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AKSARAY’IN KENT KİMLİĞİNİ BELİRLEMEDE ÜNİVERSİTE VE
ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU YANSIMALARI
Abdullah TURAN1
Özet
Üniversiteler eğitim yuvaları olmalarının yanı sıra bulundukları kenti geliştiren, kent halkını
değiştiren ve kent kimliğini etkileyen kurumlardır. Üniversitelerin akademisyenleri ile yürüttükleri
projeler ve yaptıkları çalışmaların yanı sıra öğrencilerinin fiil ve donanımları da bu sürece etki
etmektedir.
Bu çalışmanın amacı Aksaray Üniversitesi’nin akademisyen ve öğrencileriyle kent kimliği üzerine
olumlu yansımalarını diğer şehirlerde üniversitelerin kent kimliğine olumlu yansımaları çerçevesinde
değerlendirerek bu konuda üniversiteye gereken önemin verilmesine ve yürütülen projelerde bu
özelliğin önemsenmesine dikkatleri çekmektir. Çalışma Aksaray Üniversitesi’nin kentin kimliğine ve
geleceğine etkilerini göstererek, kent içerisinde diğer kurumlarca ya da özel sektörce yürütülen
projelerde üniversitenin katılımının değerlendirmeye alınması ve üniversitenin kendi yürüttüğü her
projede bunu gözetmesi noktasında olumlu katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu amaçla internet ve
kütüphanelerden elde edilen kitap ve makaleler ile hazırlanmış raporlar incelenerek literatürde bu
konularda yapılan uygulamalı çalışmalar taranmıştır. Çalışma içeriğinde ise Aksaray’ın üniversite ve
kent yapısı itibariyle gelişimi ile kent kimliği değerlendirilerek üniversite ve öğrencilerinin kent
kimliğine olumlu etkileri açıklanmıştır. Çalışma neticesinde Aksaray’ın kent kimliğinin oluşması,
gelişmesi ve değişmesi noktasında üniversitenin katkılarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaray Üniversitesi, Kent Kimliği
POSITIVE REFLECTIONS OF UNIVERSITY AND STUDENTS ON THE
DETERMINATION OF AKSARAY'S CITY IDENTITY
Abstract
Universities are educational institutions, also, they are institutions developing the city, changing
the people of the city and affecting the identity of the city. In this process, the academicians at University
act by doing projects and studies, and also with the acts and equipment of their students .
In this study, it is aimed to evaluate the positive reflection of Aksaray University on the city identity
by the academicians and students in the other cities, on the positive reflections of the universities on the
urban identity. In addition to this, it is aimed to give the necessary admission to the university and to
draw attention to the importance of this feature in the projects carried out. The importance of working:
It shows Aksaray University's influence on the urban identity and future of the city, it allows the
evaluation of the participation of the university in projects carried out by other institutions or private
sector in the city, it ensures that every project carried out by the university itself. For this purpose, books,
articles, reports from internet and librarians studied. The applied studies on these issues were screened
in the literature. It is stated in the study that the development of Aksaray in terms of university and city
structure, urban identity, positive effects of university and students' urban identity. As a result of the
study, findings were obtained, on the contributions of the university to the formation, development and
change of Aksaray's urban identity
Keywords: Aksaray, Aksaray University, City Identity.
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KARAMANOĞLU KASIM BEY'İN CEM SULTAN İLE BİRLİKTE KONYA,
ANKARA VE AKSARAY'I KUŞATMASI
Adem KELEŞ1
Özet
Fatih Sultan Mehmed’in 1468 yılında Karamanoğlu topraklarını kesin olarak Osmanlı devleti
sınırlarına dâhil etmesiyle birlikte Karamanoğlu Pir Ahmed ve kardeşi Kasım Bey kaçarak
Akkoyunlulara sığındı. Fatih Sultan Mehmed’in 3 Mayıs 1481 yılında vefat etmesi üzerine hayatta olan
iki oğlu Bayezid ve Cem Sultan arasında taht mücadelesi başladı. Bu arada Akkoyunlular’a sığınan Pir
Ahmed öldü. Kardeşi Kasım Bey de yaşanan taht kavgasından faydalanarak Karaman topraklarını geri
almak için Varsak ve Turgudlu beyleriyle birlikte harekete geçti. Giriştiği mücadelede tek başına bir şey
yapamayacağını anlayınca Bayezid’e karşı mücadeleyi kaybedip Mısır’a kaçan Cem Sultan ile bir
anlaşma yaparak sırasıyla Konya, Ankara ve Aksaray’ı kuşattı. Bu bildiride söz konusu kuşatmalar başta
Vakayi-i Sultan Bayezid ve Selim Han, Vakıat-ı Sultan Cem, Hoca Saadettin Efendi, Şikârî’nin
Karamannâmesi, İbn-i Kemal, Neşri ve Aşıkpaşazade’nin kronikleri olmak üzere dönemin kaynakları
esas alınarak irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Karamanoğulları, Kasım Bey, Cem Sultan, Aksaray,
KARAMANOGLU KASIM BEY'S CONQUEST OF KONYA, ANKARA AND AKSARAY
TOGETHER WİTH CEM SULTAN
Abstract
When Fatih Sultan Mehmed involved Karamanoglu lands in the borders of the Ottoman state in
1468, Karamanoglu Pir Ahmed and his brother Kasım Beg escaped to Aq Qoyunlus. After the death of
Fatih Sultan Mehmed on 3 May 1481, the throne struggle started between his two sons Bayezid and
Cem Sultan. Meanwhile, Pir Ahmed, who took refuge in the Akkoyuns, died. And his brother Kasım
Bey, took advantage of the throne struggle and took action with beys of Varsak and Turgudlu to take
back Karaman lands. When he realized that he could not do anything on his own struggle alone, he made
a deal with Cem Sultan, who lost his fight against Bayezid and escaped to Egypt, and they besieged
Konya, Ankara and Aksaray. In this paper, the siege will be tried to be examined based on the sources
of that period, especially the Vakayi-i Sultan Bayezid and Selim Khan, Vakıat-ı Sultan Cem, Hodja
Saadettin Efendi, Karamannâme of Şikârî, İbn-i Kemal, Neşri and Aşıkpaşazade's chronicles.
Keywords: Ottoman, Karamanoglu, Kasım Beg, Cem Sultan, Aksaray.
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDRİYE MEDRESESİ’NE BİR BAKIŞ
Ahmet GÜMÜŞTOP1
Özet
Medreseler, tarihsel süreçte İslam ülkelerinin önde gelen eğitim kurumlarıdır. İlk medreselerin
kurulması ve işleyişi hakkında kesin veriler yoktur. Fakat ilk medreseler’ in 10. yüzyıla tarihlendiğini
ve Horasan ve Maveraünnehir’ de olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ayakta olan en iyi medrese
örnekleri Anadolu'da bulunanlardır.
Bu bildirimizde Aksaray'daki Bedriye Medresesi üzerinde duruyoruz. Öncelikle bu medrese
hakkında genel bilgiler vererek, mimari özelliklerine değineceğiz. Ardından tespit ettiğimiz arşiv
belgeleri ışığında bu medreseyi inceleyeceğiz. Medresenin yıllar içerisinde restorasyona ihtiyaç
duyduğunu görmekteyiz. O süreçte meydana gelen olaylar da belgelerde yer almaktadır. Ayrıca medrese
arsasına hukuksuz yapılan müdahaleler ve bunun belgelere nasıl yansıdığını da göreceğiz.
Anahtar Kelimeler: Bedriye, medrese, arşiv, Aksaray, restorasyon
A LOOK AT BEDRİYE MADRASAH İN THE LİGHT OF ARCHİVE DOCUMENTS
Abstract
Madrasahs are the prominent educational institutions in Islamic countries in the historical process.
There is no definite datas about the establishment and functioning of the first madrasah. But we can say
that the first madrasahs date to the 10th century and are found in the Khorasan and Transoxiana.
Nowadays the best surviving examples of Madrasah are those found in Anatolia.
İn this paper we are focusing on the Bedriye Madrasah from Aksaray. We will first give general
information about madrasah and touch on architectural charecteristic. Then we will examine this
madrasah in the light of archive documents we have found. We see that the madrasah needs restoration
over the years. The events that took place in that process are also included in the documents. We will
also see how the medrese is unlawfully intervened and how it reflects in the documents.
Keywords: Bedriye, madrasah, archive, Aksaray, restoration
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SOMUNCU KOCA HAZRETLERİ VE OĞLU YUSUF-İ HAKÎKÎ BİZE NE
SÖYLÜYOR?
Ahmet Nedim SERİNSU1
Özet
Somuncu Koca Hazretleri ve oğlu Yusuf-i Hakiki Hazretleri yaşadıkları zaman diliminde
insanlıklarıyla topluma iyilik yolunu açık ve aydınlık kıldılar. Bu örnek yaşamın temelindeki dünya
görüşü evvelâ Yüce Allah’ı sevmek, sonra Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ı sevmek, sonra ana-babaya,
akrabaya ve insanlara ve bütün varlıklara şefkat ve hürmet göstermek, sonra vatana-millete iyilik için
üretmek ve bunları da kardeşlikle yapmak olarak hülasa edilebilir. Bu dünya görüşü Kur'an-ı Kerim'e
ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünnetine (örnek insanlık yoluna) müstenittir. Somuncu Koca
Hazretleri ve oğlu Yusuf-i Hakiki Hazretlerinden yazılı olarak ulaşan eserlerindeki malumattan
hareketle anılan çerçevede bize ne söyledikleri izah olunmaya çalışılacaktır. Böylece onların bu yüksek
insan olmak başarısını nasıl güncel kılarız sorusunun cevabı bu makalenin temel meslesidir.
Anahtar Kelimeler: Somuncu Koca, Yusuf-i Hakiki, Kur'an'dan güncel değerler
WHAT ARE SOMUNCU KOCA AND HIS SON YUSUF-I HAKIKI SAY TO US?
Abstract
In the time Somuncu Koca and Yusuf-i Hakiki lived they made the way of goodness of gathering
with the humanity clear and luminous.There was a worldview on the basis of this example life.There
are four basic principles of this worldview.These principles are based on the Qur'an and the Sunnah of
Muhammad (ie the way of humanity). In this paper their humanitarian path will be examined.The
relevant principles will be removed from their books and these principles will be transferred to the
current value problem.
Keywords: Somuncu Koca, Yusuf-i Hakiki, Current values from the Qur'an
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HASET: İNSANI VE İNSANLIĞI NASIL TÜKETİR
Ahmet Nedim SERİNSU1
Süheyla ÜNAL2
Özet
Bu makalede, kişinin kendisinin ve başkalarının sahip olduğu nesnelerle ilişkisi üzerinden kişiliğini
yapılandırma sürecinde haset duygusunun etkileri konu alınacaktır. Klein’ın tanımıyla başkasının
elindeki nimetin yok olmasını istemek gibi oldukça ilkel ve yıkıcı bir duygu olan hasetin “insan olma
sürecimizde yer alış tarzları”, dini ve psikiyatrik literatür açısından irdelenecektir. Yazıda öncelikle
haset sözcüğünün etimolojik tahlili yapılacak, ardından kavramın anlam içeriği verilecektir. Kur’anda,
hadislerde ve tasavvuf literatüründe [özellikle el-Gazzâli’nin (ö.505/1111) tahlillerine dayalı olarak]
açıklandığı şekliyle hasedin bireyi nasıl esir aldığı, kişiyi ve kişilerarası ilişkileri nasıl etkilediği ele
alınacaktır. Psikiyatri ilminde güncelliğini koruyan nesne ilişkileri kuramının önemli isimlerinden
Melanie Klein’ın bakış açısından haset duygusunun anne-bebek ilişkisinden itibaren kişilik gelişiminde
yer alma süreci özetlenecektir. Kişinin diğer insanlarla ilişkisinde nesnelere sahip olmaya ilişkin duygu
çeşitleri ve bunların her birinin kişinin davranışlarına nasıl yansıdığı kuran terimleriyle ve nesne
ilişkileri kuramı çerçevesinde açıklanacaktır. Kişinin kendisinin bu duygularının etkisi altında olduğunu
fark edemeyebileceği üzerinde durulacaktır. Kişinin kendisindeki haset duygusunun farkında olmasını
sağlama, hasedini kontrol altına alma ve bu yıkıcı duygudan "kendini iyileştirme" yolları dinsel ve
kişilik gelişim süreci açısından izah edilmeye çalışılacaktır. Mevlana’nın “ayna metaforu”yla
tanımladığı ruhsal arınma süreci örnek olarak verilecektir.
Anahtar kelimeler: haset, kişilik gelişimi, nesne ilişkileri kuramı, ayna metaforu,
ENVY (HASED): HOW TO CONSUME HUMAN AND HUMANITY?
20: TASAWWUF (SUFİSM) IN AKSARAY / ORDER SCHOOLS AND THEIR EFFECTS
Abstract
In this article, the effects of feelings of envy will be dealt with in the process of forming the
personality through the relationship between the person and the object he / she possesses. The definition
of envy used by Klein is the angry feeling that another person possesses and enjoys something else
desirable, often accompanied by an impulse to take it away or spoil it. In the psychiatric literature. envy
will be viewed as a kind of ways we get involved in being human". The consept of envy will be
etymologically analyzed and than the meaning of concept will be given. It will be discussed how does
it affect individual and interpersonal relations in the Qur'an, Hadiths and Sufi literature (especially based
on the examination of Gazzali). From the perspective of Melanie Klein, one of the most important names
in the object relativity theory, which keeps up-to-date in psychiatry science, the process of taking part
in the person's self-development will be summarized. We will explain in the context of Qur'an, the kind
of person's relationship with objects and other people. It will be emphasized that they do not realize that
they are influenced by this feeling. It will try to make the person aware of his or her emotional feelings,
to control the suffering and to explain the "self-healing" ways of this destructive feeling from the
perspective of religious and personality development process. Mevlana's "mirror metaphor" defines the
process of spiritual purification as an example will be given.
Keywords: envy, personality development, object relations theory, mirror metaphor,
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ATIKSU YÖNETİMİ: AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Ali ÖZCAN1
Özet
İnsan ve çevre sağlığının korunmasında atıksu kirliliğinin kaynağında önlenmesi önemlidir. Su
kirliliğinin azaltılmasındaki temel politika; minimum atıksu deşarj yöntemlerinin kullanılması ve
kirliliğin kaynağında önlenmesidir. Bu nedenle; Su kullanımını azaltmak, Su kaybını azaltmak, Alıcı
ortam su kalitesinin yükseltilmesi, Kalitesi uygun olmayan su kullanımı sebebiyle oluşan sağlık ve
sosyal problemlerin çözümü, Arıtılan atık suyu yeniden kullanmak önem arz etmektedir. Günümüzde
endüstrileşmenin ayrı tesislerin kurulmasından ziyade, organize sanayi bölgelerinin içerisinde
yapılaşarak sağlanması önerilmekte ve çeşitli kanun ve yönetmeliklerle teşvik edilmektedir.
Endüstrilerin bir arada bulunmasıyla atıklarının yönetimi ve deşarjların kontrolünün kolaylaşmasıyla
endüstrilerin çevreye etkileri de en aza indirilebilmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri uygulamaları hem
endüstrilerin önemli gider kalemlerini (çevre yatırımları, altyapı vb.) azaltmakta hem de kanunları
uygulayan kurumların bu endüstrileri denetlemelerini kolaylaştırmaktadır. Gerçekleştirilen bu
çalışmada, mevcut olan arıtma tesisinin Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nin atıksu kapasitesini
karşılama ve kalite standartlarına uygun arıtma yapabilme durumu araştırılmıştır. Firma sayıları,
firmaların yapmış olduğu faaliyetler sonucu oluşan kirlilik yükleri firmaların kapasite raporları ve
mevcut durumları dikkate alınarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Aksaray Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bölge belediyelerdeki mevcut bilgiler
de kullanılmış, mevcut durum tespit edilmiştir. Yapımı tamamlanmış olan atıksu arıtma tesisinin mevcut
ve gelecek durum için yeterliliği tartışılmıştır. Çalışmada ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgeleri
atıksu yönetimleri de genel olarak değerlendirilip Aksaray Organize Sanayi Bölgesi ile karşılaştırmalar
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atıksu, Çevre, Sanayi
Wastewater Management: Aksaray Organized Industrial Zone Example
Abstract
It is important to prevent wastewater pollution at the source of human and environmental health.
The main policy of water pollution reduction is; Minimum wastewater discharge methods and
prevention of pollution at source. Therefore; Reducing water use, Reducing water loss, Raising the water
quality of the receiving environment, Solving the health and social problems caused by improper water
usage, Reuse of the treated wastewater is important. Nowadays, it is proposed that the industrialization
of the industrialized areas be established within the organized industrial zones rather than the
establishment of the separate facilities and they are encouraged by various laws and regulations. With
the co-existence of industries, the management of waste and the ease of control of discharges make it
possible to minimize the environmental impacts of the industry. Organized Industrial Zones applications
reduce both industrial expense items (environmental investments, infrastructure, etc.) as well as
facilitating the supervision of these industries by law enforcement agencies. In this study, the existing
wastewater treatment plant was investigated to meet the wastewater capacity of the Aksaray Organized
Industrial Zone and to carry out the treatment according to the quality standards. Activities were carried
out by taking into consideration the number of firms, the capacity reports of the pollution load companies
which are the result of the activities that the companies have made and the current situation. For this
purpose, the Aksaray Organized Industrial Zone Directorate, the Aksaray Provincial Directorate of
Environment and Urban Planning and the information available in the municipal municipalities were
used and the present situation was determined. The sufficiency of the wastewater treatment plant that
has been completed for the present and future situation is discussed. In the study, wastewater
management of the other industrial zones in our country was evaluated in general and compared with
Aksaray Organized Industrial Zone.
Keywords: Wastewater, Environment, Industry
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ACEMHÖYÜK’TE ORTAYA ÇIKARILAN ÇİVİ YAZILI BELGELER
Aliye KUZUOĞLU1
Remzi KUZUOĞLU2
Özet
Aksaray’ın yaklaşık 18 km. kuzeybatısında Yeşilova Kasabası sınırları içinde yer alan Acemhöyük,
Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Çivi yazılı metinlerde kayıtlı
Purušhattum veya Ulama şehirleri ile de bir tutulan bu eski ören yerinde 1962’de Prof. Dr. Nimet Özgüç’le
başlayan ilk kazı çalışmaları, günümüzde Prof. Dr. Aliye Öztan tarafından yürütülmektedir. Burada
gerçekleştirilen kazılar neticesinde bugüne değin Eski Anadolu tarihine ışık tutacak pek çok arkeolojik eser gün
yüzüne çıkarılmıştır. Acemhöyük buluntuları içinde şüphesiz en önemli eser grubunu üzerinde kitabeli mühür
baskıları bulunan bullalar, etiketler ve şu an için bir tabletten müteşekkil yazılı belgeler oluşturmaktadır.
Acemhöyük’te ortaya çıkarılan bu tarihi kayıtlar içinde Sarıkaya Sarayı’nda bulunan Asur kralı I. Šamši-Adad ve
memuru Liter-šarrussu, Mari kralı Yahdun-Lim’in kızı Nagihanum ve Kargamış kralı Aplahanda’ya ait mühür
baskılı bullalar farklı bir öneme sahiptir. Bu eserlerin yanında Eski Asur ve Eski Suriye üslubundaki diğer mühür
baskıları ve etiketler Acemhöyük’ün Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda, özellikle Kültepe Ib tabakası ile çağdaş
(M.Ö. ±1835-1719) olduğu dönemde, başta Kaneš olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirleri, Kuzey Mezopotamya
ve Suriye ile olan ticarî, siyasî ve diplomatik ilişkilerini göz önüne sermekte, ayrıca Eski Anadolu ve Aksaray
tarihi açısından ne kadar mühim bir arkeolojik merkez olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Acemhöyük, Eski Asur Dönemi, Çivi Yazısı, Etiket, Bulla.

THE CUNEIFORM DOCUMENTS UNCOVERED AT ACEMHÖYÜK
Abstract
Acemhöyük, which is located within the boundaries of Yeşilova Town, approximately 18 km to the northwest
of Aksaray, hosts one of the most important archaeological centers of Anatolia. The first excavations at this ancient
site, known from cuneiform texts as the city Purušhattum or Ulama were initiated by Prof. Dr. Nimet Özgüç in
1962 and are being continued by Prof. Dr. Aliye Öztan at present. As a result of excavations carried out here until
the present-day, many archaeological findings have been uncovered that shed light on ancient Anatolian history.
No doubt, the bullae, which have seal inscription stamps on them and the written documents consisting of
cuneiform labels and one tablet, are among the most important group of findings in Acemhöyük. Among the
historical records brought to light at Acemhöyük are the bullae stamped with seals of the Assyrian king ŠamšiAdad I., the civil servant Liter-šarrussu, Nagihanum, the daughter of Yahdun-Lim king of Mari and the Aplahanda
king of Carchemish, uncovered at the Acemhöyük have a different significance. Other stamped seals or labels in
the Old Assyrian and Old Syrian styles during the Assyrian Trading Colonies Era of Acemhöyük, especially in the
period which is contemporary with Level Ib of Kültepe (±1835-1719 B.C.) display the commercial, political and
diplomatic relations of the other cities of Anatolia, led by Kanesh, with Northern Mesopotamia and Syria and
furthermore, this ancient settlement place displays once again what an important archaeological center it is for
Aksaray and Ancient Anatolian history.
Keywords: Aksaray, Acemhöyük, Old Assyrian Period, Cuneiform, Label, Bullae.

1
2

Öğr. Gör. Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, aliyekuzuoglu@hotmail.com.
Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kuzuoglu@hotmail.com.

