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Per�ler D�yarı Kapadokya’nın
parçası olan Aksaray, düş dünyanızı 
zorlayacak key�� � tur�st�k b�r seyahat
vaat ed�yor s�zlere…

Ihlara Vad�s�, İnanç Tur�zm� Yapıları,
Yeraltı Şeh�rler�, İpek Yolu, Tuz Gölü, 
Hasandağı, Ant�k Kentler, Termal Merkezler, 
seyahat�n�z� oluşturan zeng�nl�klerden sadece 
bazıları…

AKSARAYS

Ihlara Vad�s�



• Pers d�l�nde Kapadokya’nın “Güzel Atlar Ülkes�” 
anlamına geld�ğ�n�,

• Aksaray’ın Hır�st�yanlığın �lk yıllarında öneml� b�r 
d�n merkez� olduğunu,

• Tuz Gölü’nün Türk�ye’n�n �k�nc� büyük gölü olduğu-
nu ve popüler b�r fotosafar� alanı olduğunu,

• En esk� bey�n amel�yatının Aşıklı’da b�r kadın kafa-
tasında rastlandığını,

 B�l�yor muydunuz?

2

Şehr�n genel görünümü
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Aksaray, Kapadokya Bölges�’n�n göz alıcı kentler�n-
den b�r tanes�d�r. Pers d�l�nde “Güzel Atlar Ülkes�” 
anlamına gelen Kapadokya, bölge olarak Aksaray, 
Nevşeh�r, N�ğde, Kayser� ve Kırşeh�r �ller�n�n kapla-
dığı alanın b�rleş�m� olarak tanımlanır. 

Aksaray Kapadokyası’nda volkan�k tü� ü b�r ara-
z� �ç�nde yer alan Aşıklı’da �lk yerleş�mler M.Ö. 
8000’lerde başlamıştır. Aşıklıhöyük, Anadolu ve Ya-
kındoğu’da Akeram�k Neol�t�k Dönem’e a�t en esk� �lk 
köy yerleş�m�d�r.

Zeng�n tar�h� �çer�s�nde Aksaray çeş�tl� meden�yet-
lere beş�kl�k yapmıştır. M.Ö. 3000-2000 yılların-
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da Anadolu’da Hatt� kavm� yaşamış, bu dönemde 
Asurlu tac�rler bölgede t�caret yapmışlardır. Kolon� 
dönemler�n�n sonlarına doğru M.Ö. 1700 yıllarında 
Kafkaslardan gelen, küçük şeh�r devletler� kuran ve 
Anadolu’da asker� b�r devlet hal�ne gelen esk� H�t�t 
Devlet�’d�r.

M.S. 1. yüzyılda Az�z Paul ve mür�tler� tarafından 
Anadolu’da yayılmaya başlayan Hır�st�yanlık, çok 
tanrılı Roma taraftarlarının büyük tepk�s�ne neden 
olduğundan, �lk Hır�st�yanlar korunma açısından 
daha elver�şl� mekanlara yerleşmeye başlamışlardır.

Ayrıca, �nz�vaya çek�lmek �steyen b�rçok d�n adamı 
da bu bölgey� terc�h etm�şt�r. 

1142 yılında Selçuklu egemenl�ğ�ne g�ren Aksaray’a 
II. Kılıçarslan zamanında pek çok saray, medrese, za-
v�ye ve kervansaray yaptırılmıştır. II. Kılıçarslan b�r 
saray yaptırarak Arkhela�s adını Aksaray’a çev�rm�ş 
ve burası �k�nc� başkent g�b� �şlev görmüştür. Şehre 
kötü �nsanlar alınmamış, bu yüzden de, �y� �nsanla-
rın yaşadığı yer anlamına gelen “Şehr-� Süleha” �sm� 
ver�lm�şt�r. 1470 yılında İshak Paşa tarafından ele 
geç�r�len Aksaray, Osmanlı hâk�m�yet�ne g�rm�ş; İs-
tanbul’un feth�nden sonra boşalan şehr�n �skanı �ç�n, 

Hükümet Meydanı
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Aksaray halkının büyük b�r bölümü İstanbul’a nak-
led�lm�şt�r. İstanbul’da b�r semte de Aksaray adı bu 
nedenle ver�lm�şt�r.

Aksaray 1920 yılında v�layet olmuş, 1933 yılında v�la-
yetl�ğ� lağved�lerek N�ğde’ye �lçe olarak bağlanmıştır. 
15 Haz�ran 1989 yılında yen�den v�layet olmuştur. 
Tar�h boyunca pek çok meden�yet� ve çeş�tl� d�nler� 
bünyes�nde barındıran bölgede İslam ve Hır�st�yanlık 
dönemler�ne a�t pek çok d�n� eser yer almaktadır.

S�v�l M�mar�
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Ihlara Vad�s�
İnsan, tar�h ve sanat olgusunu har�ka doğanın estet�ğ� 
�le b�r araya get�ren benzers�z vad�n�n sakladığı doğal, 
jeoloj�k ve tar�hsel �nanç kalıntıları; barınaklar, mezar-
lar, k�l�seler, yer altı şeh�rler�, tüneller, endem�k � oralar 
ve vad�de yaşayan hayvan türler�...

Ihlara Vad�s�’n�n oluşumu, tekton�k hareketler so-
nucunda volkan�k b�r dağ olan Hasan Dağı’nın püs-
kürmes� ve çevre yüzey�n� gen�ş b�r volkan�k tabaka 
kaplamasıyla başlamıştır. Aynı hareketler sırasında 

AKSARAY’IN
SİMGELEŞEN ZENGİNLİKLERİ
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kalker�n basınç ve sıcaklık etk�s�yle yarattığı kırık 
hattan fışkıran doğal sıcak suyu, Yaprakh�sar ve Ih-
lara arasında bulunan Z�ga Kaplıcaları’nda göreb�l�r-
s�n�z. Volkan�k püskürme sonucu oluşan tüf taşları, 
rüzgar, erozyon ve d�ğer doğa etkenler� �le aşınmış, 
Sel�me kasabasında ve Yaprakh�sar köyünde karşı-
nıza çıkan değ�ş�k görünüm ve renklerde Per� Baca-
larını yaratmıştır. Tekton�k hareketler, bazı yerlerde 
yumuşak tüfün, bazı yerlerde gr�, yeş�l ve kahveren-
g� tonlarının hak�m olduğu ve �r� tanelerle ufalanan 
kayaların kapladığı alanları çöküntüye uğratmıştır. 
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Ihlara Vad�s� boyunca �lerleyen Melend�z Çayı ve 
çökmen�n sonucu oluşan Kanyon, vad�n�n tabanını 
oyarak daha büyük b�r der�nl�k kazanmıştır. Yer yer 
100-200 metre der�nl�ğe varan ve vad�y� �k�ye böle-
rek akan Melend�z çayı, Aksaray yakınlarında 
Uluırmak adını alarak Tuz Gölü’ne ulaş-
maktadır. 

