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KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ GÖREV ALANI KAPSAMINDA BULUNAN AKSARAY, 
KARAMAN, KONYA VE NİĞDE İLLERİNE AİT BİLGİLER- EKİM 2012 TASLAK 

AKSARAY İLİ GENEL BİLGİLER  

Tarihte kurulan her köyün, her şehrin adının ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse efsane 
bir hikayesi vardır. Aksaray'ın da adı hakkında birçok rivayet, birçok efsane anlatılır. İlk adının 
I. Hattuşili’ye ait eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa” (Nenossos) olduğu sanılmaktadır. 
MÖ. 3000-2000 yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşamıştır. 

                
  

Bu dönemde Asurlu tacirler burada ticaret yapmışlardır. Ayrıca Hitit egemenliğinin kalıntıları 
bu topraklarda bulunmuştur. Aksaray’ın ilk ve orta tunç devirlerindeki durumunu Acemhüyük 
ören yerlerindeki yapılan arkeolojik kazılardan ve müze müdürlüğünün satın almış olduğu 
eski eserlerden öğrenmekteyiz.  

      

7 yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul’a yaptıkları sefer 
nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara, Gelveri ve Göreme gibi 
yerleşim birimleri oluşmuştur.  
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Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı 
hâkimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470 
yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın 
bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir. Bu yıllarda Aksaray, bir Selçuklu askeri üssü 
durumundadır. Kılıçaslan’ın babası Sultan Mesud, Danişmentlere karşı Aksaray’ı bir askeri üs 
olarak kullanmıştır. Burada bazı tesisler yaptırmıştır. II. Kılıçaslan burada bir saray yaptırarak 
Arkhelais adını Aksaray’a çevirdi ve burayı ikinci payitaht gibi kullanmaya başladı. II. Kılıçaslan 
kendi adını taşıyan türbede ebedi uykusundadır. Aksaray, Selçuklu ve Karamanoğlu 
dönemlerinden kalan eserler yönünden oldukça zengindir. 

     
İstanbul’un fethinden sonra boşalan şehrin iskanı için, Aksaray halkının büyük bir bölümü 
İstanbul’a nakledilmiştir. Bu şehirde bir semte de Aksaray adı bu nedenle verilmiştir. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanına kadar Aksaray, Karaman eyaletine bağlı bir kazadır. Kanuni 
devrinde Konya’ya bağlı bir sancaktır. Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde devam 
etmiştir. 1920 yılında Aksaray Vilayet olmuştur. 1933 yılına kadar 13 yıl vilayetlik yaptıktan 
sonra vilayetliği lağvedilmiştir. 20.03.1933 tarihinde 2197 sayılı kanunun 3. maddesi ile 
Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır.1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl kaza olarak 
kalmış olan Aksaray, bu tarihte eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuştur. 

Aksaray, kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu bölümünün 
orta Kızılırmak kesimine girer. Kuzey yarım kürede ekvatordan 37-38 paralelleri, doğu yarım 
kürede 33-35 meridyenleri arasında yer alır. Doğuda Nevşehir, güneydoğuda Niğde, batısında 
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Konya ve kuzeyde Ankara ile kuzeydoğuda Kırşehir ile çevrilidir. 7965,51 km² yüzölçümü ile 
geniş bir alana sahip olup, KOP Bölgesi içerisinde %12,25 lik bir paya sahiptir. Aksaray ilinin 
nüfusu, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre 378.823’dir. Bu nüfusun 233.005’i 
il ve ilçe merkezlerinde iken 145.818’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır. 406.331 ha.lık 
tarım arazisi bulunmaktadır. Nüfus artış hızı binde 3,49 iken net göç hızı binde -6,22dir. KOP 
Bölgesi illeri içerisinde yaş medyanı en küçük olan il 28,04 değeri ile Aksaray’dır. İlde işsizlik 
oranı 2010 yılı itibariyle %9,2 olarak hesaplanmıştır. 

Ulu Camii 
Karamanoğlu devrinde Sultan Mehmed Bey (1408) zamanında yapılmıştır. Yapı dikdörtgen 
planlıdır. Mihrap önündeki iki kubbe dışında çapraz tonoz örtülüdür. Zengin bezemeli, ağaç 
minber III. Kılıç Arslan’ın yıkılan camisinden getirilmiştir. Yığma bir tepe üzerine yapılmıştır. 
Mimar Mehmet Firuz Bey’e yaptırıldığı kitabelerde yazılıdır. Tipik bir Karamanoğlu eseri olan 
caminin en önemli özelliği; abanozdan yapılmış, Selçuklu devri ahşap işçiliğinin şaheser bir 
örneği olan minberidir.  

      
 
Somuncu Baba (Hamid-i Veli) 
Aksaray Kabristanının ortalarındadır. Türbenin üstü açıktır. 1980’de tamir ettirilerek bugünkü 
hale getirilmiştir. Yıldırım Bayezid Han zamanında Bursa Ulu Camii yapımı sırasında, somun 
yapıp işçilere verdiği için Somuncu Baba lakabıyla meşhur olmuştur. Somuncu Baba büyük 
alim ve evliya bir zattı. Aynı zatın Darende’de de bir türbesi olduğu rivayet edilmektedir. 

             

Hanlar 
Sultan Han, Konya-Aksaray karayolu üzerindedir. Dıştan kulelerle desteklenmiş görkemli bir 
kaleyi andıran han, Birinci Alaeddin Keykubat zamanında yapılmıştır. Üçüncü Gıyaseddin 
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Keyhüsrev zamanında, vali Şerafeddin Ahmed bin Hasan tarafından tamir ettirilmiştir. 
Yaklaşık 5000 metrekarelik bir alana kurulu olan hanın yazlık ve kışlık bölümleri vardır. Uzun 
süre restorasyon yapılmadığından doğal etkiler nedeniyle bazı bölümleri zarar görmüştür. 
Ağzıkara Han, Aksaray- Nevşehir karayolunun 15. km’sinde bulunmaktadır. Osmanlı 
kaynaklarında Hoca Mesud Hanı olarak geçmektedir. Bu hanı kitabesinden öğrenildiğine göre 
Hoca Mesut Bin Abdullah yaptırmış, Hanın hol kısmı I. Alaaddin Keykubat zamanında 
1231'de, avlusu II.Gıyasettin Keyhüsrev'in hükümdarlığının ilk yıllarında 1237'de 
tamamlanmıştır. 

Alay Han, Aksaray yakınında bulunan birçok konaklama yeri gibi Sultan II.Kılıçarslan’ın son 
dönemlerinde, 1192’de tamamlanmıştır. Anadolu’daki sultan hanlarının ilk örneklerinden 
olan bu handa, klasik Selçuklu han ve kervansaraylarının plan ve mimari özellikleri bir araya 
getirilmiştir. Özellikle burada sultan hanlarında görülen mukarnas dişli iç portal, ışık kubbeli 
orta tonoz, yanlarda yedişer dikey tonoz ile diğer hanlarda görülen bazı özellikler Alay han’da 
bütünleşmiştir.  