7

AKSARAY’DA DÜZENLENEN YÖRESEL YEMEK YARIŞMALARININ
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Aysu ALTAŞ1
Sait DOĞAN2
Özet
Yöresel yemekler, bir şehir ya da yörede insanların uzun yıllar birlikte yaşamalarının sonucunda
gelenek haline gelmiş, özel günlerde daha çok tüketilen, genellikle bir olay sonucunda kültüre yerleşmiş
ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan yiyeceklerdir. Yöresel yemek yarışmaları ise belli
bir yörede yaşayan insanlar tarafından uzun yıllardır tüketilen yemekleri ya da unutulmaya yüz tutmuş
yemekleri derlemek, yazılı ve görsel olarak arşivlemek, bu yemekler çevresinde oluşan kültürel değerleri
saptamak, derlenen yemeklerin yapılışlarını ve adlarını standartlaştırmak, sağlık ve kültür açısından
geliştirmek amacıyla organize edilen etkinliklerdir. Bunun yanında yöresel yemek yarışmaları, ödül
olarak sembolik bir takım hediyeler de verdiğinden; yarattığı rekabet ortamı sayesinde katılımcıların
kendilerini geliştirmesine de imkân tanımaktadır. Bu bakış açılarından hareketle Aksaray ilinde de 2015
yılından bu güne kadar üç adet yöresel yemek yarışması düzenlenmiştir. Bu çalışma ile 2015-2017 yılları
arasında Aksaray’da düzenlenen yöresel yemek yarışmaları incelenmiş ve yarışmalardan elde edilen
veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın, konunun muhataplarına yol gösterici olması
ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yöresel Yemek, Yarışma, Aksaray
COMPARED ANALYSIS OF THE CULINARY COMPETITONS IN AKSARAY
Abstract
Local foods are products of the culture of living together in a particular city or region and most of
the times they became a part of a culture as a consequence of a specific event. These foods are highly
valued by people and generally consume in special days. Regional culinary competitions are organized
for the purpose of collecting and compiling the types of foods consumed by people in a particular region
and the ones almost forgotten. In addition, the obtained information is achieved in written and visual
forms. By this way, cultural values are determined in the framework of local foods, the names and
recipes compiled are standardized and improve the cultural and health aspects. Moreover thanks to the
symbolic prizes, the regional culinary competitions enable participants to improve themselves by
creating a competitive environment. Based on this point of view, three regional culinary competitions
were organized in the province of Aksaray since 2015. In this study, the regional culinary competitions
organized between the years 2015-2017 in the Aksaray province have been examined and the data
obtained were analyzed comparatively. The study aims to be a guide for the ones who are concerned
with the subject and contribute to the existing literature.
Keywords: Regional Culinary, Local Food, Competition, Aksaray
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SELÇUKLU DEVLETİ’NİN MOĞOL İŞGALİ ALTINDA OLDUĞU DÖNEMDE
AKSARAY’DA GEÇEN İKİ MÜCADELE VE ENTERESAN SONUÇLARI
Ayşe Dudu KUŞÇU1
Özet
Anadolu’nun Türkler tarafından fethini takip eden dönemlerde, ele geçirilen bütün şehir ve beldeler
gibi Aksaray şehri de yeni bir siluet ve yeni bir kimlik kazanmıştı. Selçuklular’ın politika dehası olarak
niteleyebileceğimiz sultan II. Kılıç Arslan (1155-1192), 1170 senesinde yeniden kurduğu bu şehre belki
de tarihin hiçbir döneminde yakalayamadığı bir şöhret kazandırdı. Burada kendisi için beyaz taşlardan
bir saray yaptırarak şehrin günümüze kadar gelen ismini almasını sağladı. Bunun yanı sıra Aksaray’da
Kılıç Arslan’ın askerleri için meskenler, cami, mescid, medrese, ribat türünde pek çok dinî ve medenî
eserler inşâ edildi. Kısacası şehir, bu dönemde tam bir Türk-İslâm şehri hüviyetine büründü. Kılıç
Arslan, çoğu zaman Aksaray’da oturuyor, sefere çıkacağı dönemlerde askeri techizat ve hazırlıklarını
burada tamamlıyor ve seferlerine buradan başlıyordu. Bu sebeple şehir Selçuklular döneminde Darü’lCihad, Darü’z-Zafer veya Darü’r-Ribat unvanıyla anılmaya başladı.
Aksaray, Kılıç Arslan dönemi sonrasında da gelişmeye devam etti. Fakat Kılıç Arslan’dan sonra
gelen Selçuklu sultanlarının hiç biri, şehre bu derece itina göstermediler. 1205 yılında şehir ve şehir
halkı oldukça kritik bir siyasi gelişmede kilit rol oynadılar. Kılıç Arslan’ın oğullarından I. Gıyâseddin
Keyhüsrev, ikinci kez Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla yeğeni III. Kılıç Arslan ile taht
mücadelesine girmişti. Selçuklu payitahtı Konya’da halk, küçük yaşta olmasına rağmen, III. Kılıç
Arslan’dan yana tavır sergileyip I. Gıyâseddin’i şehre almak istemediler. Bunun üzerine Aksaray halkı,
I. Gıyâseddin’i şehre davet edip sultanlığını tanıyacaklarını bildirince, Konya ileri gelenleri devletin
merkezinin Aksaray’a kayacağından endişe ederek I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in Konya’ya gelip Selçuklu
tahtına geçmesine izin verdiler.
Aksaray şehri, Selçuklu Devleti’nin güç ve azamet döneminden olduğu gibi fetret döneminden de
payına düşeni almıştı. Devletin Moğol işgali altına girip siyasi dengenin yine Moğollar eliyle altüst
edildiği bir sırada, şehir önce II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in iki şehzadesinin II. İzzeddin Keykâvus ve
IV. Kılıç Arslan’ın, 1256 yılından sonra ise, Moğol komutanlarından Baycu Noyan ve Selçuklu
ordusunun mücadele sahası olmuştu. Baycu Noyan ve Selçuklu askerlerinin Aksaray yakınlarında
Alâeddin Kervansarayı (Sultan Hanı) civarında yaptıkları savaş, Selçuklu ordusunun ağır bir
yenilgisiyle sonuçlandığı gibi çok önemli siyasi sonuçların da meydana gelmesine sebep oldu.
Bu çalışmamızda, Selçuklular döneminde Aksaray şehrinin durumuna kısaca değinildikten sonra,
özellikle Moğol işgali sırasında şehirde gerçekleşen iki önemli mücadele ve sonuçları, dönemin
kaynaklarına dayanılarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Selçuklular, II. Kılıç Arslan, Moğollar, Baycu Noyan
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TWO STRUGGLE AND ITS RESULTS IN AKSARAY DURING THE SELJUK STATE
UNDER THE MONGOL OCCUPATION
Abstract
Following period of conquest of Anatolia by the Turks, Aksaray and other Anatolian cities won the
new appearance and identity. Seljuk sultan, Kilij Arslan II(1155-1192) was a political genius and he
established Aksaray again in 1170. After this time Aksaray became very famous city which never
capture this famous throughout history. Kilic Arslan built new palace with white stones for himself and
city was named from this palace. In additional he built buildings for his soldiers and another Islamic and
civilized buildings in here. For example: mosques, masjids, madrasah, ribat. Briefly Aksaray became
Turkish-Islamic city in this period. Kilic Arslan was sitting here and he was preparing military
expedition here. For this reason the city took these names: Darü’l-Cihad, Darü’z-Zafer or Darü’r-Ribat.
Aksaray continued to development after Kilic Arslan but successors of Kilic Arslan never took
importance to city like Kilic Arslan. Aksaray and its people played a great political role in 1205.
Giyaseddin Keyhusrev I one of the sons of Kilic Arslan to attempted to get hold Seljuks throne second
time and he attempted a struggle with brother son Kilic Arslan III. People of Konya supported Kilic
Arslan II and didn’t take Giyaseddin Keyhusrev I to city. People of Aksaray invited Giyaseddin
Keyhusrev to Aksaray and decided to know for Seljuks sultan. And then prominent people of Konya
decided to know Giyaseddin Keyhusrev I for Seljuks sultan.
Aksaray became witness for greatness and collapse time of Seljuk State. Mongols occupated the
Seljuk State. In this time Seljuk State political position became turn upside down. It was scene of two
war.One of them was made between İzzeddin Keykâvus II and his brother Kilic Arslan IV. And the
other was made Seljuks army and Mongols. Mongols army was commanded by Baicu Noyan. The
second war was made Alâeddin Caravansary (Sultan Hanı) where near the Aksaray. Seljuks army
defeated by Mongols and this war paved the way heavy political crisis.
In this study of ours, two struggle and its results in Aksaray during the Seljuk State under the
Mongol occupation, will be analyzed and assessed relying on the sources of the period.
Keywords: Aksaray, Seljuks, Kilic Arslan II, Mongols, Baicu Noyan
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BİZANS DÖNEMİ GÜZELYURT KİLİSELERİNDEN YILANLI KİLİSE’NİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Ayşe Nevin SERT1
Özet
Tarih öncesi çağlardan bu yana dini ve kültürel açıdan önemli bir merkez olan Aksaray iline bağlı
Güzelyurt (Karballa / Gelveri) ilçesi ve ilçeye bağlı kasabalar Bizans döneminin günümüze kadar
korunarak gelebilmiş önemli yerleşimleri arasında bulunmaktadır. Hristiyanlığın ilk yıllarında önemli
bir din merkezi olan Güzelyurt ilçesinde kayalara kazılarak yapılmış freskli kiliseler ve manastırlar
mevcuttur. Bu kiliselerden birisi de Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara kasabasında bulunan Yılanlı
Kilisesidir. Yılanlı kilisesi Kapalı Yunan haç planlı, beşik tonozlu ve tek apsislidir. 9. yy veya 11. yy’ın
ilk yarısı ile 12. yy arasına tarihlenen kilise freskleri çevredeki diğer kiliselerden farklılık
göstermektedir. Kilise batı duvarında yılanların saldırısına uğramış dört günahkâr kadınla ilgili
fresklerden dolayı Yılanlı Kilise olarak adlandırılmıştır.
Bu çalışma kapsamında, Aksaray ilinin kültürel mirasının korunmasına katkıda bulunmak
amacıyla Güzelyurt kiliseleri genel özellikleriyle ele alınmış olup Yılanlı kilisesinin mevcut durumu,
mimarisi ve freskleri incelenerek özellikleri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Güzelyurt, kiliseler, Yılanlı kilisesi
A STUDY ON THE EVALUATION OF YILANLI CHURCH FROM GÜZELYURT
CHURCHES OF BYZANTINE PERIOD
Abstract
Güzelyurt (Karballa / Gelveri) district where is an important centre in terms of religious and cultural
aspects since prehistoric times, is among the significant settlements of the Byzantine period that have
survived up to the present day. In Güzelyurt province which is an important religious centre in the early
years of Christianity, there are rock-hewn churches and monasteries decorated with colourful frescoes.
One of these churches is Yılanlı (Snake) Church in Ihlara town of Güzelyurt. The Yılanlı Church is a
closed Greek cross-planned with barrel - vaulted and single apse. The Church frescoes, dating from the
9th century or between the first half of the 11th century and the 12th century, differ from other churches
in the district. It is called the Snake Church because of the frescoes on the western wall of the church.
On this fresco four sinful women attacked by snakes were drawn.
In order to contribute to the preservation of the cultural heritage of Aksaray, the architecture and
frescoes feature of Yılanlı Church as well as the general characteristics of Güzelyurt churches were
discussed in this paper.
Keywords: Aksaray, Güzelyurt, Yılanlı Church, churches
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AKSARAY’DA SALGIN HASTALIKLAR (1866-1916)
Ayşegül CAN2
Taner ASLAN3
Özet
Aksaray coğrafi olarak Orta Anadolu’nun Tuz Gölü havzasında yer almasının yanı sıra tarihi öneme
sahip Kuzey-Güney, Doğu-Batı istikametinde uzanan önemli yolların kesişim noktasında
bulunmaktadır. 1470’de Osmanlı hâkimiyetine giren şehrin idari taksimatı 1476 tarihi itibarı ile sancak
olarak kayda geçmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesinde ise Konya Vilayeti dâhilinde Niğde Sancağına
bağlı bir kaza olduğu görülmüştür.
Salgın hastalıklar, tarih boyunca insanoğluna önemli sağlık sorunları yaşatmış ve kitle ölümlerine
yol açmıştır. Bunlar arasında tifo, veba, kolera, sıtma vb. yer almaktadır. Osmanlı Devleti yüzyıllarca
bu salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kamıştır. Aksaray Kazasında da söz konusu salgın
hastalıklara rastlanmıştır. Çalışma, XIX. Yüzyılın son çeyreğine tekabül eden, devlet daireleri arasında
yazışmalara konu olan Aksaray Kazasında meydana gelen ve önemli sağlık sorunu oluşturan salgın
hastalıklar ve bu hastalıklara karşı verilen mücadelelerden oluşmaktadır. Konu ile ilgili bilgiler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan, en erken tarih 1866 yılı olmakla birlikte 1916 yılına kadar,
başta Aksaray olmakla birlikte çevresini de etkileyen ve karantinaya alınmasına sebep olan salgın
hastalıklarla ilgili arşiv belgelerinde bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, salgın hastalık, karantina
EPIDEMIC DISEASES IN AKSARAY IN THE LAST QUARTER OF THE XIX. CENTURY
Abstract
Aksaray is geographically located at the intersection of important roads extending in the direction
of North-South, East-West with historical preservation as well as being located in the Salt Lake basin
of Central Anatolia. In 1470, the administrative system of the city which entered Ottoman sovereignity,
had been recorded as a sanjag by the date of 1476. In 1864 Province Regulations it was seen that there
was a district related to Niğde Sanjag in Konya Province.
Epidemics have caused significant health problems for human beings throughout history and have
caused mass deaths. These include typhoid, plague, cholera, malaria, etc. The Ottoman State had to fight
against these epidemics for centuries. The epidemic diseases were also encountered in Aksaray district.
Study, Aksaray, which is the subject of correspondence between government departments, which
corresponds to the last quarter of the XIX. century, consists of epidemic diseases which are important
for health problems and the struggles against these diseases. Information on the subject is found in the
archives of the Prime Ministry's Ottoman Archives, with the earliest date being 1866, until 1916, with
epidemic diseases which affects the surroundings as well as to Aksaray and causes quarantine.
Keywords: Aksaray, epidemic disease, quarantine
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AKSARAY KİLİNİN SERAMİK SIRLARINI RENKLENDİRİCİ ÖZELLİĞİ
Banu DAVUN4
Elif EREN GÜLTEKİN5
Özet
İç Anadolu Bölgesi’nde düz bir arazi yapısına sahip olan ve kuzey batısında Tuz Gölü’nün büyük
bir kısmını, güneyinde de volkanik Hasan Dağı’nı bünyesinde barındıran Aksaray il sınırları içerisinde
önemli yer altı kaynakları bulunmaktadır. Aksaray’ın sahip olduğu bu jeolojik yapı nedeniyle feldispat,
kaolen, mermer, jips ve kil gibi önemli sayılabilecek endüstriyel hammadde yatakları mevcuttur.
Ağaçören ilçesinde ve Merkez ilçe-Tabdık Köyü sahasında feldispat, Güzelyurt ilçesinde kaolen,
Ortaköy-Gökkaya sahasında mermer, Merkez ilçede Jips ve Merkez ilçeye bağlı Hırkatol Köyünde de
kil yatakları yer almaktadır. Bu çalışmada, Aksaray İli Hırkatol köyünden alınan kil kullanılarak düşük
sıcaklıklarda olgunlaşan şeffaf ve opak sırların renklendirilmesi amaçlanmıştır. Kil, bilyeli değirmende
30 dakika yaş olarak öğütülmüştür ve 100µm elekten geçirilip kurutulduktan sonra sırlarda farklı
oranlarda kullanılmıştır. 1000 ˚C’de pişirilen sırlı numunelerde kilin artan oranlarına bağlı olarak açık
kahverengiden koyu kahverengiye değişen renkler elde edilmiştir. Aksaray yöresinde bulunan bu
killerin sırları renklendirmede kullanılmasının, ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kil, Aksaray, Renklendirme, Sır
COLORING PROPERTY OF AKSARAY CLAY FOR CERAMIC GLAZES
Abstract
There are significant underground resources within the Aksaray province borders, which have a
flat land structure in the Central Anatolia Region, a large part of the Salt Lake in the north west and a
volcanic Hasan Mountain in the south. Because of this geological formation that Aksaray possesses,
there are industrial raw material deposits which can be considered important such as feldspar, kaolin,
marble, gypsum and clay. Location of raw materials: Feldspar in the Ağaçören and Tabdık village,
kaolin in Güzelyurt, marble in the Ortaköy-Gökkaya, gypsum in the central district and clay in the
Hırkatal village in the central district. In this study, it was aimed to color transparent and opaque glazes
matures at low temperatures using clay obtained from Aksaray province-Hirkatol village. The clay was
milled in a ball mill for 30 minutes and used at different ratios after being passed through a 100 μm sieve
and dried. From light brown to dark brown color change was obtained depending on the increasing
amounts of clay in glazed samples fired at 1000 ˚C. It is thought that the use of these clays located in
the Aksaray region for coloring to enlighten the studies to be performed in the future.
Keywords: Clay, Aksaray, Coloring, Glaze
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ZİNCİRİYE MEDRESESİ VE CEMALEDDİN AKSARAYİ’NİN ÖĞRETİM
YÖNTEMİNİN KENDİNE ÖZGÜ/NLÜĞÜ MESELESİ
Bayram DALKILIÇ6
Özet
Zinciriye (Zincirli) Medresesi, Aksaray’da, şehrin Karamanoğulları yönetiminde bulunduğu sırada,
Karamanoğullarından Yahşi Bey tarafından 1336 yılında yaptırılmıştır. Zinciriye Medresesi, önemli bir
medrese olarak işlev görmüştür. Cemâleddin Aksarâyî bu medresenin ilk müderrislerindendir.
Medresenin adının Zinciriye olması, önemli bir durumdur. Aksaray Zinciriye medresesi,
Anadolu’da bu adla anılan tek medrese değildir. Bu adlandırmanın temelinde bulunan kavram, “zincir”
veya “silsile” (birbirini takip etme) olarak önem arzeder. Bu noktada, medresede maddi anlamda bir
zincir bulunduğu için mi yoksa öğretim sisteminde birbirini takip eden bir zincirleme bulunduğu için mi
medreseye bu adın verildiği önem arzeder.
Medrese’nin önemli olduğu bir diğer durum, medreseye müderris olarak atanmak için gerekli olan
şarttır. Bu şart, müderrisin önemli bir sözlük olan Cevherî’nin Sıhahı’nı ezbere bilmesidir. Cemâleddin
Aksarâyî, bu şartı yerine getirmiş bir müderris olarak buraya atanmıştır.
Cemâleddin Aksarâyî’nin bu medresedeki öğretim sistemi ve yöntemi de önemli bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Onun öğrencilerinin üç gruba ayrılarak ondan öğrenim görmesi dikkat
çekmektedir. Bu durum, aslında bütün medreselerdeki bütün müderrsilerce uygulanan bir yöntemdir.
Aksarâyî, öğrencilerini üç gruba ayırmıştır. Asıl medrese öğrencileri, medresenin içinde ders görmekte
olanlardır. İkinci sırada, medresenin revakları altında ders gören öğrenciler gelmektedir. Üçüncü sırada
ise, henüz revak altında ders görmeye aday olan medrese dışında Aksarâyî’den ders alan, ona derslerini
okuyan öğrenciler gelmektedir.
Cemâleddin Aksarâyî’nin, Zinciriye Medresesinde uyguladığı bu ders verme yönteminin ona ve
oraya özgü oluşunu öne çıkaran durum söz konusudur. Onun bu üç grupta ders verdiği öğrencilerinin
ve ders verme sisteminin adlandırılması ilginçtir. Meşşâîlik ve Revâkîlik, düşünce tarihinde, Aristoteles
Lisesi ve Stoa Okulu için ders verme yöntemi ve ders verilen yer kaynaklı yapılan bir adlandırmadır.
Aksarâyî’nin öğrencileri için bu adlandırmanın yapılması, okulların yöntemi ve sistemini öğrendikleri
için mi verilmîştir? Bu adlandırmanın yapılmasında, Cemâleddin Aksarâyî, bizzat kendisi etkili
olmuşsa, bu, onun felsefi geleneğin bir temsilcisi olarak büyük dedesi Fahreddin Râzî’nin devam
ettiricisi olması idealinin bir etkisi olabilir mi? Yoksa gerçekten ders verme sistemi ve öğretiminde, ilmî
ve irfanî; Meşşâî, Revâkî ve işrâkî geleneği geleneği de göz önünde bulundurarak öğrencilerine ders
vermiş olması söz konusu olmuş mudur?
Tebliğimizde, yukarıda belirlediğimiz çerçevede ve sınırlılklarda Zincirli Medresesi temelinde
Cemâleddin Aksarâyî’nin öğretim sistematiği ve yönteminin, onun kendine özgü olup olmadığı meselesi
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Zincirli Medresesi, Cemaleddin Aksarâyî, Meşşâi, Revâkî
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ZINCIRIYE MADRASA AND SELF-SPECIALIZATION OF JAMALEDDIN AKSARAYI'S
TEACHING METHOD
Abstract
The Zinciriye (Zincirli) Madrasa was built in Aksaray when the city was under Karamanoğulları
administration. The Zinciriye Madrassah functioned as an important madrasah. Jamâleddin Aksarâyî is
the first müderris of this medres. The fact that the Medresen's name is the Chain, is an important
situation. Aksaray Zinciriye medresa is not the only madrasah in Anatolia that is mentioned with this
name. The concept underlying this naming is of importance as "chain" or "chain" (succession). At this
point, it is important that the medrese is given this name because there is a chain of material meaning or
because there is a succession of chaining in the teaching system.
Another situation in which the madrasa is important is the condition necessary to be appointed as
a teacher in the medrese. This condition is that the professor knows the important word of Jawhari,
which is an important dictionary, by heart. Jamâleddin Aksarâyî was appointed here as a teacher who
fulfilled this condition.
The education system and method of Jamâleddin Aksarâyî in this school is also an important
situation. It is noteworthy that his students have learned from him by leaving three groups. This is in
fact a method applied to all the Muslims in all the towns. Aksarayı divided his students into three groups.
The main madrasa students are those who are studying in the medrese. Secondly, there are students who
take lessons under the portico of the medres. The third place is the students who have taken lessons from
Aksarayı and read their lessons, apart from the madrasah, which is still a candidate to attend classes
under the portico.
This is the situation that emphasizes the way that this method of lecturing by Jamâleddin Aksarâyî
in the Zinciriye Medres is unique to him or her. It is interesting to name the pupils he teaches in these
three groups and the lecture system. Peripathatics and Stoics are a place-based designation of teaching
methods and lessons for Aristotle High School and Stoa School at the time of thought. Is it because the
name of the students of Aksarayı was given for learning the method and system of the schools? If
Jamalddin Aksarayî himself was influential in the making of this name, could it be an effect of his ideal
that he was the follower of his grandfather Fahreddin Razi as a representative of his philosophical
tradition? Otherwise, in the system and teaching of teaching, science and knowledge; It is a matter of
course that they have taught their students, taking into consideration the tradition of Mashhāi, Revākī
and Isrākī tradition.
In our communiqué, we focus on the question of whether the teaching system and method of
Jamalddin Aksarayi on the basis of the above-mentioned frame and the boundaries of the Zincirli
Madrasa are specific to him.
Keywords: Aksaray, Zinciriye Madrasah, Cemaleddin Aksarayı, Peripathatics, Stoics,
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CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ'YE NİSBET EDİLEN "AHLÂK-I CEMÂLÎ"NİN
VARLIĞI VE NİTELİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER VE DÜŞÜNCELER
Bayram DALKILIÇ7
Özet
Ahlâk-ı Cemâlî, Cemâleddin Aksarâyî'ye nisbet edilen bir ahlak eseridir. Cemâleddin Aksarâyî'nin
bir ahlak kitabı yazdığı ve bu eserini Yıldırım Bayezid'e takdim ettiği belirtilmekte, iddia edilmektedir.
Müelliflerden ve eserlerinden bahseden bazı eserlerde, bu bilgi yer almaktadır.
Cemâleddin Aksarâyî, Aksaray'da doğmuş, ataları F. Razîye kadar uzanan bir aileye mensuptur.
Aksarâyî'nin, Aksaray'da bulunuduğu, babasından ilk ilimleri aldığı, Amasya'ya gittiği, daha sonra
Konya'ya intikal ettiği, kadılık görevinde bulunduğu ve Zincirli Medrese'de görev aldığı kaynaklarda
belirtilmektedir.
Bu çalışmada odaklanacağımız husus, Aksarâyî'ye ait bir ahlak kitabının bulunup bulunmadığı,
varsa bunu Sultan I. Bayezid'e sunup sunmadığı, hangi dilde ve hangi isimle yazıldığı, "Ahlâk-ı Cemalî"
adını taşıyıp taşımadığı, başka bir isimle yazılan bir kitap ise, konularının ahlak içerikli olmasından
sonra müellifin adıyla "Ahlâk-ı Cemâlî" adı ile ünlenip ünlenmediği gibi soruların cevapları
araştırılmaya çalışılacaktır.
Zira ilk dönemlerden beri, bu adla bir eser, müellife ait olarak belirtildiği halde bu adla bir eserin
izine şu ana kadar rastlanamamıştır. Bu bağlamda eserin izi aranma ve araştırılmaya devam edilecek,
eğer müellifin ahlak içerikli ve Sultan Bayezid'e sunduğu başka bir telif ya da tercüme eserinin varlığı
ve bunun "ahlak-ı Cemâlî" diye ünlendiği tezi ve düşüncesinden hareketle bir araştırma çerçevesinde
çalışma sonlandırılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Cemâleddin Aksarâyî, Ahlak Felsefesi, Ahlâk-ı Cemâlî, Yıldırım
Bâyezîd
CLAIMS, RESEARCHES AND IDEAS ABOUT THE POSSIBILITY AND QUALITY OF
CEMALEDDIN AKSARAYI'S "AHLAK-I JAMALI"
Abstract
Ahlâk-ı Câmâlî is a work of morality which is related to Jamâddîdin Aksarâyî. It is claimed that
Jamâleddin Aksarâyî wrote a book about morality and presented this work to Yildirim Bayezid. This
information takes place in some works which mention the authors and their works.
Jamâleddin Aksarâyî was born in Aksaray. They belong to a family whose fathers extend as far as
F. Razi. It is stated in Aksaray's sources that he lived and lived in Aksaray, he got his father's first
sciences, went to Amasya, then transferred to Konya, where he was in charge of kadýþ and müderrislik,
and finally worked in Zincirli Madrasa.
What we focus on in this study is whether or not a book of morality belonging to Aksarayî is found
and if he does not present it to Sultan Bayezid I, on which floor and what name his work is written,
whether it carries the name "Ahlâk-ı Cemalî" A book written with the name is trying to investigate the
answers of the questions such as whether the subject is famous with the name of "Ahlâk-ı Cemâlî" after
the subject is moral content.
Because, from the earliest times, a work of this name has been mentioned as belonging to the
institution, but the name of a work with this name has not been found so far. In this context, the trace of
the work is to be sought and investigated. If the author's moral content and the existence of another
copyright or translation work he presents to Sultan Bayezid is concerned, he is trying to terminate his
work on the basis of a research that is based on the notion that he is known as "Ahlak-ı Jamalî".
Keywords: Aksaray, Jamâleddin Aksarâyî, Morality, Ethics, Ahlâk-ı Jamâlî, Bâyezîd I.
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AKSARAY İLİNİN DİNAMİKLERİ
Bülent ESKİN8
Mehmet TUNCER9
Sevilay USLU DİVANOĞLU10
Alparslan AVAN11
Özet
Orta Anadolu Bölgesinde İpek Yolunun önemli merkezlerinden birisi olan Aksaray ili tarihsel
süreci içerisinde büyük değişimler geçirmiş ve Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kültürel izlerini
taşıyan dinamik bir kent haline gelmiştir. Aksaray, Türkiye’de kalkınmada öncelikli iller arasında yer
alan, tarihi, doğal, kültürel ve turistik zenginlikleri ile öne çıkan bir kenttir. Bu nedenle, ildeki hızlı nüfus
artışı ve kültürel faaliyetler, önem arz etmektedir. Bir kentin ekonomik anlamda gelişebilmesi, nüfus ve
demografik yapı, eğitim, kültür ve sosyal yapı ile kaçınılmaz olarak ilişkilidir. Bu çalışmada, Aksaray
kentinin nüfusu, ekonomisi, doğası, turistik çekicilikleri, kültürü ve eğitim yapısı gibi güncel kent
dinamikleri hakkında bilgiler vermek ve kentin yaşadığı değişim ve dönüşümlerin anlatılması
amaçlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak konuyla ilgili genel bilgiler verilmiş sonrasında tablolardan da
yararlanarak il dinamikleri ile ilgili analizler yapılmıştır. Son olarak da Aksaray gibi Türkiye’de
kalkınmada öncelikli illerde il dinamiklerinin geliştirilmesine yönelik olarak nelerin yapılabileceği
tartışılarak öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın Aksaray kentine dair yapılacak çalışmalar için önemli
bir veri kaynağı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray İli, Kent, Kalkınmada Öncelikli İl, Turistik Çekicilik
Dynamics of Aksaray Province
Abstract
Aksaray province which is one of the important centers of Silk Road in Central Anatolia Region
has undergone great changes within the historical process and has become a dynamic city bearing the
cultural traces of the Seljuk and Ottoman states. Aksaray which is among the priority illusions in
development in Turkey, With what it has historical, natural, cultural and touristic riches is a prominent
city. For this reason, rapid population growth and cultural activities are important. The development of
a city in economic sense is inevitably related to population and demographic structure, education, culture
and social structure. In this study, it is aimed to give information about current city dynamics such as
population, economy, nature, tourist attractiveness, culture and education structure of Aksaray city and
to explain the changes and transformations that the city has experienced. In our study, firstly general
information about the topic was given then the analysis of provincial dynamics was done by taking
advantage of the table. Lastly, like Aksaray, the suggestions were presented by discussing what could
be done to develop the provincial dynamics in developmental priorities in Turkey. This study is thought
to be an important source of data for Aksaray city studies.
Keywords: Aksaray Province, City, Priority City in Development, Touristic Attractiveness
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AKSARAY İLİ KENTSEL FLORASINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN
BİR ANALİZİ
Bülent ESKİN12
Özet
Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentsel alanlarda kentsel
yaşamı iyileştirmeye yönelik atılan adımlar çevre sorunlarının büyük bir kısmının kentlere taşınmasına
neden olmakta, bu durum da flora ve fauna üzerinde baskı oluşturmaktadır. Düzensiz kentleşme, hava
kirliliği, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, çöplerin düzensiz toplama alanlarında toplanması,
aşırı otlatma, bitkilerin kontrolsüz toplanması, yol kenarlarındaki bitkilerin çim biçme makineleriyle
aşırı biçilmesi, tarım ilaçları, anız yangınları bu çalışmada belirlenen başlıca çevresel sorunlar
arasındadır. Bu tespit edilen sorunlar doğrultunda Aksaray florası farklı nedenlere bağlı olarak tehdit
altındadır. Yapılan bu araşırmanın ön çalışma olması nedeniyle konuya dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada Aksaray ilinin florasına ilişkin yapılan araştırmalar
incelenmiş, ilin kentsel florasını etkileyen ve tehdit eden çevresel koşullar belirlenmiştir. Yapılan bu
çalışmada kentsel floraya birçok çevresel faktörün etki ettiği görülmüştür. Sonuç olarak gözlenen
çevresel problemlerin, çözümüne yönelik olarak öneriler sunulmuş ve gelecekte yapılacak yeni
çalışmalara kaynak sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray ili, flora, çevresel problemler
An Analysis of Environmental Factors Affecting Urban Flora of Aksaray Province
Abstract
At the present, more than half of the world population live in urban areas. The acts that aim to
improve urban life in these areas have been considerably leading to the transition of environmental
problem to the cities. Hence, this situation has had negative effect on flora and fauna of the city. Irregular
urbanization, air pollution, excavated soil, construction and demolition waste, garbage collection in
disorganized storage areas, overgrazing, uncontrolled collection of plants, excessive plant shearing with
lawn mowers on roadsides, pesticides, stubble fire are mainly among the identified environmental
problems in this work. Aksaray floras are under threat due to different reasons in the direction of these
identified problems. It is aimed to draw attention to the subject and raise awareness because of the
preliminary study of this research. In this regard, the previous researches on the flora of Aksaray
province will be examined, therefore, the environmental conditions that affect and threat the local flora
will be detected. In this study have been observed that many environmental factors affect urban flora.
Consequently, this study will end with some suggestions on observed environmental problems, and
intend to be source for following researches in the future.
Keywords: Aksaray province, flora, environmental problems
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AKSARAY’DA HACI BEKTAŞ-I VELÎ GELENEĞİNİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ
Bülent KARA13
Özet
Küreselleşme olarak özetlenilen çığır, siyasal ve toplumsal kimliklerin kaygan hale gelmesini,
melezleşerek yabancılaşmasını, çoğullaşmasını beraberinde getirir. Bir taraftan uluslar döneminin son
bulduğu istikametindeki tartışmalar devam ederken öbür taraftan lokal davetiyeler basılır. Bu karmaşada
bireylere tözsel kimlikler takdim ettiği söylenilen değerler yeniden tartışılır. Yerel değerlerin abidevî
temsilcileri olan kanaat önderleri toplumsal zeminin kaymasını engelleyen harçlardır.
Türk düşünce sistematiği içerisinde babaların, abdalların, dedelerin yeri tartışmasız kabul
edilmiştir. Bu aynı zamanda yerel toplulukların yaşama desenlerinin ahengini belirleyen dip dalgalarıdır.
Türk düşünce sistematiğinin temel belirleyicisinden biri olan Erdebil Tekkesi ve bu tekkenin en önemli
halifesi olan Somuncu Baba; diğeri ise hacı Bektaş-ı Velî’dir. Hacı Bektaş-ı Velî, düşünce sistematiğinin
temeli de aynı tekkeye dayanmaktadır. Anadolu’nun imâni, itikadî, ve tasavvufî kaynağı olan dip
dalgaları yörenin lokal’den başlayarak önce uluslaşmasını sonrada bir dünya içtihadi oluşmasının yol
haritalarını çerçevelemektedir. Aksaray’ın yol haritasında tarihi öneme sahip olan başta Hacı Bektaş-ı
Velî olmak üzere Yûnus Emre ve Taptuk Emre anlayışının ardıllarının varlığı günümüzde hayati önem
arz etmektedir.
Çalışmamızda bu geleneğin Cumhuriyetten günümüze Aksaray’daki önemli temsilcilerinden olan
Mehti Tosun, Nebi Yaldır ve Bektaş Selçuk sosyolojik olarak değerlendirilecektir. Yöntem olarak
çalışmamızda, derinlemesine mülakat ve arşiv belgelerini tanzim edilmesi kullanılmıştır. Halk anlatıları
ve bunların etkisi gözlemlenerek aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Somuncu Baba, Hacı Bektaş-ı Velî, gelenek, inanç ritüelleri.
IMPORTANT REPRESENTATIVES OF HACI BEKTAŞI VELI IN AKSARAY
Abstract
The revolution that is summarized as globalization brings political and social identities to become
slippery, hybridization and alienation, pluralization. On the one hand local invitations are printed on the
other side while the discussions in the direction of the end of the nations continue. In this confusion, the
values that are said to present the tangible identities to the individuals are discussed again. Opinion
leaders of the aboriginal representatives of local values are the ones that prevent the social ground from
shifting.
Within the system of Turkish thought, the place of fathers, the Americans, the grandfathers was
accepted without question. It is also the bottom waves that determine the harmony of the patterns of
living of local communities. Erdebil Tekkesi, one of the main determinants of the Turkish thought
system, and Somuncu Baba, the most important caliph of this tekken and the other is Hacı Bektası Veli,
the basis of the thought system is also based on the same unity. Beginning from local, the bottom waves
of Anatolia's imam, belief, and mystical source frame the roadmap for the formation of a nation-wide
international case. The presence of successors of Yunus Emre and Taptuk Emre, especially Hacı Bektası
Veli, who have a historical prescription in the road map of Aksaray, is of vital importance today.
Mehti Tosun, Nebi Yaldır and Bektas Selçuk, who are important representatives of the Republic
of Turkey in Aksaray, will be evaluated as sociological in this work. As a method we used in-depth
interviews and archiving documents. The public's narratives and their effects have been observed and
transmitted.
Keywords: Somuncu Baba, Hacı Bektası Veli, Tradition, Belief rituals.
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ANTİK YUNAN VE ROMA DÖNEMİNDE AKSARAY
Cemil KOYUNCU14
Özet
Bu çalışmada Antik Yunan ve Roma döneminde Kapadokya bölgesi içerisinde yer alan Aksaray’ın;
antik Yunanca ve Latince metinler, haritalar ve sikkeler, arkeolojik kalıntılar ve epigrafik kaynakların
verdiği bilgiler sayesinde Antik Yunan ve Roma döneminde idari, ekonomik ve sosyal yapısı
incelenmiştir.
Anadolu’nun önemli kentlerinden birisi olan Aksaray neolitik çağdan itibaren yerleşilen bir bölge
olmuştur. Garsaura adıyla bilinen bu kent, Kappadokia’nın on strategiasından birisi olan Garsaouritis’e
adını vermiş ve bir zamanlar da bu memleketin başkenti olmuştur Aksaray çok az sayıda kente sahip
olan ve M.S. 17 yılında Roma eyaleti olan Kappadokia’nın dört büyük şehrinden birisi olması açısından
da son derece önemliydi. Kappadokia’nın son kralı Arkhelaos’un çabalarıyla yenilenerek Arkhelais
adını almıştır. Antik Yunan ve Roma döneminde Garsaura/ Garsauria ve Colonia Claudia Arkhelais ve
Bizans döneminde genel olarak Koloneia adıyla anılmıştır. Ancak bugünkü Aksaray’ın sınırları
içerisinde birçok önemli kasaba yer alır. Bunlardan en önemlileri Diocaesarea ve Hellenistik dönemde
kurulmuş bir koloni olması muhtemelen olan ve Kappadokia kilise babalarından Gregorius’un
memleketi olan Nyssa /Ortaköy’dür.
Claudius Caesar, Augustus‘un Romalılaştırma projesinin bir parçası olarak, daha önce Pisidia
bölgesindeve gerçekleştirmiş olduğu colonia statüsünü Kappadokia‘nın Arkhelais kentine de
sağlamıştır. Bunun sonucunda, ekonomik olarak vergi avantajı ayrıcalığını elde etmiştir. Mimari olarak,
şehir yeniden modellenerek dikey ızgara planı verilmiştir. Dolayısıyla kente Latince konuşan Romalılar
gelmiş olmalıdır. Strabon’un Garsaura’dan komopolis (köy-kent) ya da kale ya da küçük kasaba olarak
bahsetmesi, burasının köyden büyük olması ancak otonomu olmadığını gösterir. Ancak Arkhelaos’un
buraya kendi ismini vermesi buranın şehir statüsünü kazandığını gösterir. Kentin, Kayseri-Konya ve
diğeri Constantinopolis’den başlayarak Antakya’ya giden önemli yol güzergahlarında bulunması,
Bizans döneminde, 7. ve 8. yüzyıllarda bölgedeki diğer kentlerin nüfuslarının ve ekonomik
kaynaklarının azalmasına rağmen burasının ayakta kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Bizans döneminde
aplektaların (antrepo) yer aldığı kentlerden birisidir. Bunun için Aksaray’ın at beslemek için geniş
alanlara sahip olması en önemli özelliğidir.
Sonuç olarak Yunan ve Roma döneminde bu bölge, coğrafi konumunun verdiği avantajla,
orduların konakladığı bir bölge olmuş ve bu sayede ekonomik ve kültürel olarak her zaman gelişmeye
açık olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eski Yunan, Roma, Aksaray, Coloneia
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Aksaray In Ancient Greek and Roman Period
Abstract
In this study, Aksaray, located in Cappadocia region during the Greek and Roman periods, The
ancient, Greek and Latin texts, maps and coins, archaeological remains and epigraphic sources have
examined the administrative, economic and social structure of the Ancient Greek and Roman periods.
Aksaray, one of the important cities of Anatolia, has been a settlement area since the Neolithic
period. Known as Garsaura, this city gave its name to Garsaouritis,one of Kappadokia's ten strategeia,
and it was once the capital of this country. Aksaray was also very important in terms of being one of the
four major cities of Kappadokia Which has a very small number of towns and is known as the Roman
province M.S. 17 years. The last king of Kappadokia was renovated by the efforts of Arkhelaos and
named Arkhelais. Garsaura / Garsauria and Colonia Claudia Arkhelais during the Ancient Greek and
Roman periods and Koloneia in the Byzantine period in general. However, there are many important
towns within the boundaries of today's Aksaray. The most important of these are Diocaesarea and Nyssa
/ Ortaköy, probably the hometown of Gregorius from the Kappadokia church fathers, possibly a colony
established in the Hellenistic period.
As a part of Augustus's Romanization project, Claudius Caesar also provided the colonia statue,
which he had previously performed in the Pisidia region, to the city of Arkhelais of Kappadokia. As a
result, he has obtained the economic advantage of tax advantage. Architecturally, the city is remodeled
and given a vertical grid plan. Therefore, Romans who speak Latin should come to town. Strabon's
mention of Garsaura as a komopolis (village-city) or a castle or small town shows that this place is
bigger but not autonomous. However, the fact that Arkhelaos gave his name here indicates that it has
earned the city status. Starting from the city of Kayseri-Konya and the rest of Constantinople to the
important road routes leading to Antakya enabled the survival of the Byzantine era in the 7th and 8th
centuries despite the declining population and economic resources of the other cities in the region. It is
also one of the cities where aplektas (warehouses) took place during the Byzantine period. For this
reason Aksaray is the most important feature that it has wide areas for feeding horses.
As a result, in the Greek and Roman era, this region became a region where the armies had
established itself with the advantage given by its geographical location and it was always open to
economic and cultural development.
Keywords: Ancient Greek, Roman, Aksaray, Coloneia
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AKSARAY KENTİNDEKİ KONUT DIŞI CUMHURİYET DÖNEMİ SİVİL
MİMARLIK YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ
Ceyhan TAZEFİDAN15
Selin DURAN16
Özet
Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıl ile başlayan gerileme dönemi askeri alanda birtakım başarısız
sonuçlara neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti’ni batıya doğru yöneltmiştir. Böylelikle ülkemize
gelen batı kültürü, etkisini mimari alanda da hissettirmeye başlamıştır. 18. yüzyılda dünya çapında etkili
olan milliyetçilik hareketleri, Osmanlı topraklarına da yayılmış ve mimarlık alanında ulusal özellikleri
bünyesine alan unsurlar, farklı bir anlayış ile yapılarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle taş ve taş
ile yapılan süslemeleri ile bilinen Anadolu Selçuklu yapılarına ait üsluba olan yakınlık bu dönemde
kendisini göstermiştir.
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte mimarlık alanında yeni arayışlar gündeme gelmiştir.
Mimar Kemaleddin ve Vedat Tek önderliğinde başlayan Cumhuriyet Dönemi mimarisi, özellikle sivil
yapılar olan hükümet konakları, köşkler, vakıf hanları, bankalar, oteller, eğitim kurumları vb. amaçla
kullanılan binalarda tanınmaya başlamıştır. Bu döneme ait olan yapılar daha çok cephe özellikleri ile ön
plana çıkmıştır. Buradan yola çıkarak tarihinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, bünyesinde farklı
kültürlere ait eserleri barındıran Aksaray ilinde ön plana çıkmış Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık
yapıları bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Böylelikle Aksaray ilinde bulunan Cumhuriyet
Dönemine ait sivil mimarlık yapılarının özellikleri belirlenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Sivil mimari
CIVIL ARCHITECTURAL STRUCTURES AND CHARACTERISTICS OF AKSARAY
CENTURY IN THE CENTURY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Abstract
The period of decline in the Ottoman State, which began with the 18th century, has led to some
failed outcomes in the military area. This led the Ottoman State to the west. As a result, west culture,
which came to my country, began to take its effect on the architectural scene. In the 18th century,
nationalist movements that were effective throughout the world spread throughout the Ottoman lands
and began to be used in a variety of ways with elements that took national characteristics in the field of
architecture. Especially the ornamentation made with stone and stone and the familiarity of the
Anatolian Seljuk structures known in this period showed itself in this period.
In 1908 along with the declaration of the Constitution II, new quests in the field of architecture
have come to light. The Republican Period architecture which started under the leadership of Architect
Kemaleddin and Vedat Tek started to be recognized especially in civilian buildings, government
mansions, mansions, foundation inns, banks, hotels, educational institutions etc. The buildings
belonging to this Period were mostly in the foreground with the facade features. From this way, the civil
architecture of the Republican Period, which has been home to many civilizations in its history, and
which has been built on the foreground in the province of Aksaray, which houses works belonging to
different cultures, constitutes the subject of this declaration. Thus, the characteristics of the civil
architectural structures belonging to the Republican Period in the province of Aksaray will be
determined.
Keywords: Aksaray, Republican Period Architecture, Civil architecture
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KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARININ BOZULMADAN KORUNMASINDA BİR
KONTROL MEKANİZMASI OLAN TURİZMİN ÖNEMİ
Çağla ÜST CAN17
Mehmet CAN18
Özet
Kültürel miras, insanın bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği, geliştirerek, yeni
sentezlerle var oluşunu sürdürerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler
dizisi olarak nitelendirilebilmektedir. Turizmin temel unsurlarından biri olan kültürel miras, son yıllarda
önemi giderek artan ve turizmin ekonomik bir değer olarak kullandığı bir kavram olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş kültürel miras
varlıklarının korunmasında önemli bir role sahip olan turizmin etkileri tartışılmıştır. Bu kapsamda hem
somut hem de somut olmayan kültürel varlıkların turizmde kullanılarak korunmasının daha planlı ve
sağlıklı koruma programlarını beraberinde getirebileceği düşüncesi ile geniş kapsamlı
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu görüş, geniş bir coğrafyayı kapsayan ve benzersiz kültürel
varlıkları içinde barındıran kapadokya bölgesinde bulunan, Aksaray ilinden çeşitli örneklerle
desteklenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras,Turizm, Aksaray
THE IMPORTANCE OF TOURISM AS A CONTROL MECHANISM IN THE PROTECTION
OF CULTURAL HERITAGE ASSETS
Abstract
Cultural heritage, can be described as a series of datas in which a person lives, accumulates,
develops, sustains its presence with new syntheses, and provides continuity for the followers. Cultural
heritage, which is one of the basic elements of tourism, is considered as a concept that has been
increasing in importance in recent years and used as an economic value of tourism. In this study, tourism
effects which have an important role in protect to forgotten or have almost forgotten cultural heritage
assests are discussed. In this context, a wide range of evaluations were made with the thought that the
protection of both material and spiritual cultural assets by using in the tourism could bring together more
planned and wholesome protection programs. This view has been tried to be supported by various
examples from the province of Aksaray, which is located in the Cappadocia region covering a wide
geographical area and containing unique cultural assets.
Keywords: Cultural Heritage, Tourism, Aksaray
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AKSARAY-TAŞPINAR HALILARINDA GÖRÜLEN MOTİFLER VE ANLAMLARI
Deniz GÜMÜŞ19
Kudret Safa GÜMÜŞ20
Özet
El sanatları, geçmişten günümüze aktarılan kültür miraslarımızdandır. Söz konusu el sanatlarından
birisi de halı el sanatı olarak karşımıza çıkmakta ve bu el sanatı da diğer el sanatlarında olduğu gibi
toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Ortaya konan motiflerin dili ve anlamlarına bakıldığında;
halılarda inanışlara dair imgelerin yanı sıra; halı dokuyan kişinin mesajlarını, içinde bulunduğu
psikolojik durumu ve özlemlerini dile getirdiğini görmekteyiz. Kısacası, halı dokuyucusunun hayatını
yansıtan sembolik mesajlarla dolu olan halıların, geçmişle günümüz arasında sosyal bir bağ kurduğu
görülmektedir.
Aksaray’ın Taşpınar Kasabası’nda geçmişten günümüze dokunmakta olan halılarda yer alan
motifleri tespit etmek, gün yüzüne çıkarmak, yöredeki anlamlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanan
bu çalışmada; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Bununla birlikte, tarama modeli baz alınarak çeşitli kaynaklardan bilgiler alınmış ve
araştırmanın temeli oluşturulmuştur.
Çalışmada, yörede tespit edilen 20 adet Taşpınar halısı, motif özellikleri ve motiflerin anlamları
bağlamında incelenerek değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Dokuma sanatının önemli temsîllerinden
olan Aksaray-Taşpınar halılarının dokuma sanatındaki yeri ve önemini ortaya koymak adına yapılacak
olan bu çalışmada; günümüze kadar gelmiş olan halıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı
durumu üzerinde durulacaktır. Ortam şartlarından dolayı müdahale edilemeyecek durumda olan söz
konusu halıların, -Aksaray İli kültürel değerlerinin yok olmaması adına- motif özelliklerinin belirlenip
arşivlenmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Halı Sanatı, Motif, Bağlam, Aksaray-Taşpınar
MOTIFS AND MEANINGS WHICH ARE CARPETS OF AKSARAY-TAŞPINAR
Abstract
Handicrafts are the cultural heritages that are passed down from day to day. In other words, one of
the handicrafts is confronted as a carpet handicraft and this handicraft reflects our social identity as it is
in other handicrafts. When we look at the tongues and meanings of the motifs revealed in the paintings,
beliefs as well as images; we are seeing the message of the carpet-touching person, the psychological
condition and aspirations in which they are present. In short, carpets filled with symbolic messages that
reflect the life of the carpet weaver seem to have established a social connection between the past and
present.
Aksaray-Taşpınar woven and still touching motifs in the present, to take the day to reveal the
meaning of this work prepared to reveal the meaning, qualitative data collection methods such as
observation, interview and document analysis were utilized. However, based on the screening model,
information was obtained from various sources and the basis of the research was established.
In the study, 20 pieces of Taşpınar carvings found in the area will be examined and evaluated in
terms of motif features and meanings of motifs. In this work which will be done in order to reveal the
place and importance of Aksaray-Taşpınar people who are important representatives of weaving art, in
weaving art; it will focus on the situation that the people who have come up to the day are facing the
danger of extinction. It is important to identify and archive the motifs that are not able to be interfered
with due to the ambient conditions, in order to avoid the destruction of the cultural values of the Aksaray.
Keywords: Handicrafts, Art of Carpet, Motif, Context, Aksaray-Taşpınar
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂMESİ’NDE TABİAT VE ÇEVRE
Durdane YILMAZ21
Özet
Şeyh Hamîd-i Velî Aksarayî Hazretleri’nin ilk oğlu ve Bayramiyye tarikatının öncüsü olan Yûsuf
Hakîkî Baba, 15.yy.’da yaşamış ve dinî-tasavvufî eserler kaleme almış sûfî şairlerdendir.
“Hakîkînâme” adıyla anılan bir Divan’ı ve tasavvufa dair risalelerin yer aldığı “Metâliu’l-İmân”
adlı eserleri bulunan Yûsuf Hakîkî Baba’nın en tanınmış eseri ise mesnevi şekliyle kaleme almış olduğu
“Mahabbetnâme”dir. Söz konusu eser, pek çok tasavvufî terim ihtiva etmekle birlikte, tasavvufun
tanımı, nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bilgiler vermesi yönüyle de hem tasavvuf tarihimiz hem de
Yûsuf Hakîkî Baba’nın mensup olduğu Bayramîliğin anlaşılmasında önem arz eden bir eser olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu bildiride, Mahabbetnâme’de yer alan tasavvufî terimlerden tabiat ve çevre ile ilgili olanlar konu
edilmiştir. Çalışmada, eskilerin anâsır-ı erbâa dedikleri tabiattaki dört temel unsur ve sûfîlerce bir
tecelligâh telakki edilen kâinatın, Yûsuf Hakîkî Baba’nın gönül penceresinden ne surette göründüğü
üzerinde durulacaktır. Bu maksatla, söz konusu eserde geçen tabiat ve çevre ile ilgili unsurların
Mahabbetnâme’de hangi manada ve hangi sınırlar içerisinde kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacaktır.
Bununla birlikte, tabiat ve çevre imgeleri ile ilgili deyimlere de yer verilerek, bu sayede Yûsuf Hakîkî
Baba’nın birer metafor olarak kullandığı tabiat ve çevrenin arka planda hangi kavramlara karşılık geldiği
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tabiat, Çevre, Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray
NATURE AND ENVIRONMENT IN YUSUF HAKİKİ BABA’S MAHABBETNAME
Abstract
Yusuf Hakiki Baba, the first son of Seyh Hamid-i Veli Aksarayi his nibs and pioneer of Bayramiyye
Cult, is one of Sufi poets who lived in the 15th century and wrote religious and sufistic Works.
Yusuf Hakiki Baba whose most well known work is Mahabbetname that is written in the Mesnevi
style owns a Divan known as Hakikiname and another work, Metaliu’l-İman, which includes epistles
about Sufism. Mahabbetname is an important work of art in terms of understanding Bayrami Philosophy
in which Yusuf Hakika Baba belongs to and history of Sufism involving many sufistic terms, informing
about the definition of sufism and how it should be interpreted.
This paper examines the sufistic terms about nature and environment within Mahabbetname. This
study puts emphasis on the four primary elements in nature, the ancients referred as “anâsır-ı erbâa”,
and which was accepted as manifestation place by Sufis and how the nature was interpreted by Yusuf
Hakiki Baba. Within this context, this study aims to determine and define the elements concerning nature
and environment in the afore mentioned work and in what meaning and in which boundaries they are
used in Mahabbetname. The study will also investigate what concepts nature and environment which
Yusuf Hakiki Baba used as metaphors correspond to in the background by including idioms on nature
and environment images.
Keywords: Sufism, Nature, Environment, Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray
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EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE AKSARAY
Elif Hasret KUMCU22
Yaşar MUSAOĞLU23
Özet
Evliya Çelebi; 17.yüzyılın çok büyük ve önemli bir şahsiyeti, on ciltlik eseri Seyahatname ise
hazine değerindedir. Hayatının yaklaşık 50 yılını seyahate adamıştır. Seyahatnamesinde; ziyaret ettiği
yerleşim bölgelerinin genel durumu, coğrafi konumu, tarihi bilgileri yanında halkın dil, din, kıyafet sanat
ve gündelik yaşamları hakkında da çok önemli bilgiler sunar. Evliya Çelebi seyahatnamesi yalnızca
yaşadığı dönem Osmanlı toplumunun kültürel değerlerine değil, birçok farklı milletin kültürel
birikimine ışık tutmakta ve günümüze ulaşmış veya ulaşamamış nice soyut ve somut kültür varlığı ile
ilgili değerli bilgiler içermektedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi Türk kültür tarihi bakımından
oldukça önemli bir külliyat niteliği taşımaktadır. Seyâhatnâme-i Evliya Çelebi, Evliya Çelebi
Seyâhatnâmesi adlarıyla bilinen bu eserin bazı nüshaları Târîh-i Seyyâh ismini taşır.
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesinin III. cildinde İznik şehri, Eskişehir, Ilgın, Konya, Ulukışla, Payas,
İskenderun, Antakya, Hama, Humus, Şam, Yafa, Lût denizi, Remle, Gazze ile başlar. Ardından Aksaray,
Kayseri, Sivas, Muş, Arapkir, Harput ve Bingöl anlatılır. Burgaz, Pravadi, Şumnu, Hezargrad, Rusçuk,
Yerköyü, Niğbolu şehirleriyle Özi, Köstence, Babadağı, Zağra-i Atîk, Filibe, Tatar Pazarcığı, Sofya,
Cisr-i Mustafa Paşa, Edirne etraflı şekilde tasvir edilir.
Çalışmamızın amacı; Evliya Çelebi’nin 17.YY da tasvir ettiği Aksaray portresini ortaya
koyabilmektir. Konumu itibariyle doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan askeri ve ticari yolların
kavşağında yer alan Aksaray hemen her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Bu nedenle sık
sık el değiştirdiği için de pek çok kez harap olmuş ve yeniden kurulmuştur. Evliyâ Çelebi eserinde Bor
kalesinden Aksaray’ geçişini, Aksaray isminin kökenini, Aksaray şehrinin hükümdarlarını, ordusunu
anlatır. Aksaray kalesi ve camilerinden bahseder. Aksaray halkı hakkında bilgi verir. Medreselerini
anlatır ve Aksaray’ın Evliyâlar şehri olduğundan bahisle büyük ulemâlardan ve onların kabirlerinden
bahseder.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Evliya Çelebi, Seyahatname
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AKSARAY IN EVLİYA ÇELEBİ’S TRAVELOGUE (SEYAHATNAME)
Abstract
Evliya Çelebi is a very big and important personality of the 17th century, his ten volume book
“Seyahatname” is like a treasure. Evliya Çelebi devoted about 50 years of his life to travel, His
Travelogue provides information about the general situation of the settlement areas visited, geographical
location, historical information as well as information about the language, religion, clothing art and
everyday life of the people. Evliya Çelebi's travels not only reflects the cultural values of the Ottoman
society, but also the cultural accumulation of many different nations, and contains valuable information
about the intangible and tangible cultural existence that has or has not been reached on a day-to-day
basis. The Travelogue of Evliya Çelebi carries a very important piece of literature in terms of Turkish
cultural history. The book is known as Seyâhatnâme-i Evliya Çelebi, some of the copies of this work
known as Târîh-i Seyyah.
Evliyâ Çelebi Travelogue’s third volume starts with cities of Iznik, Eskisehir, Ilgın, Konya,
Ulukisla, Payas, Iskenderun, Antakya, Hama, Humus, Damascus, Jaffa, Lut sea, Remle, Gaza. Then
Aksaray, Kayseri, Sivas, Mus, Arapkir, Harput and Bingol are told. Ozy, Köstence, Babadagi, Zagra-i
Atik, Plovdiv, Tatar Pazarcık, Sofia, Cisr-i Mustafa Pasha, Edirne are depicted in detail with the cities
of Bourgas, Pravadi, Shumen, Hezargrad, Ruscuk, Yerkoy and Nigbolu.
The purpose of our work is to present an Aksaray portrait in 17th century from Evliya Çelebi’s
depiction. Aksaray, situated on the junction of military and commercial roads from east to west and from
north to south, due to its location, has been an important settlement center in almost every period.
Because of this,Aksaray has often been torn down and has been ruined and rebuilt many times. In Evliyâ
Çelebi's book; its told that they passed Bor Castle on the way to Aksaray. The book gives information
about the origin of Aksaray's name, the rulers of the city of Aksaray, the army. Aksaray castle and the
mosques and information about the people. Aksaray is described as the city of ulemas and gives
information about Madrasah and the great Ulemas and their graves
Keywords: Aksaray, Evliya Çelebi, Seyahatname
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AKSARAY’DA ÇEKİLEN SOMUNCU BABA FİLMİNDE AİLE
Eşe ÇAĞLAR*
Özet
Tarihi süreçte, toplumların sosyal ünitesi olma görevini daima muhafaza eden aile, eşler ve çocuklardan
müteşekkil olup içtimai bünyenin çekirdeği sayılmıştır. Ailenin yapısı, tarihin her çağında bir cemiyetin bütün
hayatında aynı kalmamış, köklü değişimler yaşamıştır. Aileyi, kendi potasında değerlendiren İslam dini aileye yeni
boyutlar kazandırmıştır. İslamiyet aileyi, kişinin huzur bulduğu bir ortam, neslin devamı için bir vesile ve kişiyi
çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir vasıta olarak görmüştür.
Türk ailesi de tarihi gelişim kimliğini sürdürmüş ve İslamiyet'in kabulüyle harmanlanarak, güçlü bir
müessese haline gelmiştir. Toplumu yönlendiren kültür liderleri, özel yaşamları ile aileye örnek teşkil etmiştir.
Anadolu'nun İslami liderlerinden birini temsilen, ekseriyetle Aksaray şehrinde çekimleri yapılan Somuncu Baba
filminde İslam kültür ve medeniyetinin kalbi boyutunu işleyen, gönül terbiyesini esas alan tasavvuf ahlakı ile Türk
İslam ahlakı birleştirilmiş, Türk aile ahlakı ile tasavvufi düşünce içerisinde İslam aile ahlakının örnek bir modeli
çizilmiştir.
Filmde, aile kurmanın hukuki dayanağı olan nikâhın şahitler huzurunda kıyılmasına ve ailenin selameti için
yapılan duaya yer verilmiştir. Aile fertleri arasındaki karşılıklı görev sorumlulukları bildiren aile hukuku, kadının
fedakârlığı ile birleştirilmiştir. İzdivaç, sosyal hayatın vazgeçilmez realitesi kabul edilmiştir. Evlilik mübarek
sayılmış, mahremiyet, dayanışma, sevgi ve sadakat esasına dayandırılmıştır.
Babanın aile içerisindeki yeri ve öneminin vurgulandığı filmde, babanın evlada öğrettiği ilim, verdiği terbiye
ve güzel ahlak ele alınmıştır. Filmde Türk İslam ailesinde, ruh ve mana yönünden babanın ağır basması üzerine
durulurken, evladın babaya hürmet ve hukukuna riayeti konusu telaffuz edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; Türk sineması ve tarihi kapsamında, 2016 yılında vizyona giren Somuncu Baba Aşkın
Sırrı filminin genel değerlendirmesini yaparak, İslam tasavvufunun Anadolu’ya ulaşması ve yayılması ile birlikte,
tasavvuf ruhunun kültür tarihimiz ve Türk ailesi üzerindeki etkilerini, Somuncu Baba filmi nezdinde
değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: tasavvuf, aile, sinema, hukuk, Türk
THE FAMILY IN THE FILM “SOMUNCU BABA” TAKEN IN AKSARAY
Abstract
The family establishment which has always kept its role of being social unity of socities has been
accepted as the core of social structure during the historical process. It consists of spouse and children. The family
structure has not stayed the same during the life in a community throughout the history, because it has radical
changes in the process of time. The Islamic religion has added new dimensions to the family by evaluating it in
the Islamic rules. The family in Islam has been regarded as the environment in which individuals feel at peace, the
means to sustain continues generation and the means to avoid various badness.
The family in Turkish society, which continues the historical development, has been strengthen by being
composed with the Islamic rules after the acceptance of Islam. The leaders who guide the society set an example
to the family life with their private life. Turkish – Islamic morality is composed with the mystic morality based on
the intangible treatment by dealing with the spritual behavior in Islamic culture and civilization in the film
“Somuncu Baba” taken in Aksaray, which represents one of Islamic leader of Anatolian. Moreover, morality in
the family in Islam is described as a representative model by considering the family ethics in Turkish society and
mystic opinion in Islam.
The legal marriage being the legal basis of starting a family in the presence of the witness and pray for
safety of the family are also included in the film. The family law that states mutual duties among family members
is composed with the alturism of women. Marriage is accepted as one of essential realities in social life. It is also
blessed on the basis of privacy, solidarity, love and loyalty.
The knowledge that the father teaches it to his child, the way of his discipline and good morality is
presented in the film emphasizing the role and the importance of the father in the family. Moreover, the respect of
the child for his father is shown when the dominance of the father with respect to soul and sense is emphasized
during the film.
This research aims to present the effect of Islamic mysticism on the family in Turkish society, Turk
cinema the history after Islamic mysticism has expanded to Anatolian and the connection between past and future
of the family by evaluating the film “Somuncu Baba”.
Key words: Islamic mysticism, Family, cinema, Law, Turks
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KENT KİMLİĞİ VE BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: AKSARAY
BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Ercan AKTAN24
Veysel ÇAKMAK25
Murat KOÇYİĞİT26
Özet
Kimlik, bir bireyi, bir kurumu, bir kavramı diğerinden ayıran ya da ilgili grupların zihinlerine bahse konu
kişi, kurum ya da kavramı farklı biçimlerde konumlandıran ayırt edici bir güçtür. Bu noktada, bireylerin,
kurumların, kavramların birbirinden farklı biçimlerde ayırt edilmesini ve hedef gruplarda bir anlam ifade eder hale
gelmesini sağlayan kimlik; şehirlerin de bir diğerinden ayrıştırılması ve hedef gruplarına yegâne anlamlar ifade
edebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Küreselleşme ile birlikte kent kimliği daha da önemli hale gelmiştir.
Bireylerin sağlıklı yaşam alanlarına olan talepleri, ulaşım, ekonomi, barınma, iş olanaklarının yeterli olması ile
birlikte bunların daha yaşanabilir bir anlayışla topluma sunulması da kentlerin tercihinde oldukça önemli unsurlar
arasında yerini almıştır.
Kent kimliği olarak tanımlanan bu süreç, o kentte yaşayan bireylere de bir kimlik kazandırma noktasında
fayda sağlayan bir kimlik türüdür. Günümüzde kent kimliğinin oluşturulmasında sosyal medya son derece önemli
ve faydalı roller üstlenmektedir. Sosyal medya, bireylerin bilgi ihtiyacına cevap vermede en başta yer alan kitle
haberleşme mekanizmaları arasındaki yerini son yıllarda sağlamlaştırmıştır.
Kent kimliğini öne çıkarma hususunda belediyeler en önemli kurumlar arasındadır. Bu belediyelerden biri de
Aksaray Belediyesidir. Aksaray Belediyesi Facebook başta olmak üzere Twitter gibi sosyal medya araçları
üzerinden halka bildirimler gerçekleştirerek kendine has bir kent kimliği oluşturmaktadır. Bu çalışmada Aksaray
Belediye’sinin resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlar incelenerek gerçekleştirilen paylaşımların
nasıl bir kent kimliği oluşturmaya çalıştığı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kimlik, Kent Kimliği, Yaşanabilir Çevre, Sosyal Medya.
URBAN IDENTITY and SOCIAL MEDIA USE OF MUNICIPALITIES: SAMPLE OF AKSARAY
MUNICIPALITY
Abstract
Identity is a distinctive power that distinguishes an individual, an institution and a concept from others or
positions that individual, institution and concept in the minds of relevant groups in different ways. At this point,
identity which distinguishes individuals, institutions and concepts from each other in different ways and allows
them to have a meaning for target groups is very important also in terms of distinguishing cities from each other
and allowing them to have unique meanings for target groups. With globalization, urban identity has become even
more important. Demands for healthy living areas of individuals, transportation, economy, accommodation and
job opportunities are sufficient, and the presentation of them in a more livable manner is also an important element
in the preference of the cities.
Being defined as urban identity; this process is a type of identity that provides benefits to individuals in that
city to develop an identity. Today, social media plays a very important and useful role in creating an urban identity.
Social media has solidified in recent years the position of mass communication mechanisms that are at the top of
the list in responding to the information needs of individuals.
The municipalities are among the most important institutions for bringing forward the identity of the city.
One of these municipalities is Aksaray Municipality. Aksaray Municipality creates its own unique city identity by
making notices to the public via social media tools such as Twitter, especially Facebook. This study examined the
sharings of Aksaray Municipality on their official Facebook page and the attempts of these sharings to create an
urban identity.
Keywords: Culture, Identity, Urban Identity, Living Environment, Social Media.
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YAŞANABİLİR BİR KENT OLARAK AKSARAY: SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Ercan AKTAN27
Veysel ÇAKMAK28
Özet
Bireylerin gözünde şehirler, o şehrin yaşanabilir olarak algılanma düzeylerine göre değer
kazanırlar. Bulunduğu şehirde mutlu olmayan birey, bulduğu ilk fırsatta oradan ayrılmak isteyecek ya
da sürekli şikâyet, yakınma halinde olacaktır. Bu durum şehre bağlılığı azalttığı gibi şehir yönetimlerini
de zorlaştırıcı sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte şehrin daha iyi imkân ve ortamlara kavuşmasında
şehirde bulunanların katkısı oldukça önemlidir. Bu katkı yaşadığı yerden memnun olan bireylerde daha
fazla iken; memnuniyetsiz olan bireylerde daha az olacak ya da hiç olmayacaktır. Dolayısıyla şehirlerin
gelişmesi açısından tüm paydaşların desteği son derece önemlidir.
Bu çalışmada Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Aksaray’ı yaşanılabilir bir
şehir olarak nasıl değerlendirdikleri, Aksaray’ın yaşanabilir bir şehir olarak değerlendirilmesinin
önündeki engellerin neler olduğu sorularına yanıt aranacak ve muhtemel çözüm önerileri ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Söz konusu araştırma mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş,
böylelikle sorunlar ve çözüm önerileri nitel bir yaklaşımla değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaray Algısı, Yaşanabilir Şehir
AKSARAY AS A LIVABLE CITY: PROBLEMS and SOLUTION OFFERS
Abstract
In the eyes of individuals, cities gain value according to perceiving a city as a livable city.
Individuals who are not happy in their city will either attempt to leave the city at the first opportunity or
constantly complain about it. This condition may not only decrease the commitment to city, but also
complicate urban administrations. In addition to this, city dwellers play a very important role in taking
the city to better opportunities and environments. This role will be more apparent in individuals who are
pleased with their present accommodation and less apparent or non-existent in those who are unpleased.
Thus, the support of all stakeholders is of great importance for the development of cities.
This study will seek an answer to the questions regarding how students studying in Aksaray
University evaluate Aksaray as a livable city and the obstacles in evaluating Aksaray as a livable city
and try to present possible solution offers. The study in question conducted by using interview method
and thus, problems and solution offers evaluated with a qualitative approach.
Keywords: Aksaray, Perception of Aksaray, Livable City
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN“MAHABBETNÂME” ADLI ESERİNDE GEÇEN
TARİHÎ ŞAHSİYETLER
Ercüment SARIAY29
Kudret Safa GÜMÜŞ30
Özet
Şeyh Hamîd-i Velî Hazretlerinin oğlu olan Yûsuf Hakîkî Baba, Hacı Bayram-ı Velî’nin
mürîdlerinden biridir.15.yy’da Aksaray’da, Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda olan Yûsuf
Hakîkî,dinî-tasavvufî muhtevalı eserlerle tasavvuf tarihinde önemli bir şahsiyet olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yûsuf Hakîkî Baba’nın eserlerden biri de mesnevî nazım şeklinde kaleme aldığı Mahabbetnâme
adlı eseridir. Bu eserde, pek çok tasavvufî kavramın bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, söz
konusu eserde tarihî şahsiyetlerin de varlığı oldukça dikkat çekicidir.
Mahabbetnâme’de yer alan tarihî şahsiyetler, bu çalışmaya temel konu olarak seçilmiştir. Bu
bağlamda çalışmada; söz konusu eserde geçen tarihî kişiler belirlenecek ve belirlenen her bir şahsiyetin
geçtiği beyitler ortaya konulacaktır. Çalışmada; söz konusu şahsiyetler, anlam bütünlüğü ekseninde
derinlemesine irdelenecektir. Her bir tarihî şahsiyet hakkında bilgi verildikten sonra, kişilerin geçtiği
beyitler çalışmaya dâhil edilecektir. Bu çalışma, ilgili eserde geçen tarihî şahsiyetlerin ortaya konulması
bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarihî Şahsiyetler, Yûsuf Hakîkî Baba, Mahabbetnâme, Aksaray
THE HISTORICAL CHARACTERS PARTAKING IN THE WORK OF YUSUF HAKIKI
BABA’S “MAHABBETNAME”
Abstract
Yusuf Hakiki Baba, the son of Şeyh Hamid-i Veli his nibs, was one of the followers of Hacı
Bayram-ı Veli. Yusuf Hakiki who came out as the pioneer of Bayrami cult, comes out as an important
personwith his religious-sufistic written works in 15th century in Aksaray.
One of the written works of Yusuf Hakiki Baba is Mahabbetname which was written in the verse
of mesnevi. It is seen that there are many sufistic terms in this work. Moreover, the existence of historical
characters is also remarkable.
In this study, historical characters partaking in Mahabbetname are chosen as main subjects. In this
context, characters will be specified then the verses in which each character is mentioned will be
revealed. In the study, relevant characters will be investigated thoroughly within the scope of content
integrity. The verses in which the characters are mentioned will be included to the study following the
information is given. This study has importance in terms of revealing the historic characters that took
place in the relevant work.
Keywords: Historical Characters, Yusuf Hakiki Baba, Mahabbetname, Aksaray
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AKSARAY’IN EŞKIYA TAŞRA GÖREVLİLERİ (16. YÜZYILIN SONLARI-17.
YÜZYIL BAŞLARINDA)
Fadimana FİDAN31
Özet
16. Yüzyılda tımar sistemi değişmeye başlamıştı. Bu zorunlu değişim kısa vadede merkez
tarafından olumlu sonuçlar getirse de bozulan iktisadî durum taşrada aynı etkiye sahip olmadı. İşsiz
kalan ya da artık sipahi olmak istemeyen tımar erbabı geçimini sürdürmek için başka yollar aradı.
Yüzyıllardır askerlik mesleğini icra etmiş olan bu grup kısa yoldan-eşkıya oldu. Diğer taraftan
sancakbeylerinin de usulsüz bir şekilde halktan vergi almaları başka bir sorunu beraberinde getirdi. Bu
yüzden halk, birkaç eşkıya ile değil birleşik eşkıya gruplarına, yöneticilerin kanunsuzluklarına karşı
koymak zorunda kaldı. Dahası devlet, Karaman eyaleti dâhilinde bulunan Aksaray ve civar sancaklardan
sefer zamanında asker toplamada sıkıntıya düştü.
Aksaray Sancağı ölçekli Celali döneminin bir kesitinin sunulacağı bu bildiride eşkıyalık olaylarına
halkın tepkisi ve devletin müdahalesinin nasıl olduğu, alınan önlemler ve tımar sisteminin değişmesinin
yaşattığı problemler mikro ölçekte ele alınacaktır. Bu konuların yakından takip edilmesi için mühimme
defterlerinden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Tımar, Tımarlı Sipahi, Sancakbeyi, Osmanlı Devleti.
The Brigand Provincial Officials of Aksaray (In the End of the 16thCentury and the Beginning
of the 17th Century)
Abstract
The manorial system had begun to change in the 16th century. Although this compulsory change
brought some positive results in the central government in the short term, the financial situation was
impaired in the countryside. Feoffees who became unemployed or did not anymore want to be timariots
sought different ways of earning a livelihood. This group, which had been practicing the profession of
military service for centuries, quickly became brigands. On the other hand, the fact that sanjak governors
began to tax people unlawfully brought about another problem. Thus, people had to resist not just against
a few bandits but against groups of unified brigands coupled with the corruption of rulers. Moreover,
during campaigns, the State experienced difficulty in recruiting soldiers from Aksaray and the
surrounding sanjaks in the province of Karaman.
Addressing a part of the Jelali period within the limits of the Sanjak of Aksaray, this paper analyses
at a micro scale how people reacted against brigandage and how the State intervened in it, the
precautions taken, and the problems created by the change of the manorial system. Records of Ottoman
Imperial Council (Mühimmedefterleri) are utilised to closely follow up these matters.
Keywords: Aksaray, Feoff, Timariot, Sanjak Governor, Ottoman State.
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ÇİZGİ FİLMLERİN EĞİTİCİ ROLÜ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME:
AKSARAY ÖRNEĞİ
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN32
Mustafa İŞLİYEN33
Özet
Diğer kitle iletişim araçlarından farklı bir yapıya ve yere sahip olan televizyon, her eğitim
düzeyinden ve her yaş grubundan bireyin rahatlıkla kullanabildiği bir araçtır. Bu yönüyle televizyon her
bireyin hayatında önemli bir yere sahiptir. Ancak televizyon, etkileri bakımından her birey üzerinde
farklı bir rol oynamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde özellikle çocukların hayatında önemli bir yer
tutan televizyon eğlendirici, eğitici ve bilgilendirici özellikleriyle çocuklar üzerinde yönlendirici bir
konumda bulunmaktadır. Şurası bir gerçek ki çocuklar artık büyükleriyle birlikte televizyondaki
karakterleri de rol model olarak almaktadır. Dolayısıyla böylesine etkin bir kitle iletişim aracının bilinçli
ve etkili bir şekilde kullanılması televizyonu faydalı bir eğitim aracı kılmaktadır.
Çocuklar açısından televizyonu cazip kılan içeriklerden biri olan çizgi filmler, bu açıdan ayrıcalıklı
bir konumda yer almaktadır. Dolayısıyla çizgi filmlerde işlenen temaların çocukların hayal dünyalarını
zenginleştirici; dilsel ve bilişsel becerilerini ve davranışsal yönlerini geliştirici bir nitelikte olması
gerekmektedir. Bu özellikteki çizgi filmler okulöncesi çocukların eğitimine olumlu katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada Aksaray ili kapsamında biri ilçe diğeri merkez ilçe olmak üzere iki anaokulunda eğitim
gören toplam 40 öğrenci ve velileriyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çalışma, çizgi filmlerin
çocuklar üzerinde ne gibi etkileri olduğuna ve herhangi bir eğitici role sahip olup olmadığına
odaklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Çizgi Film, Çocuk, Eğitim, Aksaray.
A General Evaluation of the Educational Role of Cartoons: Sample of Aksaray
Abstract
Television, which has a different structure and place than other mass media, is a tool that can be
used easily by individuals with every level of education and every age group. In this respect, television
has an important place in every person's life. However, television plays a different role on each
individual in terms of effectiveness. When it is thought in this respect, television, which has an important
place especially in the life of children, is in a position to guide children with its entertaining, educational
and informative features. As a matter of fact, as well as their older people, children take the characters
on television as role models. Therefore, the use of such an effective mass media tool in a conscious and
effective manner makes television a useful educational tool.
Cartoons, one of the appealing contents of television for children, are in a privileged position in
this respect. Therefore, the themes in cartoons need to be enriching children's worlds of imagination and
develop their linguistic and cognitive skills and behavioural aspects. Cartoons in this feature will
contribute positively to the education of preschool children. In this study, an in-depth interview was
conducted with 40 students from two different kindergartens, one of which is in the district and the other
is in the province of Aksaray, and their parents. The study focuses on the impacts of cartoons on children
and on whether they have any educational role.
Keywords: Television, Cartoon, Child, Education, Aksaray.
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ŞEHİR GÜVENLİĞİ VE SUÇ TEORİLERİ: AKSARAY İLİ İLE İLGİLİ GENEL BİR
DEĞERLENDİRME
Fahri AKBAŞ34
Emre ÜRÜN35
İbrahim Gökhan DİVANOĞLU36
Özet
Günümüzde geleneksel polisiye tedbirlerle suçların önlenmesi mümkün değildir. Herkese suçların
önlenmesinde önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Mevcut suçları önlemeye yönelik alınacak
tedbirler, suçluların cesaretlerini kırıcı olmalıdır. Suçlar, ilk defa veya tesadüfen hareket eden failler
tarafından işlenmekte ve bu failler bir daha suç işlememektedirler. Buna karşılık suçların büyük bir
kısmının mala yönelik suçların, küçük bir kısmının ise mükerrir grup tarafından işlendiği yapılan
araştırmalar ortaya koymaktadır. Bu amaçla şahıs ve malların suçlular için uygun bir hedef olmaktan
çıkarmak için mekânsal, fiziksel ve çevresel suç önleme stratejileri geliştirilmesi ve uygulanması
suçların önlenmesi açısından önemlidir.
Bu çalışmada; suç teorileri ve suç önlemeye yönelik uygulanan programlar ve modeller ışığında,
yazarların kendi gözlem, tecrübe ve değerlendirmelerine dayanılarak, Aksaray ilinde güvenlik sorunu
oluşturan faktörlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla saha ve
literatür araştırması yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suç, Suç teorileri ve Şehir Güvenliği
URBAN SECURITY and CRIME THEORIES: A GENERAL REVIEW ON AKSARAY
PROVINCE
Abstract
Today, it is not possible to prevent crimes with conventional detective precautions. Everyone is
responsible for preventing crimes. Precautions to be taken in preventing existing crimes should
discourage criminals. Crimes are committed by actors that act for the first time or accidentally and these
actors will not commit a crime again. However, the studies reveal that the large part of crimes are aimed
at possessions, whereas the small part of them are committed by persistent groups. For that purpose, it
is important to develop and apply spatial, physical and environmental crime prevention strategies in
order to protect persons and possessions from becoming perfect targets for criminals and prevent crimes.
In this study; it is aimed to determine the factors that pose a security problem in Aksaray province
and conduct field and literature researches for offering solution suggestions to these factors in the light
of crime theories and programs-models intended for preventing crimes based on the observations,
experiences and evaluations of authors.
Keywords: Crime, Crime Theories and Urban Security
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ŞEHİR MARKASI OLUŞTURMA SÜRECİ VE MARKA ŞEHİR ÇERÇEVESİNDE
AKSARAY İLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih BARİTCİ37
Zühal FİDAN38
Özet
Marka olmak, hedef kitlenin zihninde belirli özellikler sebebiyle diğer rakiplerden ayrışmak ve
tercih edilir olmak anlamına gelmektedir. Hedef kitleye ulaşmak ve tercih edilmek her sektörde
markalaşma kavramının fark edilmesini sağlamıştır. Markalaşma konusu için diğer bir çalışma alanı
olan şehir markası kavramı; kültürel, ticari ve siyasi olarak şehrin tüm kaynaklarının hedef kitlenin
zihninde yüksek değere dönüştürülmesini ifade etmektedir. Şehirler kendilerini bir çeşit rekabetin içinde
bulmaktadır ve diğerlerinden farklılaşmak için arayışa girişmektedirler. Bu sebeple de markalaşmak
isteyen şehirler, hedef kitlelerinin zihninde oluşturmak istedikleri imaj için şehrin tüm kimlik öğelerini
kullanma mecburiyetindedir. Bu araştırmada; şehir markalaşması kavramı ele alınarak, Aksaray’ın
markalaşma konusunda izlediği strateji ve yöntemler incelenecek olup, ilgili kurumların yaptıkları
çalışmalar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Marka, Şehir Markalaşması, Aksaray
The Process of Creating City Brand and Evaluating of City of Aksaray within the Frame of
Brand City
Abstract
Being a brand is to be separated from other rivals through spesific features in the mind of audience
and be preferred through them. Reaching the audience and beinBeing a brand is to be separated from
other rivals through specific features in the mind of audience and be preferred through them. Reaching
the audience and being preferred cause the concept of branding to be noticed in every sector. The concept
of city brand, which is the one other field for the branding, is to transform all sources of city as cultural,
commercial and political into high value in the mind of audience. Cities find themselves in a kind of
rivalry and try to be different from others. Thus, cities aiming to be brand have to use all identity items
of city for the image that they want to have in the mind of audience. In this research, the strategies and
methods of city of Aksaray on branding were evaluated and the works of institutional players were
examined by studying the concept of city brandingg preferred cause the concept of branding to be
noticed in every sector. The concept of city brand, which is the one other field for the branding, is to
transform all sources of city as cultural, commercial and political into high value in the mind of audience.
Cities find themselves in a kind of rivalry and try to be different from others. Thus, cities aiming to be
brand have to use all identity items of city for the image that they want to have in the mind of audience.
In this research, the Municipality of Aksaray’s strategies and methods on branding of city of Aksaray
are evaluated. Whole initiatives of Municipality of Aksaray is debated according to strategies of
branding for this purpose.
Keywords: Brand, City Branding, Aksaray
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HURŞİT İLE MAHMİHRİ HİKÂYESİNİN AKSARAY ANLATMASI
Faruk ÇOLAK39
Özet
Halk hikâyeleri, Türk halk anlatmaları içerisinde önemli bir yer tutar. Türk halk hikâyeleri
içerisinde ise Hurşit ile Mahmihri hikâyesi, hem aşk ve kahramanlık konulu olması hem yayıldığı
coğrafya hem de taşıdığı motifler ve trajik sonu açısından oldukça dikkate değerdir. Üzerinde Saim
Sakaoğlu ve Ali Duymaz’ın birlikte hazırladıkları bir kitap çalışması da olan Hurşit ile Mahmihri
hikâyesi, olayları orta ve güney Anadolu açışımdan geçmesi açısından da nadir hikâyelerdendir.
Hikâyenin Anadolu sahasında tespit edilen eş metinleri arasında Aksaray anlatması yer
almamaktadır.
Bu çalışmada Hurşit ile Mahmihri hikâyesinin Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Balcı köyünden 1998
yılında Emine Balcı’dan derlenen eş metni, daha önce yapılmış olan çalışmalardaki metinler esas
alınarak çeşitli motifleri yönüyle incelenecektir. Çalışmaya tespit edilen metin ilave edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Halk hikâyesi, Hurşit, Mahmihri, Aksaray, Ortaköy
AKSARAY VARIANT OF THE HURSIT AND MAHMIHRI STORY
Abstract
Folk tales have an important place in Turkish folk variants.
Among the Turkish folk stories, the story of Hurşit and Mahmihri is quite remarkable in terms of
both love and heroism, as well as the geography and tragic endings it carries.
The story of Hurşit and Mahmihri, which is also a book work prepared by Saim Sakaoglu and Ali
Duymaz on them, is a rare story in terms of passing events through central and southern Anatolia.
Aksaray variant is not included among the co-texts of the story that were found in the field of
Anatolia.
In this study, the motifs of Hurşit and Mahmihri stories compiled from Emine Balcı in Balcı village
of Ortaköy district of Aksaray in 1998 will be examined based on the texts of previous works. The text
found to work will be added.
Keywords: People’s story, Hurşid, Mahmihri, Aksaray, Ortaköy
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ARZU İLE KAMBER HİKÂYESİNİN AKSARAY ANLATMASI
Faruk ÇOLAK40
Özet
Türk halk anlatmaları içerisinde halk hikâyeleri önemli bir yer tutar. Bu hikâyeler içerisinde ise
Arzu ile Kamber hikâyesi, hem aşk konulu olması hem de yayıldığı coğrafya açısından oldukça dikkate
değerdir. Arzu ile Kamber hikâyesi, zamanla farklılaşarak masal, efsane, halk temaşası ve türkü gibi
diğer halk edebiyatı ürünlerine ya tesir etmiş ya da dönüşmek suretiyle yeni bir form kazanmıştır.
Üzerinde bir yüksek lisans tezi yapılmış ve bu yüksek lisans tezi daha sonra kitaba da dönüştürülmüştür.
Hikâyenin Türk dünyasındaki eş metinlerinin sayısı oldukça fazladır ancak bu eş metinler arasında
Aksaray anlatması yer almamaktadır.
Bu çalışmada Arzu ile Kamber hikâyesinin Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Balcı köyünden 1998 yılında
Emine Balcı’dan derlenen eş metni, daha önce yapılmış olan çalışmalardaki metinler esas alınarak çeşitli
motifleri yönüyle incelenecektir. Çalışmaya tespit edilen metin ilave edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Halk hikâyesi, Arzu, Kamber, Aksaray, Ortaköy
AKSARAY VARIANT OF THE ARZU AND KAMBER STORY
Abstract
In Turkish folk narratives, folk tales have an important place.
In these stories, the story of Arzu and Kamber is quite remarkable both in terms of love and
spreading geography. The story of Arzu and Kamber differed over time and either influenced or
influenced other folk literature products such as fairy tales, legends, folk songs and folk songs and gained
a new form. I made a graduate thesis on it and this graduate thesis was later transformed into a book.
The number of co-texts in the Turkish world is rather high, but among these co-texts, there is no
variant of Aksaray.
In this study, the companion text of the story of Arzu and Kamber compiled from Balcı village of
Ortaköy in Aksaray in 1998 from Emine Balcı will be examined with various motifs on the basis of the
texts of the previous works. The text found to work will be added.
Keywords: People’s story, Arzu, Kanber, Aksaray, Ortaköy
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DİKEY MİMARİ Mİ? YATAY MİMARİ Mİ? AKSARAY İLİ BAĞLAMINDA BİR
DEĞERLENDİRME
Ferhat ATEŞ41
Özet
Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray, 1920 yılında il olmuştur.
1933 yılında il statüsü geri alınmış ve Niğde iline ilçe olarak bağlanmıştır. 1989 yılında ise yeniden il
statüsünü almıştır. 1989 yılında iade edilen bu itibarla birlikte, Aksaray kenti sosyal, ekonomik, kültürel
ve mimari anlamda önemli bir değişim ve dönüşümün mekânı olmaya başlamıştır. Dünyada ve
Türkiye’de belli başlı metropollerle karşılaştırıldığında, Aksaray'ın gelecek vadettiği ancak henüz
emekleme sürecini yaşadığı bir gerçektir. Bu durum, anakentlerdeki sorunların göz önünde
bulundurulması ve ilerde Aksaray’da benzer sorunlarla karşılaşılmaması adına, önemli bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir.
Çalışmada, dikey-yatay mimari diyalektiğinde Aksaray kent morfolojisi incelenecektir. Akabinde,
Turgut Cansever’in deyimiyle, dikey mimari fetişizminin ve kentsel rantın gölgesinde bir belirsizliğe
sürüklenen metropollerin aksine, Aksaray’da yatay mimari felsefesinin ve pratiğinin egemen kılınması
gerektiğinin altı çizilecektir. Nitekim Aksaray, topoğrafik yapısı ve kadim kent kültürü ile yatay
mimarinin mekânı olmaya son derece elverişlidir. Yatay mimari bilinciyle geliştirilen çeşitli politikalar,
Aksaray’ın bugün ve gelecekte daha yaşanılabilir bir kent yapısına kavuşmasını da beraberinde
getirecektir.
Kütüphane ve internet üzerinde konu ile ilgili kaynakların taranması, Aksaray Belediye’sinden
kent hakkında çeşitli verilerin alınması ve kentte cadde ve sokakların mimari yapısının ayrıntılı olarak
gözlemlenmesi, çalışmanın yöntemini oluşturmuştur. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; özellikle
müteahhitlerin gözde mekânı haline gelen Aksaray’ın dikey mimari kıskacında olduğu görülmektedir.
Ancak yetkili kamu otoritesi olarak Aksaray Belediyesi başta olmak üzere, Aksaray Valiliği, Aksaray
Üniversitesi, Aksaray yerel basını ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi neticesinde
kentte, yatay mimari anlayışı egemen kılınabilir. Zira yaşanabilir, sürdürülebilir, ekolojik ve ekonomik
bir kent ancak yatay mimari anlayışın egemen kılınmasıyla var olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Aksaray, Yatay Mimari, Dikey Mimari
VERTİCAL ARCHITECTURE? OR HORİZANTAL ARCHITECTURE? A REVIEW IN THE
CONTEXT OF AKSARAY CITY
Abstract
Aksaray which had been a district administraviely tied to Konya province until The Republican
Era, became a city in 1920. City statute of it withdrawed in 1933 and tied to Niğde as a town, at same
time. İt given city statute in 1989 again. Through with givening of rehabilitate recognition of city statute
in 1989, Aksaray has been a space of several changes and transformations in the fields of social,
economical, cultural and architectural understandings. In fact, Aksaray has a lot of promises for future
but only is in infancy age comparing with majör metropolitians taken place in Turkey and all over the
World. This stiuation should be valuated as an important opportunity for not encountering similiar
problems that those metropolitians live with.
Morpology of Aksaray City will be analyzed in the framework of vertical and horizantal
arhitectural dialectic. Followingly, it will be insisted on must of making of hegemony of horizantal
architecture philosophy and of its practice and also contrary to, saying with words of Turgut Cansever,
vertical architecture fetichism and metropolitians which have been driven in the shade of an
uncertainety. Hence, Aksaray is extremely suitable to horizantal architecture both with its topographic
structure and its ancient city culture. Various policies which should be compatible with horizantal
architecture awareness could get a more hebitable structure in Aksaray, both for today and also for
future.
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The form of method of this study is based on resources that scanned from libraries and internet,
datas about the city taken from Aksaray Municipiality and active observations done in city streets and
aveneus for their architectural structures. As concequence of evaluations of datas, it can be seen that
especially for being o favorite place for building contractors, Aksaray is under pressure of vertical
architecture. Despite existing matters, horizantal architure understanding can be made a hegemonic style
with taking joint action by, especially, Aksaray Municipiality, as a lawful public authority, by Aksaray
Governorship, by local media of Aksaray and by its various non-govermential organizations. Because,
a habitable, sustainable, ecological and economical city only can be survive by a horizantal architecture
which should be only dominant system.
Keywords: City, Aksaray, Horizantal Architecture, Vertical Architecture