Aksaray, Hır�st�yanlığın �lk yıllarında 
öneml� b�r d�n merkez� olmuştur. 
Kayser�’l� Bas�lus ve Naz�anos’lu 
Gregor�us g�b� mezhep kurucula-
rı 4. yy.da burada yet�şm�ş; Mısır 
ve Sur�ye s�stem�nden ayrı b�r 
manastır hayatının kurallarını 
tesp�t etm�şlerd�r. Böylece Yunan 
ve Slav s�stem� doğmuştur. Mısır 
ve Sur�yel� rah�pler�n dünya �le olan 
�l�şk�ler�n� kesmeler�ne rağmen Bas�-

Ihlara Vad�s�
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lus ve Gregor�us’un rah�pler� dünya �le olan �l�şk�ler�-
n� kesmem�şler; bu yen� anlayışın yer� �se Bel�sırma 
olmuştur.

Gregor�us, tesl�s �nancına yen� b�r �zah get�re-
rek Hz. İsa’nın tanrılığı tartışmasında İzn�k 

Toplantısı görüşler�ne kuvvet kazandıran 
fik�rler �ler� sürmüş, böylece Hır�st�-

yanlık tar�h�nde öncü b�r az�z olmuş-
tur. Gregor�us’un yet�şt�ğ� kayalık 
bölge (Bel�sırma, Ihlara, Gelver�) 
Manastır ruhuna uygun, kayalara 
oyulan k�l�seler topluluğu hal�ne 
gelm�şt�r. Arap akınlarına Hasan-
dağı’ndak� müdafaa kaleler� karşı 
koyunca, bu k�l�seler faal �badet 

merkez� durumlarını devam ett�r-
m�şlerd�r.
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Bel�sırma
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Ihlara Vad�s�’ndek� kayalara oyulmuş freskl� k�l�seler 
korunarak, yeryüzünde eş�ne rastlanmayan b�r tar�h 
haz�nes� olarak günümüze ulaşmıştır. Hır�st�yanlığın 
�lk yıllarından �t�baren kayaların rahatlıkla kazılma-
sıyla meydana get�r�len bu freskl� k�l�seler ve �skân 
yerler� 14 km. boyunca Ihlara’dan Sel�me’ye kadar 
devam eden Ihlara Vad�s� �çer�s�nde yer alırlar.

Ihlara Vad�s�’ndek� k�l�seler�n �lk örnekler�n�n tar�h� 
M.S. 4. yy.a kadar g�tmekted�r. K�l�seler�n res�m tek-
n�ğ� �k� kısma ayrılab�l�r. Ihlara c�varındak� k�l�seler 
“Kapadokya T�p�” olarak b�l�nen özell�kler� göster�r-

Yılanlı K�l�se
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ler. Bunlara örnek Eğr�taş, Ağaçaltı, Kokar, Püren-
l�sek� ve Yılanlı K�l�se’ler�d�r. Bel�sırma bölümünde 
bulunanlar �se “B�zans T�p�” res�mlerle süslüdür.

İlk Hır�st�yanlık Dönem�’ne yakın olan Kapadok-
ya T�p� k�l�selerde; İnc�l sahneler�, Az�z Bas�lus ve 
Gregor�us’un anlayışlarına göre ç�z�lm�ş olup, uzun 
met�nler ver�lm�şt�r. Ağaçaltı K�l�ses� son dönem 
Roma ve Sasan� etk�s�nde olup, daha fazla doğu ha-
vası taşımaktadır. Az�z tasv�rler� Kapadokya ve B�-
zans t�p�nden çok ayrıdır. Bölgedek� d�ğer üç k�l�se 
�se ayrı b�r gruptur. Az�zler d�ğerler�ne benzer, fakat 
Ortaçağ özell�ğ�ne kaymıştır. İnc�l’den az met�n ver�l-
m�şt�r. Bunlarda da Sur�ye etk�s� açıktır. Göreme ve 
d�ğer k�l�selerde rastlanmayan özell�kler ve �fadeler 
vardır. Bütün res�mlerde İnc�l sahneler�n�n sembol�k 
b�r üslupla göster�ld�ğ� d�kkat� çekmekted�r. Elb�seler 
Sur�ye ve İran t�p�nde olup IX. ve X. yüzyılda İslam 
hal�feler�ne bağlı bölgelerde kullanılan tarzdadır. Hz. 
İsa’nın yemek masasındak� eşyası, b�nd�ğ� hayvan vs. 
B�zans ve Kapadokya t�p�nden uzak, Mısır Hır�st�yan 
Sanatı ve Romanesk res�m özell�kler� taşır. 

K�l�selerden D�rekl� K�l�se 976-1025, Az�z Georges 
K�l�ses� 1283-1295 yıllarına a�tt�r. Az�z Georges K�-
l�ses�’nde bulunan b�r Selçuklu Sultanının elb�ses�n� 
gösteren res�m, Türk hükümdarının h�maye ve yardı-
mı �le bu k�l�sen�n yapıldığına belge teşk�l etmekted�r.

Ağaçaltı Kl�se (Ihlara)
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X. yüzyıl ortasında B�zans’ın Toroslar ve K�l�kya’yı 
ger� almasıyla Ihlara Bölges�’nde yen� k�l�seler�n ya-
pıldığını görmektey�z. Bahatt�n Samanlığı, Sümbüllü 
ve D�rekl� K�l�se res�mler� bu yüzyılda �şlenm�şt�r. Ala 
K�l�se, Çanlı K�l�se (Akh�sar’da) ve Karaged�k K�l�ses� 
XI. yy. başlarındak� B�zans sanatı örnekler�ndend�r. 
Esk� k�l�selere sonradan bazı B�zans t�p� res�mler �la-
ve ed�lm�şt�r. Bu uygulama, XI. yy.da Selçuklu Türk-
ler�n�n bölgeye gelmes�yle son bulmuş, bölgedek� 
d�n� hayat y�ne devam etm�şt�r.