 
   

 
   

Ihlara Vadisi 
Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası’nda ve Hasan Dağı’nın Kuzeydoğusundadır. 
Aksaray’a 40 km, Güzelyurt’a ise 7 km mesafededir. Rüzgarın esip esip de arada dinlendiği, 
Melendiz suyunun ise derin ve sessiz dik yamaçlı bir vadinin ortasından akarak, “Dönerek 
Akan Suyun Halkı”na “Peristrama” adını verdiği Ihlara Vadisi, İlk Hıristiyanların vadi 
yamaçlarında oluşan tüfleri oyarak, kilise ve manastır yaptıkları mekanlar, Melendiz Nehrinin 
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sularıyla bütünleşerek doğa harikası oluştururlar. Toplam 382 basamaktan oluşan merdiven 
ile vadiye gelen ziyaretçiler doğal güzellikleri görebilme imkanını bulmaktadırlar. 

 
      

Belisırma Köyü 
Güzelyurt İlçesine bağlı, Ihlara vadisi içinde bulunmaktadır. Önceleri kuzey yakasına yerleşen 
halk, daha sonra imkanları geliştikçe yukarı düzlük alana yerleşmeye başlamıştır. Halen eski 
evlerde oturmakta olan aileler de vardır. Vadi içerisinde turistlere ve gelen misafirlere 
restorantlar açarak bölgeye has yemek çeşitleri ile hizmet vermektedirler. 
Ihlara vadisinin devamı olan Belisırma köyü tarihi kiliseleri de içinde barındırmaktadır. 
Bunların başında Ala Kilise ve Direkli Kilise gelmektedir. Köyde yaşayan halk tarımcılık, 
bağcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Elinde sanatı olanlar başta Ankara olmak 
üzere ülkenin birçok vilayetinde çalışmaktadırlar. Yurt dışında çalışan insanlar da vardır.  
 

 

Manastır Vadisi 
Güzelyurt ilçe merkezinden başlayan vadi, 4-5 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Vadi 
içerisinde yaklaşık 50 tane kayadan oyma kilise ve manastır bulunmaktadır. Kayadan oyma 
evler, kilise ve yer altı şehirleriyle küçük bir Ihlara Vadisi görünümündedir.  
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Kızıl Kilise 

Güzelyurt, Sivrihisar Köyü’nde bulunan Kızıl Kilise, kırmızı kesme taştan yapıldığı için bu isimle 
anılmıştır. 5.-6. yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Kapalı Yunan haçı planında yapılan 
kilisenin orta nefinde dört sütunun taşıdığı, yuvarlak kasnaklı oldukça uzun bir kubbe 
bulunmaktadır. Bunun dışında kalan haçın kolları tonozlarla örtülmüştür. İç mekan  
fresklerle kaplı olmasına rağmen bunların büyük çoğunluğu tahrip olmuştur. Görülebilen 
bölümlerin İncil’den alınan sahnelerle bezendiği anlaşılmaktadır. 

 

Acem Höyük 

Aksaray il merkezinin 18 km kuzeybatısında Melendiz çayının suladığı ovanın 
ortasında, Asur ticaret kolonileri çağının önemli merkezlerindendir. Akat ve Hitit yazıtlarında 
adı geçen Asur kenti Puruşanda'yı ortaya çıkarmak amacıyla sürdürülen kazılarda, ilk tunç 
çağının son evrelerinde başlayan yerleşim alanı bulunmuştur. Aşağı kent ve höyükte 
yürütülen kazılarda Asur ticaret kolonilerine ilişkin dört yapı saptanmıştır. Bu katlarda 
Sarıkaya Sarayı, Hatipler Sarayı, evler, damga ve silindir mühürler, çeşitli bezeme ve 
biçimlerde çanak çömlek, kumaş izleri ve boncuklar, altın süs eşyası, tanrı/tanrıça/kız çocuğu 
betimli kurşun heykelcik, fildişi yapıtlar ve oyun tahtası gibi buluntular ortaya çıkarıldı. Bunlar 
o dönemin kültür yaşamında Anadolu dışı (Mısır, Suriye, Mezopotamya) etkileri yansıtan 
buluntulardır. Helenistik ve Roma Dönemlerinden ise birer yapı katı saptanmıştır. 
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Çiğleme, dolma mantı, kaygana, katıklı aş, soğanlama ve yumurtalı yeşil fasulye kavurması 
gibi yöresel yemekleri meşhurdur.  

     

  

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=985&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Qv5XNmSvsSXBQM:&imgrefurl=http://seldadan.blogcu.com/yumurtali-yesil-fasulye-kavurmasi/6079325&docid=EzbAsfbyt4CT9M&imgurl=http://img03.blogcu.com/images/s/e/l/seldadan/img1074_1252648106.jpg&w=600&h=449&ei=qIGTUN-RDIfzsgb6oIDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=530&vpy=148&dur=406&hovh=194&hovw=260&tx=115&ty=110&sig=106580780516810656392&page=1&tbnh=135&tbnw=171&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,i:72
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=985&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=CMEmUzkDxEzS3M:&imgrefurl=http://yemekgunceli.com/soganlama-aksaray/&docid=IZVWES6R_iimPM&imgurl=http://yemekgunceli.com/wp-content/uploads/2012/09/So%C4%9Fanlama-Aksaray.jpg&w=499&h=333&ei=qIGTUN-RDIfzsgb6oIDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1065&vpy=61&dur=18&hovh=183&hovw=275&tx=123&ty=101&sig=106580780516810656392&page=1&tbnh=135&tbnw=188&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,i:81
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KARAMAN İLİ GENEL BİLGİLER   

Karaman ilinin tarih sayfalarında kuruluş tarihi tam bilinmese de yapılan bazı arkeolojik 
kazılar sonucu önemli bir yerleşim merkezi olduğuna dair birçok belgeler elde edilmiştir. 
Karaman ve çevresinin M.Ö. 8000 yılları arasında yerleşik iskana geçtiği bu belgeler 
neticesinde elde edilmiştir. Geçmişi oldukça eskiye dayanan bu il, Hititler zamanında bir 
askeri ve ticaret merkezi olmuş daha sonra Frigya ve Lidya’lıların egemenliğine geçmiştir. 
Klasik Devirlerde Lykaonia Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Karaman’ın adının Larande 
olduğu bilinmektedir. Larande M.Ö. 322 yıllarında Hellenistik Devirde Büyük İskender’in 
haleflerinden Perdikkas ve Filippos’un  talan ve tahribatına uğramıştır. Bundan sonra 
Antigon’un ve daha sonra Selevkos’un eline geçen Larande M.Ö. I. Yüzyıla kadar 
Anadolu’daki Hellenistik krallıkların hakimiyetinde kalmıştır. Larande (Eski adıyla Karaman) 
bu devirde de Lykaonia Birliğine bağlı önemli bir ticaret merkezidir. 

   
   

 Karadağ’ın değişik yükseltilerinde ve vadilerinde yer alan ve Bin bir kilise olarak bilinen ören 
yerinde M.S. 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış birçok kilise, manastır, konut, bazilika, şapel, 
mezar yapısı, sarnıç ve askeri yapılar bulunmaktadır. 