39

AKSARAY İLİ GÜZELYURT (GELVERİ) İLÇESİNDE MİMARİ YAPILARDA
GÖRÜLEN HAYVAN FİGÜRLÜ TAŞ BEZEMELER
Gamze URAY42
Deniz GÜMÜŞ43
Özet
Kapadokya bölgesinde yer alan Aksaray ili, tarih öncesi çağlardan itibaren başta Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aksaray’ın bir ilçesi olan
kendine has tarihi ve kültürel yapısı ile dikkat çeken Güzelyurt, eşsiz sivil ve dini mimari yapıları ile
dikkat çekmektedir. Mimari yapının temel ögesi olan “taş” insanoğlunun çevresine estetik değer katma
uğraşı sonucu en temel biçimlendirme elemanı olmuş; insanlar, din ve inanışlarını bu estetik kaygılar
doğrultusunda yaşatmaya ve yansıtmaya çalışmıştır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Güzelyurt mimari yapılarında görülen bu taş bezemeler, söz konusu yerde yaşamış olan toplumun siyasi,
ekonomik, sosyo-kültürel, din ve inanışları hakkında bizlere faydalı bilgiler sunmaktadır. İlçede, mimari
yapılarda görülen hayvan figürlü taş bezemeler, var oluş sebepleri ve taşıdıkları anlamlar yönünden
incelemeye değer bulunmuştur. Bu araştırma, farklı kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimini, insanların;
inanışlarını, bıraktıkları izleri anlamlandırmak, açıklamak, yorumlamak ve gelecek kuşakları
bilgilendirmek açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mimari, Taş Bezeme, Hayvan Figürü, Aksaray, Güzelyurt (Gelveri)
ANIMAL FIGURES STONE DECORATIONS IN ARCHITECTURAL STRUCTURES IN
GUZELYURT-AKSARAY
Abstract
The province of Aksaray, which is located in the Cappadocia Region, has hosted many civilizations,
mainly Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman, since prehistoric times. Drawing attention with its
historical and cultural structure which is a province of Aksaray, Güzelyurt attracts attention with its
unique civil and religious architectural structures. The result of struggling to add aesthetic value to the
"stone" human being, which is the basic element of architectural construction, has been the most basic
shaping element; people, religions and beliefs in the direction of these aesthetic concerns. These stone
ornaments seen in Güzelyurt architectural structures, which have been hosted by many civilizations,
offer us useful information about the political, economic, socio-cultural, religion and beliefs of the
community that lived in the place. In the district, stone figurines with animal figures seen in architectural
structures were found worth examining in terms of their origin and their meanings. This research;
examines the interaction of different cultures with each other, their beliefs are important in terms of
making sense of the traces they explaining, interpreting and informing future generations.
Keywords: Architecture, Stone Facade, Animal Figure, Aksaray, Güzelyurt (Gelveri)

42
43

Öğr. Gör.,Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Myo karamangamze3@gmail.com
Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Myo denizgumus@aksaray.edu.tr