Yeraltı Şeh�rler�
Kapadokya Bölges�’n�n t�p�k kaya oyma yerleş�m yer-
ler�nden olan yeraltı şeh�rler�ne �l genel�nde çok sık 
rastlanmaktadır. Bu yer altı şeh�rler�nden olan Gaz�-
em�r Yeraltı Şehr� 2007’de z�yarete açılmıştır. Bu-
luntularından B�zans dönem�nde yoğun kullanıldığı 
görülmekted�r. Yeraltı şehr�nde, �k� k�l�se, b�r şarap ya-
pım atölyes� ve bol m�ktarda şarap küpler�ne rastlan-
maktadır. Ayrıca, erzak depoları, hayvan barınakları, 
tandır ocakları, hamam ve çeş�tl� yaşam alanları da 
görülmekted�r. Gülağaç �lçes�ndek� Saratlı, Güzelyurt 
�lçes�ndek� Gözyaşı ve Ortaköy �lçes�ndek� Ozancık en 
çok z�yaret ed�len yeraltı şeh�rler�ndend�r.

Gaz�em�r Yeraltı Şehr�



İpek Yolu
Tar�h� İpek Yolu Ç�n’den başlayarak Orta Asya, İran 
ve Anadolu üzer�nden Avrupa’ya ulaşır. Yol üzer�nde 
seyyah ve kervanların yeme �çme, barınma ve güven-
l�kler�n�n sağlanması amacıyla pek çok konaklama 
yer� �nşa ed�lm�şt�r. Hanlar ve kervansaraylar bu ya-
pılara en �y� örnekt�r. Selçuklular Dönem�’nde, doğu-
batı güzergâhında ve her b�r� b�rer günlük mesafede 
olacak şek�lde yaklaşık 20 km. aralıklarla �nşa ed�len 
bu hanlar ve kervansaraylar, Selçuklu m�mar�s� n  � 
en �y� yansıtan yapılardandır.

Aksaray’da bu dönemde yapılan şaheserlerden dört 
tanes� günümüze ulaşmıştır. Bunlar Sultanhanı, Ağ-
zıkarahan, Öres�n Han (Tepes�del�k Han) ve Alay-
han’dır.

Aksaray-Konya yolunun 40. k�lometres�nde yer alan 
Sultanhanı, 1228-1229 yıllarında Alaadd�n Keyku-
bat tarafından yaptırılmıştır. M�mar� taş �şç�l�ğ� ve 
süsleme sanatları bakımından Selçuklu Devr�’n�n 
şaheser b�r örneğ�d�r. T�car� ve asker� açıdan önem-
l� olan Konya-Aksaray yolunun emn�yet�n� sağla-
mak �ç�n kurulan hanlar, yazlık, kışlık, mesc�d ve 
ahır bölümler�nden oluşur. Klas�k Selçuklu hanları 
t�p�nded�r. Selçuklu Dönem�’nde hanlar, Han Bey� 
tarafından yönet�l�rd�. Bey, kervanların güvenl�ğ�n� 
sağlamakla görevl� olduğundan, her handa b�r süvar� 
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Öres�n Han
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Gaz�em�r Yeraltı Şehr�



1818
Sultanhanı
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b�rl�ğ� bulunur ve bu b�rl�kler savaş anında sultanın 
kuvvetler�ne katılırlardı.

Ağzıkarahan, Aksaray-Nevşeh�r karayolunun 15. 
km.s�nde bulunur. Osmanlı kaynaklarında �se Hoca 
Mesud Hanı olarak b�l�nmekted�r. Yapımı 1231 ta-
r�h�nde Alaadd�n Keykubat Dönem�’nde başlamış, 
1239’da Gıyasedd�n Keyhüsrev Dönem�’nde tamam-
lanmıştır.

Hamamı, �maret�, yazlık ve kışlık bölümler� �le tam 
teşekküllüdür. Hanın kapısı, Selçuklu taş süsleme 
sanatının tüm özell�kler�n� göster�r.

Alayhan Köyü sınırları �çer�s�nde, Aksaray-Nevşe-
h�r karayolunun 40. km.s�nde bulunan Alayhan’ın 
k�tabes� bulunmamakta, ancak II. Kılıçarslan Dö-
nem�’nde yaptırıldığı tahm�n ed�lmekted�r. Klas�k 
Selçuklu kervansaraylarının plan ve m�mar� özell�k-
ler�n� b�r arada serg�lemekted�r. Kışlık kapı g�r�ş�nde 
hükümdarın amblem� olan b�r aslan kabartması yer 
alır.

Aksaray-Nevşeh�r karayolunun 22. km.s�nde bulu-
nan Öres�n Han (Tepes�del�k Han), z�yarete gelen-
ler üzer�nde esrarlı b�r mekân etk�s� yaratmaktadır. 
XII. yy. sonlarında yapıldığı düşünülen hanın beş 
ne� � değ�ş�k b�r planı vardır. Pencereler� mazgal şek-
l�nde olup, altışar kemerl� gözler� vardır.

Ağzıkarahan
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Tuz Gölü
Türk�ye’n�n �k�nc� büyük gölü olan Tuz Gölü, Aksa-
ray’ın doğal ve tar�h� zeng�nl�ğ�ne kattığı görsel es-
tet�k �le kent�, öneml� b�r caz�be merkez� hal�ne ge-
t�rmekted�r. Göl, popüler b�r foto safar� alanıdır. Göl 
çevres� bataklıklarla çevr�l� olup, bataklık dışında ka-
lan araz� çoraklaşmıştır. En der�n yer� 1 metre olup, 
den�z sev�yes�nden yüksekl�ğ� �se 890 metred�r. Tür-
k�ye’de tuz üret�m�nde çok öneml� b�r yere sah�pt�r.
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Hasandağı
3268 m. yüksekl�ğ� �le Orta Anadolu’nun en yüksek 
�k�nc� dağı olan Hasandağı b�r volkan olup, 1750 
m.ye kadar meşe ormanı �le kaplıdır. Hasandağı 
dağcılık, yayla tur�zm�, orman �ç� d�nlenme alanları, 
sport�f akt�v�teler ve kayak sporu �le kültür tur�zm� 
açısından önem taşımaktadır. E-90 karayolunun ya-
nında bulunan Hasandağı şeh�r merkez�ne 28 km., 
Ihlara’ya �se 15 km. mesafede yer alır. 