 
        
Larande (Karaman) M.S. 8. ve 9. yüzyıllarda Arap orduları tarafından işgal edilse de, şehir 
Selçuklulara kadar Bizans egemenliğinde kalmıştır. Anadolu’nun Selçuklu Türkleri tarafından 
fethinden sonra Danişmendoğulları’nın eline geçen Larande M.S. 1165 yılında II. Kılıç Aslan 
tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır. 
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin zamanla zayıflaması, özellikle Kösedağ Savaşında Moğollara 
yenilmesi, Anadolu’da Moğol felaketinin başlangıcı olmuştur. 1260 yılından sonra zayıflayan 
ve otorite kuramayan Anadolu Selçuklu Devleti’nin yerine Moğol egemenliği hüküm sürmeye 
başlamıştır. 1265 yılında Kerümiddin Karaman önderliğinde bağımsızlığını ilan eden halk, 
Karaman’ın şimdiki ismini almasına da sebep olmuştur. 14. yüzyılın başına gelindiğinde 
Karamanoğulları Anadolu’daki en güçlü beylik konumundaydı. Bu devirde diğer bir güçlü 
beylik Osmanlı Beyliği idi. 14. yüzyıldan itibaren bu iki güçlü beylik karşı karşıya geldi. İki 
beylik arasında yaklaşık 150 yıl süren savaşlar oldu. Fatih Sultan Mehmet Döneminde yapılan 
bir dizi savaştan sonra 1467 yılında Karamanoğulları Beyliğine son verildi ve toprakları 
Osmanlı Devletine katıldı. Larende (Karaman) önce Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezi 
haline getirilmiş, Kanuni Sultan Süleyman Döneminde ilçe merkezi olmuştur. Cumhuriyetin 
ilanından sonra Konya iline bağlı olan şehrin Larende olan adı Karaman olarak değiştirilmiştir. 
15 Haziran 1989 tarihinde çıkarılan 3589 sayılı yasa ile de Türkiye’nin 70. ili olmuştur. 

Karaman ili İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin 
doğusunda Ereğli, güneydoğusunda Silifke, batısında Antalya yer alır. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü 9590 km2’dir. 2011 Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 
verilerine göre merkez il nüfusu 106.000 olup Karaman’ın toplam nüfusu 234.005 dir. İl 
sınırları içerisinde 6 ilçe, 16 belde, 154 adet köy bulunmaktadır.  

Karaman ilinin alanı 8.868,90 km2 olup ülke topraklarının %1,13 üne sahiptir. 233.527 ha. lık 
tarım arazisi mevcuttur. Nüfus artış hızı binde 5,88 ve net göç hızı binde -7,54 olarak 
görülmektedir. İşsizlik oranı 2010 yılı itibariyle %8,5 oranındadır. 

Aktekke Camii 
Yapıtın yazıtına göre; Karamanoğlu Mahmud oğlu Halil oğlu Alaeddin Bey tarafından  miladi 
1370 yılı Eylül ayı sonlarında yaptırılmıştır.  Avlunun güneyindeki ana binanın önünde 
bulunan son cemaat yerini, iki mermer sütun ve yan duvarların üzerine dayanan üç kubbeli 
bir revak örter. Ana mekanın doğu bölümünün, Mevlana'nın Annesi, eşi, kardeşi Alaeddin ve 
Karamanoğlu Seyfeddin Süleyman Bey ve yakınlarına ait 21 adet taştan yapılmış sandukalı 
kabirlerin bulunduğu türbeye ayrılması nedeniyle, mescit bölümünün mihrabı tam eksende 
olmayıp, batıya kaydırılmıştır. 
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Yunus Emre Camii 
Karamanoğulları dönemine ait cami, Kirişçi Mahallesinde, kesme taştan, merkezi kubbeli bir 
yapıdır.  Son cemaat yerinde dört sütun üzerinde, ortada oval, yanlar da yuvarlak kubbeler 
vardır. Kubbeye, içten dört köşede yarımşar kubbe ile geçilir. Stelaktitli alçı mihrabı, 
geometrik süs, kıvrık dal motifi ve nesih yazı ile dekore edilmiştir. Merkezi kubbenin sağında, 
iki kemer açıklıklı dikdörtgen planındaki zikir yerine, buradan da Yunus Emre'ye ait türbeye 
geçilir. Daha önce birçok onarımla orijinalliği bozulan cami, 1994 yılında aslına uygun olarak 
yeniden restore edilmiştir. 
 

            
 
Hatuniye Medresesi 
Karaman merkez Hastane Caddesi üzerinde yer alır. Hatuniye Medresesi, Osmanlı Sultanı 
Murat Hüdavendigar'ın kızı, Karamanoğlu Alaaddin Bey'in karısı Nefise Sultan tarafından, 
1382 yılında yaptırılmıştır. Portalındaki kitabesine göre mimarı, Numan Bin Hoca Ahmet'tir. 
Avlunun revak sütunları yuvarlak ve oval biçimlidir. Yapının çeşitli yerlerinde, ilmi öven 
yazılar bulunmaktadır. Eyvanın sağında ve solunda bulunan kubbeli büyük odaların (birisi 
dershane diğeri mezar odası) giriş kapıları da, portal gibi girift kabarık bitki ve geometrik 
desenlerle süslenmiştir. Hatuniye medresesi şu anda “Hatuniye Turistik Karaman Sofrası” 
olarak kullanılmaktadır. 
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Nuh Paşa Camii 
Oldukça bakımlı ve her detayı ile ilgilenildiği aşikar olan caminin bahçesinde kuşların su 
içebilmeleri için biri eski olduğu anlaşılan iki kuş havuzu bulunmaktadır. 1596 yılında Nuh 
Paşa tarafından yapılan bu camiden Evliya Çelebi övgü ile söz etmiş,  “Nuh Paşa Camii gayet 
sanatlı ve nakışlı kargir yapı, kubbeli bir camiidir. Mevzun minaresi gibi minare hiçbir şehirde 
yoktur. Aydınlık ve ferah bir camiidir. ”demiştir. Caminin kitabesinde “Size selam olsun, ebedi 
cennete giriniz” yazmaktadır. 

 

   
 
İmaret Camii 
Merkez İmaret Mahallesinde,  Karamanoğlu 2. İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. İmaret 
(Aşevi) olarak, kesme taştan merkezi kubbeli, iki katlı yüksek minareli olarak, içinde odalar 
bulunan bir camidir. Mescit, tophane, şifa yurdu, medrese ve aşevinden meydana gelen bir 
külliye halinde 1433 yılında yapılmıştır. Caminin bitişiğinde ve batı tarafında İbrahim Bey’in 
mezarı (türbesi) kuzeyinde çeşmesi yer alır. İmaret’e ait ahşap iki kapı kanadı, Karaman 
Ahşap Sanatının tüm özelliklerini yansıtır. Her iki kapıda nezih bir yazı ile “Kapı açıktır giriniz, 
malı  mübahtır yiyiniz” ibaresi yazılıdır. Bu kapılar İstanbul Türk ve İslâm eserleri müzesince 
korunmaktadır. 

Otantik Kent “ Taş Kale ” 
Karaman'in 46 km doğusunda yer alan Taşkale kasabası birçok doğal ve kültürel değerleri 
barındırmaktadır. Taşkale Atatürk'ün "Ata Yurdu" olarak tanıtılır. Taşkale Belediyesinin 
yayınladığı bir kitapçıkta M. Kemal Atatürk'ün hem anne tarafının hem de baba tarafının 
soylarının Karamanlı olduğu belirtilir.  
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Taşkale de karstik aşınımla oluşmuş İncesu ve Asarini adında iki mağara vardır. İncesu 
mağarası kuzey yönüne uzanır. Girişi geniş olan mağarada ilerledikçe eğilmek gerekir. 1356 
metre uzunluğundaki İncesu mağarasının son kısmında sürünerek ilerlemek mümkündür. 
Mağarada bahar aylarında dere oluşur. Yazın kaybolan derenin yerini traverten havuzları alır. 
Mağara duvarından sızan suyun oluşturduğu çökeller, sarkıt ve dikitler görünümü 
güzelleştirir. 

