirmek değildir. Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin sosyal 

ve kültürel alanda da yetişmeleri için her 

türlü olanağı öğrencilerine sunmaktadır.  

Tiyatrolar, konserler, sene sonu şenlikleri, 

şiir dinletileri, halk dansları, spor turnuvaları 

gibi sayısız sosyal ve kültürel faaliyetle 

gençlerimizin en güzel şekilde yetişmeleri 

amaçlanmaktadır.
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 Ömer, Melendiz Dağına bakan evinin 

penceresinden perdeyi aralayıp sonbaharın 

soldurduğu ağaç yapraklarına bakarak 

derin bir "ahh!" çekti. Sonbaharla birlikte 

okulların açılma vakti geldi çattı. Ömer ise 

okula gidip gitmeme  konusunda hâlâ karar 

verememişti. Ya arkadaşları onunla dalga 

geçerse, ya onu küçük görürlerse. Bunları 

düşünmek bile istemiyordu. Çünkü hayalleri 

vardı, umut doluydu.

 

 Ömer kararını vermişti. Okuluna 

kaldığı yerden devam edecek, kendine 

vermiş olduğu sözü yerine getirecek, her 

şeyden önce hayallerine kavuşup mühendis 

olacaktı. Tüm cesaretini toplayıp annesi ile 

konuşmaya karar verdi ve ilk fırsatta 

annesine konuyu açtı.

-Anne. Biliyor musun? Ben okuluma devam 

etmek istiyorum. 

 Annesi gururlu ve sevinç gözyaşları içinde:

-Bilmez olur muyum? Benim oğlum en iyi 

yerlere layık. Okuyacak, büyük adam olacak. 

Çok sevindim Ömer'im, kuzum, ciğer parem...

 Annesinin bu sözleri Ömer'i bir kat 

daha cesaretlendirmişt i. Bir yıl önce 

babasıyla geçirdiği trafik kazasının 

yüreğinde bıraktığı izler hâlâ tazeliğini 

koruyor, sağlığına tam olarak kavuşmanın 

mücadelesini veriyordu. Ancak bütün bu 

olumsuzluklar Ömer'in hayallerinin önüne 

geçemezdi. 

 Ömer nihayet okuluna tekrar 

kavuşmuştu. Çok sevdiği ilkokul öğretmeninin 

“İnsanın bir ideali, bir hedefi olmalı; kişi, 

insanlığa faydalı bir şeyler yapmalı.” sözü 

kulağına küpe olmuştu ve aklından 

çıkmıyordu.

 

 Okulun ilk günü, arkadaşları Ömer'i 

bahçe kapısında karşıladılar. Ömer 

arkadaşlarını, arkadaşları da Ömer'i çok 

özlemişlerdi. Korkularının, endişelerinin ne 

kadar yersiz ve anlamsız olduğunu düşündü. 

Neden bu kadar beklemişti okula yeniden 

başlamak için? Okulda hiçbir engelle 

karşılaşmadı Ömer, okulun her köşesi henüz 

tam iyileşmediğinden kullanmak zorunda 

olduğu tekerlekli sandalyenin rahatça 

ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştı. “Allah 

devletimize zeval vermesin" diye geçirdi 

içinden. Arkadaşları Ömer'le bırakın dalga 

geçmeyi, ona yardımcı olmak için adeta 

yarışıyorlardı. Öğretmenleri,  Ömer'in zeki bir 

öğrenci olduğunu, ileride iyi bir mühendis 

olabileceğini söylüyorlardı. Ömer bunları 

duydukça gözlerinin içi parlıyordu. Trafik 

kazasına neden olan uzun farlar aklına 

geliyor ve “insan gözünü rahatsız etmeyen 

bir far” icat edecek olmanın heyecanını 

küçük yüreğinde büyüterek taşıyordu.

144



Etkinlik

Aşağıda verilen kelimeleri, boşluklara uygun bir şekilde yazınız (yerleştiriniz).

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi     

Halk Eğitim Merkezi     

Okul

Rehberlik Araştırma Merkezi

1. …………………………................................................ açılan destekleme ve yetiştirme kursları öğrencilerimizin 

derslerindeki eksiklerini giderme ve liselere giriş sınavlarına hazırlanmaları için 

öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

2. ……………………………………………………………........…….. örgün eğitime devam etmeyen vatandaşlarımızın ekonomik, 

kültürel, sosyal ve sanatsal alanda yetişmelerini sağlamak için hizmet vermektedir.

3. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için ……………………………………………………………........…….. 

Müdürlüğü,  vatandaşlarımızın tüm isteklerine cevap verebilecek kaliteli, düzenli ve verimli 

bir çalışma sistemine sahiptir.