Üzer�nde öneml� kültür varlıklarını bulunduran Ha-
sandağı’nda Nora Ant�k Kent� (V�ranşeh�r) �le pek 
çok k�l�se ve Selçuklu eser� bulunmaktadır. Yen�pı-
nar’ın 3 km. kuzeydoğusundak� Sarıgöl K�l�ses�, V�-
ranşeh�r’�n 1 km. güneybatısındak� Yardıbaş K�l�ses� 
�le Süt K�l�se; V�ranşeh�r’�n 3 km. güneybatısındak� 6. 
yüzyıla tar�hlenen Bozboyun K�l�se, dağın tepes�nde 
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bulunan Tepe K�l�se, Dedes�vr�’de yer alan haç planlı 
Çukurkent K�l�se, Yen�pınar’dak� haç planlı Kale K�l�-
se ve Nora (V�ranşeh�r)’dak� d�ğer k�l�seler �le kayak 
merkez� yolu üzer�ndek� Selçuklu eser� Karahan (Es-
hab-ı Kehf Hanı) öneml� yapılar arasındadır.
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24



25

Hasandağı
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Aksaray Müzes�
Müze koleks�yonunda, Neol�t�k Çağ’dan (M.Ö. 8500) 
�t�baren başlayarak Kalkol�t�k, Esk� Tunç, Asur T�ca-
ret Kolon�ler�, H�t�t, Urartu, Fr�g, Helen�st�k, Roma, 
B�zans ve Selçuklu dönemler�ne a�t eserler mevcut-
tur.

Taş eserler arasında bulunan Geç H�t�t Devr�’ne a�t 
h�yerogl�f yazıt, Roma Dönem�’ne a�t kartal ve aslan 
heykeller�, mezar steller�, yapı k�tabeler�, m�mar� 
parçalar, m�l taşları, sunaklar, lah�tler; B�zans Dö-
nem� mezar steller�, lah�t kapakları ve m�mar� par-
çalar; Selçuklu, Beyl�kler ve Osmanlı dev�rler�ne a�t 
sandukalar, mezar taşları, yapı k�tabeler� ve m�mar� 
parçalar göz alıcıdır.

Asur T�caret Kolon�ler�, Roma, B�zans ve Osmanlı 
dönemler�ne a�t erzak ve su depolamakta kullanılan 
orta ve büyük boy küpler p�şm�ş toprak eserler ara-
sında �lg� çek�c� örnekler olarak göster�leb�l�r.

Müzen�n arkeoloj�k eserler koleks�yonu �se p�şm�ş 
topraktan yapılmış çanak ve çömlekler, figür�nler, 
taş ve ak�k kolyeler, obs�dyen �le kem�kten kes�c� ve 
del�c� aletler, taş el baltaları, cam gözyaşı ş�şeler�, 
bronz �ğne ve b�lez�kler, mumyalar �le mühürler, ma-
den� ve cam süs eşyaları �çer�r.

Yöreye a�t g�y�m eşyaları (üçetek, b�ndallı, cepken, 
yelek), para ve tütün keseler�, takılar, çeş�tl� ev alet-

Aksaray Müzes�



ler�, s�lahlar �le halı ve k�l�mler müzen�n etnografik 
eserler koleks�yonunu oluşturmaktadır.

Müzen�n s�kke koleks�yonu �se altın, elektron, gü-
müş, bronz ve bakır g�b� madenlerden yapılmış Hele-
n�st�k, Roma, B�zans, Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
r�ne a�t paralardan oluşur.

Ayrıca I. Dünya Savaşı’ndan kalan top, d�kkat çek�c� 
eserler�n b�r d�ğer örneğ�d�r.

Sel�me Katedral�

Sel�me Katedral�
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Sel�me Kasabası
Aksaray’a 28 km. mesafede Ihlara Vad�s�’n�n b�t�m�n-
de bulunan Sel�me Kasabası’ndadır. Ihlara, Yaprak-
h�sar, Bel�sırma ve Güzelyurt’ta olduğu g�b� burada 
da kaya k�l�seler vardır. En öneml� k�l�se Sel�me 
Katedral� olarak b�l�nmekted�r. Katedral kayalara 
oyulmuş, yüksekçe b�r yerded�r. İç�nde �k� sıra hal�n-
de sütun vardır. Bu sütunlar baz�l�ka planlı katedra-
l� üç nefe ayırmıştır. Yapı �ç�nde tavan ve kemerler 
arasında İsa’nın göğe çıkışı, müjde, doğum, ko�me-
s�s, Mısır’a kaçış ve üç münecc�m�n öldürülmes� vb. 
sahneler yer almaktadır.

Kapadokya’dak� d�n� kuruluşların en büyüğü olan 
Kale Manastırı VIII. yüzyıl figürlü freskolar �se X. 
yüzyıl sonu �le XI. yüzyıl başına a�tt�r. Vad�n�n d�ğer 
kısımlarında görülmeyen per� bacalarını Sel�me ka-
sabasında görmek mümkündür.

Selçuklu beyler�nden Al� Paşa �ç�n yaptırılan Sel�me 
Sultan Türbes� �se m�mar� ve dekorat�f yönden erken 
dev�r özell�kler�n� göstermekted�r. Anadolu’da sey-
rek görülen eserlerden olup, gövdes� sek�zgen ka�del� 
ve külahlıdır. Türbede taş ve tuğla �şç�l�ğ� �ç �çed�r. 
M�mar� st�l� ve malzemeler� yönünden XIII. yüzyılın 
başlarına tar�hlen�r.

TARİHİ MEKÂNLAR, 
ÖREN YERLERİ VE
ARKEOLOJİK DEĞERLER

Per�bacalar, Sel�me
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Güzelyurt İlçes�
Aksaray’ın 45 km. doğusunda yer alan Güzelyurt, 
kuruluşundan ber� bazı değ�ş�kl�klerle zamanımıza 
kadar gelm�şt�r. En esk� �sm� Roma ve B�zans dev�rle-
r�nde Karaballa’dır. Selçuklu hâk�m�yet�nde �sm� Gel-
ver� olarak değ�şt�r�lm�ş olup, Sel�me Kales�’ne bağ-
lanmış, daha sonra Osmanlı hâk�m�yet�ne geçm�ş-
t�r. 1924 yılındak� mübadelede Yunan�stan’a g�den 
Güzelyurtlulardan hayatta olanlar, onların çocuk ve 
torunları günümüzde Güzelyurt’u z�yarete geld�kle-
r�nde bayram havasıyla karşılanarak evlerde m�safir 
ed�lmekted�rler.