  
Gödet Vadisi ve Mağaraları 
Karaman Merkez ilçeye bağlı Güldere köyü eski adıyla Gödet köyünde bulunmaktadır. Gödet 
barajının kaynağını teşkil eden Gödet çayının çıktığı Ernek mevkiinden Güldere köyüne kadar 
uzanan vadi, doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken harika bir manzara sunmaktadır. Vadi 
boyunca hem Gödet çayı uzanmakta hem de Gödet Mağaraları bulunmaktadır. Saklı Cennet 
ve Kaya Kilise Mağaraları doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile doğa severlerin uğrak 
mekanlarından birisidir. 

     

Ermenek Barajı ve Baraj Gölü 
Dünyanın sayılı barajlarından biri olup 218 metre yüksekliğiyle Dünya’nın 26. , Avrupa’nın 6. , 
Türkiye’nin ise 1. en yüksek barajı unvanına sahiptir. Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
10 Ağustos 2009 tarihi itibariyle T2 derivasyon tüneli kapağı kapatılarak su tutmaya 
başlamıştır. Barajın bulunduğu mevki, oldukça sarp ve uçurumlarla doludur. İnşaat 
gerçekleştirilirken endüstriyel dağcılara oldukça iş düşmüştür.  
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Karaman ili bir çok geçmiş kültürü barındırdığından yemek kültürü gelişmiştir. Kendine özgü 
mutfağı hem Konya yöresinden hem de Akdeniz Bölgesinden etkilenmiştir. Şebit Pilavı, Erişte 
Pilavı, Keşkek, Zülbiye, İlisıra Dolması, Erikli Yahni, Calla, Batırık ve Bidik yemekleri 
meşhurdur.  

   

 

  

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=985&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-K6AEC0tITZ1pM:&imgrefurl=http://www.karaman.org/tarif-kategorileri-20-karaman-yemekleri.html&docid=7gjyH2u4RuswRM&imgurl=http://www.karaman.org/images_up/batirik-batirik.JPG&w=500&h=375&ei=joqTUMffJsjJhAfqt4CYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=154&dur=10644&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=134&sig=106580780516810656392&page=1&tbnh=148&tbnw=199&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,i:72
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=985&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=M8QKoFP-pt3NRM:&imgrefurl=http://yemekgunceli.com/calla-karaman/&docid=qlnv99blvEUuDM&imgurl=http://yemekgunceli.com/wp-content/uploads/2012/09/Calla-Karaman.jpg&w=470&h=317&ei=joqTUMffJsjJhAfqt4CYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=467&dur=5565&hovh=184&hovw=273&tx=152&ty=102&sig=106580780516810656392&page=1&tbnh=145&tbnw=208&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,i:111
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&biw=1694&bih=985&tbm=isch&tbnid=mUtAitCz6xvjaM:&imgrefurl=http://www.lezzetlerdunyasi.com/tag/karaman/&docid=TGzGvCfI2Px05M&imgurl=http://www.lezzetlerdunyasi.com/wp-content/uploads/2012/03/%C5%9Febit-pilav-230x150.jpg&w=230&h=150&ei=IYuTUJKYBZSHhQfMrYDQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=215&vpy=189&dur=1104&hovh=120&hovw=184&tx=83&ty=76&sig=106580780516810656392&page=1&tbnh=120&tbnw=178&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,i:63
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KONYA İLİ GENEL BİLGİLER   

Eski devirlerden beri adı değişmeyen nadir şehirlerimizden birisidir Konya. M.Ö. 7 binli 
yıllardan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığından günümüze kadar ulaşan tarihi eserlere 
sahiptir. Adının “Kutsal Tasvir” anlamına  gelen “İkon” kelimesinden geldiği iddia edilir. Çeşitli 
rivayetler bulunmakla birlikte kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak 
yapılan bir anıttan geldiği muhtemeldir. Çünkü bu anıta “İkonion” ismi verilmişti. Daha 
sonraları İcconium, Colonia Selie, Conia gibi isimler ile anılmıştır. Konya’da yerleşim yazının 
icadından çok öncelere dayanır. Dünyanın bilinen ilk yerleşik hayata geçildiği ve şehir 
ortamının oluşturulduğu yer Çatalhöyük’te bulunmaktadır. Çatalhöyük, Orta Anadolu'da, 
günümüzden 9 bin yıl önce iskan edilmiş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim 
yeridir. Doğu ve batı yönlerinde yanyana iki höyükten oluşmaktadır. Doğudaki Çatalhöyük 
(Doğu) olarak adlandırılan yerleşme Neolitik Çağ'da, Çatalhöyük (Batı) olarak adlandırılan 
batıdaki höyük ise Kalkolitik Çağ'da iskan görmüştür. Günümüz Konya Şehri'nin 52 km. 
güneydoğusunda, Çumra İlçesi'nin 11 km. kuzeyinde, Konya Ovası'na hakim buğdaylık 
arazide bulunmaktadır. Çatalhöyük 2012 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil 
edilmiştir.  
 

 

Höyükler kabaca 2 bin yıl kesintisiz iskan edilmiştir. Özellikle neolitik yerleşimin genişliği, 
barındırdığı nüfusu, oluşturduğu güçlü sanat ve kültür geleneği ile son derece dikkat 
çekicidir. Yerleşimde 8 bin üzerinde insan yaşadığı kabul edilmektedir. Çatalhöyük'ün diğer 
neolitik yerleşimlerden temel farkı, bir köy yerleşmesini aşıp kentleşme evresini yaşamakta 
olmasıdır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri,  ilk tarımcı 
topluluklardan da biridir. Ayrıca Dünya ölçüsünde yemek kültürünün ilk defa başladığı, ateşin 
kullanıldığı, yerleşik hayata geçildiği ve vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın 
yapıldığı merkez olarak tanınır. Hititliler ve Lidyalılardan sonra hemen hemen tarihin her 
devrinde Anadolu’da hüküm süren tüm medeniyetler tarafından Konya önemli bir merkez 
olmuştur. Persler, Selevkoslar, Bergama Kırallığı, Romalılar, Sasaniler ve Emeviler 9. Yüzyıla 
kadar şehre hakim oldular. Bizans eyaleti iken Müslüman Arapların akınlarına maruz kalan 
şehir daha sonraları 1071 Malazgirt zaferi ile Türklere kapılarını açmıştır. Selçuklu Sultanı 
Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedilerek Türk-İslam egemenliği başlamıştır. 1074 
yılında Anadolu Selçuklu Devleti, başkenti İznik olarak kurulduktan sonra 1097 yılında 1. Haçlı 
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Seferi ile İznik’in kaybedilmesi sonucu başkenti Konya yapmıştır. Böylece tarihinde yeni bir 
sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişerek pek çok mimari eserle süslenmiş ve kısa 
zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden biri olmuştur. 