40

AKSARAY BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINDA TARİHİ
FİGÜRLERİN KULLANILMASI
(ÇİFT GÖVDELİ TEK BAŞLI ASLAN FİGÜRÜ ÖRNEĞİ)
Güven KEMERKAYA44
Mustafa DOĞAN45
Özet
Aksaray 11 bin yıllık geçmişi olan kadim bir Selçuklu şehri olma özeliğine sahiptir. Çeşitli
medeniyetlere yurt olmuş bir şehirdir. Bu medeniyetlerin içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti izlerini
en belirgin şekilde bırakmış bir medeniyettir. Anadolu Selçuklu Devleti Aksaray ve civarında hanlar,
hamamlar, medreseler gibi tarihe şahitlik edecek pek çok eser inşaa etmişlerdir. Aksaray Belediyesi
“Marka Şehir Aksaray” hedefinin ilk adımı olarak; Aksaray Belediyesinin logosunu, şehrin tarihi
köklerini ve Selçuklu medeniyetine bağlılığını simgeler şekilde olan; “Turkuaz Sekiz Köşeli Selçuklu
Yıldızı içinde Çift Gövdeli Tek Başlı Aslan” figürü ile tarihe ve köklere bağlılığı, güçlü duruşu,
koruyuculuğu, yenilikçiliği, güveni ve nadirliği sembolize eden şehir anlatan şekillerin bir araya
getirdiği anlamlar bütünü bir logo oluşturmuştur.
Logonun temelini oluşturan çift gövdeli tek başlı aslan figürü Aksaray ili sınırları içerisinde yer
alan Alayhan’ın kapısında varlığını sürdürmektedir. Aksaray dışında başka bir yerde olmayan bu figür
bu yönüyle de nadirliği simgelemektedir.
Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerin yapmış oldukları çalışmalarda tarihe vurgu yapan figürleri,
isimleri kullanmaları yeni neslin tarihin öğrenmesine örneklik yapacağı düşünülmektedir. Ayrıca konu
ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara ilham kaynağı olacağı ve şehrin araştırmaya değer nitelikte
özeliklerini ortaya çıkaracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aslan, Selçuklu Yıldızı, Çift Gövdeli Tek Başlı Aslan, Anadolu Selçuklu Devleti,
Alayhan
The Use of Historical Figures in Aksaray Municipality Cultural Studies (Double-Body SingleHeaded Leon Figure Example)
Abstract
Aksaray is a city that has a history of 11 thousand years and is a residence of various civilizations
with the character of being a Seljuk city. Among these civilizations, the Anatolian Seljuk State is a
civilization that has left its traces most clearly. The Anatolian Seljuk State have built many works to
bear witness to the tarihe, such as inns, baths, medreses around Aksaray and its vicinity. Aksaray
Municipality, as the first step of “Brand City Aksaray” goal; the logo of the Aksaray Municipality, the
historical roots of the city and its symbolism in the Seljuk civilization with the figure of "Double Body
Single Leon in Turquoise Eight Angle Seljukian Star", the whole meaning has been formed with the
meanings that the city forms that symbolize the dependence, strong posture, protection, innovation, trust
and rarity of history and roots.
The double-headed single-headed lion figure, which forms the basis of the logo, continues to exist
at the gate of Alayhan, which is located within Aksaray province borders. This figure, which is not in
any place except Aksaray, symbolizes the rarity in this respect.
The purpose of this study is to model the use of the figures, names that emphasize tarihe in the
studies that local governments have done, to illustrate the history of the new generation. It is also thought
that it will be a source of inspiration for researchers who will work on the subject and will reveal
characteristics of the city worthy of research.
Keywords: Leon, Seljuk Star, Double-Body Single-Headed Leon, Anatolian Seljuk State, Alayhan
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AKSARAY KENTİNDE, KENTSEL ÇÖKÜNTÜ MEKANLARININ BELİRLENMESİ
VE YENİDEN KULLANIMI
Güzin DEMİRKAN TÜREL46
Özet
Kentsel çöküntü mekanları bir anlamda kayıp mekan demektir. Kayıp mekanlar veya yaşanmaz
mekanın anlamı Trancik(1986) göre, yüksek blokların altında kullanılmayan boş alanlar, geniş
otoparklar, merkez çevresindeki konut alanlarıyla merkez kullanışı arasında zayıf ticaret uzantıları,
düzenlenmemiş su kenarları, kimsenin bakımını üslenmediği binalar arasındaki boş alanlar, yol
kenarında kalmış boş şeritler, kullanılmayan alt çarşılar geçitler, kentin gelişmesiyle merkezi alanda
kalmış görüntü, ses ve koku ile uygun olmayan, marangoz, araba tamir, atölyeleri gibi kullanışlar,
güncelliğini yitirmiş parklar sayılabilir. Kayıp alanlar artık planlama amaçlarına hizmet etmedikleri için
yeniden yapıma gereksinim duyulan kullanılmayan parklar, eskimiş toplu konut alanları olabilirler.
Genelde çevresine veya kullanıcısına olumlu katkısı bulunmayan negatif mekanlardır. Onlar
tanımlanamazlar, sınırları belirsizdir, mekanın elemanları uyum içinde bir araya getirilemez.
Kayıp mekanların oluşum nedenleri Trancik’e göre, ilk başta otomobile bağımlılık yer almaktadır.
Oto kullanımının yaşama hakim olması giderek oto depolama alanlarının artmasına yeni yollar, oto yol
veya çevre yolu adı altında hızlı yolların yapımına yol açmaktadır. Kentin merkezi alanları yaya
kullanımı yerine oto hareketlerine ayrılmaktadır.
Modern mimarlık akımı 1930-60 yılları arasında kent mekanını ihmal etmiş, binalar parsel
ölçeğinde ele alınmıştır. Binalar arasında kalan alanların tasarlanmaması sokak mekanını tanımsız hale
getirmiştir.
İkinci dünya savaşından sonra 1950-60 yıllarında yapılan şehircilik planlamalarında bölgeleme
(zoning) anlayışı etkin olmuştur. Yaşama, çalışma gibi kentsel işlevleri birbirinden ayırmış kent
mekanının geleneksel niteliğini kaybetmesine yol açmıştır. Bu şekilde gece veya gündüz tamamen
boşalan güvensiz mekanlar oluşmuştur.
Diğer bir neden özel ve kamu kuruluşlarının, merkezi alanda yükselme arzusudur. Bunu alt yapı
yetersizliğine bağlanabileceği gibi güç ve reklam amaçları da binaların dikey büyümesini getirmektedir.
Böylece siluet düşünülmeden noktasal iz düşüm dikey prizmalardan oluşan kentsel çevrenin bütünlüğü
ve niteliği bozulmuştur.
Endüstriyel, askeri ve ulaşım ile ilgili kuruluşlar kentin gelişmesiyle merkezi konumda
kalmaktadırlar. Bunlar kent dışına gitseler dahi mülkiyetlerindeki alanlar bakımsız kayıp alanlar olarak
kent dokusunda yer almaktadır.
Yukarıda sayılan nedenler Aksaray için irdelendiğinde bunlara bir de göç etkeni eklenmelidir.
Yoğunlaşan merkez, ulaşım karmaşası içinde düzgün bir yaya güzergahı oluşturamamaktadır. Kentsel
dönüşüm senaryosu, kentin öncelikle fiziksel ve sosyal yapısına bağlı olarak, kentin özgün belleğini ve
dokusunu dikkate almalıdır. Bildirinin teması, yerel sosyal ve fiziksel değerleri belirleyerek, ekonomik,
ekolojik ve mekânsal kaliteyi artırıcı tasarım yönlendirmesi üzerine kurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kayıp Mekan, Çöküntü Alanları, Kentsel Dönüşüm
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TO DETERMINE THE SUBSIDENCE OF URBAN SPACES IN THE CITY OF AKSARAY
AND RE-USE
Abstract
Subsidence means a sense of lost space in urban spaces. Lost spaces or no place to live the meaning
of Trancik(1986), according to the unused space under the high blocks, large parking lots, the residential
areas surrounding the center, with weak trade between Central time extensions, unedited by the water's
edge, no one will care where uslenmed the empty space between the buildings, blank strips on the side
of the road, unused sub-market in the alleyways, of the city with the development of the Central area in
the left Image, Sound and smell inappropriate, carpenter, car repair workshops, such as the use of
outdated parks. Lost spaces will no longer serve planning purposes for failing to re-build that was needed
unused parks, areas of obsolete public housing. Usually around or the user that is not a positive
contribution to the negative spaces. They undefined the boundaries are vague, and cannot be together in
harmony the elements of space.
Trancik causes the formation of lost spaces, according to dependency on the car in the first place
is located. Auto that dominates the life of the use of increasingly new ways to increase the storage area,
under the name of the freeway or fast roads lead to the construction of the auto road. The city's central
pedestrian movement is divided into areas instead of using auto
Between the years 1930-60 current neglected urban space of modern architecture, the buildings on
the scale of the parcel have been addressed. The design of the street space, not the area between the
buildings has become undefined.
After the Second World War conducted in 1950-60 urban planning, zoning, of the understanding
has been enabled. Living, working, such as urban functions has led to the loss of the traditional nature
of urban space, separated from each other. In this way, day or night consisted of vacant spaces totally
unsafe.
Another reason is the desire to rise in the Central area of private and public organizations. It can
be connected to this infrastructure and the lack of vertical growth of the building for advertising purposes
and power brings. Thus, the vertical projection of the prism being considered pointwise silhouette of the
integrity and quality of the urban environment has deteriorated.
Industrial, military and related agencies with the development of transportation and the city of
remain in the central position. Even missing these fields in the areas they go out of town their property
is located in the neglected urban tissue. In addition, when the above-mentioned reasons are considered
to Aksaray, the migration factor should be added. Concentrated in the center, in a pedestrian does not
create the clutter of a proper transportation route. In the scenario of urban transformation, the city is
primarily depending on the physical and social structure of the city, the texture memory and the original
should consider.
The theme of the paper, by determining the values of the local social and physical, economic,
ecological, and spatial orientation are assembled on enhancing the quality of design.
Keywords: Lost Space, Areas of Subsidence, Urban Transformation

43

MİLLİ MÜCADELEDE İŞGAL VE ZAFERLERİN AKSARAY'DAKİ
YANSIMALARI
Hamdi DOĞAN47
Özet
Aksaray tarihsel süreç içerisinde önemli bir merkez olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Özellikler Selçuklular döneminde hükümdarların övgüsüne mazhar olmuştur. Osmanlı
döneminde de bu önemini korumaya devam etmiştir. Milli Mücadele yıllarında ise Aksaray işgal
edilmeyen yerleşim birimlerinden birisidir. Mondros mütarekesi sonrası Anadolu’da İngiliz, Fransız,
Yunan ve İtalyan işgalleri başlamıştır. Bu işgallere karşı ülke genelinde protesto ve mitingler tertip
edilmiştir. Bu çerçevede Aksaray’da da işgallere karşı halk milli duyarlılığını ortaya koymuştur. Bu
çalışmada Aksaray ve çevresinin Milli Mücadeledeki rolü ve önemi ortaya konulduktan sonra Aksaray
haklının milli mücadeleye katkıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Aksaray’ın gerek işgallere karşı protesto telgrafları ve gerekse düzenledikleri mitinglerle
tepkilerini ortaya koydukları görülmektedir. Bunun dışında da milli mücadele döneminde cereyan eden
savaşlarda yer aldıkları ve çok sayıda Aksaraylının bu cephelerde şehit düştüğü görülmektedir.
Dolayısıyla Aksaray bu dönemde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için her türlü
fedakârlığı yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Aksaray, İşgaller, Protesto telgrafları.
OCCUPATION IN THE NATIONAL STRUGGLE AND REFLECTIONS OF VICTORIES IN
AKSARAY
Abstract
Aksaray has been an important center in the process of historical development and has hosted many
civilizations. Especially during the Seljuk period, the sultans admired the city. It continued to preserve
its importance in the Ottoman period. In the years of the National Struggle, Aksaray was one of the
uninhabited settlements. Following the Mondros truce, British, French, Greek and Italian occupations
started in Anatolia. Protests and rallies have been organized against these occupations throughout the
country. In this context, the people of Aksaray proved their national sensitivity towards the occupations.
In this study, the contributions of the people of Aksaray were tried to be determined after the role and
the important effect of Aksaray and its environs in the National Struggle of Aksaray have been declared.
It is seen that Aksaray has reacted to the protests against the occupations with telegrams and rallies
they have organized. Apart from this, it is known that they were involved in the wars that took place at
the time of national struggle, and that many Aksaraylılar martyrs fell on these fronts. Aksaray therefore
made all kinds of sacrifices to fulfill its duties and responsibilities during this period.
Keywords: National Struggle, Aksaray, Occupations, Protest telegrams.
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GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: AKSARAY ÖRNEĞİ
Himmet KARADAL48
Ethem MERDAN49
Özet
Ülkemizde her geçen gün artan işsizlik, insanların işinden ve işyerinden tatmin olmaması, işyerinde
yaşanan sorunlar, özgür çalışma isteği gibi durumlar kişinin çaresiz kalmasına neden olmakta ve kişiyi
farklı çareler aramaya yönlendirmektedir. Bu noktada kişi bu sorunları aşmak adına güçlü bir
motivasyona sahip olmalıdır. Çünkü motivasyon bireyi harekete geçiren ve onun davranışlarını
yönlendiren gücü ifade ederken, girişimcilik ise bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan başarılı olmasını
sağlayan gücü ifade etmektedir. Bu noktada girişimcilik motivasyonu kişinin iş kurma konusunda
harekete geçiren ve onu yönlendiren durumlar olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışmanın temel amacı, insanları girişimci olmaya yönlendiren hususların analiz edilmesidir.
İnsanları girişimciliğe sevk eden faktörlerin belirlenmesi girişimcilik literatürüne katkı sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra, iyi bir girişimcide olması gereken özellikler, girişimcilikte başarılı olabilmek için
adayların yapması gerekenler, girişimciliğin gelişmesi için gerekli olan faktörler de belirlenmeye
çalışılacaktır. Çalışmanın kapsamını Aksaray ilinde faaliyet gösteren imalatçı girişimciler
oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacıyla anket uygulanmış, girişimcilere açık uçlu sorular sorulmuş
ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler tümevarım analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda işsizlik sebebiyle yaşanan çaresizlik, ekonomik bakımdan güçlü ve
bağımsız olmak, özgür çalışmak, istihdama katkı sağlamak, aileden gelen girişimcilik kültürü insanları
girişimciliğe yönlendiren nedenler olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgular yorumlanmış ve
girişimci adaylarının bakış açılarına katkı sunmak adına önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Motivasyon, Girişimcilik Motivasyonu
Entrepreneurial motivation: The Sample of Aksaray
Abstract
Increasing daily unemployment in our country has caused problems such as not being satisfied with
people's work and work place, problems in workplace, desire for free work, and these problems make
the person helpless and direct the person to seek different solutions. In this case, one must have a strong
motivation to overcome these problems. While the motivation expresses the power of an individual to
act and to direct his behaviors, entrepreneurship represents the power that enables the individual to
succeed economically and socially. At this point, entrepreneurship motivation can be considered as a
situation in which a person starts and directs business.
The main purpose of this study is to analyze the issues that drive people to become entrepreneurs.
Determining the factors that motivate people to entrepreneurship will contribute to the entrepreneurship
literature. In addition to this, we will try to determine the characteristics that should be a good
entrepreneur, what the candidates should do to succeed in entrepreneurship, and factors that are
necessary for the development of entrepreneurship. The scope of the work is composed of entrepreneur
manufacturers operating in Aksaray. Questionnaires were applied to obtain data, open-ended questions
were asked to entrepreneurs and face-to-face interviews were conducted. The data obtained from the
study were solved by inductive analysis method. As a result of the study, desperation due to
unemployment, being strong and independent in economic maintenance, contributing to free work,
contributing to employment, and the culture of entrepreneurship coming from the family have been
determined as the reasons leading people to entrepreneurship. These findings were interpreted and
suggestions were made to contribute to the points of view of entrepreneur candidates.
Keywords: Entrepreneurship, Motivation, Entrepreneurship Motivation
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TÜRK İSTİKLAL HARBİNDE İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN ORDU İAŞESİ
AÇISINDAN ÖNEMİ- AKSARAY ÖRNEĞİHülya TOKER50
Özet
TBMM hükümeti kurulduktan sonra düzenli orduya geçişin ilk adımı olarak, birliklerin bütün
yiyecek ve cephane gereksinimlerinin Müdafaa-i Milliye Vekâleti tarafından karşılanması ve Batı
Anadolu’daki bütün kuvvetlerin tek komutaya bağlanması yönünde kararlar alınmıştır. Ancak Gediz
taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması, Batı Cephesinde yeni ve köklü değişiklikler yapılmasını
gerektirmiştir.
Bu düzenlemelerden biri olarak sevkiyat ve nakliyatın da düzenli yürütülebilmesi için Müdafaa-i
Milliye Vekâleti tarafından 10 Ocak 1921 tarihinde Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlüğü
kurulmuştur. Müdafaa-i Milliye Vekâleti 28 Temmuz 1921 tarihli bir emirle, Batı Cephesi kuvvetlerinin
ihtiyacı olan iaşe maddeleri ile silah ve cephanenin en kısa zamanda cephelere ulaştırılabilmesi için,
Umum Müdürlüğe ve menzil teşkilâtına yeni görevler vermiştir. Batı Cephesi için Konya’dan başka,
birinci kademe olarak Çorum, Yozgat ve Kırşehir; ikinci kademe olarak da Sivas, Kayseri kaynakları
esas alınmıştır. Buralardan toplanan insan, hayvan ve iaşe maddelerinin ulaştırılması Ço¬rum - Sungurlu
ve Sivas - Akdağmadeni, Yozgat - Kayseri - Kırşehir yolla¬rı üzerinden yapılmıştır.
Bu bölgelere daha sonra ikinci kademe olarak Aksaray dâhil edilmiş, bölgeden temin edilen zahire
Konya Ereğlisi karayoluyla cepheye ulaştırılmıştır. Tebliğde öncelikle Gnkur. ATASE D. Bşk.lığı
Arşivinde yer alan ve Niğde Mebusu Ahmet Hakkı tarafından hazırlanan Aksaray Livası Merkez
Kazasınca 26/27 Kanunusani 1338 - 31 Mart 1338 (26/27 Ocak 1922-31 Mart 1922) tarihleri arasında
mübayaa ve sevk edilen zahirenin çeşidi ve miktarını içiren defterde bulunan cetveller ayrıntılı olarak
sunularak, Aksaray’ın Türk İstiklâl Harbi’ne katkıları somut olarak ortaya konulacaktır.
Tebliğde ayrıca; Aksaray’dan cepheye giden askerler hakkında yine arşivden edindiğimiz bilgiler
ayrıntılı olarak sunulacaktır. Bu çerçevede 1920 yılı başında Aksaray Ahz-ı Asker şubesi tarafından
hazırlanan cetvellerde yer alan ve 1874 - 1893 doğumlulardan cepheye giden askerler esas alınacak ve
bu askerlerin kaç kişi olduğu, piyade, süvari, topçu, istihkâm, telgraf, telefon, şoför, tornacı, demirci,
semerci, duvarcı vs. sınıflardan hangisinde yer aldıkları gibi hususlar gün ışığına çıkarılacaktır.
Diğer taraftan Aksaray müftüsünün yaptığı konuşma sayesinde, Aksaray’dan gönüllü olarak 500
kişinin cepheye gönderildiği ve teçhizatlarının da yine halk tarafından karşılandığı belgelerle ortaya
konulacaktır.
Tebliğde amaç; Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlüğünün faaliyetleri çerçevesinde Aksaray’ın
zahire açısından yaptığı katkılar, bölgede konuşlanmış birliklerin konaklaması ve iaşesiyle ilgili
hizmetleri, gönüllü asker toplamadaki vatanseverlikleri gibi konuların anlatımıyla Aksaray’ın Türk
İstiklâl Harbi’ndeki önemi vurgulanacaktır.
Kullanılacak kaynaklarda öncelikle ATASE Arşivi esas alınmıştır. Ayrıca Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi’nde de araştırma yapılacaktır. Konuyla ilgili yayımlanmış en kapsamlı çalışma Türk
İstiklâl Harbi İdari Faaliyetler adlı eserdir. Yayımlanmış çeşitli eser, makale ve hatıralardan da
faydalanılacaktır.
Çalışmada ulaşılması muhtemel bulgular arasında Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlüğü faaliyet
sahası içinde yer alan ve ikinci kademeye ek kaynak olarak gösterilmesine rağmen Aksaray’ın Türk
İstiklâl Harbi’ne yapmış olduğu katkılar belgelerle ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlüğü, Aksaray, Aksaray Ahz-ı Asker Şubesi,
Aksaray Mubayaa ve Nakliyat Müfettişliği, Aksaray Gönüllü Taburu.
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Contributions of The Aksaray Region to Turkish War of Independence Within The Scope of
The Activities Undertaken by The General Directorate of Dispatch And Transport
Abstract
The first step in structuring a regular army, following the foundation of the Government of the
Turkish Grand National Assembly (TGNA), was taken with a decree issued on 16 May 1920 which
propounded the meeting of the necessitated victuals and ammunition for all the units by the Ministry of
National Defense, and joining of all the forces in the Western Anatolia under a single command. Failure
of the Gediz Attack compelled making of radical changes on the Western Front
One such change was the founding of the General Directorate of Dispatch and Transport by the
Ministry of National Defense for the orderly functioning of dispatch and transport activities on 10
January 1921. Ministry of National Defense, with an order it issued on 28 July 1921, compelled the
General Directorate and range inspectorate in transporting all the victuals, arms and ammunitions
necessitated by the Western Front Forces in no time. Aside from Konya, the resources were first to be
met from Çorum, Yozgat and Kırşehir; secondly from Sivas and Kayseri. Transportation of the
dispatching of soldiers, pack animals and of the victuals was made via Çorum-Sungurlu-SivasAkdağmadeni and Yozgat-Kayseri-Kırşehir routes. Soon, Aksaray was included in the secondary line
of resources; granary purchased from the region was transferred to the front via Ereğli (Konya) route.
The presentation will first concentrate on the documents, covering the dates between 26/27 January
1922 and 31 March 1922, found at the Turkish General Staff ATASE Division Archives, that were
recorded and prepared by Ahmet Hakkı Bey, Member of Parliament from Niğde, at the Aksaray Region
Central District. Through a detailed analysis of the documents pertaining to the purchases made, amount
and type of granaries sent to the front lines, Aksaray’s contribution to the Turkish War of Independence
will be put forward in concrete terms.
Moreover, the presentation will also cover detailed information on the soldiers sent to the front
lines from Aksaray. Within this context the number of soldiers born between the years 1874 and 1893
in the Aksaray region will be given in relation to their class, and professions as documented in the
registries of Aksaray Regional Draft Office in the first months of 1920.
Furthermore, sending of 500 volunteers with the equipment purchased and donated by the people
of Aksaray upon the speech made by the Aksaray Mufti will be brought to day light with concrete
documentation.
The aim of the presentation is to pin point the importance of Aksaray, within the scope of the
activities undertaken by the General Directorate of Dispatch and Transport, in the Turkish War of
Independence by underlining the loyal services she rendered in gathering of cereals, bivouacking of and
providing of victuals for the troops, not to mention her patriotic endeavor in mustering of volunteers.
ATASE Archive constitutes the primary source of this presentation. Further research to be
conducted in developing this presentation will exploit the sources found at the Prime Ministry
Republican Archives. The most comprehensive study hitherto published is the Turkish War of
Independence: İdari Faaliyetler. This paper will also make use of relevant books, articles, and memoirs
published to date.
Among the possible findings to be discovered within the scope this study the significant place of
Aksaray, within the scope of the activities undertaken by the General Directorate of Dispatch and
Transport, and her monumental place in the Turkish War of Independence will be brought to daylight
with concrete documentation.
Keywords: General Directorate of Dispatch and Transport, Aksaray, Aksaray Regional Draft Office,
Aksaray Procurement and Transportation Inspectorate, Aksaray Volunteers Battalion.

47

AKSARAY İLİ ÇEVRESİNDEKİ ROMA VE BİZANS DÖNEMİ YERLEŞİMLERİ
Hüsamettin Hayri ŞENER51
Özet
Öncesinde Garsauria/Garsauritis olarak adlandırılan yerde son Kapadokya kralı Archelaos
tarafından kurulan Archelais kenti Kapadokya bölgesinde kentsel yol sisteminde önemli bir noktada yer
almaktadır. Güneyde Tyana’dan, güneybatıda İconium’dan, kuzeyde Nyssa’dan ve doğuda Mazaka/
Caesarea’dan gelen yolların kesiştiği noktada bulunan Archelais kenti son Kapadokya kralı
Archelaos’un ölümünden sonra Roma imparatoru Claudius döneminde Colonia Claudia Archelais
adıyla Roma kolonisi olarak teşkilatlandırılmıştır. Kentin adı imparator Diocletianus döneminde kaleme
alınan “Itinerarium Antonini”de Coloniam Arcilaida, MS. 4. yüzyılın ilk yarısında yazılan “Itinerarium
Burdigalense”de Colonia olarak geçmektedir. Kentin adı Bizans döneminde Colonia olarak kullanımda
kalmış, Selçuklu fethinden sonra ise Aksara ismini almıştır. Günümüzde kullanılan Aksaray ismi ise bu
son kullanımdan türetilmiş olsa gerektir. Kente imparator Claudius tarafından verilen koloni ayrıcalığı
ve bu bölgeye çok sayıda Romalı kolonicilerin yerleştirilmesi büyük olasılıkla kentin konumundan ileri
gelmektedir; çünkü kent antik dönemde önemli ticaret ve askeri güzergâhların kesiştiği noktada yer
almaktaydı. Kent Roma imparatorluğunun doğu sınırına yapmış olduğu askeri seferler için oldukça
önemli bir ikmal noktası konumundaydı. Özellikle Bizans döneminde güneye, Tarsus’a doğru giden
askeri birliklerin en önemli toplanma noktalarından biri olmuştur. Hem Roma hem de Bizans
dönemlerinde Aksaray çevresinde çok sayıda yerleşme kurulmuştur. Bu yerleşmelerin büyük çoğunluğu
Ihlara Vadisi ve Hasan Dağı çevresinde yer almaktadır. Nora, Borissos, Kanotala, Mokissos,
Peristremma, Salambria, Momoasson, Naziansos, Argaios, Nitalis, Arianzos bunlardan bazıları olup,
bunun yanında bugün tam lokalize edilemeyen çok sayıda küçük yerleşme de vardır. Çalışma içerisinde
bu yerleşim yerleri ve anıtlar tanıtılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Garsauritis, Archelais, Colonia, Aksaray
The Roman and Byzantine renaissance settlements around Aksaray Province
Abstract
Archelais city, which was founded by the last Cappadocia King Archelaos in the area of Garsauria
/ Garsauritis as how it was called before, is important place of the urban landscape of Cappadocia region.
The city Archelais , which was at the crossroads of Tyana in the south, Iconium in the southwest, Nicaea
in the south, Nyssa in the north and Mazak / Caesarea in the east, was converted to Roma colony and
named as Colonia Claudia Archelais in the period of the Roman Emperor Claudius, after the death of
the last Cappadocia King Archelaos. The name of the city was shown in the "Itinerarium Antonini"
written during the reign of Emperor Diocletianus referring to as Coloniam Arcilaida, and as Colonia in
the "Itinerarium Burdigalense" written in the first half of the 4th century of BC. The name of the city
was used as Colonia in the Byzantine period and after the Seljuk conquest the city was named as
Aksaray. The current name Aksaray might be derived from this last use. The colonial privilege given to
the city by Emperor Claudius and the placement of numerous Roman colonists in this area are probably
due to the city's geographic location; since in ancient times the city located at the intersection of the
important trade and military routes. The city was an important supply point for the military expeditions
that the Roman Empire had made to the eastern border. It was one of the most important places of
mobilization of the military troops going to Tarsus, especially in the Byzantine period. Many settlements
were established in Aksaray during both Roman and Byzantine periods. The most of these settlements
are located in the surroundings of the Ihlara Valley an Hasan Mountain. Nora, Borissos, Kanotala,
Mokissos, Peristremma, Salambria, Momoasson, Naziansos, Argaios, Nitalis, Arianzos are some of
them, but today there are still many small places that are not fully localized.
The monuments of the Christian era, especially from the underground cities and the settlements of
these settlements are remarkable. In this study these settlements and monuments will be explored.
Keywords: Garsauritis, Archelais, Colonia, Aksaray
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SOMUNCU BABA BAĞLAMINDA ANADOLU’NUN FETHİNDE DERVİŞLERİN
ROLÜ
Hüseyin ÖZTÜRK52
Özet
Derviş; bir tarikata, şeyhe bağlı, sufiyâne bir hayat süren, hoşgörülü insandır. Derviş, Farsça bir
kelime olmakla birlikte; Müslümanların dillerine bu adla geçmiştir. Çoğulu dervişândır. Tasavvuf,
sûfilerin zühd ve takva hayatı ile başlamış, sonradan felsefi bir çığır haline dönüşmüştür.
Fıkıh ve kelâm gibi ilimler, İslam’ı anlamak için aklı esas alırlar. Fakat din, bir yerde aklı aştığı
için bu teorik ilimler, birçoklarını doyurmamış, aklın açıklamalarını yetersiz bulanlar, İslam’ı bizzat
nefislerinde yaşamak suretiyle onun özünü yakalamak istemişlerdir, bunlar mutasavvıflardır.
Mutasavvıf ya da sûfi ismi, Peygamberimiz döneminde yoktu. Bu kelime tabiin döneminde
söylenmeye başlandı. Tasavvufun Müslümanlar arasında ortaya çıkışı hicri ikinci asrın ortalarıdır.
Tarikat öncesi tasavvufun genel görünümü, Kur’ân’ın hükmünde ve Peygamberin izinde zühd ve takva
ile yaşamaktı.
Tasavvufun büyük mürşitler etrafında sistemleşerek; teşkilatlı yayılma dönemi ise; hicri V.
Asırda başlamıştır. Bu devirde tasavvuf, büyük şahsiyetler elinde sistematik bir hale gelmiş, dergâhlarda
teşkilatlanmalar başlamıştır. Basra ve civarında başlayan tasavvufi hareketler, daha sonra Türkistan’da
sistemli bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Türklerin Müslüman olduktan sonra Batıya yönelmeleri
sadece ekonomik kaygı, Moğol istilası gibi; siyasi nedenlere bağlı değildir. Bunda, Allah’ın adını
yüceltme ve daha ötelere götürme çabası esastır. Burada Alperen ve dervişlerin rolü büyüktür.
Anadolu kapıları Türklere açılmadan önce diyar-ı Rum’a sızan dervişler tarafından kurulan
tekke ve zaviyelerle yerli ahali; kalben İslam’a ısındırılmıştı. Bu dervişler, düzenli İslam ordularından
önce gelip; bu topraklara yerleşmişler, özellikle sınır boylarını seçmişler, yerleşkelerini imar ve inşa
etmişlerdir. Buralar, yolcuların, fakir-fukaranın ayırım gözetilmeden misafir edildiği; insanlık ve
medeniyet ocaklarıdır. XI. Yüzyılın ilk yarısından itibaren Türkler, Anadolu kapılarını zorlamaya
başlamışlardır. Bunların başında İslâmiyetin Orta Asya bozkırlarına yayılmasında büyük rolü olan
Yesevi dervişleri geliyordu. Maveraünnehir’deki medreselerde yetişen ilim ve tasavvuf erbabı olan bu
dervişler, ticaret kervanlarına karışarak; Anadolu içlerine akıyorlardı.
Bu dervişlerin en meşhuru Sarı Saltık’tır. Ahi Evran, Gül Baba, Somuncu Baba gibi daha
yüzlercesi mevcuttur. Somuncu Baba, Anadolu’ya manevi fetih için gelen Şemsettin Musa Kayseri’nin
oğlu olup; miladi 1331’de Kayseri’nin Akça Kaya köyünde doğmuştur. İlk eğitimini babasından almış,
tahsilini Şam, Tebriz ve Erdebil’de sürdürmüştür.
Yıldırım Beyazıt, Niğbolu zaferi anısına İnşa ettirdiği Bursa Ulu Caminin açılış hutbesini
okumuş ve Fatiha suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Bu hutbeyle bilgelik yönü ortaya çıkan
Somuncu Baba lakaplı Şeyh Hamidi Veli, şöhretten çekindiği için talebeleriyle birlikte; Bursa’dan
ayrılarak Aksaray’a gelmiş, Hacı Bayram Veli’yi yetiştirmiş, irşâd için Ankara’da görevlendirmiştir.
İstanbul’u fetheden Fatih’in hocası Akşemseddin, O’nu yetiştien Hacı Bayram Veli, O’nu yetiştiren ise
Somuncu Baba’dır. Buradan şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Somuncu Baba lakaplı Şeyh Hamidi Veli,
yetiştirdiği taleeleriyle Osmanlı Devletine Anadolu ve Balkanlarda asırlarca yön vermiş, farklı
coğrafyaları etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Derviş, Somuncu Baba ve Anadolu’nun Fethi
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SOMUNCU BABA BAĞLAMINDA ANADOLU’NUN FETHİNDE DERVİŞLERİN ROLÜ
Abstract
Derviş; bir tarikata, şeyhe bağlı, sufiyâne bir hayat süren, hoşgörülü insandır. Derviş, Farsça bir
kelime olmakla birlikte; Müslümanların dillerine bu adla geçmiştir. Çoğulu dervişândır. Tasavvuf,
sûfilerin zühd ve takva hayatı ile başlamış, sonradan felsefi bir çığır haline dönüşmüştür.
Fıkıh ve kelâm gibi ilimler, İslam’ı anlamak için aklı esas alırlar. Fakat din, bir yerde aklı aştığı
için bu teorik ilimler, birçoklarını doyurmamış, aklın açıklamalarını yetersiz bulanlar, İslam’ı bizzat
nefislerinde yaşamak suretiyle onun özünü yakalamak istemişlerdir, bunlar mutasavvıflardır.
Mutasavvıf ya da sûfi ismi, Peygamberimiz döneminde yoktu. Bu kelime tabiin döneminde
söylenmeye başlandı. Tasavvufun Müslümanlar arasında ortaya çıkışı hicri ikinci asrın ortalarıdır.
Tarikat öncesi tasavvufun genel görünümü, Kur’ân’ın hükmünde ve Peygamberin izinde zühd ve takva
ile yaşamaktı.
Tasavvufun büyük mürşitler etrafında sistemleşerek; teşkilatlı yayılma dönemi ise; hicri V.
Asırda başlamıştır. Bu devirde tasavvuf, büyük şahsiyetler elinde sistematik bir hale gelmiş, dergâhlarda
teşkilatlanmalar başlamıştır. Basra ve civarında başlayan tasavvufi hareketler, daha sonra Türkistan’da
sistemli bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Türklerin Müslüman olduktan sonra Batıya yönelmeleri
sadece ekonomik kaygı, Moğol istilası gibi; siyasi nedenlere bağlı değildir. Bunda, Allah’ın adını
yüceltme ve daha ötelere götürme çabası esastır. Burada Alperen ve dervişlerin rolü büyüktür.
Anadolu kapıları Türklere açılmadan önce diyar-ı Rum’a sızan dervişler tarafından kurulan
tekke ve zaviyelerle yerli ahali; kalben İslam’a ısındırılmıştı. Bu dervişler, düzenli İslam ordularından
önce gelip; bu topraklara yerleşmişler, özellikle sınır boylarını seçmişler, yerleşkelerini imar ve inşa
etmişlerdir. Buralar, yolcuların, fakir-fukaranın ayırım gözetilmeden misafir edildiği; insanlık ve
medeniyet ocaklarıdır. XI. Yüzyılın ilk yarısından itibaren Türkler, Anadolu kapılarını zorlamaya
başlamışlardır. Bunların başında İslâmiyetin Orta Asya bozkırlarına yayılmasında büyük rolü olan
Yesevi dervişleri geliyordu. Maveraünnehir’deki medreselerde yetişen ilim ve tasavvuf erbabı olan bu
dervişler, ticaret kervanlarına karışarak; Anadolu içlerine akıyorlardı.
Bu dervişlerin en meşhuru Sarı Saltık’tır. Ahi Evran, Gül Baba, Somuncu Baba gibi daha
yüzlercesi mevcuttur. Somuncu Baba, Anadolu’ya manevi fetih için gelen Şemsettin Musa Kayseri’nin
oğlu olup; miladi 1331’de Kayseri’nin Akça Kaya köyünde doğmuştur. İlk eğitimini babasından almış,
tahsilini Şam, Tebriz ve Erdebil’de sürdürmüştür.
Yıldırım Beyazıt, Niğbolu zaferi anısına İnşa ettirdiği Bursa Ulu Caminin açılış hutbesini
okumuş ve Fatiha suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Bu hutbeyle bilgelik yönü ortaya çıkan
Somuncu Baba lakaplı Şeyh Hamidi Veli, şöhretten çekindiği için talebeleriyle birlikte; Bursa’dan
ayrılarak Aksaray’a gelmiş, Hacı Bayram Veli’yi yetiştirmiş, irşâd için Ankara’da görevlendirmiştir.
İstanbul’u fetheden Fatih’in hocası Akşemseddin, O’nu yetiştien Hacı Bayram Veli, O’nu yetiştiren ise
Somuncu Baba’dır. Buradan şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Somuncu Baba lakaplı Şeyh Hamidi Veli,
yetiştirdiği taleeleriyle Osmanlı Devletine Anadolu ve Balkanlarda asırlarca yön vermiş, farklı
coğrafyaları etkilemiştir.
Keywords: Tasavvuf, Derviş, Somuncu Baba ve Anadolu’nun Fethi
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AKSARAY’DA MATBAANIN KURULUŞU VE YAYGINLIK KAZANMA SÜRECİ
Hüseyin SARAÇ53
Özet
Yazı, resim veya şekilleri, kâğıt, deri, kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak
çıkaran ve birden çok nüsha haline getirilmesini sağlayan makine olarak tanımlanan matbaanın tarihi
derinliği oldukça eskiye dayanmaktadır. 2. yüzyılda Uzakdoğu’da ortaya çıkan matbaanın 15. yüzyılda
Avrupa’da ve 16. yüzyılın başlarında gayri resmi olarak, 18. yüzyılın başlarında ise resmen Osmanlı
Devleti’nde kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ülke genelinde bu sektör
önemli ölçüde yaygınlık kazanmıştır. İlk matbaanın Aksaray’da kurulması ve yaygınlık kazanmasının
ise tam olarak tarihi bilinmemekle beraber 1950’lerde faaliyete geçirildiği öngörülmektedir.
Bu çalışmada, Aksaray’da matbaacılık faaliyetlerinin ilk olarak hangi tarihte ve kimin tarafından
başlatıldığı, kuruluş maksatları, isimleri, faaliyet süreleri, kapanma gerekçeleri, matbaalarda kullanılan
makineler ve bu makinelerin teknik özellikleri üzerinde durulacaktır. Böylelikle matbaanın Aksaray
kültürel hayatına katkısı ve yöredeki basın-yayın faaliyetlerine etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Matbaa.
THE ESTABLISHMENT OF PRINTING IN AKSARAY AND THE PROGRESS OF ITS
PREVALENCE
Abstract
The profound history of the printing press, which is defined as a machine that prints out the text,
pictures or forms on materials such as paper, leather, fabric in a special way and makes it into multiple
copies, is based on the very old age. It is known that the printing press which was emerged in the 2nd
century in the Far East was used in Europe in the 15th century. In the Ottoman State First it was used
unofficially in the early 16th century but when the 18th century came it started to be used officially. In
the Republican period this sector has gained a considerable prevalence throughout the country. Althoug
the date establishment and prevalence of the first printing house in Aksaray is not exactly known, it is
anticipated that it was started the activity in the 1950s.
In this study, it will be emphasized on which dates and who initiated the first printing activities,
the establishment intentions, names, duration of operations, reasons for closing, machines used in
printers and technical features of these machines in Aksaray. Thus, it will be tried to be revealed that
contribution of the printing press to the cultural life of Aksaray and its effects on the press and
broadcasting activities in the region.
Keywords: Aksaray, Press.
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AKSARAY İLİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DEYİMLERDE BEDEN
ORGANLARININ KAVRAMLAŞTIRILMASI
Kamila Barbara STANEK54
Özet
Bu çalışmanın amacı, Aksaray İli Ağızlarında görülen insan organlarının adlarını kapsayan deyimlerin
kavramlaştırılmasını / dilsel tasvirini göstermektir. Çalışmanın kaynak malzemesini, analiz edilen bölgede bulunan
kasabalarda ve köylerde M. Doǧan (2010) tarafından toplanan deyimler oluşturmaktadır. Çalışmada; Aksaray
bölgesinde görülen deyimlerden hareketle vücut parçalarının karakteristik özelliklerini ortaya koymak için
öncelikle sözlük tanımı verilecek, akabinde genel Türkçede var olan (Aksoy, 1988) deyimlerden ortaya çıkan
organların bilişsel tanımı, Kavramsal Eǧretileme Kuramı - CMT (Lakoff Johnson, 1980) ve dünya dilsel tasvirinin
temeli (Bartmiński, 2006) doğrultusunda sunulacaktır.
Somatik deyimler (somatic phraseology), antroposentrik (insan merkezdir) bakış açısının bir parçasıdır;
çünkü dünyanın insanlar tarafından tanımlandıǧını tarif eder. İnsanı çevreleyen dünyanın farklı öğelerini
adlandırılması, soyut düşünülebilmesi, insan zihninin potansiyeline dayanmaktadır. İnsan yeni bir şeyi (olay, olgu,
nesne) kendisinin bildiklerinden referans alarak açıklayabilir. İnsanın en iyi bildiǧi unsurlardan biri kendi
bedenidir. Bu nedenle, her dilde çevreleyen dünyayı açıklayan, insan vücuduyla ilişkin bileşenleri içeren, birçok
deyim bulunur.
Bu çalışmada; aǧız, baş, boǧaz, burun, diş, dil, el, göz kelimelerini içeren deyimler incelenecektir. Toplanan
verilerde en çok el kelimesini içeren deyimler bulunur (7), el kelimesini sırasıyla (6) tane baş, (5) tane ağız
kelimelerini içeren deyimler takip etmektedir. Bu durum, Aksaray bölgesinde hangi vücut parçasının, diǧerinden
daha büyük önem taşıdıǧını göstermektedir. Bununla birlikte, söz konusu durum Aksaray İlinde genel Türkçede
bulunan birçok deyimin kullanılmadıǧı anlamına gelmemektedir. İncelenen bölgede yürütülecek anket ve
istatistikî araştırmalar, yukarıdaki varsayımın doğruluğunu veya yanlışlığını gözler önüne serebilir; ancak bu
durum, çalışmanın amacını aşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Deyim, Somatik (Bedensel) Deyimler, Dünya Dilsel Tasviri, İnsan Vücudu, Aksaray
İli.
CONCEPTUALIZATION OF BODY PARTS IN THE IDIOMS DIALECT OF AKSARAY REGION
Abstract
The purpose of this paper is to present a conceptual / linguistic image of human body parts as they are
presented in the idioms dialect of the Aksaray Region. The source material of paper is the phraseology collected
by M. Doǧan (2010) in the towns and villages of the analyzed region in questıon. In this study, in order to show
the specific characteristics attrıbuted to body parts in the Aksaray region, first we will be present a dictionary
definition; next, a cognitive definition will be given, based on the phraseological expressions existing in General
Turkish (Aksoy, 1988) will be presented in accordance with the theory of Conceptual Metaphor Theory (Lakoff
Johnson, 1980) and the theory of the linguistic image of the world (Bartmiński, 2006).
Somatic phraseology can be considered to be a part of the anthropocentric of view of world because people
describe the world from their own point of view. Defining the surrounding world by naming its individual elements
and abstract thinking is based on the capabilities of the human mind. In order to understand something new, one
describes it by referring to what is already known to him, and one of the most familiar things is his own body.
Therefore, in every language many idioms can be found which contain components relating to the human body
and which are used to describe the surrounding world.
In this paper we shall discuss idioms containing the following words: mouth, head, throat, nose, teeth,
tongue, hand, and eye. Most idioms contains the hand component (7), (6) refer to the head and (5) to the mouth.
This fact indicates that these parts of the body are perceived as most important in the Aksaray Region. However,
this assumption does not mean that the idioms occurring in the whole of Turkey are not used here. In order to
established that, a survey should be carried out, followed by statistical research, but this is beyond the scope of
this study.
Keywords: Dialect, Idiom, Somatic (Bodily) Expressions, World Linguistic Implications, Human Body, Aksaray
Region.
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YÛSUF HAKÎKÎ (AKSARÂYÎ) BABA DÎVÂNI’NIN GÜNÜMÜZ SOSYAL
HAYATINA UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE
Kudret Safa GÜMÜŞ55
Özet
Gelenek içerisinde yer alan manzûm ve mensûr eserlerin muhteva açısından değerli hazineler
içerdiği bilinen bir gerçektir. Sosyal hayat bağlamında da zengin değerler içeren söz konusu eserler
üzerinde nice tahlil çalışmaları yapılmakta ve yapılan bu çalışmalar sadece işlenen kavramlar
bağlamında sathî seviyede değerlendirilmektedir.
Tahlil çalışmaları, şâirlerin his ve hayâl dünyalarındaki zenginlikleri ortaya çıkarmakla birlikte
sosyal hayatın içinden bilgiler vermesi bakımından da önem arz etmektedir. Bu çerçevede; 15.yyda,
Aksaray’da Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda olan ve tasavvuf muhtevalı eserler kaleme alan
Yûsuf Hakîkî Baba’nın Dîvânı’nı kaynak eser alarak ilgili eserde geçen kavramların sosyal hayata
uygulanabilirliği üzerine analiz oluşturmak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu bağlamda çalışmada; söz
konusu eserde geçen günümüz sosyal hayatına uygulanabilir ölçüde bulunan ıstılahlar fişlenip, fişlenen
her bir ıstılahın geçtiği beyit ve bentler ortaya konulacak, bununla birlikte ıstılahlar, anlam bütünlüğü
ekseninde derinlemesine irdelenecektir. Çalışmada, sosyal düzene katkı sağlayacak mahiyetteki unsur
ve kavramların hangi sebeplerle, nasıl, nerelerde, hangi ma‘nada ve hangi sınırlar içerisinde
kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacak ve bu noktadan hareketle şâirin anlam dünyasına girilerek,
sosyal hayata yansıyan yönleri esere dayalı olarak değerlendirilecektir. Çalışma; Aksaray yöresindeki
tasavvuf kültürünü, günümüz sosyal hayatına uygulanabilirliği açısından tanıtmada önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eski Türk Edebiyatı, Tahlil, Sosyal Hayat, Yûsuf Hakîkî Baba, Dîvân, Aksaray
ON THE APPLICABILITY OF YUSUF HAKIKI (AKSARAYI) BABA DIWAN’S TO TODAY
SOCIAL LIFE
Abstract
It is a well-known fact that poetry and prose works in tradition contain valuable treasures in terms
of content. In the context of social life, nice analysis works are carried out on works containing rich
values and these studies are evaluated only in the context of the concepts being processed.
Analysis studies are also important in terms of giving information from the social life as well as
revealing the wealth of the poets' feelings and fantasy worlds. This context; in the 15th century, the main
purpose of this work is to analyze the applicability of the concepts of social life in terms of the concepts
in the relevant work by taking the Dîvân’s of Yûsuf Hakîkî Baba, who is the pioneer of the Bayramî
order in Aksaray and receiving the Sufism content. In this context, the sense that the instruments which
are applicable to the present social life in this work will be plug and the couplets, the dentitions through
which each of the plugs are passed will be revealed and will be examined in depth on the axis of
semantics. In the study, it will be determined and explained how the elements and concepts which
include social life are used within what reason, how in limits and the direction of the social life will be
evaluated based on this point. This works; the sufism culture in the Aksaray region is important to
promote in terms of its applicability to contemporary social life.
Keywords: Old Turkish Literature, Analysis, Social Life, Yusuf Hakiki Baba, Diwan’s, Aksaray
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BÖLGESEL OLARAK TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN
FESTİVALLERİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR
ANALİZ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
Mehmet CAN56
Çağla ÜST CAN57
Özet
Festival kavramı birçok ülkede, bölgede yılın belli zamanlarında düzenlenen çeşitli eğlence ve
tanıtım etkinlikleri çerçevesinde yöresel, bölgesel ya da ulusal olarak hizmet veren bir oluşum olarak
tanımlanır. Festivallerin genel amacı bir ürünün ya da şehrin sesini duyurma, diğer bir tabirle tanıtma
çabasıdır. Türkiye’nin birçok bölgesinde de çeşitli amaçlarla festivaller düzenlenmekte ve bu festivaller
o bölgede bulunan halk kültürü ve değerleri ile o bölgeye has yetiştirilen ve üretilen ürünlerin
tanıtılmasında ve o yörenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Aksaray
ilinin tanıtılmasına ve turizm açısından gelişimine etki edeceği düşünülen festivallerin artırılmasına
yönelik Türkiye genelinde yapılan festivaller üzerinde karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Öte yandan
Aksaray’da turizmin gelişimi için çalışmalar yürüten kamu ve özel kuruluşlarına bu konuda
karşılaştırma/değerlendirme yapmasına yardımcı olmak da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle
Aksaray’ın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen mevcut değerlerin tespit edilmesi ve bu çerçevede
Türkiye’de gerçekleştirilen benzer festival örnekleri ile kıyaslanarak, bu değerlerin festival etkinlikleri
kapsamında ön plana çıkarılabilmesinin kolaylaştırılması istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Bölgesel gelişim, Festival, Aksaray
A COMPARATIVE ANALYSIS FOR INCREASING FESTIVALS PROVIDING ON
CONTRIBUTION TO REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT: EXAMPLE OF AKSARAY
Abstract
The concept of festival is defined as a regional or national formation within the structure of various
entertainment and advertising events held in many countries, regions and times of the year. The overall
aim of the festivals are informed the product or city, in other words publicity effort. Festivals are
organized for various purposes in many regions of Turkey and these festivals, act an important role in
the publicity of products grown and produced in that region and in the improving of that region and the
folk culture and values in that region. The aim of this research is to make a comparative analysis on the
festivals held throughout Turkey, for to increase the festivals that are thought to affect the publicity of
Aksaray province and its development in terms of tourism. On the other hand it is aimed to help the
public and private organizations which working fort he development of tourism in Aksaray to make
comparison / evaluation on this issue. In this direction it is desirable that; firstly, determining the existing
values that are thought to contribute to the publicity of Aksaray and in this context, compared to similar
festival examples held in Turkey these values can be brought to the foreground in the scope of festival
activities.
Keywords: Tourism, Regional Development, Festival, Aksaray
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ZEMBİLLİ ALİ CEMÂLÎ’NİN RİSÂLETÜ’N-NASÎHAT’INDA AYETLERİN İRFÂNÎ
TEVİLİ
Mehmet KAYA58
İslam geleneğinde Nasihatname türü eserler önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı döneminde ahlaki seviyeyi
yükseltmek için çokça kaleme alınan bu eserlerin birçoğu toplumun geneline hitap eder üslupta yazıldığı gibi yer
yer yöneticiler ve mutasavvıflar gibi belli kesimlere yönelik olarak da kaleme alınmıştır. İçerisinde daha çok ahlaki
ve sosyal meselelere değinilen ve yazıldığı dönemin ahlaki durumu hakkında da bilgi veren bu eserlerin geçmişi
hicrî ikinci asırlara kadar uzanmaktadır. Bu eserlerde ahlaki esaslara değinilirken çoğunlukla ayet, hadis ve kelâmı
kibarla istişhat edildiği görülmektedir. Osmanlı devleti döneminde de çokça nasihatname türü eserin yazıldığı
bilinmektedir. Bu eserlerden birisi de Osmanlı Devleti’nin sekizinci şeyhülislamı Zembilli Ali Cemâlî’ye ait olan
Risâletü’n-Nasîhat’tır. Zembilli, kendisinden önce yazılan nasihatname türü eserlerde olduğu gibi ahlakî öğütlerini
ayetler, hadisler ve kelâmı kibar ile zenginleştirmektedir. Zembilli’nin mezkûr risalede yayetleri ahlaki öğütler
vermek amacıyla sufilere ait olan irfânî tevil yöntemiyle yorumladığı görülmektedir. Kur’an ve sünnetteki emir ve
yasakların uygulanma derecesine göre Allah’ın kişiye bazı açılımları bahşedeceği temeline oturtulan bu yöntemi
Zembilli Ali Efendi de mezkûr eserinde uygulamaktadır. Biz bu çalışmada Aksaray’ın önde gelen dini ve siyasi
şahsiyetlerinden olan Zembilli Ali Cemâlî’nin hayatı ile mezkûr eserindeki ayetlere irfani yaklaşımını incelemeyi
hedeflemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Zembilli Ali Cemali, nasihatname, tevil, irfânî te’vîl, Risâletü’n-nasîhat.