İlçen�n m�mar� dokusu ayrı b�r önem taşımaktadır. 
Tüm ev ve �ş yerler� kesme taştan �nşa ed�lmekte-
d�r. Tab�� güzell�ğ�n�n yanı sıra tar�h� zeng�nl�ğ� �le 
de d�kkat çeken Güzelyurt �lçes�, doğa ve kültür 
turlarının favor� mekânıdır. Yüksek K�l�se’n�n yer 
aldığı Anal�ps�s Tepes� ve c�varında çok m�ktarda 
obs�dyen el baltası ve keram�k parçalarına rastlan-
ması, bölgede Kalkol�t�k Çağ �nsanının yaşadığını 
göstermekted�r.

Güzelyurt Evler�
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K�l�se Cam��, Güzelyurt
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H�t�tler, Persler, Kapadokya Krallığı, Roma, B�zans, 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhur�yet dönemler�n� ya-
şamış, tar�h�n�n başlangıcından �t�baren değ�ş�k pek 
çok kültür ve d�nler�n geç�ş�ne sahne olmuştur.

Az�z Paul’un bölgeye get�rd�ğ� Hır�st�yanlık �lk yıl-
larda büyük tepk� görmüştür. 
İmparatorluk tarafından res-
m� d�n olarak kabul ed�l�nce-
ye kadar bu d�ne �nananlar, 
Güzelyurt ve çevres�, Ihlara 
Vad�s� ve Soğanlı g�b� yerlerde 
saklanmışlardır. Güzelyurt-
lu Az�z Gregor�us ve Kayse-
r�l� Bas�lus b�rl�kte ortaya 
koydukları fik�rlerle zaman 
�ç�nde Ortodoks mezheb�n�n 
kurucuları durumuna gelm�ş-
lerd�r.

Böylece �lk manastır hayatı Gü-
zelyurt’ta başlamıştır.

XII. yy.da Anadolu’ya hâk�m 
olan Selçuklular Dönem�’nde, 
Hır�st�yan ve Müslüman halk 
b�r arada yaşamaya başlamış-
tır. Ihlara Vad�s� �çer�s�ndek� 
Bel�sırma’da bulunan Az�z 
George (Kırkdamaltı) K�l�se-
s�’ndek� b�r fresk dönem�n 
beylerbey� olan Bas�l Güyaku-
pos’u Türk kıyafetler� �ç�nde 
resmed�lm�ş olarak göster-

Güzelyurt Yeraltı Şehr�

K�l�se Cam��, Güzelyurt
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mekted�r. Fresk�n k�tabes�nde �se Sultan II. Mesud 
�ç�n “çok yüksek ve çok as�l b�r Sultan” �fades� kulla-
nılmıştır.

Güzelyurt ve c�varı Kapadokya’nın tüm özell�kler�-
n� üzer�nde toplamıştır. İk� tarafı yüksek kayalarla 

çevr�l�, ortasında ırmak akan 
ve söğüt ağaçlarıyla kaplı 
Manastırlar Vad�s�, 5,5 km. 
uzunluğunda olup, �çer�s�n-
de pek çok k�l�se, kaya oyma 
yerleş�m yer� ve yeraltı şeh�r-
ler� bulunmaktadır. 14 km. 
uzunluğundak� Ihlara Vad�s� 
de Güzelyurt �lçe sınırları �çe-
r�s�nded�r. Yüksek K�l�se’n�n 
bulunduğu Anal�ps�s Tepes� 
ve Sel�me �le Yaprakh�sar’da 
çok sayıda per� bacası yer al-
maktadır. 

Güzelyurt’tak� öneml� yapılar 
arasında Ortodoks mezheb�-
n�n kurucusu Az�z Gregor�us 
adına M.S. 395’de yapılan 
Az�z Gregor�us K�l�ses� (K�l�se 
Cam�), S�v�şl�, Yüksek, Az�z 
Anarg�ros (Bucak), Kızıl, Koç, 
Kömürlü, Kalburlu, Çömlekç�, 
Az�zler Damı, Cafarlar, Kulluk 
k�l�seler� �le çok sayıda yeraltı 
şehr�, akropol ve s�v�l m�mar� 
yapıları da bulunmaktadır.

Kızıl K�l�se, Güzelyurt
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Karaged�k K�l�ses�

Kırkdamaltı K�l�se
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Aşıklıhöyük
Aşıklıhöyük, Kızılkaya köyünün 1 km. kadar güney�nde 
Melend�z Irmağı kıyısında yer almaktadır. Aksaray’ın 
25 km. güneydoğusundadır. Burada 1989 yılından ber� 
arkeoloj�k kurtarma kazıları yapılmaktadır.

Aşıklı’da �lk yerleş�mler M.Ö. 8000’lerde başlamış-
tır. Aşıklıhöyük, Anadolu ve Yakındoğu’da Akeram�k 
Neol�t�k Dönem’e a�t en esk� �lk köy yerleş�m�d�r. Bu-
rada yaşayan �nsanlar �lk kez buğday, arpa ve mer-
c�mekg�ller�n tarımını yapmış olup, en yoğun olarak 
avcılık �le uğraşmışlardır.

Uzmanlar en esk� bey�n amel�yatının Aşıklı’da genç 
b�r kadın kafatasında saptandığını, ayrıca b�r başka 
kadın çene kem�ğ�nde de �lk otops� �zler�n�n bulun-
duğunu bel�rtmekted�rler. 

Aşık
lıh

öyük
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Acemhöyük
Aksaray’ın 15 km. kuzeybatısındak� Yeş�lova kasaba-
sında bulunan höyük, M.Ö. 3000’de �skan görmüş, 
en parlak devr�n� �se M.Ö. 2000-1750 yıllarında ya-
şamıştır. 1962 yılından �t�baren s�steml� olarak de-
vam eden arkeoloj�k kazılar net�ces�nde, Asur T�ca-
ret Kolon�ler� Devr�’ne a�t büyük b�r saray ve deposu 
ortaya çıkarılmış olup, gaga ağızlı test�ler, mühürler, 
seram�kler bulunmuştur. 