 

   

   

3. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrich Barbarossa, Konya'yı kuşattıysa da (18 
Mayıs 1190), 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı, beş gün sonra çekilmek zorunda 
kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (1308) Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra 
Karamanoğulları Beyliği'nin en büyük şehri olarak Fatih dönemine kadar yönetildi. Fatih, 
1470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm (Tokat) Eyaletlerinden 
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sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk 
zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde 
Mustafa, küçük oğlu Şehzâde Cem, 2. Bayezîd'ın büyük oğlu Veliaht Şehzâde Dâmât 
Abdullah, bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehinşah, onun oğlu Şehzâde 
Mehmet Şâh, 1470'ten 1513'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan dışından ilk beylerbeyi 
ancak 1513'te atandı. Kanunî devrinde Veliaht Şehzâde 2. Selim de bu görevde bulundu.  

17.yüzyılda eyalet 11 sancaklı ve 80.000 km2'ye yakın büyüklükteydi. Tanzimat döneminde 
eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 1910'da 102.000 km2 büyüklüğündeki Konya 
eyaletinin nüfusu 1.380.000'di. 11 ilçeli Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, 2 ilçeli Burdur, 5 ilçeli 
Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd (Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu. 

Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı 
Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait pek çok cami, 
hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına 
sahip bulunan Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve 
Aziziye Camileridir. 

 

     

Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. 
Yapılan kazılar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da 
ayakta kalan abidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın 
sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından yapılan ve Kubbe-i 
Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem abide firuze çinilerle kaplıdır ve 
bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde kavuşturulmuştur. 

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&biw=1694&bih=985&tbm=isch&tbnid=S47xaNRkt0PYwM:&imgrefurl=http://qollop.deviantart.com/art/Konya-Aziziye-Cami-199243653&docid=EtmGCCxTPraHNM&imgurl=http://www.deviantart.com/download/199243653/konya_aziziye_cami_by_qollop-d3amhdx.jpg&w=3116&h=2448&ei=As57UJGRCInHswbX14CoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1398&vpy=592&dur=775&hovh=199&hovw=253&tx=144&ty=101&sig=114839684439848517033&page=1&tbnh=140&tbnw=169&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:20,s:20,i:187
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Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (1219,1236) devri ve sonrasında, 
Dünyanın ilim ve sanat merkezi özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından 
gelen bilim ve sanat adamları Konya'da toplanmışlardır.  

Bahaeddin Veled, Muhyiddin ibn-i Arabî ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Sadreddin Konevî, 
Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar 
kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak, dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" 
denilebilecek bu özelliği, 12. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Konya ve millî 
kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve 
hayat felsefesi ile dünyaya ışık tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Milleti'nin hazır 
cevaplılığını nükteleriyle dile getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta 
Ortaçağ karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir. Bu şahsiyetlerin ve 
Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, sanat ve teknik alanlardaki 
üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları, Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük 
etken olmuştur. 
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Yaklaşık onbin yıllık tarihi geçmişiyle Konya’da yüzlerce tarihi eser bulunmaktadır. Kubad-
Abad Sarayı, İvriz Kaya Anıtları, Eflatun Pınarı, Fasıllar Anıtı, Obruk Hanı, Zazadın Hanı, 
Eşrefoğlu Camii, Horozluhan, İnce Minareli Medrese ve Kilistra Antik Kenti bunlardan bir 
kaçıdır.  

KİLİSTRA(GİLİSIRA-GÖKYURT) 

Kilistra, Konya’nın 35 km güneybatısında yer alan ve bugün höyük olan bir yerleşim yeridir. 
Yeni adıyla Gökyurt köyü, sarı ve kirlibeyaz ponza çakıllı tabakaların hakim olduğu ve  
günümüzden 25 milyon yıl önce başlayan ve 15 milyon yıl süren Miosen devir sonlarında, 
volkanik faaliyetlerle oluşmuş bir tüf arazidir. Görülen bu jeomorfolojik özellikleriyle 
Kapadokya’yı andırmaktadır. Hz. İsa’dan sonra havarilerin dünyaya yayılıp yeni dinin 
öğretilerini halklara ulaştırmaya başlamasıyla Hıristiyanlık gelişmeye başlamıştır. 
Havarilerden Aziz Pavlus ve Aziz Barnabas’ın Kilistra halkına yeni dini öğretmesiyle birlikte 
Roma politeizmi önemini yitirmeye başlamış, bu nedenle yönetim bölgedeki Hıristiyanlara 
karşı cephe almıştır. Zamanla Roma baskısından kaçan halkın bir sığınma merkezi haline 
gelmiştir. Arazinin de uygun olmasıyla birlikte çok sayıda evler ve şapeller oymuşlardır. 
Ayrıca, şu andaki köy yerleşim yerinin altında bir yer altı şehri olduğu bilinmektedir.  
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SİLLE 

Sille Konya ilinin 8 km kuzey batısında, antik bir Rum beldesidir. Burada bahsi geçen Rum 
Romaya ait anlamı taşımaktadır ve Ortodoks Türklerin de mübadele öncesi yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Günümüzde ise  Konya Selçuklu belediyesine bağlı bir mahalledir ve hemen 
yakınında baraj gölü bulunmaktadır. Arkeolojik veriler yerleşkenin 6000 yıl öncesinde 
kurulduğu yönündedir. İsmin kökeni konusunda çeşitli açıklamalar vardır. İlki Yunan 
mitolojisindeki Silen (Silene)' den geldiğidir. Ayrıca 'Silenos', kaynayıp, coşarak köpürüp akan 
su, kelimesinden türediği de kabul gören bir açıklamadır. Roma, Bizans, Kudüs yolu üzerinde 
yer aldığı için önemli bir dini merkez olmuştur. Dünyanın en eski ve en büyük 
manastırlarından biri olan Ak Manastır ("Hagios Khariton Manastırı", "Deyr-i Eflâtun") bu 
köydedir ve yaklaşık 800 yıl kesintisiz hizmet vermiştir. Ak Manastır Konya'da yaşayan 
Mevlevi dervişlerince de ziyaret edilmiş ve bahçesinde küçük bir de mescit yaptırılmıştır. 
Şimdilerde askeri alan içinde kaldığı için ziyarete kapalıdır. Selçuklu döneminde olduğu gibi 
Osmanlılar devrinde de tarihi İpek ve Baharat yolları üzerinde olması nedeniyle önemini hiç 
yitirmemiştir. Cumhuriyet öncesinde nüfusu 18.000'e ulaşmıştır. Köy 1924 nüfus 
mübadelesine kadar Türk kökenli Hıristiyan çoğunluk tarafından iskan edilmiştir. Macar 
gezgini Bela Horvarth 1913 yılında Anadolu'ya yaptığı gezisinde tuttuğu notlarda o yıllarda 
Sille'de 60 adet kilisenin ayakta olduğunu yazmıştır. Bugünkü nüfusu ise 3700 kadardır. 
Köyde yumuşak volkanik kayalara oyulmuş pek çok küçük kilise, Osmanlı mezar taşları ve 
günümüze kadar gelebilmiş Aya Elena kilisesi ziyaret edilebilir. Kilise, ilk Hıristiyan Bizans 
imparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından Michael Archangelos adına MS. 371'de 
inşa ettirilmiştir. Selçuklu ve Konya Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygun olan evler 
onarılmaktadır. Bazı yapılar kafelere dönüştürülmüştür. Sille’nin iç ve dış turizme 
kazandırılması için çalışmalar başlatılmış ve hızla devam etmektedir. Sille’ye ait halı ve 
çömlekçilik el sanatlarının yeniden canlandırılması için kurslar açılmıştır. 
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MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ 

Hz. Mevlâna, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan 
yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna`nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden 
olup sağlığında "Bilginlerin Sultanı" ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahaeddin 
Veled`dir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin`in kızı Mümine Hatun`dur. Sultânü`l-Ulemâ 
ölünce talebeleri ve müridleri bu defa Mevlâna`nın çevresinde toplandılar. Mevlâna`yı 
babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini 
olmuş, İplikçi Medresesi`nde vaazlar veriyordu. Medrese kendisini dinlemeye gelenlerle 
dolup taşıyordu. Mevlâna, 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaştı. Mevlâna 
Şems`te "mutlak kemâlin varlığını" görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems 
aniden öldü. Mevlâna Şems`in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki 
yıllarda Selâhaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi, Şems-i Tebrizî`nin yerini doldurmaya 
çalıştılar. 
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü 
Hakk`ın rahmetine kavuşmuştur.  