THE SOPHISTICATED EXPLICATION OF VERSES IN RİSÂLETÜ’N-NASÎHAT OF ZEMBİLLİ
ALİ CEMÂLÎ

In the Islamic tradition, works of the type of admonition take an important place. Many of these works were
written many times in order to raise the moral level during the Ottoman period in the style that suitable for the
most of the society, from time to time, they were also written for certain sections such as executives and Sufis.
The history of these works, which contain more information about the moral and social issues and which also
provide information about the moral situation of the its written period, extends back to the second hegira century.
While the moral principles are mentioned in these works, mostly the verses, hadiths and the words of Quran are
shown as a source. It is known that a lot of advice type works were written during the Ottoman state period. One
of these works is the Risâletü'n-Nasîhat which belonged to Zembilli Ali Cemâlî, the eighth shaykh al-islam of the
Ottoman Empire. Zembilli enriches his moral admonitions with verses, hadiths and the words of Quran, just as in
the advice type works written before him. It is seen that Zembilli interpreted verses in order to give moral advice
in the mentioned tractate by means of the sophisticated explication of sufis. This method, which is established on
the basis that Allah will give some opening to the person according to the degree of application of the orders and
prohibitions in the Qur'an and sunnah, is applied in mentioned work of Zembili Ali Efendi. In this study, we aim
to examine the life and his sophisticated approach to the verses in his mentioned work of Zembilli Ali Cemali, one
of Aksaray's leading religious and political person.

Keywords: Zembilli Ali Cemali, admonition, explication, sophisticated explication, Risâletü’n-nasîhat.
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IV. DÖNEM AKSARAY MİLLETVEKİLİ AHMET SÜREYYA ÖRGEEVREN’İN HAYATI, TBMM
FAALİYETLERİ (1931-1934)
Mehmet KAYA59
Özet
1884 Balıkesir-Sındırgı doğumlu olan Ahmet Süreyya Bey ilk ve orta öğrenimini Sındırgı’da, liseyi de
Bursa’da tamamlamıştır. 1906 yılında İstanbul Hukuk Mektebine girmiş, pekiyi derece ile okuldan mezun
olmuştur. 1910’da Razlık ilçesi savcılığı, 1911’de Taşosz adası savcılığı görevlerinde bulundu. Adanın
Yunanlıların eline geçmesiyle bir süre Yunanistan’da tutuklu kaldı. Daha sonra Edirne savcılığı görevine getirildi.
Bu idari görevleri yanında 1913’de İlham adlı dergi çıkardı.
Birinci Dünya savaşı sırasında Der’a bölgesinde komutan yardımcılığı görevinde bulundu. Almanya’da
hukuk eğitimi için gönderilecek öğrenciler içinde yer aldıysa da mütareke döneminde yollar kapalı olduğu için
gidemedi. Aydın Sulh ceza hâkimliği görevine atandı. Kuva-yı Milliye’nin kurulmasıyla bu yapı içinde görev aldı.
Komuta ettiği müfreze ile birlikte Söke'nin geri alınmasında büyük rolü oldu. Milli mücadelenin kazanılmasından
sonra avukatlığa başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin II. Dönem seçimlerinde 553 oyla Karesi (Balıkesir)den milletvekili seçildi.
Adliye, Kanun-ı Esasi, Layiha, Tütün ve Sigara Kâğıdı İnhisarını tetkik Komisyonlarında çalıştı. II. Dönemde
çeşitli konularda olmak üzere 245 konuşması vardır. III. Dönemde milletvekili olamadıysa da IV. Dönem de
Aksaray vilayetinden milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde birinci ve ikinci yıllarında Bütçe, üçüncü yılında Adalet
Komisyonlarında çalıştı. Genel Kurul’da çeşitli konularda 16 konuşması vardır. V. Dönemde Balıkesir’den, VI.
Dönemde Bitlis’ten, VII ve VIII. Dönemlerde yeniden Balıkesir’den milletvekili seçildi.
Ahmet Süreyya Beyin Gürtel adlı şiir kitabı, Demirci Mehmet Efe adlı romanı vardır. 1969 yılında
İstanbul’da vefat etti. Aktif bir milletvekili olan Ahmet Süreyya Bey çeşitli konularda yaptığı konuşmalarda ve
aldığı önemli görevlerle dikkat çekmektedir. Bildiride IV. Dönem Aksaray Milletvekili olarak meclisteki
çalışmaları ele alınacak, konuşmaları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, IV. Dönem Aksatay Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
IV. Period of Aksaray Deputy Ahmet Süreyya Örgeevren's Life, His Works (1931-1934)
Abstract
Ahmet Süreyya Bey, who was born in Balıkesir-Sındırgı,at 1884 completed his primary and secondary
education in Sındırgı and high school in Bursa. In 1906, he entered Istanbul Law School and graduated from the
school with a degree. In 1910, he was serving as a Razlik slavery prosecutor, and in 1911 he was serving as a
prosecutor in Taşosz. He was imprisoned in Greece for a while, after the island had passed over to the Greeks.
Later, the prosecutor of Edirne was brought into office. In 1913, this magazine published inspiration.
During the First World War he served as commander in Der'a region. Although he was part of the students
to be sent for legal education in Germany, he could not go because the roads were closed during the armistice.
Aydın Sulh was appointed as a criminal judge. With the establishment of Kuva-Yilmiyya it took part in this
structure. He played a major role in the retaking of Söke with his commanding platoon. He started to work as a
lawyer after winning the national team.
The Grand National Assembly of Turkey II. During the term elections, 55 seats were elected as deputies of
Karesi (Balikesir). Courthouse, Law-ı Esasi, Layiha, Tobacco and Cigarette Paper. II. There are 245 speeches
during the period in various subjects. III. Although there was no deputy in the period IV. He was elected deputy
from the province of Aksaray. In this period, the budget worked in the first and second years, and in the third year
it worked in the Justice Commissions. The General Assembly has 16 speeches on various issues. From Balikesir
in the V. Period, VI. In the period Bitlis, VII and VIII. In the period Balikesir was elected deputy again.
There is a poetry book by Ahmet Süreyya Bey's Gürtel and a novel by Demirci Mehmet Efe. He died in
Istanbul in 1969. Ahmet Sureyya Bey, an active deputy, speaks in his speeches on various issues and draws
attention with his important duties. Notify IV. As a deputy of Aksaray period, the studies in the parliament will be
discussed and their speeches will be evaluated.
Keywords: Aksaray, IV. Period Aksaray Deputies, Grand National Assembly of Turkey
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİ İÇİNDE AKSARAY TURİZMİ
Mehmet TUNCER60
Özet
Dünyada ortaya çıkan sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmeler turizmde de etkisini
göstermektedir. İnsanların dinlenme, eğlenme ve seyahat ile ilgili istek ve ihtiyaçlarının değişmesi yeni
turizm tip ve şekillerinin oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle, bilinen turizm hareketleri yanında tarihi,
kültürel ve çevresel öğelerin ön planda olduğu turizm çeşitlerinin giderek önem kazandığı
görülmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir turizm ile ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılan çeşitli
çalışmalar incelenmiş, çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler, Aksaray’ın sürdürülebilir turizm
gelişim süreci ile ilişkilendirilmiştir. Aksaray’ın kültür. inanç ve ekoturizm imkanları ile alternatif
turizm türleri açısından çekici bir destinasyon olduğu görülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen bilgiler
literatürdeki diğer araştırmalarla karşılaştırılırmış çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: alternatif turizm, sürdürülebilir turizm, Aksaray ili
Aksaray Tourism In The Framework Of Sustainability
Abstract
The , social, cultural, economical and envirenmentol transformations occurring in the world have
been affecting tourism. The changes of the leisure, recreation and journey demands of the people caused
new types of tourism. Thus, beside the well-known tourism types, new types of tourism including
historical, cultural and environmental elements have been rising. In this framework, some various
studies on sustainable tourism both in the world and in Turkey were analyzed. The obtained knowledge
from the studies was related to the sustainable tourism process of Aksaray. Aksaray with culture,
religious and ecotourism opportunities is seen as an attractive touristic destination . The information
obtained from this research was Compared to other studies in the literature and presented various
suggestion
Keywords: alternative tourism, sustainable tourism, Aksaray province
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ONDOKUZUNCU YÜZYILDA AKSARAY VE ÇEVRESİNDE NÜFUS
HAREKETLERİ
Mehmet İPÇİOĞLU61
Özet
Coğrafi konumu itibariyle Orta Anadolu Bölgesi’nin Tuz gölü havzasında Ihlara Vadisi ve
HasanDağı’nın kuzeyinde, İpekyolu’nun ortasında ticari ve askeri stratejik açıdan önemli bir mevkide
konumlanmış olan Aksaray Eskiçağlarda Asur Kolonilerinin , Hittilerin ve Perslilerin , Orta zamanlarda
Roma, Bizans ve Selçukluların, Yeni ve Yakınçağda ise Osmanlıların hakimiyetinde kalarak bu büyük
uygarlıkların coğrafi,kültürel ve tarihsel birikimini günümüze taşımıştır. 1071’de Malazgirt’tten
Anadoluya akın akın gelen Türk komutanları Bizansın diğer eyaletleri gibi Kapadokya bölgesini de kısa
sürede hakimiyetleri altına almış, 1142 yılında Aksaray’da Selçuklu Devletinin hakimiyeti başlamış,
Anadolu Selçuklularının gücünü kaybetmesiyle başlayan İlhanlı hakimiyetinin ardından bir müddet
Danişmedliler ve Karamanoğullarının hakimiyetinde kalan Aksaray 1470 senesinde Fatih döneminde
kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren Karaman eyaletine tabi bir sancak
merkezi olan Aksaray Cumhuriyete kadar idari varlığını bu şekilde sürdürmüştür.
Bu çalışmada Osmanlı İdaresinde Aksaray Kazasındaki nüfus hareketleri incelenmiştir. Bu
hareketlerin başlangıç noktası olarak ilk genel nüfus sayımının yapıldığı 1831 senesi esas alınmıştır. Bu
tarihten önce de osmanlı devletinde tapu tahrir adı verilen vergi yükümlülülerini tesbite yarayan
sayımlar yapılmışsa da bunlar hane esası üzerinden yapıldığı için gerçek rakamları değil tahmini
değerleri vermektedir. Bu nedenle gerçek erkek nüfusa ulaşabildiğimiz 19 yüzyıl sayım defterleri
üzerinde çalışılmıştır. Bu sayımlar II. Mahmud döneminde başlayan devlet yönetimindeki radikal
değişikliklerin bir neticesi olarak yapılmıştır. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra askerliğin
sümlüman nüfus için mecburi hale getirilmesi ile söskonusu nüfusun tesbit edilmesi zarureti ortaya
çıkmıştır. İşte bu ihtiyaçtan dolayı ceride defterleria dı verilen nüfus sayım defterleri oluşturulmuş ve
bu defterler ordu-yu hümayunun bilgisine sunulmuştur. Tebliğimizde Başbakanlık Devlet Arşivleri
Osmanlı Arşivindeki KK. ve NFS Fonunda kayıtlı erkek nüfusu tesbite yarayan Aksaray ve çevresinin
nüfus defterlerindeki verilere ulaşılarak tablolaştırılan veriler filtre edildikten sonra tasnif ve tanzim
işleminden geçirilmiştir. Son tahlilde 19 yüzyıldaki Aksaray’daki nüfus hareketleri tesbit edildikten
sonra çevre kazaların nüfus ile karşılaştırılarak bir kıyaslama yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akasaray Osmanlı Nüfusu, Ceride Kayıtları, Nüfus Defterleri
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Population Movements in and around Aksaray in the Nineteenth Century
Abstract
Aksaray has very important position as commercial and military strategically located In the salt
Lake basin of the Central Anatolia Region towards the north of Ihlara Valley and Hasan Dagi,in the
middle of Silk Road.
Aksaray city remained In ancient times under the dominance of the Assyrian Colonies, Hittites and
Persians, Rome, Byzantium and Seljuks in the Middle Period, and Ottomans in the New and Near Ages,
became daily the geographical, cultural and historical accumulation of these great civilizations.
The Turkish commanders who flocked to Anatolia from Malazgirt in 1071 took the Cappadocia
region under the dominance of the other provinces of Byzantium, The domination of the Seljuk State
began in Aksaray in 1142, After the Ilkhanid rule that started with the loss of the power of the Anatolian
Seljuks, Aksaray, which was under the control of Danişmedliler and Karamanoğulları a short time. In
1470, during the reign of Fatih became an Ottoman ruler.
From this date on, Aksaray, a sanjak center subject to the province of Karaman, It maintained its
administrative existence until the establishment of the Turkish Republic.
Aksaray has very important position as commercial and military strategically located In the Tuz
gölü basin of the Central Anatolia Region towards the north of Ihlara Valley and Hasan Dagi,in the
middle of Silk Road.
Aksaray city remained In ancient times under the dominance of the Assyrian Colonies, Hittites and
Persians, Rome, Byzantium and Seljuks in the Middle Period, and Ottomans in the New and Near Ages,
became daily the geographical, cultural and historical accumulation of these great civilizations.
The Turkish commanders who flocked to Anatolia from Malazgirt in 1071 took the Cappadocia
region under the dominance of the other provinces of Byzantium, The domination of the Seljuk State
began in Aksaray in 1142, After the Ilkhanid rule that started with the loss of the power of the Anatolian
Seljuks, Aksaray, which was under the control of Danişmedliler and Karamanoğulları a short time. In
1470, during the reign of Fatih became an Ottoman ruler.
From this date on, Aksaray, a sanjak center subject to the province of Karaman, It maintained its
administrative existence until the establishment of the Turkish Republic.

In this study, the population movements of the Aksaray Accident in the Ottoman Administration
were examined. The starting point of these movements was based on the 1831th year of the first general
population census. Before this date, although counts were made to determine the tax liabilities of the
ottoman state called title deed, they are estimated values rather than real figures because they are made
over households. For this reason we have been working on the 19th century count books which we can
reach the real male population. These censuses II. It was made as a result of radical changes in the state
administration that started in the Mahmud period. After the removal of the janissary quarters, it became
necessary to establish the military population by making the military mandatory for the syllable
population. Because of this necessity, population census books were prepared except cereal books and
these books were presented to the knowledge of the army. In our communiqué, Prime Ministry State
Archives KK in the Ottoman Archives. And the male population registered in the NFS Fund has been
reached in the population notebooks of Aksaray and its environs, and the tabulated data has been filtered
and sorted and regulated. In the final analysis, a comparison was made between the population of the
19th century Aksaray population and the population of the surrounding districts.
Keywords: Akasaray Ottoman Population, Ceride Register, Population Notebook
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AKSARAY'DA 1303 KITLIĞI
Mehmet YILMAZ62
Özet
İlkçağlardan beri İç Anadolu’da çok sık kıtlık yılları görülür. Genelde bu kıtlıkların sebebi arka
arkaya birkaç yıl süren kuraklıklardır. Çünkü daima ihtiyatlı hareket eden İç Anadolu halkı, bir yıl
sürecek kurak yılları genelde az zararlarla atlatmıştır. Ancak üç-beş yıl arka arkaya süren kuraklıklar
büyük bir felakete dönüşmüştür. İkinci yılın sonunda ambarlardaki buğdaylar çoktan tükendiği gibi,
hayvanlar için sap ve saman da kalmamıştır. Böyle yıllarda ilk can kayıpları hayvanlarda başlamıştır.
Kuraklık nedeniyle meralarda ot bitmediğinden aç kalan haşereler hayvanlara üşüşmüş ve salgın
hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bir başka problem de dağlarda aç kalan çekirgelerin, başta ekin tarlaları
olmak üzere bağ ve bahçelerdeki yeşilliklere saldırmış ve piyasada yeterli tahıl bulunamadığından
yiyecek maddeleri karaborsaya düşmüştür.
İç Anadolu’da en fazla kuraklık yaşayan sancaklardan birisi de Aksaray’dır. 1870’lerde görülen
kıtlık sırasında binlerce hayvan ile birlikte yüzlerce insan ölmüştür. Fakat 1303 kahtı adı verilen 1887
kıtlığı, Aksaray tarihinde görülen en şiddetli kıtlıklardan birisi olmuştur. Aslında küresel bir kuraklık
olan 1303 kıtlığı sırasında 3-5 yıl arka arkaya yeterli yağış alınmamış ve Anadolu’da çok geniş bir bölge
oldukça etkilenmiştir. Ancak Aksaray’da tahribat, hükümetin zamanında aldığı tedbirler sebebiyle 1870
kıtlığı kadar olmamıştır.
Tamamıyla arşiv vesikalarına dayandırdığımız bu çalışmamızda, 1303 kıtlığının Aksaray
sancağına etkileri, hükümet tarafından bölgede alınan tedbirler ve bu kıtlığın Aksaray’da bıraktığı
tahribat ve izler üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıtlık, kuraklık, açlık, çekirge, karaborsa
1303 Famine in Aksaray
Abstract
Since ancient times there have been many years of famine in Central Anatolia. In general, these
shortages are caused by drought that lasts for a few years. Because the people of Central Anatolia, who
always act cautiously, have survived a year of arid with little damage in general. However, three to five
years of consecutive droughts have turned into a major disaster. At the end of the second year, the wheat
in the warehouses is already consumed and there was no stalk or straw fort he animals. In such years,
the first deaths had begun in animals. Due to the drought, the pests that had been hungry since through
the lack of herb did not end up in the merald have infected animals and plague had emerged. Another
problem was that the crops that had been hungry in the mountains had attacked the greenery of the
vineyards and horticulture, especially the fields of the crops, and the foodstuffs have fallen on the black
market because there is not enough grain on the market.
Aksaray is one of the sanjak which have drought in the Middle Anatolia. During the famine in
the 1870s, hundreds of people died, along with thousands of animals. However, the famine of 1887,
which was called the 1303 kahtı, was one of the most severe famines in the history of Aksaray. In fact,
during the famine of 1303, which is a global drought, sufficient rainfall was not taken for 3-5 years in
succession and a very large region was affected in Anatolia. However, the destruction in Aksaray was
not as severe as the 1870 famine, due to measures taken by the government in its time.
In this study, which we fully is based on archival documents, the effects of the 1303 scarcity on
the Aksaray government, the measures taken by the government in the region and the destruction and
scars left by this scarce on Aksaray are examined.
Keywords: Famine,Drought, Starvation, Grasshopper, Black Market.
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MARKA ŞEHİR OLMA STRATEJİSİ VE AKSARAY İÇİN UYGULANABİLİR
MARKA ŞEHİR OLMA STRATEJİLERİ
Mehmet Akif ÇAKIRER63
Özet
Stratejik yönetim işletmenin uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin
tümü olarak tanımlayabiliriz. Marka şehir olmak için kullanılacak yöntemin adı marka stratejisidir.
Stratejik marka yönetimi, bir şehrin geleceğiyle ilgili kararlar vermekle ve bu kararların uygulanmasıyla
ilgilenir. Marka şehir olma stratejisi, bir şehrin marka olma amacına ulaşabilmesi için etkili stratejiler
geliştirmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Marka şehir olma
stratejisinin asıl amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını denetlemektir. Stratejiler
oluşturulmasında ne, niçin, nasıl, ne zaman, nereye ve kim sorularına uygun cevaplar bulunması önem
taşımaktadır. Bugün Aksaray marka şehir olabilmek için kent yönetimi kendi kendine “insanlar neden
Aksaray’da yaşamak, Aksaray’ı ziyaret etmek, Aksaray’a yatırım yapmak, Aksaray’da bir iş kurmak ve
işini genişletmek ister” sorularını sormalıdır. Bu çalışmada Aksaray ilinin marka şehir olabilmesi için
slogan, logo, konumlandırma, en olmak, ilk olmak, hikaye sahip olmak, şehir maskotu gibi marka olma
stratejisi geliştirmesi gerektiği hem ulusal hem de uluslararası boyutta incelenmiştir. Çalışma, konu ile
ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şehir Markalaşması, Aksaray, Marka Şehir Stratejisi, Konumlandırma
BRANDING CITY STRATEGY AND IMPLEMENTABLE BRAND CITY STRATEGIES FOR
AKSARAY
Abstract
We can define all of the activities of information gathering, analysis, selection, decision-making
and implementation in order to maintain the long-term life of the strategic management operator and to
ensure sustainable competitive advantage. The name of the method to be used as a brand city is brand
strategy. Strategic brand management deals with decisions about the future of a city and the
implementation of those decisions. The strategy of becoming a brand city is to design, implement, and
control effective strategies for a city to achieve its goal of becoming a brand. The strategy of becoming
a brand city is to create and implement the main objectives, to apply them, and to check their results. It
is important that the answers to what, why, how, when, where, and who questions are found in the
formulation of the strategies. Today, in order to become an Aksaray brand city, the city administration
has to ask itself "why do people want to live in Aksaray, visit Aksaray, invest in Aksaray, establish a
business in Aksaray and expand their business". In this study, it has been investigated at the national
and international level that it is necessary to develop a branding strategy such as slogan, logo,
positioning, being the first, being the first, having a story, city mascot in order to be a brand city of
Aksaray. The study is based on the method of scanning the related resources.
Keywords: City Branding, Aksaray, Brand City Strategy, Positioning
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AKSARAY İLE UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA BULUNAN
GAZİANTEP ŞEHRİNİN GASTRONOMİ ZENGİNLİKLERİNDE KÜLTÜREL
ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI
Mehmet Levent KOCAALAN64
Özet
Aksaray, Anadolu’da tarih boyunca birçok medeniyetin çok önemli merkezlerinde biri olmuştur.
Bu nedenle Aksaray, tarih boyunca Avrupa’da ve Asya’da birçok şehir ile kültür ve ürün alışverişinde
bulunmuş ve bu özelliğini son zamanlarda da geliştirmektedir.
Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network) 2004 yılında kurulmuş bir UNESCO Programıdır.
Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamına Türkiye’den sadece Gaziantep girebilmiştir. Bu program kapsamında
bulunan yedi ana temadan biri olan gastronomi, ülkeler arasındaki kültürel iletişimin oluşturulmasında
en önemli faktörlerden birisidir.
Bu bildiride Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında bulunan Gaziantep şehri incelenerek, Aksaray
şehrinin de bu kapsamda kabul gören şehirler sıralamasında yerini alması için gerekli olan faktörler ve
eksiklikler tespit edilerek, gözden geçirilecektir. Bu projede her örnek şehir, kendi ülkesinin ve şehrinin
kültürünü tanımlayan konsept restoranlar irdelenecektir. Bu konseptte, her iki şehrin, sıra dışı olduğu ve
gastronomi konusunda neden ileri gittikleri araştırılacaktır. Aksaray şehrinin Türkiye kapsamında,
gastronomi bilimi çerçevesinde, önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna karşın, Aksaray’ın uluslararası
konuda, tescil edilmiş bir tanınırlığı bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Aksaray’ın mevcut durumu analiz
edilerek, Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi konusunda kabul edilmesi için, hangi kriterlere dikkat
edilmesi konusunda önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, gastronomi, kültürel miras, UNESCO
TO PROVIDE CULTURAL INTEGRATION IN THE GASTRONOMY BETWEEN
AKSARAY AND GAZIANTEP APPROVED CITY WITHIN THE SCOPE OF UNESCO
CREATIVE CITIES NETWORK
Abstract
Aksaray has been one of the critical centres of many civilizations through history. For this reason,
throughout history Aksaray has exchanged product and culture with a lot of cities in Europe and Asia
and it has recently improved this feature.
Creative Cities Network is a UNESCO program founded in 2004. There is only Gaziantep city
from Turkey within the scope of Creative Cities Network (CCN). As part of one of the seven main
themes under this program, Gastronomy is one of the crucial factors in building cultural communication
between countries.
In this paper, approved creative city is that Gaziantep is going to be analysed, and required criterias
and shortcomings are going to be determined to see the city of Aksaray as one of the approved cities
within the scope of CCN. In this Project, in each sample city, the restaurants reflecting (defining) their
own country and city’s culture are going to be examined. The superior factors of gastronomy culture in
these three CCN cities are going to be determined. Under this concept, these two cities have been
extraordinary and advance in gastronomy will be investigated. The city of Aksaray has an important
place in the frame of gastronomy within the scope of Turkey. On the other hand, it has no registered
recognition internationally. Aksaray's current situation will be analysed and recommendations will be
made about which criteria should be taken into consideration for Gastronomy to be accepted to the
Creative Cities Network
Keywords: Aksaray, gastronomy, cultural heritage, UNESCO
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CEMALEDDİN İSHAK EL-KARAMANİ’İN (Ö. 933/1527) HAŞİYE ALA ENVARU’TTENZİL ADLI ESERİNDE İŞARİ YORUMLAR
Mehmet Sami YILDIZ65
Özet
Kaynaklar: Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't- Tenzîl,
Aksarâyî, Hâşiye ale’l-Keşşâf,
Kısaca, Kur’an’ın keşf ve ilham yoluyla açıklandığı tefsirler için kullanılan isim olan işari tefsirin
tarihi, eskilere kadar gitmektedir. İşârî tefsirin genelde, Türkler’in uzun süre egemenlik kurduğu
coğrafyada yaygınlaşmış olduğu ve halk üzerindeki etkinliği bilinmektedir. Özellikle Osmanlıların
yükselme devri sonrasından yıkılışa kadarki dönemde halk daha çok işâri tefsire rağbet etmiştir.
İncelemiş olduğumuz bu eserin telif dönemi de Osmanlı yükselme döneminin ortalarına rastlamaktadır.
Manisa İl Halk Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 numaralı arşivde
kayıtlı Cemaleddin Aksarâyî (ö. 791/1388)’ye nispet edilen Hâşiye ale’l-Keşşâf ‘tır. Fakat el yazması
bu eser gerek ’Süleymaniye Kütüphanesi Carullah 208’de adına kayıtlı Zemahşerî (ö. 791/1338) eksik
haşiyesi ile karşılaştırıldığında gerekse el yazması bu eserin kaynaklarının müelliflerinin yaşadığı
tarihler dikkate alındığında bu eserin, Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl’i üzerine yazılmış bir haşiye olduğu
ve de yazarının Cemâleddin İshâk el-Karamânî (ö. 933/1527) olduğu tarafımızdan müşahede edilmiştir.
Oldukça zengin kaynaklardan faydalanılarak faydalanılmış olan bu eserde müellif, Arapça, Farsça ve
Türkçe şiirlere de yer vermiştir. Müellifin kendi İşâri yorumlarının da yer aldığı eserde işari tefsirlerden
kaynak olarak çokça yararlanıldığı müşahede edilmektedir. Bu çalışmamızda müellifin kendi işari
yorumlarını tespit edip incelemeye çalışacağız.
Beyzavi, Aksarayî, Zemahşeri, İshak, İşari, Tefsir
Anahtar Kelimeler: Beyzavi, Aksarayî, Zemahşeri, İshak, İşari, Tefsir
THE ISHARI COMMENT İN THE WORK WHİCH İS NAMED HAŞİYE ALA ENVARU’TTENZİL FOR CEMALEDDİN İSHAK EL-KARAMANİ (D. 933/1527)
Abstract
References: Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-Tenzîl,
Aksarâyî, Hâşiye ale’l-Keşşâf,
Briefly, the history of the İşari tafseer which is used as a name for the tafseer in which Kur'an is
interpreted by discovery and inspration goes back to ancient times of İslam. İt has been known that İşari
Tafseer, in general, became widespread and be effective on the people in the region where Turks
established rule for a long time. Especially,in the period after the rise of Ottoman until the collepse of
ottoman, people gave İşare tafseer much in demand. The copyright period of this work that we are
examining is also coincided with the middle of rise of the Ottoman.This work is located in Manisa City
Public Library, in Manisa Akhisar Zeynelzade collection and stored in the archive number 45 Ak Ze
422. it is Hâşiye ale’l-Keşşâf connected to Cemaleddin Aksarâyî (ö. 791/1388). We think it is mistaken
for his missing annotation in Süleymaniye Library Carullah 208 and as a result of the search we did, we
have made firm that this work is an annotation written about Beyzâvî’s Envâru’t-Tenzîl. And İt is written
by Cemâleddin İshâk el-Karamânî (ö. 933/1527). In this work wihich is generated by utilizing very rich
sources, the author gave place to Arabic, Persian and Turkish poetries. İn this work which involved a
lot of ishari comment of the author it is observed that it benefited from ishari tafseer as the source. In
the current work, we will try to determine and examine the işâri comment which the author made.
Keywords: Beyzâvî, Zemahşerî, İshak, Aksarâyî, İşâri, Comment.
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AKSARAY’IN İL STATÜSÜNE KAVUŞMASI VE TBMM’DE YAPILAN
DÜZENLEMELER
Mukaddes ARSLAN66
Özet
Aksaray Orta Anadolu Bölgesi’nde, Merkez ilçe ile beraber Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy,
Sarıyahşi, Sultanhanı olmak üzere 8 ilçesi olan tarihi bir kentimizdir. Aksaray tarih boyunca Hititler, Persler,
Helenistik Dönem, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı Devleti hâkimiyet dönemlerini yaşamıştır.
Aksaray, 1466'da Osmanlı topraklarına katıldı. 1466'dan itibaren Karaman Eyaleti'ne bağlı bir sancak, 1867’de
Karaman Eyaleti'nin yerine kurulan Konya vilayetinin Niğde sancağına bağlı bir kaza oldu. Aksaray Cumhuriyet
dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancaktır.
TBMM'nin 1920’de kurulmasından sonra bağımsız bir sancak haline getirilen Aksaray, 1924'te bütün sancaklarla
birlikte il yapıldı. Aksaray 1933'te Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında ise yeniden vilayet
olmuş, 3578 Sayılı yasa ile İl statüsüne kavuşmuştur. Aksaray, 1989'da çıkarıl an kanun ile Ağaçören -aynı yasayla
ilçe olmuştur-, Güzelyurt -aynı yasayla ilçe olmuştur-, Sarıyahşi -aynı yasayla ilçe olmuştur- ve Ortaköy ilçeleriyle
bir araya getirilerek merkezi Aksaray kenti olmak üzere il yapılmıştır. 1990'da Eskil ve Gülağaç ilçeleri kurulmuş
ve böylece Aksaray iline bağlı Merkez ilçeyle beraber toplam 7 ilçe oluşmuştur. Aksaray Türkiye'nin 68. İli
olmuştur. Aksaray’ın İl Yapılması kararı ile ilgili olarak TBMM Komisyon Raporlarında: “Niğde iline bağlı
Aksaray ilçesi, 100 000’ne yaklaşan merkez nüfusu ile bölgenin önemli ve etkin bir yerleşim merkezidir...
Aksaray’ın E-5 ulus karayolu üzerinde bulunması bu ilçenin kalkınmasında dinamizm temin etmektedir... ” gibi
gerekçeler öne sürülmektedir. 1989’da TBMM’de yapılan görüşmelerde, Aksaray’ın il yapılma kararı ile ilgili
kanun “3578 Sayılı kanun” olarak kabul edilmiş ve yapılan düzenlemeler TBMM Tutanak Dergisi’nde
yayımlanmıştır. Aksaray’ın il yapılma kararı, Resmi gazetede basılarak yürürlüğe girmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, İl Statüsü, TBMM, 1989, 3578 Sayılı Kanun.