Sofular Vad�s� Kaya Mekânları ve
Yerleş�m Yer�
Gülağaç �lçes� Sofular Beldes� sınırları �çer�s�nde, Ih-
lara-Der�nkuyu yolu üzer�nde kasabaya yaklaşık 700 
m. uzaklıkta ana yoldan yaklaşık yüz metre �çerde-
d�r. Vad�de çok katlı kaya mekânlar, bunların �ç�nde 
k�l�se ve şapeller, mezarlar bulunmaktadır. Bu kaya 
mekânların yer altı şehr� olduğunu gösteren tırhaz 
taşları, havalandırma bacaları, b�rb�r�ne tünellerle 
bağlı yaşam mekânları ve hayvan barınakları vardır. 
Sofular yeraltı şehr�n�n g�r�şler� zamanla kapanmış-
tır. Yüzeydek� seram�klerden Roma ve B�zans döne-
m�nde �skân gördüğü anlaşılmaktadır. Vad� yamaçla-
rında yöresel kesme taşlarla yapılmış konutlar hala 
g�zem�n� korumaktadır.

Z�nc�r�ye Medreses�
Karamanoğulları’ndan Yahş� Bey tarafından 14. 
yy.da yaptırılmıştır. Kesme taş ve tuğla kullanılarak 
�nşa ed�lm�ş, dört eyvanlı, üç revaklı ve avlulu med-
rese t�p�nded�r. Üzer� tonoz ve kubbe �le örtülü, sek�z 
bölmel�, açık avluludur. G�r�ş, doğudak� taç kapıdan 
sağlanmaktadır. Kapı m�hrapçıklarla süslü, basık 
kemerl�d�r. Selçuklu Dönem�’ne özgü mot�� er �le 
bezenm�şt�r. Eyvanlar �se tonoz örtülü olup, b�tk�sel 
ve geometr�k mot�� erle süslenm�şt�r. Güney eyva-
nında (18. yy.) D�ngoz Baba’nın mezarı yer almakta-
dır. Cumhur�yet Dönem�’ne kadar �şlev�n� sürdüren 
medresen�n d�ğer b�r özell�ğ� de dış duvarlarının üze-
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r�nde dandaneler�n bulunmasıyla b�r kale görünümü 
serg�lemes�d�r.

Darphane
Anadolu Selçuklu darphaneler�n�n b�l�nen �lk örnek-
ler�nden olan bu yapı �k� katlıdır ve g�r�ştek� eyvanın 
karşısında yer alır. Bu mekanın alt katı �ncelend�ğ� 
zaman, burada para basmaya mahsus yerler�n bulun-
duğu ve dışarıya açılan h�çb�r mekanın bulunmadığı 
görülür. Ayrıca basılmaya hazır ve basılmış s�kkeler 
bulunmaktadır. 

Kalebalta ve Çevres�
Merkeze bağlı Kalebalta köyünde B�zans dönem�ne 
a�t b�r kalen�n kalıntısı yer almaktadır. Selçuklular 
Dönem�nde de kullanıldığı anlaşılan kale yüksek ka-
yalıklar üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Kalen�n doğusu gran�t 
taşlardan oluşan �lg�nç b�r görünüm serg�lemekted�r. 

Aksaray tar�h boyunca çeş�tl� meden�yetlere beş�kl�k 
yaptığı g�b�, farklı d�nler�n gel�ş�p yayılmasında da 
öneml� rol oynamıştır. İnanç tur�zm� kapsamında 
�lde bulunan Hır�st�yan �le İslam eserler�n�n her b�r� 
öneml� z�yaret mekânlarıdır.

Tapduk Emre Türbes�
Yunus Emre’n�n hocası Tapduk Emre’n�n türbes�, 
Aksaray’a 20 km. mesafede, Ekec�k Dağı eteğ�ndek� 
Tapduk köyünde bulunmaktadır.

Dağ eteğ�n�n en üst kısmındak� cam� ve türben�n 
çevre düzenlemes� yen�den yapılmış, Tapduk Em-
re’ye a�t mezarlar bozulmadan, üst kısmına taş san-
duka �lave ed�lm�şt�r.

Yunus Emre Türbes�
Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe ş��r�n öncü-
sü olan Yunus Emre İslam tar�h�n�n en öneml� b�lg�n-
ler� arasındadır. Yunus Emre 1240 veya 1241’de doğ-
muş, 1329-1330’da vefat etm�şt�r. Günümüze kadar 

İNANÇ MERKEZLERİ
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Yunus Emre Türbes�



ulaşan belgelerle Yunus Emre’n�n Orta Anadolu’da 
yaşadığı kes�nleşm�şt�r. 

Reşad�ye köyündek� Z�yaret Tepe’de bulunan türbe, 
Ortaköy �lçe merkez�ne 20 km. mesafeded�r. Taş b�r 
podyum üzer�ndek� türben�n kuzey kısmı duvar �le 
çevr�lm�şt�r. Ç�lehane kısmı da bulunan türbe düz-
gün kesme taştan yapılmış olup, mesc�d� ve çeşmes� 
bulunmaktadır.

Şeyh Ham�d-� Vel� (Somuncu Baba)
Türbes�
Kılıçarslan Tepes� eteğ�nde Ervah Kabr�stanlığı �çer�s�n-
de bulunan türbe mermerden yapılmış olup, k�tabes�n-
de H. 815 (M. 1412) tar�h� görülmekted�r. Torunları ve 
yakınlarına a�t mezarlar da buradadır. B�r dem�r kapıyla 
türbedar odasına g�r�l�r. Türbedar odasındak� �ç kısma 
geç�ld�ğ�nde tek gözlü 
penceres� olan Ç�lehane 
yer almaktadır. 
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II. Kılıçarslan Türbes�
Şeh�r merkez�n�n doğusundak� b�r tepe üzer�nde bu-
lunan türbe kesme taştan yapılmıştır ve �çer�s�nde II. 
Kılıçarslan ve IV. Kılıçarslan’ın mezarları bulunmak-
tadır. Selçuklular Dönem�’nde yapılmış olan türbe, 
sonradan pek çok onarım görmüştür.