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! 
Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.” 
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NASREDDİN HOCA 

Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuş ve Akşehir ilçesinde ölmüş olan Nasreddin Hoca, bir Türk 
halk bilgesidir. 1237'de Akşehir'e yerleştiğinden Konya ili Akşehir ilçesi sahiplenmektedir. 
Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinlemiş ve İslam diniyle ilgili 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bir söylentiye göre medresede ders okutmuş, kadılık görevinde 
bulunmuştur.  Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu 
ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. 

Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle 
karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Olayları halka anlatmada genellikle mizahi 
yönden yaklaşmıştır. Bu nedenle fıkralarıyla ünlenen Nasreddin Hoca daha çok çocuklara 
yönelik tarafıyla tanınmıştır. Mezarı  Akşehir’de olup mizahi yönüne vurgu yapan etrafı açık 
ancak kapısında kilit olan bir türbesi vardır.  

    

Aksaray yolu üzerinde Obruk Han ve yanında büyük bir obruk, Alaeddin tepesi ve üzerinde 
camisi, Beyşehir gölü kenarında I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Kubad-Abad 
Sarayı, su kemerleri, Eflatun Pınar kalıntıları, İvriz kaya Anıtları, Horozluhan, Zazadin Hanı, 
Kapı Camisi, Şerafettin Cami, İplikçi Cami, Hz. Şems-i Tebrizi cami ve türbesi, Selimiye Camisi, 
Aziziye Cami gibi daha birçok görülmeye değer tarihi eser mevcuttur. 
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Konya, tarihi zenginlikleri ile olduğu kadar doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Geniş bir alana 
hitap eden il sınırları birçok güzelliği barındırmaktadır. Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan 
Meke Gölü, “Dünya’nın nazar boncuğu” olarak nitelendirilmektedir.  Aslında bir krater gölü 
olan Meke, yukarıdan bakıldığında nazar boncuğunu andırmaktadır. Göldeki su miktarı 
zamanla azalmaktadır ve bazı dönemlerde kuruma aşamasına gelmektedir. Su miktarını 
artırma çabaları olsa da zeminin geçirgen olması nedeniyle su tutmamaktadır.  

 

Tınaztepe mağaraları, Seydişehir, Konya'da yer alan mağaradır. Toplam uzunluğu 1580 
metredir. Sonundaki 30 metrelik iniş dışında tamamen yatay özellikte bir mağaradır. Üst 
sistemi fosil bir mağaradır. Altta bulunan ve havzanın sularını toplayan düden, morfolojik 
bakımdan Tınaztepe mağarasının devamıdır. Tavandaki çatlaklardan sızan sular, içeride 
gölcükler oluşturmaktadır. Mağaranın sonundaki göl ise büyük boyutludur. Özellikle ilkbahar 
aylarında kar ve yağmur sularıyla beslenen dere ve yatakları en alt seviyedeki mağaraya 
ulaşmadan önce sular; şelale ve devkazanı tipi çok ilgi çekici görüntüler ortaya koymaktadır. 
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Yerköprü Şelalesi, Hadim ilçesi sınırları içerisinde olup Konya’ya yaklaşık 110 km uzaklıktadır. 
Yer Köprü şelalesi, oluşum olarak, eski Göksu yatağı üzerindedir. Göksu Irmağı, burada 
yaklaşık 30 metre tabana dalmakta, nehrin üzerinde doğal bir köprü bulunmaktadır. Bu 
köprü şeklindeki yerin etrafı çok yüksek ve kayalarla (yaklaşık300-400 m.) çevrili olmasına 
rağmen, köprü kısmı oldukça düz ve çok sayıda bitkiyle adeta bir bahçe gibidir. Nehrin 30 
metre kadar üstündeki bu köprüde, kayaların dibinden çıkan suyun, nehrin tabana daldığı 
tünelin çıkışına üstten dökülmesiyle şelale oluşmaktadır. 

      

Ilgın Kaplıcaları, Konya-Afyon yolunun 90. km'sinde yer alan Ilgın ilçesindedir.  Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından bu şifalı sular kullanılmış ve çeşitli tesisler 
kurulmuştur. 420 C olan yeraltı suyu hiçbir işleme tabi tutulmadan kullanıma sunulmaktadır. 
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Bu nedenle şifa özelliği yüksektir. Renksiz ve kokusuz doğal lezzetinde; felç, siyatik, göz, cilt, 
sinir, böbrek ve kadın hastalıkları ile romatizmaya iyi gelmektedir. 

 

Meram Bağları, şehrin 5-6 km batısından başlayıp, Dere’ye ulaşan yeşil vadiye kadar uzanır. 
Bugün bu doku yapılaşma nedeniyle bozulmuştur. Tarih boyunca suyu, havası ve bağları 
seyahatnamelere, divanlara geçmiş, ünü bütün Ortadoğu’ya ulaşmış bir mesire yeridir. 
Çevresi yeşil alanlarla kaplı olan Meram Bağları çay bahçeleri, lokantaları ve Tavus Baba cami 
ve türbesiyle şehrin nefes alan bir kısmıdır. Aynı zamanda Konya’ya gelen turistlerin uğrak  
yerlerinden birisidir.  
 

 

Konya genel anlamıyla inanç turizmi, termal turizmi, mağara turizmi ve doğa güzellikleri ile 
her yıl yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir şehirdir.  Hz. Mevlana’nın 
engin hoşgörü ikliminde bulunmak isteyen ve çağrısına icabet eden insanlar yılın her 
mevsiminde şehrin manevi havasından yararlanmak amacıyla gelirler. 

Konya, 40.813,52 km2 lik alanı ile Türkiye içerisinde %5,21, KOP Bölgesi içerisinde ise %62,78 
lik bir paya sahiptir. 2011 yılı sonu itibariyle nüfusu 2.038.555 olup ülke içerisindeki payı 
%2,73 tür. Nüfus artış hızı binde 12,20 oranındadır ve net göç hızı binde -1,18 dir. Yaş 
medyanı 28,95 ile Türkiye yaş medyan değerinin altındadır. İşsizlik oranı 2010 yılı itibariyle 
%8,2 dir.  

2.041.157 ha. tarım alanı ile KOP Bölgesindeki tarım arazilerinin %69,93 lük payına sahiptir. 
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Konya, uzun geçmişi nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Selçuklu kültürü 
yemeklerde kendini göstermektedir.  Mevlevi kültüründen de esintiler taşıyan çorba ve 
yemek çeşitleri günümüzde modern anlayışla ziyaretçilere sunulmaktadır. Konya deyince ilk 
akla gelen yemek “Etli Ekmek”tir. Kendine özgü hamuru ile kıymalı pide tarzındadır.  