AKSARAY'S PROGRESS OF THE PROVINCIAL STATUS AND
REGULATIONS IN THE TBMM
Abstract
Aksaray is a historical city with 8 districts, including Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy,
Sarıyahşi, Sultanhanı together with the central district in Central Anatolia Region. Throughout history, Aksaray
has lived the dominant periods of Hittites, Persians, Hellenistic Periods, Romans, Byzantines, Seljuks and Ottoman
State. Aksaray joined the Ottoman lands in 1466. A sanjak connected to Karaman State from 1466, an accident
connected to Niğde Sanjag in Konya province, which was established in 1867 instead of Karaman State. Aksaray
is a sanjak connected to Konya until the Republican period.
After the establishment of the Grand National Assembly of Turkey in 1920, Aksaray became an independent
sanjak, and in 1924 the province was built with all sanjaks. Aksaray was connected to Niğde in 1933 as a district.
On June 15, 1989, the province became a province again. Aksaray became the district by the law in 1989, the same
as the district by the law, Güzelyurt became the district by the same law, Sarıyahşi became the district by the law,
and it was brought together with the Ortaköy districts and the province was constructed as Aksaray city. Eskil and
Gülağaç districts were established in 1990 and thus a total of 7 districts were formed along with the central districts
of Aksaray. Aksaray has become Turkey's 68th province. Regarding Aksaray's Decision on the Provincial
Constitution, in the reports of the Grand National Assembly of the Commission: "Aksaray district of Niğde
province is an important and effective settlement center of the region with an approaching central population of
100 000 ... Aksaray is located on the E-5 nation highway. It provides dynamism in its development ... ". In the
negotiations held in the Grand National Assembly of Turkey in 1989, the law on the decision of Aksaray to be
executed was accepted as "Law No. 3578" and the regulations were published in the Turkish Grand National
Assembly. Aksaray 's decision to make the province, the official gazete entered into force by printing.
Key words: Aksaray, Statute of the State, TBMM, 1989, Law No. 3578.
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA AKSARAY’DA NÜFUS MÜBADELESİNİN
UYGULANIŞI
Murat YILDIZ 67
Osman OKUMUŞ 68
Özet
Kurtuluş savaşı sonrasında, Türk ve Yunan Hükumetleri arasında sorun haline gelen ve Lozan’da üzerinde
durulan önemli konulardan biri olan Türk ve Yunan topraklarında yerleşik azınlıkların durumu, 30 Ocak 1923
tarihinde “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” adlı anlaşmanın imzalanması
ile çözüme kavuşmuştur. Aslında sorun; devletler açısından çözümlenmiş gibi görülse de uygulamada iskâna tabi
tutulan insanlar açısından pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.
19. Yüzyılın başlarında; Balkanlarda, yükselişe geçen milliyetçilik akımı ile birlikte ortaya çıkan ulus devlet
anlayışı neticesinde, bu topraklardaki Müslüman nüfusun baskı ve zulümlerle göçe zorlandığı görülmüştür. Ayrıca;
Osmanlı döneminde, Türk topraklarında yaşayan azınlıkların da sömürgeci devletler tarafından iç işlerine
müdahale nedeni olarak kullanılmıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçmiş yıllardaki bu tecrübelerine
dayanarak mübadelenin zaruri olduğuna kanaat getirmiştir. Her ne kadar mübadiller, bu duruma pek sıcak bakmasa
da neticede iki devletin almış olduğu bu karara bağlı kalmış ve mübadele süreci başlamıştır.
Bu çalışmanın amacı; cumhuriyetin ilk yıllarında Aksaray ili genelinde yapılan nüfus mübadelesini arşiv
kaynakları ışığında ele alarak, mübadele sırasında ve sonrasında yaşanan sürecin toplumsal boyutunu ele almaktır.
Bu amaçla; mübadele nedenleri ve gelişimi hakkında bilgiler verdikten sonra mübadele sürecinde yaşanan
zorluklar, Aksaray’a gelen ve Aksaray’dan giden mübadillerin yaşadıkları sorunlar, mübadillerin yeni yerlerine
uyum süreçleri ve yerli halkın muhacirlere olan bakış açıları gibi konular ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nüfus Mübadelesi, Aksaray, Muhacir, Gelveri.

POPULATION EXCHANGE AND SOCIAL REFLECTIONS IN AKSARAY IN THE FIRST
YEARS OF REPUBLIC OF TURKEY
Abstract
After the war of Turkish Independence, The situation of minorities settled in the Turkish and Greek lands
was one of the important issues in Lausanne and became a problem between the Turkish and Greek governments.
This important issue was solved with signing the convention of The Exchange of Greek and Turkish Populations
on 30 January 1923 at Lausanne. In fact, the issue seemed to be resolved in terms of states, but brought many
problems in terms of people who were subjected to resettlement in practice.
In the early 19th century; in the Balkans, as a result of the understanding of the nation state that emerged with
the rising nationalist movement, it was seen that the Muslim population in these lands has been forced out of their
lands by the oppression and persecution. Also; in the Ottoman period, the minorities living on the Turkish soil
were also used by the colonial states as the reason for their intervention in Ottoman internal affairs. The newly
founded Republic of Turkey, based on these experiences in the past years, decided that it was necessary to change
minority populations. Although the minorities did not look very warm to this situation, two states had received
this decision, and the process of exchange began.
The purpose of this study is to address the social dimension of the process that took place during and after
the population exchange by considering the population exchange made in Aksaray province in the first years of
the republic in the light of Ottoman archive resources. For this purpose; after given the information about the
population exchange, and these are the topics discussed; the difficulties experienced during process of exchange,
the living difficulties of emigrants who came to Aksaray and moved from Aksaray, the adaptation process of
emigrants to new places and the viewpoint of local people to emigrants.
Keywords: Population exchange, Aksaray, Emigrant, Gelveri.
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ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞİN AKSARAY’DAKİ SİVİL TOPLUM
ANLAYIŞINA YANSIMALARI (1946-1960)
Murat YILDIZ69
Osman OKUMUŞ70
Özet
Demokrasi kültürü; Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ile başlamış olsa da, “Milli Egemenlik”
anlayışıyla kurulan Türkiye Cumhuriyetinde siyasal kültür; tarihi süreç içerisinde evirilerek, olgunlaşma
sürecine girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, nüfusun kırsal kesimlerde yoğunlaşması, okuma yazma
oranının ve eğitim düzeyinin düşük olması, tek partili rejimin olması gibi sebeplerden dolayı demokrasi
kültürün uzun yıllar boyunca sadece oy vermekten ibaret olduğu görülmektedir. Sivil toplum
kuruluşlarının kurulması ise zamanla yaygın hale gelmiştir.
Çok partili hayata geçiş; kuşkusuz sadece partilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının da
çeşitlenmesini sağlayarak, siyasal kültürün yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sunmuştur. Bununa
birlikte, oluşan siyasal rekabetin topluma ve toplum kuruluşlarına yansıdığı, hepsi olmasa da bazı vakıf
ve derneklerin zamanla siyasallaştığı görülmektedir. Bu siyasallaşma; toplumda fikir çeşitliğini
artırarak, demokrasiye katkı sunma şeklinde olabildiği gibi toplumsal kutuplaşmanın da zeminini
hazırlamıştır.
Bu çalışmanın amacı, çok partili hayata geçişin, Aksaray’da gerçekleşen yerel ve genel
seçimlere nasıl yansıdığını ve bu süreçte var olan ve yeni kurulan vakıf, dernek gibi sivil toplum
kuruluşlarının siyasal kültüre olan katkılarını araştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Sivil Toplum, Siyasal Tercihler.
REFLECTIONS OF THE TRANSITION TO MULTI-PARTY LIFE TO
UNDERSTANDING OF CIVIL SOCIETY IN AKSARAY (1946-1960)
Abstract
The culture of democracy; Although it started in the last periods of the Ottoman State, the
political culture in the Republic of Turkey which was established with the understanding of "National
Sovereignty" has evolved in the historical process and entered the process of maturation. In the first
years of the Republic, due to reasons such as the concentration of the population in the rural areas, the
low literacy rate and the low level of education, and the fact that it is a one-party regime, The culture of
democracy has seemed to be nothing but voting for many years. The establishment of non-government
organizations has become widespread over time.
Transition to Multi-party Life has contributed to the widespread and development of political
cultures by ensuring diversification of civil society organizations and parties. Therefore, it is seen that
the political competition that formed had reflected in the society and community organizations and
some, if not all, of the foundations and associations, have been politicized over time. This politicization
has increased the diversity of ideas in the society and provided a contribution to democracy, but also
prepared the ground for social polarization.
The aim of this study is to investigate how the transition to multi-party life has reflected in the
local and general elections in Aksaray and during this process the political-cultural contributions of
existing and newly established foundations and associations.
Keywords: Aksaray, Civil Society, Political Preferences.
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YAZITLAR VE ASUR KAYNAKLARINA GÖRE AKSARAY’DA EGEMEN OLAN
TABAL KRALLIKLARINDAN ŠİNUHTU KRALLIĞI VE KRAL KİAKKİ
Mustafa ARSLAN71
Esra BULUT72
Özet
Genelde Eskiçağ dünyasında çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan il ve yakın çevresi, özelde
bu medeniyetlerin her birinin bir öncekinin üzerine kattığı bilgi birikimi ile kültürel, sosyo-ekonomik
gibi alanlarda kayda değer bir gelişim göstermiştir.
Aksaray ili tarihin hemen her döneminde oldukça önemli bir yapıya sahip olmuştur. İlin bu
kadar önemli olmasını sağlayan sebepler arasında hiç kuşkusuz kentin bulunduğu coğrafi konum
gelmektedir.
Demir Çağı’nda bölge Tabal siyasi organizasyonun egemenliği altında bulunmuştur. Nitekim
adı geçen siyasi yapı 24 krallıktan meydana gelen bir konferasyon biçiminde örgütlenmiştir. Šinuhtu
Krallığı da bu konferasyon içinde yer alan ve oldukça önemli konuma sahip bir krallıktır. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde kentin bu krallığın kültürel özelliklerini taşımış olması yadsınamaz bir gerçektir.
Tabal konfederatif sisteminin en batısında yer alan bu krallığın önemli yöneticilerinden biri
Kiakki’dir. Hakkında nispeten daha çok bilgiye sahip olduğumuz bu kralın adına Aksaray Steli ve
Topada Yazıtı’nda rastlanmaktadır. Nevşehir’de bulunan Topada Yazıtı’nda kral Wasusarma kendine
dost ve müttefik olan krallar arasında Kiakki’nin de adını zikretmektedir.
Bu çalışmada Asur kaynaklarının verdiği bilgiler ve Geç Hitit Dönemi’ne tarihlendirilen
yazıtlara göre bölgede etkin güç olan Šinuhtu Krallığı ve yöneticisi Kiakki’nin siyasi faaliyetleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Demir Çağı, Tabal, Šinuhtu Krallığı, Kiakki.
Shinukhtu Kingdom and King Kiakki in the Light of Inscriptions and Assyrian Sources
Abstract
The city and its surroundings which have hosted many civilisations during the Ancient Age made
significant progress in cultural and socio-economic fields by adding knowledge of each cultures.
Aksaray Province has had an important structure in all ages. The reasons of her importance in the
history is surely due to the geographical location of the city.
During the Iron Age, the region was under the hegemony of Tabal political organisation. Thus,
the political structure was organised as a confederation formed by 24 kingdoms. Shinukhtu Kingdom
was a very important kingdom of this confederation. When considered from this point of view it is a
fact that the city has carried the cultural features of this kingdom.
Kiakki was one of the important rulers of the kingdom situated in the western most of the Tabal
confederation system. The name of this king whom we had more information was seen on Topada
Inscription and Aksaray Stele. King Wasusarma mentioned Kiakki as one of the friendly and allied kings
on Topada Inscription in Nevsehir.
This paper studies the political activities of Shinukhtu Kingdom and the King Kiakki in the light
of Assyrian sources and Late Hittite Period inscriptions.
Keywords: Iron Age, Tabal, Shinukhtu Kingdom, Kiakki.
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KONYA VE AKSARAY’A DAİR 1931 TARİHLİ BİR CHF TEFTİŞ HEYETİ
RAPORU
Mustafa ARIKAN73
Özet
Atatürk yanında bazı bakan ve uzmanlarla birlikte Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatıldığı 17
Kasım 1930 tarihinde başlayan ve 3 Mart 1931 tarihinde sona eren iki devreli uzun bir yurt gezisi
yapmıştır. Dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarının sebebini oluşturduğu bu gezi sırasında; halkın
Cumhuriyet Halk Fırkasından uzaklaşma ve muhalif fırkaya meyletme sebeplerini anlamak, 1929 dünya
ekonomik bunalımının tesirlerini yerinde görmek ve alınması gereken tedbirlerin neler olacağı tespit
edilmek istenmiştir.
CHF tarafından görevlendirilmiş milletvekillerinden oluşan heyetler, görev bölgelerinde parti
teşkilatlarını teftiş, yeniden düzenleme ve genişletme faaliyetlerine esas olmak üzere çalışmalar
yapmışlar ve tespitlerini rapor olarak partiye ve bizzat Başbakan İsmet İnönü’ye sunmuşlardır. Bu
raporlardan birisi Konya ve Aksaray illeri için görevlendirilen Aksaray milletvekili Musa Kazım Gürel,
Konya milletvekili Ahmet Kemal Zaim Sunel ve Gümüşhane milletvekili Hasan Fehmi Ataç tarafından
hazırlanmıştır. Sunuş yazısı ile birlikte 20 sayfalık bu raporda meselelerin ne olduğu, sebepler ve çözüm
yolları anlatılmaktadır.
Raporda sebepleri tespit bakımından önce fırka teşkilatlarının, daha sonra Türk Ocağı, Muallimler
Birliği gibi milli kuruluşların ve devlet hizmetindeki diğer memurların durumu ele alınmaktadır. Temel
şikâyet konuları memurların genel vaziyet ve faaliyeti; vergilerin ağırlığı, tarh ve tevzi usullerinin
bozukluğu; faiz; halka devlet tarafından satışı yapılan gayrimenkuller; fırka kongrelerinde dile getirilen
isteklerin bir karşılık bulmaması olarak tespit edilmektedir. Raporun büyük kısmını oluşturan bu
tespitlerden sonra, alınması gereken tedbirler de raporun sonuna eklenmiştir. Bunlar İdari, Harsi
(Kültürel), İktisadi ve Fırka Teşkilatına Dair Tedbirler başlıkları altında toplanmıştır. İdari tedbirler
konusunda üzerinde durulan husus, devleti temsil konumunda olan memurlar ile ilgili yapılacak
düzenlemeler ve alınması gereken tedbirlerdir. Harsi tedbirler arasında özellikle ilköğretim, din eğitim
ve öğretimi, sanat okulları, Türk Ocağı ve faaliyetleri, spor teşkilatları ele alınmıştır. İktisadi tedbirlere
raporun ilk kısmında meseleler tespit edilirken temas edilmiş, son olarak fırka teşkilatına dair alınacak
tedbir ve düzenlememeler anlatılmıştır.
Konya ve Aksaray illerine dair yapılan tespit ve çözüm tavsiyelerinin, gezinin son durağı olan
Konya’da Recep Peker başkanlığında hazırlanan genel raporda ele alınan hususlar ile
benzeştiği/örtüştüğü görülmektedir. 1931 yılı ve hemen sonrası yıllar, bu gezi sırasında ve hazırlanan
raporlarda tespit edilen meselelerin halli için, bir tedbirler ve yeniden yapılanma sürecini ortaya
çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Konya, Cumhuriyet Halk Fırkası, CHF Konya/Aksaray Teftiş Raporu,
Aksaray Milletvekili Musa Kazım Gürel
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THE RPP (CHF) INSPECTION REPORT OF THE YEAR 1931 ABOUT KONYA AND
AKSARAY
Abstract
In accompany with Atatürk and some ministers and experts, he conducted a nation-wide tour of
two stages between November 17, 1930, the date when Free Republican Party was closed, and March
3, 1931. During this tour which was conducted in relation with the political, social and financial
conditions of the period, it was aimed to determine the reasons why public was alienated from
Republican Public Party (CHF) and gravitated toward the opponent party, see the effects of the worldwide economic crisis of 1929 and the precautions to be taken.
The committees consisting of congressmen appointed by CHF worked through on the activities for
inspecting, re-organizing and enlarging the party organizations in their site activation and submitted
their findings to the party and especially İsmet İnönü the Prime Minister in the form of reports. One of
those reports was prepared by Musa Kazım Gürel the Congressman of Aksaray, Ahmet Kemal Zaim
Sunel the Konya Congressman and Hasan Fehmi Ataç the Congressman of Gümüşhane who were
assigned in relation to the regions of Konya and Aksaray. In the report of 20 pages including the white
paper, the reasons and reasons and solutions of the problems were discussed.
In the report, the status of od the party organizations,national institutions such as Türk Ocağı
(Turkish Association) and Muallimler Birliği (Teachers’ Association) and other civil servants who serve
for the republic were discussed. The basic issues of complaint were determined as the general status and
activities of the civil servants, the burden of taxes and the disorders of collecting and distributing the
taxes, interest, the real estate sold to public by the government and the failures in answering the requests
presented during the congress of the party. After those determinations which constitute the majority of
the report, the precautions to be taken were attached to the end of the report. The subtitles were
Managerial, Harsi (Cultural), Financial and Precautions Related to the Party Organizations. The issues
related to the managerial precautions were the organizations related to the civil servants who represent
the government and precautions to be taken. Related to the cultural precautions, the primary education,
religious education, art schools, Turkish Association and its activities and sports organizations were also
discussed. As for financial precautions, it was mentioned in the first chapter of the report and the
precautions and regulations to be taken as the final conclusion were also discussed.
It may be seen that the determinations and solutions related to the provinces of Konya and Aksaray
resemble/overlap with the issues mentioned in the general report by Recep Peker prepared in Konya as
the final stage of the travel. 1931 and the following years reveal a process of precautions and restructuring in order to sort out the problems determined through this excursion and the reports.
Keywords: Aksaray, Konya, Republican Public Party, the CHF Inspection Report for Konya/Aksaray
Teftiş Raporu, Musa Kazım Gürel the Congressman of Aksaray
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IHLARA VADİSİ İÇERİSİNDE 700 YILLIK KİLİSEDE MÜSLÜMAN SARIĞI
Mustafa DOĞAN74
Güven KEMERKAYA75
Özet
11 bin yıllık tarihi geçmişi, zengin kültürel mirası ve muhteşem doğası ile önemli bir medeniyet
merkezi olan Aksaray, Kapadokya'yı oluşturan şehirlerin başında gelmektedir. Muhteşem vadileri,
yeraltı şehirleri, kaya oyma kilise ve mekanlarıyla Kapadokya coğrafyasının temel özelliklerini güçlü
bir şekilde yansıtan Aksaray'da en dikkat çekici yerlerden birisi, hiç şüphesiz ki Ihlara Vadisi'dir.
14 km uzunluğunda, içerisinde yüzlerce freskli kilisenin bulunduğu dünyanın en büyük
kanyonlarından biri olan Ihlara Vadisi, Aksaray İli Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Ihlara Vadisi, Selçukluların Anadolu’ya hâkim olduğu dönemlerde Kapadokya bölgesinde yaşayan
Ortodokslar için güçlü bir inanç merkezi olmuş, Roma döneminde dini baskılara maruz kalan
Hristiyanlar, Ihlara Vadisi’ne sığınarak, vadi içerisinde oluşturdukları yeraltı şehri, kilise ve kaya oyma
mekânlarda inançlarını gizlice yaşamışlardır. 11. yüzyıldan itibaren bölgeye hâkim olan Müslüman
Türkler ise yöre halkının yaşam ve inanç değerlerine hoşgörü ile yaklaşmışlar, Onlara geniş imtiyazlar
tanımışlardır.
Ihlara Vadisi’nde yer alan Kırkdamaltı(Saint Georgios) Kilisesi duvarlarında bu durumu gösteren
tasvir ve anlatımlar bulunmaktadır. Kilisenin zengin duvar resimleri arasında bulunan bir fresk oldukça
dikkat çekicidir. Kilisenin kuzeybatı duvarında yer alan bu tasvirde, Müslüman sarığı ve kaftanı
giyinmiş bir kişi resmedilmektedir. Çalışmamızda Ihlara Vadisi içerisinde yer alan bu freski inceleyerek
yaşadığımız coğrafyanın tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekmeye, bu figürün Türk ve dünya tarihi
açısından ne denli önemli bir belge olduğunu anlatmaya çalıştık.
Ihlara Vadisi, Kapadokya, II. Mesud, Kırkdamaltı kilisesi (St.George Kilisesi), Ortodoks,
Amirarzez Basileios, Tamara,
Abstract
Aksaray, which is an important civilization center with 11 thousand years historical history, rich
cultural heritage and magnificent nature, is one of the cities that make up Cappadocia. One of the most
striking places in Aksaray, which reflects the basic features of Cappadocia geography with its
magnificent valleys, underground cities, rock carved churches and spaces, is undoubtedly the Ihlara
Valley.
Ihlara Valley, which is one of the largest canyons in the world, which is 14 km long and contains
hundreds of frescoed churches, is located within the boundaries of Guzelyurt District of Aksaray. Ihlara
Valley became a strong belief center for the Orthodox people living in the Cappadocia region during the
periods when the Seljuks dominated Anatolia. Christians exposed to religious repression during the
Roman period had secretly lived their beliefs in the underground cities, churches and rock carved places
they built in the valley, taking refuge in the Ihlara Valley. The Muslim Turks who ruled the region from
the 11th century have approached the values of life and belief of the people of the region with tolerance
and they have given them broad privileges.
On the walls of the church of Kırkdamaltı (Saint Georgios) in the Ihlara Valley there are depictions
and narratives that show this situation. A fresco among the rich wall paintings of the church is quite
striking. In this depiction, located on the northwestern wall of the church, a person dressed in Muslim
wig and caftan is depicted. We tried to explain the historical and cultural depth of the geography we live
in by studying this fresco in the Ihlara Valley and explain how important this document is in terms of
Turkish and world history.
Keywords: Ihlara Valley, Cappadocia, II. Mesud, St.George Church, Orthodox, Amirarzez Basileios,
Tamara.
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FARUK NÂFİZ’İN TARİHÎ ŞİİRİNDE SARUHAN
Mustafa Oral76

Özet
Faruk Nâfiz Çamlıbel Türk Edebiyat tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir. O, Beş Hececiler’den
olup şiir dilinde yeni bir üslup açmış ve kendinden sonraki şairlere örnek olmuştur. Şair, halkın
yaşantısından ilham alarak oluşturduğu konuları yine halkın söyleyiş biçimi ile nazıma aktarmıştır.
Şair meşhur şiiri Han Duvarları’nı Kayseri’de öğretmenlik yaptığı esnada kaleme almıştır. Şiirde
anlatılan han Saruhan’dır. Hemen hemen herkesin bu şiiri bilmesine rağmen şiirde bahsedilen hanı çok
az kişinin bildiği gerçektir. Bu gerçekten yola çıkılarak burada şiir tarihi doku içerisinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Faruk Nâfiz Çamlıbel, Han Duvarları, Saruhan
Abstract
Faruk Nafiz Çamlıbel is one of the important figures of Turkish Literature history. He is from the
Five Syllables and has opened a new style in the language of poetry and has become an example to the
poets following him. The poet conveys the subjects he creates with the inspiration of the people with
the way the people have spoken. The poet has received the famous poetry Han Walls at the time he was
teaching in Kayseri. The inn described in the poem is Saruhan. Although almost everyone does not know
this poem, the inn mentioned in the poem is the truth that very few people know. This is really going to
be handled here and the poetry will be handled in the historical texture.
Keywords: Faruk Nâfiz Çamlıbel, Han Duvarları, Saruhan
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KENT MERKEZLERİNİN YENİLENME SÜREÇLERİ VE AKSARAY KENT
MERKEZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Münevver Özge BALTA77
Özet
Anadolu kentlerini temsil etme özelliğine sahip, orta ölçekli kent olan Aksaray kenti gelişmekte
olan hızla büyüyen kent yapısı ile kentleşme açısından oldukça dinamik bir eğilim göstermektedir. Hızlı
bir kentsel değişim sürecini yaşamakta olan bir kent olan Aksaray’da; kent merkezinin eski ve yıpranmış
yapılardan oluşması, merkezin çöküntü alanı haline gelmesi, çoğunlukla düşük gelir gruplarının yaşadığı
sağlıksız yaşam çevresine sahip olması ile kentsel yenilemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda,
çalışmada kent merkezlerinin yenilenme süreçleri ele alınarak Aksaray kent merkezinde bulunan
eskiyen kent kısımları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent merkezi, Kentsel yenileme, Aksaray
URBAN RENEWAL PROCESS OF CORE CITY AREA AND AN ASSESSMENT OF
AKSARAY
Abstract
Urbanization process of Aksaray as a medium-sized city with the characteristic of Anatolian cities
is quite dynamic with rapid urbanization trends. Urban renewal is needed in the urban core of Aksaray
because of the slum area with old buildings and unhealthy built environment for low income groups. In
this context, by considering the urban renewal process of urban core, an assessment will be made on the
old parts of the city center of Aksaray.
Keywords: Urban core, Urban renewal, Aksaray
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AKSARAY KENTİNİN MEKANSAL GELİŞİM SÜRECİ VE PLANLAMA
DENEYİMLERİ
Münevver Özge BALTA78
Özet
1950’li yıllarda kentlerde yaşanan hızlı gelişim süreci, konumsal özellikleri bakımından önemli bir
kavşak noktasında yer alan Aksaray kentinin demografik ve ekonomik açıdan gelişmesini beraberinde
getirmiştir. Düzenli bir kentsel gelişim için kentin imar planlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu bildiri
ile Aksaray’ın mekansal gelişimine yön veren önemli planların geçmişten günümüze dek tarihsel bir
süreçte irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, Aksaray kentinin mekânsal gelişim ve değişim
sürecine ilişkin tarihsel–yazılı kaynaklar ile hâlihazır haritalar, imar planları ve bu planlara ilişkin
açıklama raporlarından oluşan görsel materyallerin karşılaştırmalı irdelenmesine ve planlama sürecini
biçimlendiren içsel ve dışsal unsurların değerlendirilmesine dayanan bir yöntem izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent planlama, kentsel gelişim, Aksaray
SPATIAL DEVELOPMENT PROCESS OF AKSARAY AND PLANNING EXPERIENCE
Abstract
The rapid development has been occurred in the urban areas in the years of 1950. The city of
Aksaray is located at an important crossroads, in terms of spatial properties. It has brought the
development of demographically and also economically. The city's urban planning has been initiated for
an orderly, planned urban development. In this paper, it is aimed to examine which important plans
effect on the spatial development process of Aksaray up to now, in chronological order. In this paper, a
method based on an evaluation of internal and external factors that shape the comparative examined the
planning process was followed and also considering the the urban development plan and related reports,
topographic maps, historical-literary sources related to the spatial development and change processes in
Aksaray.
Keywords: Urban planning, Urban development, Aksaray
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1860 SENESİNDE AKSARAY’DA, ACEM KÖYÜ’NDE ÖLÜMLE SONUÇLANAN
BİR KAVGANIN HİKÂYESİ VE HUKUKÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Necmettin AYGÜN79
Özet
Bu bildiride 1860’da Anadolu’nun orta yerinde, Aksaray’da yaşanan bir kavga ve akabinde ortaya
çıkan ölüm olayı ekseninde şer’î mahkemeye akseden bir vak’a üzerinden Osmanlı Devleti’nde
mahkemenin ve hukukun işleyişi, mağdurun hak arama yolları gibi hususların işleyişi canlandırılmaya
çalışılmıştır. Olayda adı geçen tarafların nüfus bilgileri ise Aksaray Nüfus Defterleri’nden tespit edilerek
taraflar hakkında daha başka bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur. İlgili olayın yargılama ve hüküm
aşamasında, 9 Ağustos 1858’de yayımlanan modern ceza kanununun birebir uygulanmış olması
dikkatleri celb etmektedir. Yerel mahkeme, yani Niğde mahkemesi her ne kadar Halil’in kasten
öldürüldüğü yönünde hüküm vermiş ise de, İstanbul yani Meclis-i Vâlâ, kasten değil “istemeyerek
öldürme” yönünde karar vermiştir. Bu durum, yani mağdurdan ziyade suçlunun kısmen de olsa
korunması veya cezanın hafifletilmeye çalışılması 1810 Fransa ceza kanunundan etkilenerek
oluşturulmuş olan 1858 tarihli Osmanlı ceza kanununun bir özelliğidir. Tanzimat Fermanı (1839) ile
açıkça yazıya dökülen ve bütün tebaaya hasredilen “emniyet-i can ve mahfûziyyet-i ırz u nâmus u mâl”
anlayışının, yani can ve namusundan emin olan (endişe duymayan) bir (devlet) millet oluşturma
düşüncesinin kısa sürede Osmanlı taşrasında, bu öldürme olayı üzerinden, tavizsiz şekilde uygulanmış
olması, Osmanlı toplumunun kişisel hak ve hukuka olan tarihsel intibakını göstermesinin yanı sıra
toplumun modernleşme hareketlerine olan arzusunu-yönelimini-katılımını da göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Aksaray Kazası, Acem Köyü, Osmanlı Hukuku
Story of a Fatal Fight in Acem Village, Aksaray in 1860 and Its Legal Evaluation
Abstract
In this paper, process of matters like functioning of the court and law, legal remedies for victims in
Ottoman Empire was pictured through an incident that was brought to the spiritual court after a fight
that resulted in fatality in Aksaray, in the middle of Anatolia, in 1860. It was possible to reach further
information about the sides that got involved by locating their registry information in Aksaray Civil
Registry. The fact that the modern penal law, published on 9th August 1858, was strictly applied in the
trial and verdict phase of the incident draws attention. Although the district court, which was Niğde
Court, brought a verdict of Halil’s murder in the first degree, İstanbul, that is Meclis-i Vâlâ, delivered a
verdict of manslaughter. This case of partly favouring the criminal instead of the victim or trying to
mitigate the penalty is a characteristic of the Ottoman penal code of 1858 which was drafted taking
inspiration from French penal code of 1810. The concept of “emniyet-i can ve mahfûziyyet-i ırz u nâmus
u mâl”, which means creating a nation (state) that is sure of its safety and pudicity, had been openly put
down on the Rescript of Gülhane (1839) and assigned to all people. The fact that it was applied
uncompromisingly in this murder case in Ottoman suburbs shortly after its release shows the eagerness,
inclination, participation of the Ottoman society towards the modernisation movement as well as their
adaptation to personal rights and law.
Keywords: Ottoman Empire, District of Aksaray, Acem Village, Ottoman Law
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GELVERİ ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE "ÇAMURDA KADIN ELİ" PROJESİ
Nilüfer Nazende ÖZKANLI80
Özet
Yurdumuzun en önemli doğal ve tarihi güzelliklerini barındıran Aksaray, tarihi İpek yolunun
geçtiği önemli merkezlerden biridir. M.Ö. 7000-60000 yıllarında Neoloitik dönemde Anadolu
uygarlığının ilk izlerini gördüğümüz Konya yakınlarındaki Çatalhöyük’te Hasandağ'nın lav püskürttüğü
mağara resmine rastlanılmış, olmasından hareketle Aksaray'ın bir yerleşim merkezi olarak o dönemlerde
Hasandağ eteğinde kurulduğu düşünülmektedir. İlk bilinen yerleşim merkezi olarak da M.Ö. 3000-2000
yıllarında Hatti Kavmi yaşamıştır. Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay
kazılabilme özelliği nedeniyle çok sayıda yeraltı şehri, birimleri yapılmıştır. Bundan dolayı 7.yy.
sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul'a yaptıkları seferler nedeniyle
bölgeye sığınan Hristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara, Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri
oluşmuştur. Bölge, yeraltı şehirleri, kaya kiliseleri ve peri bacalarının oluşturduğu vadilerle adeta bir
açık hava müzesi olup çok değerli bir kültür hazinesine sahiptir.
Güzelyurt yaşamı hakkında ilk kesin bulgular Hristiyanlıkla beraber başlar. Ancak yörede bulunan
obsidyen ve çanak çömlek parçaları bize bu yörede yaşamın Paleolitik çağda var olduğunu kanıtlar. Şu
andaki ilçe önemli bir neolitik yerleşim merkezi üzerine kurulmuştur.
Tarih boyunca bir çok uygarlığın malzemesi olan toprak su ve ateş insanlık tarihi boyunca en
önemli dönemlere tanıklık etmiş ve yaratıcılıkla bir araya gelerek seramiği oluşturmuştur.
Güzelyurt seramik tarihi açısından da önemli bir merkezdir. Seramik tarih açısından bakıldığında
bu ilçenin çömleği Gelveri çömleği olarak anılmaktadır. Gelveri çömleği 2007 yılına kadar bilinmezken
2007 yılında Aksaray Müze Müdürlüğü adına Prof. Dr. Sevil Gülçur tarafından başlatılan kazılar sonucu
gün yüzüne çıkarılmıştır. sonraki süreçte Gelveri seramiğinin seramik tarihi açısından öneminin
vurgulanması ve seramik sanatının canlandırılması amacıyla Güzelyurt Kaymakamlığı ve Aksaray İş
Kadınları Derneğinin ortaklığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının sosyal destek projesi kapsamında
Güzelyurt ilçesine kadınlarımızın çalışabileceği bir seramik atölyesi kurulmuştur.
Bu çalışmada yöntem olarak, ilgili makale ve yayın taramaların yanı sıra Aksaray Müzesinde
bulunan seramik formlar incelenmiştir. Ayrıca araştırmaya konu olan projenin çıktıları
değerlenedirilmiştir. Hedefi ise Seramik tarihi açısından ve günümüzde Aksaray ve Güzelyurt'un
öneminin vurgulanması.
Anahtar Kelimeler: Güzelyurt, seramik,çömlek, antik dönem seramikler, pişmiş kil
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GELVERI POTTERY AND PROJECT NAMED “WOMAN’S HAND IN MUD”
Abstract
Aksaray, which is one of the most important natural and historical beauties of our country, is one
of the centers where historical Silk Road is passing. Between the years of B.C.7000-60000, at
Catalhoyuk, being located near Konya, where we saw the first traces of Anatolian civilization in
Neoloithic period, the cave painting illustrating Hasan Mountain as it was spreading lava was seen and
thus it is believed that Aksaray was established at the foothills of Hasan Mountain as a settlement center
at those times. Hatti Tribe, which survived between the years of B.C.3000 -2000, is known as the first
settlement center. Since it was very easy to excavate tuff layers forming as a result of squeezing of
volcanic ashes, many underground city units were established. As a result of this situation, due to the
voyages of Muslim Arabs that were realized from over Anatolia to Istanbul starting from the end of 7th
new century, the number of Christians taking shelter in the region increased a lot and settlement places
such as Gelveri and Goreme were established. The region is an open air museum with the valleys
comprising of underground cities, rock churches, and fairy chimneys and it bears a very precious cultural
treasure.
First definite findings about the living at Guzelyurt begins with Christianity. However, the obsidian
and pottery pieces found in the region prove to us that life in this region began in Paleolithic age. The
district which currently exists has been established on an important neolithic settlement center.
Soil, water, and fire which have been the materials of many civilizations through the history have
witnessed the most important periods in the history of humanity and with the addition of creativity, they
have formed ceramics
Guzelyurt is an important center with regards to the history of ceramics. When it is reviewed
through the history of ceramics, it is referred to as Gelveri pot. Although Gelveri pots were not known
till the year of 2007, in 2007 as a result of excavation works which were started by Prof.Dr.Sevil Gulcur
on behalf of Aksaray Museum Directorate, Dr. Gelveri pottery were brought to light.
Thus, with the aim to emphasize the importance of Gelveri ceramics in the history of ceramics and
to revive the ceramic art, a ceramics workshop is established in the district of Guzelyurt, where women
could work, with the partnership of Guzelyurt Governorship and Aksaray Businesswomen Association
as within the scope of social support project of Ahi Community Development Agency.
As a method in this study, ceramic forms in the Aksaray Museum as well as relevant article and
publication scans were examined. Outputs of the project subject to the investigation were also evaluated.
The aim is to emphasize the importance of Aksaray and Güzelyurt in terms of ceramic history.
Keywords: ceramics, pottery, antique ceramics, baked clay
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PROTOKOL YÖNETİMİ VE AKSARAY İL PROTOKOLÜ
Oktay ALKUŞ81
Özet
Protokol, kamusal yaşamda devlete, kuruma, kişiye hak ettiği, layık olduğu önemi ve değeri
vermektir. Protokol kuralları saygınlığın koruyucusudur. Protokol kurallarına uyulmaması, resmi
ilişkilerde devletin ve kurumun; özel ve sosyal ilişkilerde kişinin saygınlığını azaltır. Saygınlığın
azalması farklılığın, o farklılığın anlamının, öneminin ve değerinin azalması sonucunu doğurur. Kamu
yönetiminde tüm yöneticilerin yönetsel ve sosyal yaşamları büyük ölçüde protokol içinde geçer. Bütün
yöneticiler protokol kurallarını bilmek, uymak ve uygulamakla yetkili, görevli ve sorumludur. Protokol
kurallarının aşındırılmaması gerekir. Kamusal ve toplumsal alanda, yöneticinin uygun giyinmesi, uygun
davranması, uygun konuşması beklenir. Kamusal ve toplumsal yaşamda protokol kurallarına uymak ve
bu kuralları uygulamak, kişinin doğal olmaması ya da kendiliğini yaşamaması anlamına gelmez.
Protokol kuralları kamu yönetiminde hassasiyet ve iyi niyetle uygulanması gereken, resmi olduğu kadar
aynı zamanda sosyo-kültürel değerlerdir. Türkiye’de devlet protokolü mülki protokol hizmetleri ve
İçişleri Bakanlığı’nda İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Protokol müdürlüğü, bazı
kurum ve kuruluşlarda üst yöneticiye bağlı olarak çalışmakta, bazılarında da genel sekreterlik ya da dış
ilişkiler dairesi içinde yer almaktadır. Çalışmada protokol yönetimi hakkında genel bilgiler verilmekte,
Aksaray’daki il protokolünün durumu, zorlukları ve sorunları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Protokol, Protokol Yönetimi, Aksaray'daki Protokol Yönetimi.
PROTOCOL ADMINISTRATION AND AKSARAY PROVINCE PROVISION
Abstract
The protocol is to give the state, the institution deserves the person, the value and the value that it
deserves in public life. The protocol rules are the guardianship of your reputation. Failure to comply
with the protocol rules requires the government and the institution to have formal relations; Reduce
respectability of the person in private and social relations. Decrease in respectability leads to difference,
meaning of difference, consequence of reduction of value and importance. In public administration, the
managerial and social lives of all managers are largely under the protocol. All managers are responsible,
responsible and responsible for knowing, complying and implementing the protocol rules. Protocol rules
should not be eroded. In the public and societal context, the manager is expected to dress appropriately,
act appropriately, and speak appropriately. In public and social life, observing and enforcing protocol
rules does not mean that a person is not natural or does not live spontaneously. Protocol rules are sociocultural values at the same time as they are official, which must be applied in public administration with
sensitivity and goodwill. In Turkey, the state protocol is carried out by the property protocol services
and the General Directorate of Provincial Administration in the Ministry of Interior. In some institutions
and organizations, the protocol directorate works under the supervision of the top manager, and in some
cases the general secretariat or the external relations department is located. General information about
protocol management is given in the study, the situation, difficulties and problems of the provincial
protocol in Aksaray are explained.
Keywords: Protocol, Protocol Management, Protocol Management in Aksaray.