Ulu Cam�
Yığma b�r tepe üzer�nde bulunan ve Karamanoğlu 
adıyla da b�l�nen cam�n�n k�tabes�nde 1403-1409 yıl-
larında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından, m�mar 
Mehmet F�ruz Bey’e yaptırıldığı yazılıdır. Anadolu Sel-
çuklu beyl�kler�n�n t�p�k süslemeler� �le bezenm�ş batı 
portal� �le �ç mekana ve doğu kale duvarlarına g�r�len, 
d�ğer yanda sağlam payandalarla desteklenen cam�, 
yatık d�kdörtgen b�r plana sah�pt�r. Abanoz ağacın-
dan yapılan m�nber�n�n sanatsal estet�ğ� ve değer� 
yapıya olan �lg�y� daha da artırmaktadır.

Eğr� M�nare
1221-1236 yılları arasında yapılmış b�r Selçuklu 
eser� olup, y�rm� yed� derece eğ�m�nden dolayı Eğr� 
M�nare adını almıştır. Horasan harcının kullanıldığı 
yapı, kırmızı tuğladan yapıldığı �ç�n ‘Kızıl M�nare’ 
olarak da anılmaktadır.

Dört köşe b�r ka�den�n üzer�ne oturtulan s�l�nd�r�k 
gövde, �nce b�r s�lme �le �k� kısma bölünmüştür. Alt 
kısmı z�kzaklı, üst kısmı mav� ve yeş�l ç�n� moza�k-
lerle kaplanmıştır. Doksan �k� basamaklı b�r şerefes� 

vardır. Yanındak� cam� sonradan yapılmıştır.

Ulu Cam�



44

Çanlı K�l�se
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Kızıl K�l�se
5. yüzyıl �le 6. yüzyıla tar�hlenen k�l�se, kırmızı kes-
me taştan yapıldığı �ç�n ‘Kızıl K�l�se’ adını almıştır. 
Güzelyurt �lçes� S�vr�h�sar köyünded�r. Üç ne� � olup, 
orta nefte dört sütun üzer�ne b�r kubbe oturmakta-
dır. Fresklerde d�n� sahneler ve havar�ler�n portreler� 
yer almaktadır.

Az�z M�chel K�l�ses�
Gökçe köyünde Mamasun Barajı kenarında platonun 
eteğ�nde mağaralar, manastır ve k�l�seler bulunmak-
tadır. Freskler�n�n b�r kısmı korunmuş olup, aps�ste 
Hz. İsa ve havar�ler, kuzey duvarında İsa’nın mabede 
takd�m�, g�r�ş�n hemen yanında �se Az�z Onoph�ros 
tasv�r� vardır.

Kaya Cam�
Güzelyurt �lçe merkez�nded�r. 14. yy. özell�kler� gös-
teren cam�, Hır�st�yanlar ve Müslümanlar tarafından 
kullanılmıştır. Büyük b�r kısmı kayalar oyularak ya-
pılan cam�de, tonoz örtü s�stem� �le �nşa ed�lm�ş b�r 
bölüm mevcuttur.

Çanlı K�l�se
Akh�sar köyünde bulunan k�l�se, ana kaya üzer�ne 
düzgün kesme taş ve tuğladan almaşık duvar tekn�ğ� 
�le �nşa ed�lm�şt�r. Hz. İsa ve havar�ler�n� konu alan 
fresklerle süslenm�ş k�l�se haç planlıdır. 

Güzelyurt �lçes�n�n Yaprakh�sar köyünde Ihlara Va-
d�s�’n�n yanı başında bulunan Z�ga Kaplıcaları 47 
C° sıcaklığına ve 150 lt/sn deb�ye sah�pt�r. M�neral 
bakımından oldukça zeng�n olup, çeş�tl� hastalıkla-
rın tedav�s�nde (romat�zmal hastalıklar olmak üzere 
metabol�zma bozuklukları, s�nd�r�m s�stem� hasta-
lıkları, der� hastalıkları, göz rahatsızlıkları ve kadın 
hastalıkları) destek amaçlı kullanılmaktadır. İlçen�n 
Ilısu kasabasında bulunan Ilısu Termal Yerleş�m 

TERMAL MERKEZLER
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Acıgöl
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Merkez�ndek� suyun sıcaklığı �se 37 C°’d�r. San�ye-
de 1lt. deb�ye sah�p termal sular, m�neral açısından 
oldukça zeng�n özell�kler taşımaktadır. Ayrıca Ilısu 
kasabasında halen kullanılmakta olan ve c�lt hasta-
lıklarına �y� geld�ğ� düşünülen b�r adet Romalılardan 
kalma hamam da bulunmaktadır. 

Gülağaç �lçes� Sofular beldes�nde yer alan ve b�r kra-
ter göl olan Acıgöl’ün bulunduğu bölge Kültür ve 
Tur�zm Bakanlığı tarafından termal merkez� olarak 
�lan ed�lm�şt�r. Ulaşım hem N�ğde-Der�nkuyu hem 
de Aksaray-Ihlara-Der�nkuyu yolu üzer�nden yapıl-
maktadır. Su sıcaklığı 65 C°, deb�s� �se 110 l�tred�r. 
Narlıgöl adıyla da b�l�nen Acıgöl’ün etrafı dağlarla 
çevr�l� olup, den�zden yüksekl�ğ� �se 1363 m. d�r. 
Der�nl�ğ� yer yer 65 �le 70 m.y� bulmaktadır. Genel 
yapısıyla Kapadokya Bölges�’n�n b�r uzantısı olup, 
Aksaray-Ihlara-Der�nkuyu Vad�s�’n�n devamı görü-
nümünded�r. 
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Kesme taştan, gen�ş avlulu, balkonlu, yüksek ve fe-
rah olarak yapılmış esk� Aksaray evler�, yazları ser�n, 
kışları da sıcak olması neden�yle oldukça sağlıklı 
yapılardır. Genell�kle tek ya da �k� katlı olarak yapıl-
mışlardır. Bu yapılar, gen�ş b�r salondan çok sayıda 
odaya açılan kapılar ve arka bahçe kapısı ve ön cep-
helerdek� taş oyma sanatının zarafet� �le yakın geç-
m�ş�m�z�n m�mar� özell�kler�n� taşımaktadır.