 

 

“Fırın kebabı” veya diğer ismiyle “fırın tandır”, kuzu veya koyun etinin kol ve kaburga 
kısımlarından yapılır. Sert olduğu için arka butları tercih edilmez. Taş fırında, meşe ateşiyle ve 
bakır leğende yalnızca kendi yağı ve suyuyla 4-7 saat arasında pişirilerek hazırlanır. 

Yurdumuzun bir çok yöresinde olduğu gibi Konya’da da “Tirit” meşhurdur.  Çiçek bamyadan 
yapılan “Bamya Çorbası” yörede özellikle düğünlerde ikram edilir.  Tatlı olarak “sac arası” ve  
”höşmerim” Konya yöresine özgü ve halkın folklorunda yer etmiş yiyeceklerdendir. 

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=956&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LCLXWay237qJdM:&imgrefurl=http://www.konyachatsohbet.com/konya-yemekleri.html&docid=ffVVPxAmtdCMPM&imgurl=http://www.konyachatsohbet.com/images/etliekmek.jpg&w=500&h=375&ei=bgCFUMj3I9OYhQef24DgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1314&vpy=301&dur=2872&hovh=194&hovw=259&tx=126&ty=112&sig=114839684439848517033&page=2&tbnh=131&tbnw=182&start=39&ndsp=46&ved=1t:429,r:48,s:20,i:302
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1694&bih=956&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PQjd5f1eEa8NHM:&imgrefurl=http://www.hakimiyet.com/yerel/Son-Dakika-Haberi-h14964.html&docid=4TNgp_DQkH7gOM&imgurl=http://www.hakimiyet.com//images/album/IMG_9577.jpg&w=450&h=300&ei=7wCFUKDoEMjxsgbNjYDQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=659&dur=185&hovh=183&hovw=275&tx=79&ty=123&sig=114839684439848517033&page=2&tbnh=145&tbnw=219&start=36&ndsp=44&ved=1t:429,r:39,s:20,i:248
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NİĞDE İLİ GENEL BİLGİLER   

Kentin en eski isminin Nahita veya Nekide olduğu sanılıyor. Bu isimden ilk önce ünlü tarihçi 
İbn Bibi bahsetmiştir. 14. yüzyılda Nakide kelimesi Nikde, Niğde okunacak şekilde yazılmıştır. 
Cumhuriyet döneminde de Niğde şekline çevrilmiştir.       

Tarihin ilk izleri, neolitik döneme(M.Ö. 7250-5500) rastlar. Bunlar Bor ilçesi Bahçeli Kasabası 
Roma Havuzu yakınındaki Köşk Höyük'ten ve Bor ilçesi Pınarbaşı Höyüğünden çıkartılan 
eserlerdir. Anadolu'da Hitit dönemi olarak isimlendirilen M.Ö. 2000-7000 yıllarına ait eserler 
ise Kömürcü Köyü Göllüdağ Örenyeri'nden çıkartılmıştır. Helenistik dönemde ise (M.Ö.330-
30) Niğde bölgesi Büyük İskender'in komutanlarından Eumenes'in kurduğu Bergama 
Krallığı'na dahil olmuştur. Tepe Bağları ve Ulukışla Porsuk Höyük kazılarından bu döneme ait 
eserler çıkartılmıştır.  

 

M.Ö. 30 - MS. 395 yıllarını kapsayan Roma devrinde, Niğde bölgesi tarihinin en önemli 
konumlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde Tyana (Kemerhisar Kasabası) çevresinde yoğun 
bir yapılaşma görülür. Saraylar, mabetler, su kemerleri ve yerleşim birimleriyle oldukça 
büyük bir kent konumuna getirilmiştir. M.S. 395 yılında ise Anadolu Bizans hükümdarlığı 
altına girmiştir. Özellikle Kapadokya ve Ihlara Bölgesi bu dönemi yansıtır. Niğde bölgesi 
Bizans hükümdarlığında iken Sasani, Pers ve Arapların istilalarına uğramıştır. Tyana kenti 931 
yılındaki Arap İstilası sonucu büyük ölçüde yıkılmıştır. Bu dönemin en güzel ve görkemli 
eserlerinden birisi Gümüşler Kasabası yakınındaki Gümüşler Örenyeri ve Manastırıdır.  
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1166 ve onu takip eden yıllarda Niğde Yöresi Türklerin eline geçmiştir. Özellikle Anadolu 
Selçuklulardan I.Alaeddin Keykubat zamanında parlak bir dönem daha yaşanmıştır. Dönemin 
valisi Zeyneddin Beşare'nin yaptırdığı Alaedin Camii ve daha sonra yaptırılan Hüdavend 
Hatun Türbesi dönemin günümüze bıraktığı miraslardandır. Anadolu Selçukluları Kösedağ 
Savaşında Moğollara yenilince bölge Moğolların uç beyliği olan İlhanlıların idaresine 
geçmiştir. 

 

1357 yılında ise Karamanoğulları bölgenin yeni sahibi olmuşlar ve Akmedrese'yi yapmışlardır. 
1471 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarını yenilgiye uğratarak Niğde'yi ve diğer 
bölgeleri almıştır. Osmanlı döneminde Niğde eski önemini büyük ölçüde yitirmiştir. 
Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında il statüsüne kavuşmuştur. 

Niğde ilinin toplam nüfusu 2011 ADNKS veri tabanına göre 337.553 kişidir. Niğde ili 
nüfusunun % 49,95′i (168.596) il ve ilçe merkezlerinde, % 50,05′i (168.957) belde ve köylerde 
yaşamaktadır. Niğde ilinin yüzölçümü 7.400 km² olup, km²’ye il genelinde yaklaşık 46 kişi 
düşmektedir. Niğde ilindeki son düzenlemeler sonrasında toplam ilçe sayısı 5 olmuştur. 
Ayrıca Niğde ili ve ilçelerine bağlı 46 belediye ve 110 köy mevcuttur. 

Gümüşler Manastırı 

Büyük bir kaya parçasının içine oyulan manastır, Kapadokya bölgesinde, günümüze dek iyi 
korunarak gelmiş ve en büyük manastırlardan birisidir. Kapadokya’da kayaya oyulmuş pek 
çok manastır bulunmaktadır ve bazı bilim adamları bunları yemekhaneli ve açık avlulu olmak 
üzere iki grupta ele almaktadırlar. Gümüşler Manastırı ikinci grup dâhilindedir. Manastırın en 
önemli yapısı,  kompleksin kuzeyinde yer alan kilisedir. Dört serbest destekli kapalı Yunan 
haçı planlı kilisenin kuzey haç kolunun kuzeyinde iki mezar nişi ve naosun batısında beşik 
tonoz örtülü iki giriş mekânı bulunmaktadır. Manastır da yer alan diğer mekânların pek 
çoğunun işlevi bilinmemektedir. 
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Göllüdağ Ören Yeri 

Niğde il merkezinin kuzey yönünde olup, il merkezine 60 km uzaklıktadır. Kömürcü Köyü 
yakınında bulunan Göllüdağ, deniz seviyesinden 2172m. yükseklikte korunaklı bir şehirdir. 
Volkanik bir dağ olan Göllüdağ’ın konik olan zirvesinde bir de krater göl mevcuttur. Bu krater 
gölden dolayı da Göllüdağ olarak adlandırılmıştır. M.Ö.1200 yıllarında Ege göçleri sonrasında 
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Anadolu’da oluşan Tabal ülkesi de bu bölgededir. Bu 
dönemde Göllüdağ, Tabal ülkesinde yeri belli olan şehir devletlerindendir. Göllüdağ ören 
yerinde ilk kazı çalışmalarına 1934 yılında Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık tarafından başlanılmıştır. 