4. ……………………………………………………………........…….. öğrencilerinin sosyal ve kültürel alanda da yetişmeleri için 

her türlü olanağı öğrencilerine sunmaktadır

 Liseye giriş sınavına çok iyi hazırlanan Ömer, Niğde Fen Lisesini kazanarak kaydını 

yaptırmış, başarılı bir dört yılın ardından okul birincisi olarak mezun olmuştu. Üniversite 

sınavında da istediği başarıyı elde ederek, Niğde'nin kahramanı, adaşı, devleti için gözünü 

kırpmadan seve seve canını veren Ömer Halisdemir gibi zamanı geldiğinde devletine olan 

borcunu ödemek için, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik bölümünü de başarıyla 

bitirdi.

 Ömer şimdi nerede mi? ASELSAN (Askerî Elektronik Sanayii)'da savunma sanayimizin en 

gözde mühendislerinden biri.

 O, hayat hikâyesi ile insanı hiçbir şeyin yıldıramayacağını, çelik gibi bir iradeye sahip 

olunması, azim ve çalışkanlıkla yol alınması halinde  hiçbir şeyin zor olmadığını, yeter ki kişinin 

kendisine inanmasını ve asla pes etmemesini bizlere öğretti.
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Hazırlanalım 

1.  İlimizde yer alan spor tesisleri nelerdir araştırınız?

2. İlimizde son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal medyada yer almış geleneksel ve güncel

  spor müsabakaları ile sonuçları nelerdir araştırınız ?    

 Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporu seven, sağlıklı bir bedene sahip olmak isteyen 

ve hayatının her anına yaymak isteyen gençlerimiz için, başta futbol olmak üzere basketbol, 

voleybol, yüzme ve okçuluk gibi sayısız spor branşında tesis, eğitim gibi faaliyetlerle hizmet 

vermektedir.

 

Bunun yanında Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü, ilimizdeki gençlerin hizmetine sunduğu önemli 

uygulamalardan biri de gençlik kampları. Ücretsiz hizmet veren gençlik kamplarına katılan 

gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek iht iyaçları da bakanlıkça karşılanıyor.

 Kurumca hizmetine sunulan gençlik ve izcilik kamplarıyla,  gençlerin çeşitli sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmaları,  değerler eğitimleri ile milli ve manevi değerleri 

özümsemeleri amaçlanıyor. 

            

 Bu organizasyonla, özgüven ve değerler konusunda bilinç düzeyi yüksek bireylerden 

oluşan sağlıklı nesillere giden yolda, milli ve manevi değerlerine bağlı, demokrasiyi benimsemiş 

donanımlı bir gençlik yetişmesi hedeflenmektedir.

 Niğde'de yaşayan gençler, Niğde Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kodlama eğitimleri, 

jimnastik, resim ve müzik kurslarından yararlanabilmektedirler.  Sağlam kafa sağlam vücutta 

bulunur. Gençlerimizin sağlıklı beden ve sanatsal düşünce ile donatılması kurumun en önemli 

amacıdır.
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SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA

1 2

3

4

6

8

9

7

5

10

11

12

4. Tanınmış Niğdeli halk müziği 

sanatçılarından biri.

5. Niğde'de adına türbe yapılan ilk kadın 

valimiz.

6. 18.yy'da Bor ilçesında yaşamış 

mutasavvuf-şairimiz.

9. Köy, pazar v.b. yerlerde ufak tefek 

tuhafiye eşyası satan kimse.

10. Elma yetiştiriciliğiyle ön planda olan bir 

kasabamız.

12. Niğde Kalesi'nde kapısında kız silüetinin 

bulunduğu camimiz.

1. Aşık Tahirî Festivalinin düzenlendiği ilçemiz.

2. Niğde oyunlarında sıklıkla kullanılan 

meyve.

3. Adını tarihi altın harflerle yazdıran Niğdeli 

kahraman şehidimiz.

7. Niğde'nin ovalarından biri.

8. Niğde'nin bir ilçesi.

11. Takım çalgı ekibinde kullanılan 

enstümanlardan biri.

 ENGEL BULMACA?

?
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Bedesten: Kumaş, mücevher vb. değerli 

eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı.

 Bir yapı ve etmenin bulunduğu Coğrafi konum:

yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile 

gösterilmesi ve yerinin belirlenmesidir. 

Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde 

kapladığı alan olarak da tanımlanır.

 Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri.Çarşı:

 Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak Çerçi:

tefek tuhafiye eşyası satan kimse.

 Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el Çıkrık:

ile çevrilen araç.

 Koyun postunu işleyerek, Dabak (Debbağ):

kullanılabilir yün ve meşin haline getiren kişi.

 Bir ulusun sahip olduğu sosyal, Değer:

kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini 

kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

 Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve Destan:

kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu 

alan şiir.

 Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.Deyiş:

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin Edebiyat: 

dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak 

biçimlendirilmesi sanatı.

 İnsanların yaşayabilmek için üretme, Ekonomi:

ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu 

faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

Kavimleri karşılaştırarak Etnografya: 

inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.

 Belli bir sanat dalında oyun ve Festival:

filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda 

ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen 

ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik.

 Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda Fresk:

eritilmiş madenî boyalarla resim yapma 

yöntemi.

Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal Fuar: 

sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.

 Bir toplumda, bir toplulukta eskiden Gelenek:

kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup 

kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan 

kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve 

davranışlar.

 Aşırı derecede büyümüş.Gümrah:

 Yol üzerinde veya kasabalarda Han:

yolcuların konaklamalarına yarayan yapı. 

Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince Hav: 

tüy, ülger.

Halı, kilim dokunan tezgâh.Istar: 

Bir ülkenin ürettiği malları başka bir İhracat: 

ülkeye veya ülkelere satması, dış satım.

 Başka bir ülkeden mal getirme veya İthalat:

satın alma, dış alım.

 Düşmanın gelmesi beklenilen yollar Kale:

üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, 

geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak 

için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, 

kermen.

Sıcak su çıkan yer, ılıca. Kaplıca: 

Ana yollarda kervanların Kervansaray: 

konaklaması için yapılan büyük han.

Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için Kirkit: 

kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış 

dişli araç.

Atın kuyruğu altından geçirilip eyere Kuskun: 

bağlanan kayış.

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci Kültür: 

içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü.

Yer kabuğunun bazı bölgelerinde Maden: 

çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, 

ekonomik yönden değer taşıyan mineral.

Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir Mahalle: 

köyün bölündüğü parçalardan her biri.

Bazı kesin kurallara bağlı rahip Manastır: 

veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek 

yaşadıkları yapı, keşişhane.

Görülmeyen, duyularla sezilebilen, Manevi: 

ruhani, maddi karşıtı. 
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Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü Mâni: 

dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili 

ölçüsüyle söylenen halk şiiri.

İslam ülkelerinde, genellikle İslam Medrese: 

dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu 

yer.

İletişim araçları.Medya: 

Mekân: Yer, bulunulan yer.

Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş Menkıbe: 

ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü 

davranışlarıyla ilgili hikâye.

Milletle ilgili, millete özgü, ulusal.Milli: 

 Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü Milli Park:

ve orada yaşayan hayvanları veya üzerinde 

bulunan tarihî yapıları korumak amacıyla 

devlet tarafından koruma altına alınmış 

bölge.

Müze: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat 

ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, 

halka gösterilmek için sergilendiği yer, yapı.

Birtakım duygu ve düşünceleri belli Müzik: 

kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle 

anlatma sanatı, musiki.

Sapı kısa, küçük odun baltası.Nacak: 

Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak Ninni: 

için söylenen türkü.

 Biçimleri yapılacak işe göre Örs (sava):

değişen, üzerinde maden dövülen, çelik 

yüzeyli, demir araç.

Satıcıların belirli günlerde mallarını Pazar: 

satmak için sergiledikleri belirli geçici yer.

Çanın kenarlarını birleştirip Perçim: 

sağlamlaştırmak için takılan bir çeşit çivi.

Toprağı sürmek için kullanılan tarım Pulluk: 

aracı.

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin Sanat: 

anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 

veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan 

üstün yaratıcılık.

Ham maddeleri işlemek, enerji Sanayi: 

kaynaklarını yaratmak için kullanılan 

yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, 

uran, endüstri.

Genellikle atlı olarak savaşa Seğmen: 

katılan, kendi içlerinde hiyerarşik bir düzen 

bulunan yarı askerî güvenlik gücü.

MakasSındı: 

Karaltı, gölge.Silüet: 

Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla Spor: 

kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı 

kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü.

Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan.Şair: 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin Tarım: 

üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, 

uygun koşullarda korunması, işlenip 

değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat, 

kültür.

Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, Tırpan: 

ekin vb.ni biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, 

uzun çelik bıçak.

Kazanç amacıyla yürütülen alım Ticaret: 

satım etkinliği. Ürün, mal vb. alım satımı.

Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat Tiyatro: 

türlerinin oynandığı yer.

Malların bir ülkenin topraklarından Transit: 

gümrüksüz geçmesi.

Doğa yürüyüşü.Trekking: 

Turizm: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma 

vb. amaçlarla yapılan gezi.

Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan Türbe: 

ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk Türkü: 

ezgileriyle bestelenmiş manzume.

Yöresel: Belli bir yöre ile ilgili, yerel, mahallî.

İnsanların maddeye dayanan Zanaat: 

gereksinimlerini karşılamak için yapılan, 

öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık 

gerektiren iş, sınaat.
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