81

Yrd. Doç. Dr.,Aksaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi oktayalkus@aksaray.edu.tr

77

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMLERİNİN GİRİŞ PUANLARINA GÖRE DURUMU
Oktay ALKUŞ82
Özet
Çalışmanın amacı Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’deki İktisat, İşletme,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin giriş puanlarının
son dört yıllık dönemdeki durumunu analiz etmektir. İnceleme konusu olan bu bölümlerin 2014–2017
dönemindeki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi giriş puanları yardımıyla, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’deki bu bölümlerin giriş puanları konusundaki durumu yıllar itibariyle karşılaştırmalı
verilmektedir. Giriş puanları arasında anlamlı farklar olup olmadığı araştırılmaktadır. Giriş puanlarına
göre bölümlerin sıralanma durumu tablolarla açıklanmaktadır. İktisat, İşletme, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, bölümlerinin giriş puanlarının Türkiye’deki genel
ortalamalarla karşılaştırılmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri giriş puanları bazı
yıllarda azalmakta bazı yıllarda artmaktadır. Bölümlerin sıralaması da yıllar itibarıyla birinci öğretim ve
ikinci öğretim olarak değişmektedir. Çalışma, belirtilen bölümlerin giriş taban ve tavan puanlarının
aritmetik ortalamalarının hesaplanıp bu ortalamalardan yararlanarak hem bu bölümlerin hem de iktisadi
ve idari bilimler fakültesinin durumunun sayısal görünümünü sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’deki, İktisat, İşletme, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bölüm, Giriş Puanı.
AKSARAY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE
SCIENCES SITUATION ACCORDING TO INTRODUCTION POINTS
Abstract
The aim of the study is to analyze the status of the entry points of the departments of Economics,
Business Administration, Management Information Systems, Finance, Political Science and Public
Administration in the last four years period in Aksaray University Faculty of Economics and
Administrative Sciences. With respect to these sections, the entry points of the departments of the
Faculty of Economics and Administrative Sciences with the help of the entrance points of the Student
Selection and Placement Center in the period of 2014-2017 are compared with each other over the years.
It is being investigated whether there are any significant differences between entry scores. According to
the entrance scores, the order of the sections is explained by the tables. The entry scores of departments
of Economics, Business Administration, Management Information Systems, Finance, Political Science
and Public Administration are compared with general averages in Turkey. The scores of the departments
of the Faculty of Economics and Administrative Sciences decline in some years and increase in some
years. The order of the chapters also varies from year to year as primary and secondary education. The
study computes the arithmetic mean of the entry base and ceiling scores of the specified sections and
uses these averages to provide a numerical view of both these departments and the state of the faculty
of economics and administrative sciences.
Keywords: Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics, Business Administration,
Management Information Systems, Finance, Political Science and Public Administration, Department,
Entry Score.
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OSMANLI’DA BİR VAKIF MUHASEBESİ KAYDINDAN SOSYAL VE İDARİ
HAYATA DAİR BAZI TESPİTLER
Osman OKUMUŞ83
Murat YILDIZ84
Özet
Toplumda; birlik, beraberlik ve yardımlaşma gibi duyguların İslami hassasiyetler ile yoğrularak
günlük hayata aksettirilmesi, neticesinde ortaya çıkan vakıf müessesesi; Selçuklu döneminde olduğu
gibi Osmanlı Devleti’nde de şehirlerdeki sosyal ve iktisadi hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir.
Vakıflar; toplumsal yapının muhafazasına katkı sağlarken, vakıflarla ilgili kayıtlar ise genelde toplumun
özelde ise bulundukları yerleşim yerinin sosyal, kültürel ve iktisadi yapısı hakkında, günümüz bilim
insanlarına önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kayıtlardan hareketle; vakfın hangi amaçlarla kurulduğu,
gelirini nasıl sağladığı, hangi harcamaları yaptığı, vakfa ait yapıların neler olduğu (cami, mescit,
medrese, külliye, han hamam, dükkân ve benzeri yapılar), vakıfta kimlerin çalıştığı gibi bilgilere
ulaşılmaktadır. Bu yönüyle, vakıfların kayıt altına aldığı bu vesikalar; birinci dereceden önem arz eden
kaynaklar arasında yer almaktadır.
Vakıfla ilgili kayıtlardan önemli bir bölümünü muhasebe kayıtları oluşturmaktadır. Birçoğu
devletin ileri gelenleri tarafından yaptırılmış olan vakıf eserlerin, kimseye yük olmadan devamlılığının
sağlanması, yine; vakfedilen arazi, dükkân han, hamam gibi gayrimenkullerden elde edilen kira ve
benzeri gelirler aracılığı ile temin edilmiştir. Dolayısıyla da vakıf gelirlerinin amacına uygun harcanıp
harcanmadığını denetlemek ve devamlılığını sağlamak adına denetimler gerçekleştirilmiş ve bu
denetimlere ilişkin de vakıf muhasebe kayıtları tutulmuştur. Bu kayıtlardan önemli bir bölümünü; camii
vakıflarının muhasebe kayıtları oluşturmaktadır. Cami vakıflarının muhasebesinin incelenmesi; şehrin
ve bölgenin idari yapısı, gelir kaynakları, önemli hayırseverler gibi pek çok önemli bilginin ortaya
çıkmasına vesile olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise 19. yüzyılda Aksaray’da bir camii vakfı muhasebe
evrakından hareketle Aksaray ilinin sosyo-kültürel ve idari yapıları hakkında tespitler yapmaktır.
Sonuç olarak; incelenen belgeden, Sultan Alâeddin Keykubat’ın zevcesi ve II. Gıyaseddin
Keyhüsrev’in annesi Mahperi Hatun’un (Huvand/Hande/Hunad/Hovende Hatun) Aksaray çarşı
yakınlarında kendi ismiyle bilinen ve masraflarının vakıf yoluyla karşılandığı bir mescidinin bulunduğu,
Aksaray kazasının Rumî 1256-1261 (miladi 1840-1845) yılları arasında idari olarak; Konya eyaletinin
Nevşehir sancağına bağlı olduğu, mescidin tarım ürünleri ve devlete ait arsaların kiralama gelirlerinden
486,5 guruş geliri; görevlilerin maaşları, mescidin masrafları ve muhasebe giderlerinden 486,75 guruş
gideri olduğu, kavramsal olarak ifade edildiği gibi mescidin devamlılığının sağlanması adına, düzenli
gelirlerinin olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Cami Vakıfları, Mahperi Hatun Mescidi.
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SOME FINDINGS OF SOCIAL AND ADMINISTRATIVE LIFE FROM
ACCOUNTING RECORD OF A WAQF IN OTTOMAN EMPIRE
Abstract
In society; emotions such as unity, connection, and solidarity have been kneaded with the Islamic
sensitivities is reflected in the daily life. And as a result of this waqfes have been established. As in the
Seljuk period, the Ottoman Empire became an indispensable element of social and economic life in the
cities. Waqfes provide a contribution of conservation of social structure. The records of waqfes provide
important information to today's scientists about the social, cultural and economic structure of the
settlement where they have been in the society. These records give information about the purpose of
establishing waqfes, the source of income, types of expenditures, employees at waqfes, types of
structures of waqfes (mosque, masjid, madrasah, social-ottoman complex, inn, Turkish bath, shop etc.)
In this respect, the documents recorded by waqfes are among primary sources.
An important part of the records related to waqfes is accounting records. Many of foundations,
established by leaders of the state, have had lands, shops, inns and Turkish Baths which have produced
rents and similar incomes. For this way, the financial continuity of the foundations has been provided
without in need of assistance. Therefore, audits have been carried out to ensure the incomes of waqfes
had been spent in accordance with its purpose. The accounting records of audits have been kept and
most of these are about the Mosque Foundations. The important information is revealed about the
administrative structure of the city and the region, sources of incomes and important philanthropists etc.
by examining the accounting records of Mosque foundations. The aim of the study is to make
determinations about the socio-cultural and administrative structures of the Aksaray province in the 19th
century by using a mosque foundation accounting document in Aksaray.
As a result, this document shows that; Huvand/Hande/Hunad/Hovende Hatun who is the wife of
Sultan Alâeddin Keykubat and mother of 2. Gıyaseddin Keyhüsrev has built the mosque in Aksaray is
a town of Nevşehir which is sanjak of Konya state in Rumi1256-1261 (1840-1845 AD) and known as
with her name, near Aksaray Bazaar The expenditures of the mosque have been met by agricultural
products and rents from state-owned lands. Mosque had the income of 486,5 Kuruş consisting of rents
of state-owned lands and agricultural products and also mosque had the expenditure of 486,75 Kuruş
consisting of employee salaries, accounting cost, and other costs. As stated conceptually, in order to
ensure the continuity of mosques the waqfes have been established to provide regular income to the
mosques.
Key Words: Aksaray, Mosque Waqfes, Mahperi Hatun Mosque.
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AKSARAY ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE IV. MURAD DÖNEMİNDE TİCARİ
MESELELER
Osman OKUMUŞ85
Murat YILDIZ86

Özet
Osmanlı Devleti’nde mahkemede görülen davanın ve yapılan işlemlerin kaydedildiği
defterlere Şer’iye Sicili denmektedir. Çeşitli anlaşmazlıklar, suçlar, miras işlemleri gibi
toplumsal yapının her alanını ilgilendiren meseleler hakkında dönemin iç hukuk yapısını
gösteren kararlar bu defterlerde toplanmaktadır. Dolayısıyla, bu defterlerden dönemin sosyal
yapısı hakkında pek çok bilgi etmek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın amacı;
Şer’iye sicilindeki kayıtlardan hareketle IV. Murad döneminde Aksaray’da ne tür ticari
meseleler yaşandığını tespit etmektir. Sonuç olarak; vakıf işleri, vergi meseleleri, timar
tevcihleri, satış işlemleri, miras meseleleri, alacak-verecek işlemleri ve arazi meseleleri
hakkında pek çok hüküm tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaray Şer’iye Sicili, Ticari Meseleler.

COMMERCIAL ISSUES ACCORDING TO AKSARAY ŞER’İYE SİCİLİ IN THE
PERIOD OF IV. MURAD
Abstract
The cases seen in the court in the Ottoman State and the records where the transactions
have been recorded are called Şer'iye Sicili. Decisions which show the internal legal structure
of this period about the issues which concern all sort of social structure such as several disputes,
crimes, and inheritance transactions are gathered in these books. Therefore, from these books,
it is possible to get a lot of information about the social structure of this period. In this context,
the purpose of the research is to determine what kinds of commercial issues have been
experienced in Aksaray from the records of Şer'iye Sicili during Murad IV period. As a result;
it is found many verdicts about foundations, tax affairs, timber deposits, sales transactions,
inheritance issues, receivable transactions and land issues.
Keywords: Aksaray, Aksaray Şer’iye Sicili, Commercial Issues
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET VE BEKLENTİLERİ:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Özden TAŞĞIN87
Sena Selcen TAŞĞIN88
Özet
Üniversite öğrencilerinin memnuniyetleri ve beklentilerinin belirlenmesi, bir yandan mutluluk ve
huzurları için son derece önemli olup diğer yandan öğrencilerin zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri
üniversitelerde kurum kültürünün oluşması ve gelişmesi bakımından vazgeçilmez niteliktedir.
Üniversiteler, kuruldukları bölgelerin kalkınmalarını gerçekleştirmede itici güç olma misyonunu
üstlenmelerinin yanı sıra, evrensel amaçları doğrultusunda sadece bulundukları yörede yaşayanlara hitap
etmemekte, ülkenin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelenlere de kucak açmaktadırlar.
Bu bağlamda; Aksaray Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin memnuniyet ve
beklentilerini belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan anket ile öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri, memnuniyet ve beklentilerini belirleyebilmek amacıyla açık –uçlu sorular
sorulmuştur. Böylece Üniversitede lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin farklı konulardaki
beklentiler ve memuniyetlerinin tespiti hedeflenmiştir.
Araştırmaya; Aksaray Üniversitesi; Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 62 Bayan 57 Erkek toplam
119 öğrenci araştırmaya katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrenciler; Üniversitenin yeni bir üniversite olmasından dolayı eksikliklerin
olduğunu, Adının sıradan olduğunu, Yeşil alan, Cafe, ATM eksikliğinin, Bölüm hocalarının az olduğu
için samimi bir ortam olmasını olumlu karşılarken akademik gelişim için yetersiz bulduklarını, Bahar
şenliği ve sosyal faaliyetlerin olmasını, Bisiklet olmasını olumlu karşılamaktadırlar.
Sonuç; yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan bilgiler gençlerin etkileşimde bulundukları
kurumsal yapıdan memnuniyetlerini ve beklentilerini büyük oranda ortaya koyarak gelecek inşalarında
faydalı olabilecek değişiklikleri belirleme çalışmalarına katkı sağlayıcı nitelikte olmuştur. Yaşamlarını
etkileyen yükseköğretim dönemlerinde bu tür araştırmaların hem öğrencilerin aidiyet duygusunu, hem
üniversitenin tercih edilme oranını hem de yapılacak çalışmalarda yön verici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Memnuniyet, Beklenti
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Level of Satisfaction and the Expectations of University Students: Aksaray University
Abstract
Determining university students’ level of satisfaction and their expectations is extremely important
for the well-being and happiness of students because the students’ positive feelings and opinions are an
indispensable factor in terms of the formation and development of institutional culture in universities.
The universities undertake the mission to be the driving force in realizing the development of the
regions as well as not only address those living in the region and but also welcome to people from around
the country even coming from abroad.
In this context, in the questionnaire, prepared by the researcher to determine the satisfaction and
expectations of the students who are studying at Aksaray University, open-ended questions were asked
in order to determine the socio-economic levels, satisfaction and expectations of the students. By doing
this, it is aimed to determine the expectations and satisfaction of the students on different subjects who
are studying at undergraduate level.
62 females and 57 males in total 119 students who are presently studying at Faculty of Education,
Faculty of Islamic Sciences, Faculty of Arts and Sciences, and the Faculty of Economics and
Administrative Sciences at Aksaray University were participated in the research.
Students participating in the research think that University is insufficient in some aspects as it is a
newly-founded university, it has an ordinary name, not enough green areas, Café and ATMs, and on the
other hand, the university has a friendly atmosphere as it has limited professors at departments, but it is
insufficient for academic development, and also there should be Spring festivals and more social
activities, and bicycles.
Consequently, the information gathered on the basis of the studies carried out has contributed to
the efforts to determine the changes that may be beneficial in students’ future by showing the satisfaction
and expectancy of the young people from the institutional structure in which they interact. It is
considered that these kind of researches during higher education period affecting students’ lives can be
beneficial for the sense of belonging of the students, the popularity of the university and also for the
researches to be done in the future.
Keywords: University Student, Satisfaction, Expectation
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ABDULLAH SABRİ KARTER VE ONUN DÜŞÜNCE DÜNYASI
Pınar DOĞANAY89
Serap TAŞTEKİN90
Özet
Abdullah Sabri Karter, 1867 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Mahmudiye İbtidai Mektebi
Rüşdiyesi’nde tamamlayan Karter, liseyi Mülkiye’nin idadi kısmında bitirdi ve 1889 yılında Mülkiye’nin
yükseköğrenimden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli memurluklarda bulunan Karter, 1908 yılında
Bursa Milletvekili olarak Osmanlı Mebusan Meclisi’ne girdi. 1913 yılında meclisin kapatılmasının ardından
mülki idareye geri dönen Karter, 1920 yılında Aksaray Sancağı Mutasarrıflığı görevine başladı ve sancağın
Kasım 1923 yılında vilayete dönüştürülmesiyle birlikte Aksaray Valiliğine atandı. Aksaray’ın ardından
Edirne, Mersin Valiliği de yapan Karter,1939 yılında İstanbul da hayatını kaybetti.
Bürokrat kimliğinin yanı sıra şair ve yazar kimliği ile de tanınan Karter, Osmanlı Tarihi (manzum 189598), İmdad (şiirler, 1919), Çiftçim Diyor Ki (manzum 1920) adlı eserleri kaleme aldı. Karter’in ayrıca
hayattayken basılmamış iki eseri daha vardır. Bunlardan biri Aksaray Tarihi açısından önemli bir kaynak
olan, Aksaray vakfiyelerinin hüccetlerini topladığı sonradan Aksaray Dağarcığı adını alacak olan eser, bir
diğeri de Divan-i Lügat’üt- Türk adlı sözlükte geçen Türkçe kelimeleri içeren ve adına Açar dediği 22 ciltlik
eserdir.
Eserlerinde düzenin bozukluğunu, halkın yaşadığı sıkıntıları, kanun dışı uygulamaları dile getiren
Karter, kurtuluşun ancak ilim ve irfan ile mümkün olabileceğini düşünmekte, anayasal düzenin, modernleşme
düşüncesinin, eğitimin, çalışmanın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu her fırsatta okuyucuya
hissettirmektedir. Halktan kopuk bir profil çizmeyen Karter’in eserlerinin beslendiği kaynak ise bizatihi
halkın kendisidir.
Bu çalışmada, Abdullah Sabri Karter’in hayatı, bürokrat kimliğinin yanı sıra eserleri tahlil edilerek
düşünce dünyası üzerinde durulacaktır. Bu sayede Karter’in daha yakından tanınmasına da olanak sağlanmış
olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Abdullah Sabri Karter, Aksaray, Vali, Bürokrat, Mülkiye
ABDULLAH SABRİ KARTER AND HİS WORLD OF THOUGHT
Abstract
Abdullah Sabri Karter who was born in Bursa in 1867. He completed primary education in Mahmudiye
Junior High School, and finished High School in Military School. He graduated from the Higher Education
Department of the Military School in 1889. After graduation, he worked as a civil servant, and entered the
Ottoman Parliament in 1908 as the MP of Bursa. He returned to his post at Military High School after the
Parliament was closed. He became the Deputy Governor of Aksaray Sanjak in 1920, and became the
Governor when the city was declared a city in 1923. He worked as the Governor of Edirne and Mersin. He
died in in 1939. Karter was known with his identity as a writer and poet. He wrote the Ottoman History
(prose, 1895-98), “Imdad” (Help) (poems, 1919), “Çiftçim Diyor ki” (My Farmer Says that) (prose, 189598). He also had two other books which were not published in his lifetime. One of them is the Aksaray
Repertoire in which he collected the copies of the documents of the foundations in the city of Aksaray, and
the other one was “Açar” (22 volumes). It included Turkish words collected from the Divan-ı Lügat’üt Türk.
Karter told the corruption, problems of the people, and illegal practices in his works; and claimed that
salvation was only possible with science and wisdom. In every possible opportunity, he made it felt by the
reader that constitutional order, modernization concept, education and working were very important. Karter
did not have a line that was outside of the profile of the people in those times, and the source of his works
originated from the people.
In this study, the life of Abdullah Sabri Karter is dealt with; and mostly, his works are analyzed and his
intellectual works are emphasized.
Keywords: Abdullah Sabri Karter, Governor, Aksaray, Bureaucrat, Military School
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AKSARAY MİMARLAR ODASI BİNASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME SÜRECİ
Rana Ata Ünsal91
Özet
Geleneksel Aksaray Evleri içerisinde konumu ve özenli cephe düzeni ile dikkat çeken yapılardan
biri olan Aksaray Mimarlar Odası Binası’nın yapım yılı 1928’dir. Erken Cumhuriyet Dönemi sivil
mimarlık örnekleri arasında bulunan yapı, Orta Anadolu konut mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.
Kayıtlara ‘İbrahim Kaya Konağı’ olarak giren ev, 2003 yılında Mimarlar Odası-Aksaray İl Temsilciliği
tarafından satın alındığında özgün halini kaybetmiş ve terk edilmiş durumdadır. 2010 yılında, eski
görünümüne yeni bir işlev kazanarak tekrar kavuşmuştur. Aksaray Evleri’nin incelendiği ilk
kaynaklarda binanın fotoğraflarının sıkça kullanılmış olmasına rağmen detaylı bir şekilde ele alınmadığı
görülmektedir. Restorasyon süreciyle başlayan dönemin ardından, konakla ilgili kapsamlı çalışmalar
yayımlanmaya başlamıştır. Bu nedenle bildirinin amacı; konakla ilgili yapılmış teknik çizimleri, farklı
kaynaklardaki bilgi-belge ve fotoğrafları bir araya getirerek karşılaştırmalı olarak ele almak ve yapının
tarihsel süreç içerisindeki durumunu bütüncül bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye çalışmaktır. Kısa
bir derleme metni olan çalışmada; rölöve-restorasyon-statik projeleri üzerinden okumalar yapılmış ve
elde edilen verileri destekleyecek dönem fotoğrafları seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Konut, Erken Cumhuriyet Dönemi, Orta Anadolu Konut Mimarisi,
Yeniden İşlevlendirme.

THE BUILDING OF AKSARAY CHAMBER OF ARCHITECTS AND
ITS RE-FUNCTIONALIZATION PROCESS
Abstract

As one of the Traditional Aksaray Houses, the Building of Aksaray Chamber of Architects, built
in 1928, attracts attention with its location and detailed facade arrangement. Being one of the examples
of Early Republican Period houses, it has Middle Anatolian residential architectural characteristics.
Records show that the house was originally built as a private mansion called "Ibrahim Kaya Mansion".
When the Aksaray Chamber of Architects branch purchased the house in 2003, the house was in a
derelict condition. After renovations in 2010, the house gained its original look along with a new
function. While original sources where the Traditional Aksaray Houses were evaluated often had
pictures of the building; however, the studies regarding the building were not in detail. However, during
renovations, detailed work regarding the building had been published. The purpose of this study is to
compile the information, data, technical drawings, and photographs regarding this building in one place,
and to analyze this information in a chronological order thereby fully evaluating this house. In this
review article, the information was gathered from survey-restoration-static projects and the information
was substantiated with period photographs of the building.
Key Words: Aksaray, Mansion, Early Republican Period, Middle Anatolian Residential
Architecture,
Re-funtionalization.
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AKSARAY ULU CAMİ MİNBERİNİN SANAT ESERİ OLARAK İNCELENMESİ
Rasim SOYLU92
Banu DAVUN93
Özet
Aksaray'da beylikler döneminde, yığma bir tepe üzerinde inşa edilen Ulu Cami, kitabesine göre 1408-1409
yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırılmıştır.
Tipik bir Karamanoğlu eseri olan caminin en önemli özelliği; abanozdan yapılmış, Selçuklu geleneksel el
sanatı ahşap işçiliğinin şaheser örneği olan bir minbere sahip olmasıdır. Minberin üstündeki aynalıktan ve kapının
sövelerindeki kitabelerden, eserin aslında caminin yapılışından daha önceki bir dönemde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Aksaray Ulu Cami içerisinde bir kitabede, minberin; I.Mesud'un hükümdarlık yıllarında Nuştekin-ül Cemali
adında bir usta tarafından yapıldığı ve Ulu Cami’ye 2.Kılıçarslan’ın harab olan camisinden getirildiği yazmaktadır.
Minberin Abanozdan yapılmış, kündekari işçiliğinin şaheser örneği olan kapı kanatlarında Selçuklu Devri
sülüsü ile Fatiha ve İhlas Sureleriyle, Bakara Suresi'nin 256. ayetleri ve Ayetel Kürsi yazılıdır.
Minber kapıları 1998 yılında Ulu Cami’den çalınarak yurt dışına kaçırılmıştır. Arama çalışmaları, 15 yıl
boyunca yurt içinde ve dışında aralıksız sürmüştür. Uzun yıllar haber alınamayan kapılar, Kültür Bakanlığının
çabaları sonucunda ülkemize geri getirilmiştir.
Ulu Cami'nin 800 yıllık minberinin kapı kanatları Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilemeye sunulmuş ve
minbere güvenlik açısından emitasyon kapı kanatları takılmıştır.
Abanoz ağacından ince bir işçilik tekniği olan kündekari tekniği ile çivi kullanılmadan yapılan bu minberden
Türkiye’de dört adet bulunmaktadır.
Bu çalışmada Aksaray Ulu Cami minberi bir sanat eseri olarak incelenecek ve sanat eseri eleştiri kuramları
ile çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaray Ulu Cami, Minber
Analysis of Aksaray Ulu Mosque Minber as Art Work
Abstract
The “Ulu Cami” Mosque, built on a heaped hill in Aksaray, was built by Karamanoğlu Mehmet Bey to the
architect Mehmet Firuz Bey in 1408-1409.
The most important feature of the mosque, which is a typical Karamanoğlu artifact Seljuk traditional handcrafted wooden workmanship is a masterpiece of a minbere.
From the plate on the minbar and the inscriptions on the porch of the door, it is understood that the work was
actually done before the construction of the mosque.
It was written by a master named Nuştekin-ül Cemali during the reign of I.Mesud and brought to the Grand
Mosque from the ruined mosque of the 2nd Kılıçarslan. It is also possible that the minber is taken from another
mosque that is not available today and is carried to the Ulu Mosque.
The minbar is made of Abanoz, the masterpiece of kündekari workmanship is written on the door wings with
the Seljuks Revolution and the Surah Fatiha and Ihlas, the 256th verses of Surah Bakara and Ayetel Kürsi.
The minbar doors were stolen from the Ulu Mosque in 1998 and abducted abroad. Search works have been
running in and out of the country for 15 years. The doors, which have not been heard for many years, have been
brought back to my country as a result of the efforts of the Ministry of Culture.
The door wings of the Ulu Mosque , which was discovered by the Ministry of Culture and Tourism in Turkey
in the year of 2013, were exhibited in the Ankara Ethnography Museum. The minbere was monted with the
reproduction for security reasons.
The ebony wood is made of kündekari technique which is a fine workmanship technique and no nails are
used. There are four in this minbar in Turkey.
In this study, Aksaray Ulu Mosque will be studied as a pulpitic art work and will be tried to be solved with
art criticism theories.
Keywords: Aksaray, Aksaray Ulu Mosque, Minbar.
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AKSARAY SANAT TARİHİ ÜZERİNE HAZIRLANMIŞ BİR ESER OLARAK
“ABİDELERİ VE KİTABELERİ İLE NİĞDE AKSARAY TARİHİ” KİTABININ
TANITILMASI
Rasim SOYLU94
Mustafa DİĞLER95
Özet
1974 yılında yayınlanan üç ciltlik "Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi" kitabı, bugüne kadar
daha iyisi yapılamamış bir Aksaray ansiklopedisidir.
İbrahim Hakkı Konyalı’nın bizzat gezerek ve yerinde belgeleyerek hazırladığı bu eser Aksaray ilinin sanat
tarihi için de çok değerli belgeler ve bilgiler içeren nadide bir çalışmadır. Aksaray ve ilçelerindeki tarihi eserleri
tek tek dolaşarak fotoğraflayan ve derin arşivcilik tecrübesi ve Osmanlıcaya hakimiyeti ile Osmanlı vakıf
belgelerini ve kaynaklarını inceleyen Konyalı Hoca, günümüzde bilim ve sanat adamlarından oluşacak bir grubun
zor yapabileceği akademik bir çalışmayı tek başına yapabilmiştir.
Zaman içerisinde yıkılarak yok olan ya da restorasyonu sırasında orijinal özelikleri kaybolan pek çok tarihi
yapı hakkında günümüzde tek bilgi kaynağı Konyalı’nın bu eseri olmuştur. Ayrıca Aksaray’da gezdiği bütün ilçe
ve köylerin tarihi eserleri yanı sıra kültürel, coğrafi, sosyal ve ekonomik durumları hakkında da kitabında bilgiler
vermektedir. Ancak bu araştırmalarında çekilen fotoğrafların tasnifi ve yayınlanması sırasında bazı hataların da
olduğu daha sonra fark edilmiştir. Bu eser Konyalı’nın yazdığı kitaplar arasında en kapsamlı olanı olarak
tanımlanır. Zira bu en son hazırladığı eser olduğu için tüm birikimi bu esere yansımıştır.
Çalışmalarından Konyalı’nın tarihçi ve sanat tarihçisi olması yanı sıra, sosyoloji, arkeoloji, arşivcilik ve hatta
halkbilimcilikte de yeterli birikime sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada İbrahim hakkı Konyalı’nın üç ciltlik "Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi” kitabı
tanıtılacak ve Aksaray tarihi, kültürü ve sanatı açısından önemi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İbrahim Hakkı Konyalı, Aksaray Tarihi, Aksaray.