 

Tyana Ören Yeri ve Roma Havuzu (Kemerhisar) 

Antik Tyana Örenleri, Bor ilçesi, Kemerhisar Kasabası’ndadır. Ören yeri, Kemerhisar 
Kasabası’nın büyük bir bölümünün altında kalmıştır. Bahçeli Kasabası’nda bulunan ve Roma 
havuzu adıyla adlandırılan antik havuza hayat veren kaynak suyunun, Roma devrinde yapılan 
kemerlerle taşınmasına yönelik oluşturulan kemerlerden dolayı kasaba Kemerhisar adını 
almıştır. Tarih öncesinden Hititlerin yıkılışına kadar pek çok uygarlığın mekânı olan 
Kemerhisar (Tyana), Hititler döneminde Tuwanuwa, Roma’da ise Tyana olarak tanınıyordu. 
Roma Havuzunun ise Gezginci Roma İmparatorlarının önemli bir mesire yeri olduğu 
söylenmektedir. Antik Havuz ziyaretçilerin kolay ayrılamadıkları bir yerdir. 
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Alaaddin Camii 

Niğde sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre 
yapının mimarları, Üstad Sıddık ve kardeşi Gazi’dir. Ayrıca inşa kitabesinde, Müstenireddin 
adı geçmektedir. Bu şahsın caminin inşaatından sorumlu yapım yöneticisi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde 
korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Cami iki kapılıdır. Doğuya bakan kapı 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 konuyu kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir. 

 

Sungurbey Camii 

Bazı onarımlarla günümüze gelen camii, örtü sistemi ve minareler haricinde orijinal özelliğini 
ve fonksiyonunu korumaktadır. Doğu taç kapısı asıl giriş açıklığı üzerinde tarihli vergi kitabesi 
bulunur. Muhtemelen bu tarihte cami tamir görmüş olabilir. Yapı barut mahzeni olarak 
kullanılırken, XVIII. yy. ortalarında mahallede çıkan yangın sonucu cami yanmış, örtü sistemi 
ve minareler de tamamen yıkılmıştır. Sonrasında tamir edilerek ahşap direkli ve düz toprak 
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damlı cami şeklini almıştır. Yapı 1948 yılı civarı tekrar onarım görmüş doğu taç kapısındaki 
minarelerden biri yeniden yapılmıştır. 

 

Muratpaşa Camii 

Günümüze bazı onarımlarla gelen camii, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini 
devam ettirmektedir. Çapta 4 kubbeyle örtülen harimin kuzeybatı köşesinde türbe ve kuzey 
cephenin doğu tarafına tek şerefeli minare yer alır. Kuzey cephenin orta bölümünde ise 
önceden üç gözlü son cemaat yerinin olduğu sanılmaktadır.  

 

Hüdavent Hatun Türbesi 

Taç kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre, 1312 yılında yapılmıştır. Anadolu Selçuklu 
Hükümdarı IV. Rükneddin Kılıç Aslan’ın kızı Hüdavend Hatun yaptırmıştır. Günümüze bazı 
onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. Yapı, tek katlı ve sekizgen 
planlı türbeler grubuna girer. Yapı inşasında sarımtırak renkte ince yönü trakit taşı 
kullanılmıştır. Kapı ve pencerelerin söve, kemer ve lentolar ile kasnaktaki kuşak ve 
kitabelerde beyaz mermer kullanılmıştır. Kasnaktaki sivri kemerli alınlıklardaki bezemelerle, 
pencerelerdeki figürlü süslemelerde ve pencere şebekelerinde daha ince dokulu ve sert olan 
kırmızımtırak renkte taş kullanılmıştır. İç mekânın kubbe kasnağında sağır sivri kemerlerde 
siyah kesme taş kullanılarak oldukça zengin malzemeye yer verilmiştir. Yapını inşasında 
oldukça temiz ve itinalı bir işçilik görülür. 
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Gündoğdu Türbesi 

Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat türbe 1344 yılı civarı yapıldığı kabul görülmektedir. 
Yapan ve yaptıran bilinmemektedir. Bazı onarımlarla günümüze gelen türbe, orijinal özelliğini 
korumaktadır.  

 

Niğde Kalesi ve Saat Kulesi 

Birçok medeniyetin izlerini sinesinde taşıyan şirin şehrimizin anlattığımız son derece kıymetli, 
zengin eserleri arasında Niğde Kalesi sönük kalmaktadır. Eski Niğde şehrinin bulunduğu 
tepeyi çevreleyen kale üç surla çevrilmiştir. Fakat birçok yeri yıkılmış olan kalenin 
bedenlerinin bir kısmı evlerin duvarı olmuştur. Bugün tepenin kuzeydoğusunda bir hisarı 
içine alan kısım ayakta kalabilmiştir. Yakın zamana ait yıkıntıları arasında meskene çevrilen iki 
burcun kalıntıları görülebilmiştir. Kalenin tarihi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Alt duvarlarında Arap Bizans çeşnisi var ise de M.Ö. 8. asırda yapılmış olma ihtimali 
vardır. Kale 1740 yıllarında Sadrazam İshak Paşa tarafından onarılmıştır. Bugün ise Belediye 
tarafından tepenin etrafı duvarla çevrilerek, Tepenin üstü park haline getirilmiştir. Kalenin 
eski burçlarından birinin üzerine yapılmış bulunan meşhur saat kulesi fevkalade güzel bir 
eserdir ve adeta Niğde’nin sembolüdür. Fakat kitabesi olmadığı gibi hakkında fazla bir bilgi de 
yoktur. Ancak stil yoluyla 19. yüzyıla tarihlenir. 
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Aladağlar – Demirkazık Dağı 

Kavlaktepe köyünün iki saat güney batısında, göklere meydan okur gibi duruşu ve etrafındaki 
dağlara göre haşmetli yapısıyla, Toroslardaki bu sivri kayaya Demirkazık adı verilmiştir. Bu 
ince ve uzun dağın etrafı gümüş ve kurşun madenleriyle doludur. Dağ gün içinde bu iki 
madenin karışımından dolayı birçok renge bürünmektedir. Demirkazık dağında geyikten 
başka hayvan yaşamamaktadır. Dağın doğusunda bulunan bir de yayla vardır. Başyayla adıyla 
anılan yayla oldukça ilgi çeker. Demirkazık dağıyla birlikte oldukça güzel bir manzaraya 
sahiptir. 

  

Niğde Yöresel Yemekleri 

Niğde’de yemek kültürü ağırlıkla tarım ürünlerinden oluşur. Kış zamanı kurutulan kabak, 
biber gibi sebzelerden yapılan yemekler bir hayli çoktur. Niğde iline ait meşhur yemeklerden 
ve çorbalardan bazıları ise mangır çorbası, oğma çorbası, pancar çorbası, kuskus çorbası ve 
pilavı, üzüm boranası, Kabak köftesi, Niğde tavası, Mumbar dolmasıdır. 
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