Anadolu’da halıcılık köklü geçm�ş�n �lmek �lmek do-
kunduğu, atılan her düğümde gelenekler�n günü-
müze taşındığı özgün b�r sanattır. Halıcılığın tar�h� 
gel�ş�m�n� Türkler�n tar�h�nden ayırmak mümkün 
değ�ld�r. Orta Asya’da başlamış olan Türk halı dostlu-
ğunun bugün Anadolu’da hala devam ett�r�ld�ğ� pek 
çok yerlerden b�r tanes� de Aksaray Taşpınar’dır. Taş-
pınar Halılarının günümüze değ�n koruduğu özell�k-
lerden en öneml�s� “Atkı-Çözgü ve Düğüm” �pler�n�n 
tamamen yün olma-
sıdır. İpler�n renklen-
d�r�lmes�nde �se doğal 
boya kullanılmaktadır. 
Taşpınar halıları, ta-
ban, kelle, ç�ft somya, 
m�nder, namazlağı, 
yastık, heybe ve eğerl�k 
örtüsü adı ver�len çe-
ş�tlerde dokunmuştur.

GELENEKSEL AKSARAY EVLERİ

EL SANATLARI
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Sultanhanı
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Tur�stler�n büyük beğen�s�n� kazanan Aksaray Mut-
fağının örnekler� arasında: Yufka, Şepe, Sıkma, Çö-
rek, Mayalı, Er�şte, Kuskus P�lavı, Dolma Mantı, Ka-
tıklı Aş, Pelte, Soğanlama, Sarığı Burma, Höşmer�m, 
Arabaşı, Çullama, Ayva Boran�, Ç�ğleme, Kalburbastı, 
Sac Böreğ�, Bamya Çorbası, Kaygana g�b� yemek çe-
ş�tler� bulunmaktadır. Ayrıca yörede geleneksel Türk 
mutfağının tüm çeş�tler�n� tatma �mkânı da vardır.

Aksaray’dan
• Eğr� M�nare’y� görmeden;

• Helvadere’de alabalık, Ihlara Vad�s�’nde sac 
tava yemeden; 

• Hed�yel�k Taşpınar Halısı almadan;

• Ihlara ve Güzelyurt fest�valler�n� �zlemeden;

• Ulu Cam�’y� z�yaret etmeden,

• Z�ga Kaplıcalarında ş�fa bulmadan

Ayrılmamanızı tavs�ye eder�z...

YÖRE MUTFAĞI
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Kaya Oyma K�l�se, Sel�me



58

1. Ağaçaltı K�l�ses�

2. Pürenl�sek� K�l�ses�

3. Kokar K�l�se

4. Eğr�taş K�l�ses�

5. Karanlıkkale K�l�ses�

6. Yılanlı K�l�se

7. Sümbüllü K�l�se

8. Kırkdamaltı K�l�ses�

9. Bahatt�n Samanlığı K�l�ses�

10. D�rekl� K�l�se 

11. Ala K�l�se 

12. Karaged�k K�l�ses�
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ÖNEMLİ ADRES VE
TELEFONLAR

İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü
Taşapazar Mah. 800. Sok. No: 1

Tel: 0 382 213 24 74

Müze Müdürlüğü
Tel : 0 382 15 56 36

Güzelyurt Tur�zm Danışma Bürosu
Tel : 0 382 451 24 98

Ihlara Vad�başı G�r�ş�-G�şe
Tel : 0 382 453 74 82

Val�l�k
Tel : 0 382 213 50 20

Beled�ye Başkanlığı
Tel : 0 382 213 54 92 

Devlet Hastanes�
Tel : 0 382 212 91 00 

Hızır Ac�l
112

Yangın
110

Pol�s
155

Jandarma
156





Kültürel M�ras Çok Kırılgandır

Dünyadak� kültürel m�ras büyük b�r yap-boz g�b�d�r. 
Her eser, her c�s�m bu resm�n yer� doldurulamaz b�r 
parçasıdır. Her b�r� b�ze, kökenler�m�z, gel�şmem�z 
ve bugünkü yaşamlarımız hakkında b�lg� ver�r, d�ğer 
kültürler� anlamamıza ve takd�r etmem�ze yardım 
eder. Her keş�f, her yen� tercüme bu yap-boza b�r 
parça daha eklemekte ve resm� daha anlaşılır hale 
get�rmekted�r. Gelecek nes�ller�n de aynı olanaklara 
sah�p olab�lmes� �ç�n her b�r parçanın korunmasını 
sağlamak zorundayız.

Bugün b�rçok �nsan kültürel m�rasın deprem ve sel g�b� 
an� doğal felaketlerden, k�rlenme g�b� yavaş �lerleyen 
süreçlerden ve �nsanlığın d�ğer faal�yetler�nden 
kaynaklanan r�sklere maruz kaldığının b�l�nc�nde 
değ�ld�r. Esk� çömleklerden ya da moza�klerden hatıra 
amacıyla küçük parçalar alınması g�b� en masum 
görülen hareketler b�le, b�nlerce k�ş� tarafından 
tekrarlandığında yıkıcı b�r özell�k göstermekted�r.
Tekst�l, taş ya da metal b�r nesneye dokunulması 
onun üzer�nde yağ �z� yada terden kaynaklanan as�t 
bırakmaktadır. B�r tar�h� yapıya tırmanılması onun 
aşınmasına ve dağılmasına neden olmaktadır. Yazı 
yazılması ya da �s�m kazınması g�der�lmes� �mkansız 
zararlara neden olmaktadır. Dar ve kalabalık 
ortamlarda büyük poşetlerle ya da sırt çantaları �le 
dolaşılması b�r parçayı dev�reb�l�r ya da duvardak� b�r 
resm� ç�zerek tahr�p olmasına neden olab�l�r. Farkında 
olmadan kültürel m�rasın yok ed�lmes�ne katkıda 
bulunduğumuz sayısız yol vardır.

2020 yılında b�z z�yaretç�ler�n sayısı Dünya çapında 
1.6 m�lyara ulaşacaktır. Hayd� kültürel m�rasımızı 
korumak ve çeş�tl�l�k ve zeng�nl�ğ�nden yararlanmak 
�ç�n b�r araya gelel�m.

Kültür Varlıklarını Koruma ve
Restorasyon Uluslararası Merkez� (ICCROM)
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TÜRKİYE

AVRUPA
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