PRESENTATİON OF "THE HİSTORY OF NİĞDE AKSARAY WİTH MONUMENTS
AND INSCRİPTİONS AS A WORK PREPARED ON AKSARAY ART HİSTORY"
Abstract
The three volumes "The History of Niğde Aksaray with Monuments and Inscriptions " published in 1974 is
an encyclopedia of Aksaray that has not been done so far. This work, which is prepared by traveling personally
and documented on the spot, is a rare work which contains valuable documents and information for the art history
of Aksaray. Konyalı, who studies the historical monuments of Aksaray and its districts one by one and experiences
deep archival studies and Ottoman domination and examines the Ottoman foundation documents and resources,
has been able to do an academic work alone which can be done by a group of scientists and artisans today.
Today, the only source of informatio nabout many historical buildings which have been destroyed over time
or whose original features have disappeared during the restoration has become this work of Konyalı. Inaddition,
he gives information about the cultural, geographical, social and economic situations of all districts and villages
he visited in Aksaray, as well as historical monuments. However, it was later noticed that there were some mistakes
during the sorting and publication of the photographs taken in these investigations.
This work is described as the most comprehensive of the boks written by Konyalı. Because this is the last
work that you have prepared, all your experience is reflected in this story. In addition to being historians and art
historians of Konyalı, it is understood that these studies have sufficient accumulation in sociology, archeology,
archival science and even folklore.
In this study, three volumes of "History of Monuments and Inscriptions and Niğde Aksaray "book will be
examined and Aksaray will be examined in terms of history, culture and art.
Keywords:Ibrahim Hakkı Konyalı, History of Aksaray, Aksaray.
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GÜNÜMÜZDE AKSARAY İLİNİN YEŞİL ALAN SORUNLARI VE KENTTE
YÜRÜTÜLEN BU SORUNA ÇÖZÜM OLABİLECEK NİTELİKTEKİ
FAALİYETLER
Salihan AYDIN96
Nagihan AYDIN97
Özet
Dünyada kentsel alanlar hızla artmaktadır. 2025 yılında dünya nüfusunun % 65’inin kentlerde
yaşıyor olacağı tahmin edilmektedir. Kentte yaşayanların hayatının kalitesi büyük şekilde kentsel
çevrenin kalitesine bağlıdır.
Kentsel yeşil alanlar, sahip oldukları fonksiyonları ile kentsel alanların en önemli bölümünü
oluştururlar. Doğal veya insan yapısı olsun hayatın kalitesine pek çok şekilde katkı sağlarlar. Kentin
ekolojisine olumlu katkıları olduğu gibi hava, gürültü, görüntü kirliliği gibi çevre sorunlarını azaltırlar,
insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını düzelterek, sosyal ve kültürel olanaklar sunarlar. Birleşmiş
Milletler Dünya Sağlık Örgütü istenmeyen çevresel etkileri azaltmak ve faydalarından yararlanmak için
kişi başına en az 9 m2 kentsel yeşil alan olması gerektiğini vurgulamaktadır. Parklar, Çeşitli
faaliyetlerden oluşmuş kent dokuları arasında (konut, sanayi, eğitim, v.s.) dinlenme ve eğlenmeye
olanak sağlayan insanların boş zamanlarını değerlendirdiği doğa ile buluştuğu önemli alanlarıdır.
Kentsel açık yeşil alan olarak kentsel planlamada önemli yere sahiptir. Orta Anadolu’da, ana bağlantı
yolları kavşağında yer alan ve Konya’dan sonra en önemli tahıl ambarı durumunda olan Aksaray, il
olduktan sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Aksaray İlinin orman varlığı baltalık ve orman dışı
ağaçlandırmalardan ibarettir. İlerleyen dönemlerde kent için çözümü çok zor bir sorun haline gelmeden
açık ve yeşil alanlar konusunda uygun kararların bir an önce alınması gerekmektedir. Kentsel sorunların
nitel araştırma yöntemi kullanılarak incelendiği bu makalede bazı istatistiki verilere, nicel araştırma
yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Yeşil alan sorununun bugün ve gelecek için yeterlilikleri tespit
edilerek alınması gereken önlemler belirlenmiş ve Aksaray ilinin park sorunu,Aksaray ilindeki mevcut
dinlenme park alanları, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan doğal parkların nasıl olması gerektiği konusu
ele alınmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında Aksaray Çevre Durum Raporu 2015 verileri incelenmiştir. İlimizde
ağaçlandırma potansiyel sahasının yaklaşık 50.000 hektar olduğu tahmin edilmekte olup,bu alanların
hemen hepsi mera vasfındadır.İl sahası içerisinde yeşil alan oluşturma faaliyetlerinin, şehrin alan
büyüklüğü esas alındığında yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: : Aksaray İli’nin Orman Varlığı, Kentleşme, Yeşil Alan Sorunu ve Alınabilecek
Yeşil Önlemler, Dinlenme Parkları.
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THE QUALITY OF GREEN AREA AND THE QUALITY ACTIVITIES WHICH
CAN BE A SOLUTION TO THE AKSARAY CITY AT THE CURRENT OF THE
CURRENT
Abstract
Urban areas in the world are increasing rapidly. It is estimated that 65% of the world population
will live in cities in 2025. The quality of life of the people living in the city largely depends on the
quality of the urban environment.
Urban green spaces form the most important part of urban areas with their functions. If they have
a natural or human structure, they contribute to the quality of life in many ways. It contributes positively
to the ecology of the city and reduces environmental problems such as air, noise, image pollution,
improves people's physical and mental health, and provides social and cultural opportunities. The United
Nations World Health Organization emphasizes that there must be at least 9 square meters of urban
green space per person in order to reduce undesirable environmental impacts and benefit from them.
Parks are important areas where nature meets leisure time for people who are allowed to rest and have
fun among the urban fabric (housing, industry, education, etc.) of various activities. Urban open green
space is important in urban planning. Aksaray, which is located at the junction of main connection roads
in Central Anatolia and is the most important grave after Konya, entered a rapid urbanization process
after being provincial. Aksaray Province's forest assets are forests and forests outside the forests.In the
following periods, it is necessary to make appropriate decisions about open and green areas as soon as
solutions for the city become a difficult problem. In this article, which analyzes the urban problems
using qualitative research method, some statistical data were obtained by using quantitative research
method.
Measures to be taken by determining the adequacy of the green space problem for today and in the
future have been determined and the issue of parking in Aksaray, the resting park areas in Aksaray and
how natural parks are necessary for a healthy life have been discussed.
The findings of the Aksaray Environmental Status Report 2015 were examined in the light of the
findings. It is estimated that approximately 50,000 hectares of afforestation potential area are in our
state, and almost all of these areas are pastureland. The green area creation activities within the land area
have been reached as the result of insufficient capacity of the city based on the size of the area.
Keywords: Aksaray Province's Forest Presence, Urbanization, Green Field Problem and Green
Measures to be Taken, Recreational Parks.
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19.YÜZYILDA AKSARAY’DA VAKIF KÜLTÜRÜ VE VAKIFLARIN SOY AĞACI
ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ
Sefa ALP98
Özet
Vakıf kelime olarak durdurmak, alıkoymak anlamlarına gelmekte olup insanların elindeki malını Allah
yolunda ebedi olarak sarf etmesidir. Arşiv kayıtlarından anlaşıldığı üzere Aksaray’da dünden bugüne yüzlerce
vakfın kurulduğu görülmüştür. Aksaray’da kurulan vakıfların en başında Karamanoğlu Mehmed Bey, Şeyh
Hamid-i Veli, Yusuf Hakiki Baba, Şeyh Cemaleddin Aksarayî gibi önemli zatların vakıflarının yanı sıra eğitim
alanında da büyük bir öneme sahip olan Zinciriye ve Seyfiye Medresesi gibi vakıflar gelmektedir.
19. yüzyıllardaki Aksaray vakıflarının gelirleri çoğunlukla Susadı, Rumdiğin, Alayhan, Göstük,
Sorsofu(Sorsoy), Dadasın, Genetala, Süleymanhüyüğü, Erikağacı, Altıntaş, Tavşancı, Aktaş, Kavak, Karataş ve
Hisarcık gibi köy ve mezralardan buğday, arpa, çavdar, burçak, ızgın gibi tarımsal ürünlerden elde edilen aşar
hisselerinden sağlanmaktaydı. Elde edilen gelir ile vakıfta görevli olan imam, hatip, müezzin, mütevelli, ferraş,
kayyım gibi görevli olan kişilerin maaşlarının yanı sıra cami, mescit, medrese gibi hayrî müesseselerin tamiri ve
müessese için gerekli olan halı, kilim, hasır, mum, kandil vb. masrafları karşılanmıştır. 19.yüzyılın sonlarına doğru
Aksaray’a bağlı olan köylerde kurulan vakıflar ise genellikle para vakıflarından oluşmaktadır. Vakfı kuran kişi
çoğunlukla bin ila üç bin kuruş arasında bir meblağı vakfedip bu meblağın değerlendirilmesi sonucu da elde edilen
kârla, yapılan hayrî müessesede görevli olan kişilerin maaşları ve müessesinin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır.
Vakıflar bizlere, bugün çok merak edilen bir konu olan, soy ağacı araştırmalarında da büyük bir yardım
sağlamaktadır. Örneğin vakıf kayıtlarında vakıfta görevli kişilerin isimleri, baba, dede, sülale isimleri veya bazen
vakıfta görevli olan kişinin ikamet ettiği mahalle ve numarası dahi belirtilmektedir. 1830-1845 yılları arasındaki
yapılan nüfus sayımları esas alınarak, vakfiyelerde geçen isimleri tahlil ederek ortalama 1750’den 1900 yılına
kadar olan vakıf aileleri veya bu vakıfta görevli olanların birçoğunun soy ağaçlarına ulaşabilmekteyiz. 1900’den
sonraki aşama da ise vakıfla bağlantısı olan ailelerin vereceği bilgiler doğrultusunda günümüze kadar olan soy
ağaçlarını da çıkarmamız mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, vakıf, soy ağacı araştırması.
Foundation Culture in Aksaray in 19th Century and Importance of Foundations in Family Tree
Researchs
Abstract
Foundation as a word means stopping, detaining and is someone’s spending what he/she has on the way of
God permanently. As it is understood from the archives, it has been seen that hundrends of foundations have been
established in Aksaray from past to today. Along with the foundations of respectable people such as Karamanoğlu
Mehmed Bey, Şeyh Hamid-i Veli, Yusuf Hakiki Baba, Şeyh Cemaleddin also Zinciriye and Seyfiye Madrasah
that have great importance in educational field come first in the foundations that were established in
Aksaray.Income of Aksaray foundations in 19. Century was mostly provided from teind of villages and hamlet
such as Susadı, Rumdiğin, Alayhan, Göstük, Sorsofu(Sorsoy), Dadasın, Genetala, Süleymanhüyüğü, Erikağacı,
Altıntaş, Tavşancı, Aktaş, Kavak, Karataş ve Hisarcık, which is obtained from agricultural products such as wheat,
barley, rye, vetch, rocket seed.With the earned income, along with the salaries of officers of the foundation such
as imam, müezzin, preacher, trustee, administrator, expenses of eleemosynary instutions such as mosque,
madrasah were also supplied. On the other hand, towards the end of the 19. century, foundations that were
established in villages that were connected to Aksaray were generally money foundations.
Today, foundations help us in searching of family trees, which is a subject that is wondered much. For
example, in foundations records, name of the people who were officer in the foundations, father, family names are
stated and sometimes, even the street number of place where the officer dwelled can be found. Based on the
populations census between 1830 and 1845, we can reach foundation family and family trees of most officers
between the years on average from 1750-1900 by searching of the names that were mentioned in foundation
certificate-charter. After 1900, it possible to reach family trees according to the information that people who have
connection with the foundations give.
Keywords: Aksaray, foundation, searching of family tress.
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YEREL BASININ SORUNLARI ÜZERİNE TESPİTLER: AKSARAY ÖRNEĞİ
Selahattin ÇAVUŞ99
Özet
Türkiye’de ilk örneklerine 19. yüzyılda rastlanmasına rağmen, yerel basın, nitelik ve işlevleri
bakımından sürekli tartışma konusu olmuştur. Siyasi süreçlerin edilgen bir aracı olan yerel basın,
Meşrutiyet’in ilanından Cumhuriyet’e kadar büyük ölçüde iktidarın desteğiyle ayakta kalabilmiştir.
İlerleyen yıllarda yerel basının gelişimi, çok partili dönemle birlikte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir.
1980 sonrası ekonomide liberalleşme, yerel basında güçlü örneklerin ortaya çıkmasını sağlasa da, resmi
ilanlarla ayakta kalabilen gazetelerin sayısı oldukça fazladır. Bu durum kuşkusuz birçok sorunu
beraberinde getirmiştir. Ekonomi, çalışanların hakları, istihdam, teknik yetersizlikler ve etik, yerel
basının önde gelen sorunlarıdır. Bu çalışmada, Aksaray basınının da benzer sorunlarla karşı karşıya
olduğu varsayımından hareket edilmektedir. Bu doğrultuda sektör çalışanlarıyla yapılacak mülakatlar
aracılığıyla Aksaray basınının karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alınarak çözüm önerileri
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Basın, Aksaray Basını
DETERMINATIONS ON LOCAL PRESS PROBLEMS: SAMPLE OF AKSARAY
Abstract
Although the first examples were seen in the 19th century in Turkey, the local press has been a
constant question of debate in terms of its quality and function. The local press, a passive instrument of
political processes, was able to survive with the support of power from the Constitution to the Republic.
In the following years, the development of the local press has followed a bumpy course with the
beginning of multi-party period. Although post-1980 liberalization in the economy has provided to
emergence strong examples at the local press, the number of newspapers that can survive with official
announcements is quite high. This undoubtedly brings many problems. Economy, employee rights,
employment, technical insufficiencies and ethical issues have been the leading problems of the local
press. In this study, it is assumed that Aksaray press is facing similar problems. Accordingly, the
problems faced by Aksaray press will be handled through interviews with sector employees and solution
recommendations will be offered.
Keywords: Local Press, Aksaray Press
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YENİ TÜRK HARFLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE AKSARAY VİLAYET GAZETESİ
Selahattin ÇAVUŞ100
Mustafa İŞLİYEN101
Özet
Osmanlı’da 1864 yılında Eyalet (Beylerbeylik) sisteminden Vilayet sistemine geçilmesiyle,
Anadolu’da basın tarihinin temelleri atılmıştır. Resmî ve yarı resmî nitelikteki Vilayet Gazeteleri,
neredeyse bütün il merkezlerinde kurulmuş ve faaliyette bulunmuştur. Bu gazeteler, yerel basının
gelişmesine öncülük etmiş ve kültürel hayata canlılık katmıştır. 1926 yılında yayın hayatına başlayan
Aksaray Vilayet Gazetesi, diğer Vilayet Gazeteleri ile aynı amaçla hareket etmiş, resmi devlet
söyleminin temsilcisi olmuştur.
Aksaray Vilayet Gazetesi, yalnızca işlevi bakımından değil, biçimsel özellikleri itibariyle de Türk
basın tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kuruluşundan 2 yıl sonra Harf İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle
gazete, yeni Türk harflerine geçişe hızlıca uyum sağlayarak yeni harflerin halka ulaşmasında etkin bir
rol üstlenmiştir. Bu çalışmada, Aksaray Vilayet Gazetesinin yeni Türk harflerine geçiş sürecinde izlediği
yol mercek altına alınmıştır. Bu doğrultuda gazetenin, Harf İnkılabının gerçekleştiği 1928 yılına ait
nüshaları analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Vilayet Gazetesi, Harf İnkılabı
AKSARAY VİLAYET (PROVINCIAL) NEWSPAPER AT THE TRANSITION PROCESS OF
NEW TURKISH ALPHABET
Abstract
With the transition from the provincial (Beylerbeyi-Governor) system to the Vilayet system in the
Ottoman Empire in 1864, the foundation of the Anatolian press history was laid down. The Vilayet
(provincial) Newspapers, official or semi-official, were established and functioned in almost all Vilayet
centers. These newspapers led the development of the local press and added vitality to cultural life. The
Aksaray Vilayet Newspaper, which started its publication in 1926, fall into line with the same purpose
as the other provincial newspapers and became the representative of the official state discourse.
Aksaray Vilayet Newspaper has an important place not only in terms of its functions but also in
terms of its formal features in the history of Turkish press. Two years after its establishment, with the
taking place of the Alphabet Reform, the newspaper quickly adapted to the transition to new Turkish
Alphabet and played an active role in reaching new alphabet to the public. In this study, the path that
the Aksaray Vilayet Newspaper followed in the process of transition to the new Turkish Alphabet, was
examined. Accordingly, the newspaper's 1928 edition, in which the Alphabet Reform was realized, was
analyzed.
Keywords: Aksaray, Vilayet Newspaper, Alphabet Reform
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1911 AKSARAY SEL FELÂKETİ
Selahattin SATILMIŞ102
Özet
Özellikle iktisadi hayatın şimdiye nazaran daha fazla doğa olaylarının etkisinde olduğu eski
dönemlerde doğal afetler, sosyal hayatı, devletlerin ve şehirlerin ekonomisini etkileyen çok önemli bir
unsur olmuştur. Doğal afetlerin beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal meseleler toplumları ve
devletleri uzun süre meşgul etmiştir. Bu nedenle bir devletin veya kentin sosyal ve iktisat tarihinin tam
olarak anlaşılabilmesi için doğal afetler ile etkilerinin de ortaya konulması kaçınılmazdır.
Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde Aksaray’ı en fazla etkileyen afet, sel felaketidir.
Genellikle şehrin ortasından geçen Melendiz Çayı’nın taşması sonucu yaşanan ve şehre önemli boyutta
zarar veren büyük sel felaketlerinden bir tanesi de 1911 kışında meydana gelmiştir. Aksaray’da yirmi
mahallenin 15 gün boyunca sular içinde kaldığı bu afet sırasında 261 evin yanı sıra çok sayıda ahır,
samanlık, cami, kilise vb. binalar yıkılarak kullanılamaz hale gelmiştir. Afet sonrasında hükümet bazı
tedbirler aldığı gibi afetzede halka maddi yardımda da bulunmuştur. Arşiv belgeleri ve dönemin ulusal
gazetelerinden faydalanılarak hazırlanan bu çalışmanın, Aksaray ve çevresinin sosyo-ekonomik
yapısına ve Osmanlı doğal afetler tarihi literatürüne katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Osmanlı Devleti, Melendiz Çayı, Sel, Yardım
1911 AKSARAY FLOOD DISASTER
Abstract
Natural disasters have been a very important factor affecting the social life, the economies of states
and cities, especially during in the period when economic life was more influenced by natural events
than it is now. The economic and social issues brought by natural disasters have kept communities and
states busy for a long time. For this reason, it is unavoidable to reveal natural disasters and their effects
in order to fully understand the history of social and economic history of a state or city.
The most influental disaster affecting Aksaray during the rule of the Ottoman Empire is flood
disaster. Flood disasters were usually taking place as a result of overflowing of Melendiz which passes
through the middle of the city and were very destructive. One of such disasters took place in the winter
of 1911. In Aksaray during the disaster in which 20 streets for 15 days were in the waters, 261 houses,
as well as a large number of barns, haylofts, mosques, churches and buildings got destroyed and become
dysfunctional. After the disaster, the government took some measures and also provided financial help
to the people in the disaster. We believe that this work, which was prepared by using archive documents
and national newspapers of the period will contribute to the socio-economic structure of Aksaray and
its surroundings and to the literary history of Ottoman natural disasters.
Keywords: Aksaray, Ottoman State, River of Melendiz, Flood, Help
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TARİHİ AKSARAY EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ
Selin DURAN103
Ceyhan TAZEFİDAN104
Özet
Aksaray ilk yerleşimlerden başlayarak bugüne dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kent
önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunması sebebiyle önemli bir kültürel mirasa sahip
olmuştur. Kentin tarihi çekirdeğinde Selçuklular, Beylikler, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerinden
günümüze kadar ulaşan önemli sivil mimari ve dini mimari örnekleri mevcuttur. Osmanlı idaresinde
iken İstanbul’un fethinden sonra izlenen Aksaray halkının İstanbul’a yerleştirilmesi politikası nedeniyle
yavaşlayan imar hareketleri; Cumhuriyetin ilanı ile yeniden yükselen bir ivme kazanmıştır. Mevcut
tarihi sivil mimari örneklerinin pek çoğu Cumhuriyet dönemi eserleridir. Tarihi kent merkezindeki tüm
bu kültür mozaiği içerisinde; Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden günümüze gelen ve
döneminin izlerini bizlere sunan konut mimarisi yadsınamaz. Sivil mimarinin şekillenmesinde önemli
rol oynayan bu konut yapıları, yapım sistemleriyle, yapı malzemeleriyle, plan özellikleriyle, cephe
düzenleriyle bizlere yapıldıkları dönemin sosyo-ekonomik durumunu, kültürel ve ahlaki değerlerini,
düşünsel izlerini yansıtır. Bu çalışmada mevcut kent kimliğinde bugün de hala önemli yer tutan Tarihi
Aksaray Evleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra seçilen örnekler üzerinden bu izler irdelenerek
mevcut durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılması amaçlanır.
Anahtar Kelimeler: Konaklar, Tarihi Aksaray evleri, Sivil mimari
INVESTIGATION OF ARCHITECTURAL PROPERTIES OF HISTORICAL AKSARAY
HOUSES
Abstract
Aksaray has hosted many civilizations from the first settlements to this day. The city has acquired
an important cultural heritage due to the fact that is located at the point of major trade routes. There are
important examples of civil architecture and religious architecture reaching from Seljuks, Beyliks,
Ottomans and Republican periods to today in the historical core of the city. Zoning movements that
getting slow down while in Ottoman administration due to the followed policy of placing the people of
Aksaray to İstanbul after the conquest of Istanbul; has gained momentum again with the declaration of
the Republic. Many of the examples of available historical civil architecture are products of the
Republican period. Within this cultural mosaic in the old city center; The residential architecture that
came from the last periods of the Ottoman Empire and the early periods of the Republic to today and
which presented the traces of its era cannot be denied. These residential buildings which play an
important role in shaping the civilian architecture, reflect the socio-economic status, cultural and moral
values, and intellectual traces of the era that they were built with their construction systems, building
materials, plan features, facade arrangements. In this study, it is aimed to give a general information
about the historical Aksaray Houses, which still occupies an important place in the present urban
identity, and then to evaluate these traces on the selected examples and to make evaluations about their
current situation.
Keywords: Mansions, Historical Aksaray houses, Civil architecture
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AKSARAY İĞNE OYALARI
Semra KILIÇ KARATAY105
Özet
Her milletin kültürel kişiliğini belirten anlamlı ve belirgin el sanatlarından iğne oyası, ipliğin dikiş iğnesi
yardımı ile üst üste ilmeklenip, düğümlenmesi ile meydana getirilen yüzeyleridir. İğne oyası, düğümlü yüzeylerin
iki veya üç boyutlu biçimleri ile tabiatın kopyası denilebilecek kadar natüralist ve stilizedir. İğne oyası örnekleri,
genellikle doğadaki isimleri ile adlandırılmakta ve farklı alanlarda kullanılabilecek estetik değere sahiptir. İğne
oyaları, maddi kültürümüz içerisinde önemli bir yere sahiptir ve geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürerek
bölgeden bölgeye, kültürden kültüre farklı zevk ve şekillerde biçimlenmiştir.
Geleneksel el sanatlarımızdan biri olan oyalar, yüzyıllardır Türk kadının en önemli uğraşılardan biri
olmuştur. Oyacılık, tıpkı halı dokumacılığı gibi, ülkemizin hemen her köşesinde gerçekleştirilen bir el sanatıdır.
Oyalar aynı zamanda bulundukları bölgenin kadınları için önemli bir gelir kaynağı olmalarının yanında, kadınların
kültürel kimliklerini de yansıtırlar.
Aksaray bölgesinde yapılan birbirinden güzel oyalar, gelişen teknoloji ve ekonomik şartlar çerçevesinde
kullanım amaçlarının değişmesi ve oyalarda kullanım alanlarında değişikliklere neden olmuştur.
Aksaray’ da son yıllarda büyük ilgi gören el sanatlarından biri olan iğne oyası sadece yemenileri süslemenin
ötesinde, yüzük, küpe, bileklik, kolye, broş ve tepsi gibi aksesuarların yanında anahtarlık, hediyelik gibi turistik
eşyalar şeklinde de üretilmektedir. İğne oyaları özelliklede kızların çeyizinde vazgeçilmez hediyelik eşyalar
arasında yer almaktadır. Değişik renklerle ve değişik tekniklerle örülen iğne oyaları ayrıca bu işle uğraşan bayanlar
için gelir kaynağı da olmuştur.
Yapılan alan araştırması ile İğne oyalarının renkli fotoğrafları çekilmiş, iğne oyalarında kullanılan teknik,
gereç, renk, motif ve kompozisyon özellikleri belirlenmiş, alanında bilgi sahibi kişilerle elde edinilen bilgilerin
paylaşımı amaç edinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İğne, oya, kültür, el sanatı, motif
AKSARAY NEEDLE LACES
Abstract
Needle laces from the significant and distinctive handicrafts that indicate the cultural personality of every
nation are the surfaces that are looped over with the help of the sewing needle of the thread and brought to the
square by the knotting. The needle lace is so naturalistic and stylized that it can be called duplicate of the nature
by two or three dimensional forms of knotted surfaces. Needle lace patterns are often named with names in the
nature and have aesthetic value that can be used in different areas. The needle laces have an important place in our
material culture, and they continue to be as diverse as past and present, and are shaped in different pleasures and
forms of culture, culture and region.
The sculptures, one of our traditional handicrafts, have been one of the most important Turkish women's
efforts for centuries. Lace knitting, like carpet weaving, is a hand crafted in almost every corner of our country. .
They also reflect the cultural identities of women, as well as being an important source of income for the women
of the region they are in.
The beautiful intermingling of the Aksaray region has caused changes in the usage purposes and changes
in the usage areas within the framework of developing technology and economic conditions.
In addition to accessories such as rings, earrings, bracelets, necklaces, brooches and trays, keyholes and
gifts are also produced in the form of tourist goods, which are one of the handicrafts that have attracted great
interest in Aksaray in recent years. Needle laces are featured among the indispensable souvenirs of girls' dowry.
The needle laces with different colors and different techniques have also been a source of income for the ladies
involved in this business.
With the field survey, colored photographs of needle carvings were made, the techniques, materials, colors,
motifs and compositions used in the needle carvings were determined and the aim was to share the information
obtained by the information holders in the field
Keywords: Needle, lace, culture, hand craft, motif
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AKSARAY’IN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI
Serpil DEMİREZEN106
Gülendam ÖZLEK107
Özet
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
(UNESCO) tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir
parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin
araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras,
toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli
biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe
ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. Somut Olmayan kültürel Mirası oluşturan
unsurlar şunlardır; somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dil ile birlikte
sözlü gelenekler ve aktarımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve
evren ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneğidir.UNESCO 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel
Konferansı’nda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmiştir. Sözleşme
TBMM’nin 19.06.2001 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye taraf olmuştur.
Aksaray geçmişten günümüze Hitit, Pers, Hellenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Aksaray, M.Ö. 8. bin yıla kadar uzanan tarihi,
günümüze kadar hüküm süren çeşitli medeniyetlere ait kültürel varlıkları, tabii güzellikleri ve ticari bir
merkez olması dolayısıyla her dönem önemini korumuştur. Kapadokya'nın kapısı konumundaki
Aksaray, Orta Anadolu Bölgesi’nde, tarihi İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biridir. Bu denli
zengin bir geçmişe sahip olan bir kent somut olan ve somut olmayan kültürel miras bakımından da
oldukça zengindir. Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan kültürel miras unsurlarının tanınması,
korunması ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Aksaray ilinin somut olmayan kültürel miras varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle somut olmayan kültürel miras kavramı üzerinde durulmuştur.
Ardından Aksaray ilinin tarihi ve kültürel yapısı ele alınarak, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve
Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait resmi internet sayfaları taranarak ilin somut olmayan
kültürel miras varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Aksaray iline ait halk oyunları,
destanlar, maniler- bilmeceler, efsaneler vb. unsurlar kategorik olarak incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda, Aksaray’da temel eğitim seviyesindeki öğrencilerin, Aksaray’ın somut
olmayan kültürel miras unsurlarına ilişkin farkındalığının arttırılmasını amaçlayan çalışmalar yapılması
planlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, kültürel miras, somut olmayan kültürel miras
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Aksaray's Intangible Cultural Heritage
Abstract
Intangible Cultural Heritage (SOKUM) by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO); Communities, groups and, in some cases, individuals, as a part of their
cultural heritage, in the form of practices, representations, narratives, knowledge, skills and tools,
materials and cultural spaces associated with them. This inherited heritage is constantly recreated,
depending on the interactions of communities and groups with their environment, nature and their
history, and gives them a sense of identity and continuity; Thus contributing to the respect for cultural
diversity and human creativity. The elements forming the intangible cultural heritage are; Oral traditions
and passages along with language which serves as a carrier in conveying the intangible cultural heritage,
performing arts, social practices, rituals and festivals, practices related to nature and the universe,
handicraft tradition. UNESCO adopted the Convention for the Conservation of Intangible Cultural
Heritage at its 32nd General Conference on 17 October 2003. The Convention was adopted by the vote
group at the session of the TBMM dated 19.06.2001 and became a party to Turkey.
Aksaray was left in the Hittite, Persian, Hellenistic Period (Great Alexander), Roman, Byzantine,
Seljuk and Ottoman dominions. Aksaray, BC The history dating back to the 8th millennium BC has
never lost its significance because it is a cultural center, natural beauties and a commercial center
belonging to various civilizations, which have been up to date. Aksaray, the gate of Cappadocia, is one
of the important centers of the historical Silk Road in Central Anatolia.
It is inevitable that a city with such a rich past is rich in tangible and intangible cultural heritage.
It is necessary to recognize, protect and consciously transmit the elements of cultural heritage which
reach the day-to-day generation by transferring from generation to generation.
In this study, it was aimed to determine the existence of intangible cultural heritage of Aksaray
Province. In this respect, the concept of intangible cultural heritage is emphasized first. Then, the
historical and cultural structure of the province of Aksaray was taken into consideration and the internet
pages belonging to Aksaray Governorship, Aksaray Municipality and Aksaray Province Culture and
Tourism Directorate were searched and tried to determine the intangible cultural heritage existence. In
this context, elements such as folk dances, legends, folklore, legends belonging to Aksaray were
examined categorically.
In line with the results of the research, it is planned to carry out studies aiming to increase the
awareness of the students at basic education level in Aksaray about Aksaray's intangible cultural heritage
elements.
Keywords: Culture, cultural heritage, intangible cultural heritage
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ÜNİVERSİTE ŞEHİR ETKİLEŞİMİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
VE SOSYAL PROJE GELİŞTİRME DERSLERİNİN ÖNEMİ ( AKSARAY İLİ
ÖRNEĞİ )
Serpil DEMİREZEN108
Rabia Gökçen KAYABAŞI109
Özet
Üniversitelerin bilgi üreten ve yayan kurumlar olmalarının ötesinde, bulundukları şehirlere farklı
yönlerden katkı sağlama görevleri de vardır. Üniversiteler, kuruldukları şehirlerin sosyoekonomik
düzeyine etki etmelerinin yanı sıra toplumsal, kültürel, çevresel, bilimsel ve teknolojik alanlarda da
şehrin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede eğitim fakültelerinde
okutulmakta olan uygulamalı dersler kapsamında öğretmen adayları, şehirdeki bir takım sorunlara /
eksikliklere veya geliştirilmeye açık alanlara yönelik çalışmalar yürütmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) tarafından, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde lisans
programlarındaki değişiklikler sonucunda 2006-2007 öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan
Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Proje Geliştirme dersleri üniversite – şehir etkileşiminde
önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmada Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Proje Geliştirme derslerinin, üniversite
şehir etkileşimindeki önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Topluma Hizmet
Uygulamaları ve Sosyal Proje Geliştirme derslerinin içerikleri ve uygulama yönergeleri ile Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlilikleri doküman incelemesi metodu ile incelenmiştir. Ayrıca, Aksaray
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Proje Geliştirme dersleri
kapsamında Aksaray ilinde yürütülmüş olan çalışmalar, üniversite şehir etkileşimi açısından ele
alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmış olan Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlilikleri kapsamında “Okul, aile ve Toplum İlişkileri” başlığı altında öğretmenlerin, okulun ve
öğrencilerin gelişimi için toplumsal ve sosyal görevler alması gerektiği vurgulanmaktadır.
Öğretmenlerin bu yeterliliklere sahip olabilmeleri için, hizmet öncesi dönemde eğitim fakültelerinde
toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayan uygulamalı dersler almaları
gerekmektedir.
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında; toplumun güncel sorunlarının neler olduğu ve
bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik projelerin nasıl hazırlanacağı öğretilmektedir. Aynı zamanda
öğretmen adaylarına Topluma Hizmet Uygulamaları’ nın önemi hakkında bilgi verilerek, panel,
konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak
katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet
çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Sosyal Proje Geliştirme dersinde ise öğretmen adaylarının Sosyal Bilimler ’de projenin yeri ve önemi;
proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin plânlanması, hazırlanması, sunumu
ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi konularına hâkim olmaları beklenmektedir.
Söz konusu dersler, öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilincinin
gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adaylarının, hizmet öncesi dönemde bu dersler aracılığı
ile uygulamalı çalışmalar yapmaları hem kendi mesleki gelişimleri, hem de öğrenim hayatlarını
sürdürdükleri şehre farklı yönlerden katkı sağlamaları açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite-Şehir etkileşimi, Sosyal Proje Geliştirme, Topluma Hizmet
Uygulamaları
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The Importance of Community Service Practices and Social Project Development Courses in
University City Interaction (The Case of Aksaray Province)
Abstract
Beyond being producing and disseminating information institutions, universities also have the task
of contributing to cities in different directions. Universities contribute directly or indirectly to the
development of the city in social, cultural, environmental, scientific and technological areas, as well as
affecting the socioeconomic level of the cities where they are established. Within the framework of
practical courses taught in education faculties, prospective teachers are carrying out studies on some
problems / deficiencies in the city or open areas for development. Community Service Applications and
Social Project Development courses, started to be taught by Council of Higher Education (CHE) since
2006-2007 academic year as a result of changes in undergraduate programs within the framework of
restructuring education faculties, have an important place in university-city interaction.
In this study, it is aimed to show the importance of Community Service Applications and Social
Project Development lessons in university city interaction. Within the scope of the study, content and
application guidelines of the courses of Community Service Applications and Social Project
Development as well as General Proficiency in Teaching Profession were examined through the
document review method. In addition, studies carried out in the city of Aksaray within the context of
Community Service Applications and Social Project Development courses at Aksaray University
Faculty of Education have been taken up in terms of university city interaction.
It is emphasized that under the heading "School, Family and Society Relations" within the General
Competencies of Teacher Education published by the Ministry of National Education (MONE),
teachers, schools and students should take social duties for development. Teachers need to take practical
lessons that enable them to develop social awareness and responsibility in their education faculties in
order to have these qualifications.
Within the course of collective service applications course; how the current problems of the society
are developed and how to prepare the projects to solve these problems are taught. At the same time, by
giving information about the importance of collecting service applications to teacher candidates it is
aimed to aquire them skills related to participating in scientific activities such as panels, conferences,
congresses and symposiums as spectators, speaker volunteers, taking part in various projects voluntarily
on social responsibility basis and basic knowledge and skills for the implementation of collective service
activities in schools.In the Social Project Development course, it is expected that prospective teachers'
will be able to plan, prepare, present and evaluate a sample social project, and manage project
management issues in schools and the place and importance in the social sciences, project types and
project preparation stages.
These lessons have an important place in the development of prospective teachers’ awareness of
social awareness and responsibility. It is very important for the prospective teachers to carry out practical
studies through these lessons in the pre-service period both in terms of their own professional
development and in terms of their contribution to different aspects of the city in which their learning
Keywords: University-City Interaction, Social Project Development, Community Service Applications
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AKSARAY’IN İMAJ DEĞERİNİN GERÇEK DEĞERİNE ERİŞMESİNDE TARİHİ ZENGİLİKLERİN
PAZARLANMASINA YÖNELİK TESPİT VE ÖNERİLER
Sevilay USLU DİVANOĞLU110
Özet
Dünyadaki binlerce kent arasından ‘çok güzel, cazibeli kentler’ olarak anılanları neredeyse istisnasız tarihi
kentlerdir. Aksaray, Anadolu’da ilk açık beyin ameliyatının yapıldığı (M.Ö. 10.000 - Aşıklıhöyük), dünyanın en
büyük ikinci kanyonuna sahip, Hıristiyanlığın gelişim merkezi, Kapadokya’nın giriş kapısı Ihlara Vadisi, Hasan
Dağı, Tuz Gölü ve daha birçok tarihi ve kültürel güzelliklerin yer aldığı, dünyanın en eski kentlerinden biridir.
Bunca zenginliklerine rağmen yakın döneme kadar Aksaray, gelişim potansiyeli açısından Türkiye’de düşük
kentler arasında gösterilmiştir. Bunun temel sebeplerinden birisi şehrin imaj değerinin gerçek değerinin çok altına
kalmasıdır. Değişim sürecinin yaşandığı küreselleşen dünyada rekabetin sadece ülkeler ve şirketler arasında değil,
her alanda yaşandığını görmek mümkündür. Şehirler için pazarlama ve şehir marka stratejileri oluşturmak,
tanınmak ve rekabet edebilmek kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Aksaray gibi tarihi bir kentin imaj değerinin ortaya
çıkarılması ve gerçek değerine erişmesi için şehirdeki tarihi çekim unsurlarının ortaya çıkarılması ve bunlarının
tanıtımının yapılması önemli bir unsurdur. Bir şehrin stratejik bir yapıya sahip şekilde pazarlanabilmesi için bazı
performans göstergelerine sahip olması gerekir. Aksaray’ın coğrafi konum, doğal yapı, tarihi yapı, endüstriyel
altyapı, güvenlik unsurları, çevre iller, ülkenin siyasi şartları gibi birçok performans göstergelerine sahip olması,
şehrin pazarlanmasını kolaylaştırabilir.
Bu çalışma, imaj unsurunun bir şehrin niteliğinin oluşturulmasında ne derece önemli olduğunu ve Aksaray
şehrinin imaj değerinin gerçek değerine erişme imkânları üzerine tespit, kritik ve önerilerde bulunarak; ‘’imaj’’
konseptinin Aksaray şehrinde nasıl kullanılabileceğine dair tespitleri ortaya koyacaktır. Müthiş bir tarihi
potansiyele sahip Aksaray’ın çekici alanlarını ön plana çıkarmak, hedef kitlenin aklında iyi bir konumlandırma
sağlamak ve bunu sürdürmek hedeflenmektedir
DETERMINATION AND RECOMMENDATIONS FOR MARKETING HISTORICAL RICHNESS OF
AKSARAY TO REACH ITS IMAGE TO THE REAL VALUE
Abstract
Among the thousands of cities in the world, what is often referred to as 'very beautiful, charming city' are
almost unquestionably historic cities. Aksaray has a major center fort he development of Christianity which is at
the same time the entrance gate of Cappadocia; Ihlara Valley. This historical city is home to Hasan Mountain, Salt
Lake and many other historical and cultural sites. Too many historical events took place in these lands, including
the first open brain surgery of Anatolia (10.000 BC - Aşıklıhöyük) With all these facts and much more, Aksaray
is one of the oldest cities in the world. Despite all these richness, Aksaray has been shown among the ‘’low cities’’
in Turkey in terms of development potential. One of the main reasons for this is that the value of the city is far
below the actual value of its image. Some really drastic changes have taken place in the globalizing world and it
is possible to see that competition exists not only among countries and companies, but every other area, including
the cities. It has become inevitable to establish, recognize and compete marketing and city branding strategies for
cities. The uncovering of the actual historical value of a historical city like Aksaray and the introduction of the
historical attractions of the city in order to reach its real value is a very important factor.In order for a city to be
marketed with a strategic structure it must have some performance indicators. The fact that Aksaray has many
performance indicators such as its geographical location, natural, cultural and historical structures, industrial
infrastructure, security elements, neighboring cities, political conditions of the country. These factors can
definitely facilitate and accelerate the marketing of the city.
This study is aimed at determining the importance of the image element to the formation of the quality of a
city and to make determinations, critics and propose the possibilities of accessing the real value of Aksaray's image
value and reveal how to use the ‘image’ concept in the city of Aksaray. It is aimed to bring the attractive areas of
Aksaray, which has a great historical potential, to the forefront and to provide and maintain a good positioning of
the target group.
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AKSARAY SEMTİ VE AKSARAYLILAR
Seyit TAŞER111
Özet
İstanbul’un fethi ardından iskân faaliyetlerine büyük bir önem verilmiştir. Farklı kültürel ve dini
yapıdaki insanların, farklı dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan tebaanın payitahta yerleştirilmesi
gelişigüzel olmamıştır. Fatih’in İstanbul’a duyduğu muhabbetin de bir tezahürü olarak, tebaanın iskânı
süreci büyük bir titizlikle yürütülmüştür. Bu konuda alınan kararlar ve uygulamalarda şehrin tüm yönleri
ile kalkınması hedeflenmiştir. Aksaray gibi Anadolu'daki şehirler de bu süreçte yer almıştır.
İstanbul’un birçok semti olmakla birlikte Aksaray, gerek İstanbul’da yaşayanlar gerekse İstanbul’a
yolu düşenler tarafından daha çok tanınan, bilinen canlılığı olan bir semttir. Ayrıca, Konya ve Aksaray
şehirlerinin komşuluğu veya yakınlığı fetih sonrası gerçekleşen iskân ile devam etmiştir. Fatih semtine
Konyalılar; Aksaray semtine Aksaraylılar yerleştirilmiştir. Bu çalışmada, Aksaray semtine gelen
Aksaraylılar hakkında tarihi kaynaklardaki bilgiler sunulacaktır. Belki de ekseriyetle bilinen bu genel
geçer bilginin hususi veya spesifik bir çalışma ile detaylandırılmasına çalışılacak, konunun daha
tafsilatlı bir şekilde değerlendirilmesine gayret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaraylılar, İstanbul
INCOMING FROM AKSARAY AND AKSARAY DISTRICT
Abstract
After the conquest of Istanbul, were given great importance to the settlement activities. It has not
been random that placement at the center of the state the peoples of different cultural and religious
backgrounds have different views and lifestyles. As a result of the love that Fatih heard about Istanbul,
the process of settlement of the subject was carried out with great care. Decisions and practices in this
regard It was aimed to develop with all aspects of the city.Many cities in Anatolia such as Aksaray have
been involved in this process.
There are many districts of Istanbul. However Aksaray is a better known by those who live in
Istanbul or those who are on their way to Istanbul. In addition, the neighborhoods of Konya and Aksaray
cities in Anatolia continued as a result of settlement after conquest. Fatih district has been placed
incoming from Konya. The Aksaray district is located incoming from Aksaray. Perhaps most commonly
known this general knowledge will be tried to be elaborated in a specific study and it will be tried to be
evaluated in more detail.
Keywords: Aksaray, Incoming From Aksaray, Istanbul
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ALEVİLİK İNANCININ ANADOLU TOPRAKLARINDA MEKÂNSAL YANSIMASI:
CEM EVLERİ
Sibel DEMİRARSLAN112
Oğuz DEMİRARSLAN113
Özet
İslamiyet’in bir yorumlanma biçimi diyebileceğimiz Alevilik, “Alevilik ve Bektaşiliğin esası olarak
kabul edilen ve orijinal olarak “Üçler” şeklinde isimlendirilen “Hak, Muhammed, Ali” kalıbı, İslam
tasavvuf ekollerinin temel kabullerinden biri olan “Uluhiyet, Nübüvvet, Velayet” prensibinin ifade şekli
olarak görülmektedir. Şamanlıkla ilgisinin de bulunduğu, Sümerler dönemi inançları ile benzerlk
gösterdiği bilinmektedir.Tasavvufi yönü bulunmaktadır. Vahdet-i Vücut” anlayışının hâkim olması gibi
özellikler bu yönü vurgulamaktadır. İslam düşünce ekollerinde bu prensipleri esas olarak kabul eden
benzerleriyle tasavvuf kategorisinde değerlendirilmesini öngörür” Günümüzde dünya üzerinde
demografik anlamda çok fazla bir nüfusa sahip olan aleviliğin ne olduğunu ,mimari mekân ihtiyaçlarının
tarihsel süreçte doğaçlama ve tamamen işlevsel olarak nasıl geliştiğini içinde bulunduğumuz zaman
diliminde ihtiyaç bağlamında durumun ortaya konulması gerekliliği etik anlamda konunun önemini
vurgulamaktadır.
Aleviliğin ibadeti, toplanma, birlik anlamına gelen, cem’dir. Kendine has belli ritüelleri
bulunmaktadır. Tasavvuf yolu ile felsefesindeki benzerlikler ve tekke, dergâh gibi tasavvuf mimari
mekânları ile de cem evlerinin ortak kurgusal mekân birimlerinin olduğu incelemelerde görülür.
Tasavvuf yolu olan mevlevilikle musiki ve dansın harmanlanması ile benzerlik gösteren ibadet şekilleri
olan sema ve alevilik ve bektaşilikte tören içerikli bir ritüel olan semah bulunmaktadır. Cem törenine /
ibadetlerine uygun mekan ihtiyacı ile birlikte gelişen ve biçimini yaşanmışlıklar ve işlevle alan
cemevleri ayrı bir planlamaya sahiptirler ve sahip olmalıdırlar.Örneğin oturma düzeni dairesel
biçimdedir.Semah için yeterli alan bulunmalıdır. Meydan adı verilen geniş bir alana sahip bir bölüm
gerekir, Eskiden dergah ve tekkeler de cem için kullanılmaktaydı. Lokma ve yemek ayrı bir ritüele
sahiptir. Mekân bağlamında cemevlerinde uygun alan bulunması gerekir .Sofrada yemek yerken belli
kurallara uyulur.
Cemevine gidebilmenin de insani ve vicdanı boyutta kuralları vardır.İnsan-ı kamil bir statüdür bir
hedeftir,Hakka ulaşmaktır Edep ve ahlak önemlidir.Dedelik veya mürşidlik makamı önemlidir,önderdir,
yol göstericidir.
Alevilik dünya üzerinde Azerbaycan, İran, Irak, Balkanlar, Danimarka gibi ülkelerde yaygın bir
konumdadır. Aksaray ili ve çevresi özelinde de ele alındığında bazı köylerin alevi köyü olarak bilindiği
söylenebilir , örneğin; Ağaçören , Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Güzelyurt,Eskil köyleri alevi köyleridir.
Bu çalışmada yöntem olarak, literatür taraması ile birlikte hoşgörü temelli Aleviliğin Aksaray ve
yöresinde ve genelde bugünü inanç,felsefe,kültür,erkan ve ibadet,toplanma, geleneklerin yaşatılması,
aktarılması gibi görevleri de olan yaşam biçimi,ihtiyaçlar ve fonksiyonun bina oluşumunu etkilediği
cemevlerinin kurgusal ve mekânsal özellikleri incelenecektir. Aleviliği, ele alarak, ibadet yapıları
sınıflandırması içinde yer alan cemevlerinin ihtiyaç programı ve işlev şemasının kullanıcı
memnuniyetini sağlamaya yönelik belirlenmesi ve mimarlık mesleği açısından katkı olmak
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alevilik,Kültür,Felsefe,Cem Evi,İbadet
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THE REFLECTİON OF THE ANATOLİAN ALEVİSM FAITH SETTLEMENT: THE
CEMEVİ
Abstract
Islam can be called an interpreted in Alevism, "adopted as the basis of Alevi and Bektashi and the
original" Three "to form named" Allah, Muhammad Ali "pattern, which is one of the basic assumptions
of Islamic mysticism schools" Godhead, prophethood, parenthood "statement of principles It is seen as
a form. It is known that it shows similarities with the beliefs of the Sumerian period, which is also related
to shamanism “Vahdet-i Vücud "concept of being a judge emphasizes this aspect. It foresees the
evaluation of Sufism category with similar accepts mainly those principles in Islamic schools of thought
"Nowadays, having a much larger population in demographic terms, the world is what Alevism,
architectural space needs of the historical process of improvisation and fully functional emerged as the
situation in the need to respect the period of time we were in how it develops Emphasizes the importance
of being ethical.
It is Cem, which means worship, gathering, unity of Alevism. There are certain rituals of their
own. The similarities in philosophy and philosophy through Sufism and the observation that Sufi
architectural spaces such as tekke and dergah are joint fictional space units of cem houses. The sema
which is similar to the way of mysticism and the blending of music and dance with the way of mysticism,
and semah which is a ceremony ritual in the form of Alevism and Bektashism. They should have and
have a separate plan of cemevi that develops together with the need for space suitable for the ritual
ceremony / worship and takes shape and functions. The area of interest is the circular form of the seating
plan. A section with a large area called the square is needed. In the past, the dervish lodge and the tekke
were also used for cem. Bite and meal have a separate ritual. In the context of space, there must be a
suitable space in the cemetery.
There is a human and a conscience dimension rules of being Alevi and going to worship. A human
being is a statute, a goal, it is to reach to God, politeness and morality are important. The authority of
order or murship is important, the leader is the leader.
Alevism is spread over the world in countries like Azerbaijan, Iran, Iraq, Balkans, Denmark. When
considered in Aksaray province and its surroundings, it can be said that some villages are known as
Alevi villages; Ağaçören, Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Güzelyurt, Eskil villages are the Alevi villages.
In this study, the method, the literature of tolerance based on Alevism in Aksaray and regions with
screening and general belief today, philosophy, culture, Erkan and worship, assembly, kept alive the
tradition, the transfer of tasks such as the way of life of Cem houses as needs and functions affect the
formation buildings and fictional Spatial characteristics will be examined. Alevism, by addressing,
worship structures to determine the need for programs to ensure user satisfaction and function diagram
of Cem houses situated within the genus and is targeted to contribute in terms of architectural profession.
Keywords: Alevism, Culture, Philosophy, House of Jem, Worship
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AKSARAY’IN MARKA KENT OLMASINDA SOMUNCU BABA’NIN ROLÜ
KENTSEL YAPILAŞMA, GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNDE Kİ UYGULAMALARDA
YAPILANLAR & YAPILABİLECEKLER
Sibel DEMİRARSLAN114
Oğuz DEMİRARSLAN115
Özet
Turizm, Ülke ve yerleşim değerlerini gerek ulusal gerekse uluslar arası platformda tanıtmak ve
kente katma değer eklemek için çok önemlidir. Bu nedenle, kentleşme sürecinde kentlerin dokusunun
bozulmaması, doğru imar planları yapılması aidiyeti geliştirecek ve kentleri sahip oldukları değerleri
koruduğu oranda marka kent statüsüne taşıyacaktır. Turizmin farklı sınıflandırmaları olmakla birlikte,
turist olarak gelenler farklı şeyler görmek istemektedirler. Bu nedenle, kent üzerinde yapılan ve
yapılacak olan her tür dönüşüm de son derece bilinçli olmak gerekir.
Tasavvuf anlayışı ile nefsi törpülemek için bir yaşam tarzı ve mimari yapılaşma gelişmiştir.
Dergâh, tekke, türbe, asitane gibi farklı özelliklerine göre farklı isimlendirilen binaların da ruhu olduğu
mesleki incelemelerde hissedilir. Yaşamı yönlendiren, insanları hamken pişiren, olgunlaştıran, yolda
yolculuk yapmasına imkân sağlayan düzen, ihtiyaçlar paralelinde doğaçlama olarak gelişme
göstermiştir.
İslam Dergisinin web sayfasında İslam yönünden kerametlerin mümkünlüğü konusuna
değinilmekte, Âli İmran, 37 ‘den aktarımda bulunulmaktadır; “…Zekeriyya ne zaman kızın bulunduğu
mihraba girdiyse, O’nun yanında bir yiyecek buldu: “Meryem! bu sana nereden geliyor?” dedi. O da :
“bu Allah tarafından, şüphe yoktur ki Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir” derdi.”
Anadolu topraklarının Veli kıymetleri çok fazladır. Bu yüzden de medeniyetlerin ilerlediği, Allah
aşkını hisseden ruhların bu toprakları koruduğunu söylemek yanlış olmaz.
Bugüne felsefesi, gittiği yol ve yaşanmışlıkları ile yön veren şahsiyetlerden birisi de “Somuncu
baba”dır. Makamı Aksaray ilimizdedir. İslam ilimleri Ansiklopedisinde, Hâmid-İ Aksarâyî (Somuncu
Baba)’ dan bahsedilmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında Anadolu’da yetişen evliyanın ve
âlimlerin büyüklerinden olduğu, “Somuncu Baba” lakabıyla tanındığı, 750 (m. 1349) senesinde
Kayseri’de doğduğu belirtilmektedir. Tefsîr, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldiği
bilinmektedir. 815 (m. 1412) senesinde Aksaray’da vefât etmiştir. Molla Fenari’nin de hocasıdır. Bir
dönem Bursa’da yaşadığı bilinir.
Bu çalışmada, tasavvuf yolu ve mimariye yansıması ile birlikte Somuncu Baba’nın şahsiyeti
üzerinden gidilerek, turizm unsuru, kent planlamaları ve tasavvufi mimari mekânsal bilgilendirmeler
yapılması hedeflenmektedir. Günümüz popüler uygulamalarında kentsel dönüşümün doğru
kullanılması, tarihin yok edilmeden, kültürel verilerin dünden alınıp yarınlara aktarılması gereklidir.
Somuncu Baba bir kentsel semboldür. Makamı rahatsız etmeden korumak ve ziyaretlere açmak gerekir.
Aksaray gibi özelliği olan kentlerde hem yaşam alanı oluşturmak ve hem de turizm yönünden kentin
imar planı düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurgulamak büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka Kent / Turizm / Tasavvuf / Kentsel Mekân / Somuncu Baba
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THE ROLE OF THE “SOMUNCU BABA” TO BE A TRADE CITY OF AKSARAY
STRUCTURES AND IMPLEMENTATIONS IN URBAN DEVELOPMENT, DEVELOPMENT
AND TRANSFORMATION
Abstract
It is very important to promote tourism, country and settlement values both nationally and
internationally, and to add added value to the city. For this reason, in the process of urbanization, cities
should not be destroyed, proper development plans should be developed, and cities should be moved to
the brand city status where they retain the values they possess. With tourism being different
classifications, tourists want to see different things. For this reason, any transformation that has to be
made and done on the city must be highly conscious.
A sense of sufism / mysticism has led to a lifestyle and architectural refinement for raising the
soul. Dergâh, tekke, tomb, different characteristics such as the acidity of the different named buildings
are felt in the soul of professional examinations. The order that guided my life, cooked people, matured,
allowed me to travel on the road had improved as an improvisation parallel to my needs.
On the web page of the Islamic Journal, it is mentioned that the possibility of miracles in terms of
Islam is mentioned, the imam of Imam is quoted as 37; "... When Zakariyya entered the mosque where
her daughter was, she found a food near her:" Mary! Where does this come from? " He also said: "It is
by Allah that there is no doubt that Allah will grant him innumerable sustenances to whom He wishes."
The values of the saints of Anatolian lands are very high. Therefore, it is not wrong to say that the
civilizations advance and the souls protect these lands by feeling the love of Allah.
Today, philosophy is one of the personalities that directs the path and the way of life that they have
gone through. Aksaray is in the city. In the Encyclopedia of Islamic Sciences, Hâmid-i Aksarâyî
(Somuncu Baba) is mentioned. It is stated that the Ottoman State was one of the elders of the marriages
and scholars who grew up in Anatolia during the foundation years and that it was born in Kayseri in 750
(m. 1349), which was known by the nickname of "Somuncu Baba". Tafsir is known to be very high in
fiqh studies and in mysticism. In 815 (m 1412) he died in Aksaray. He is also a teacher of Molla Fenari.
He is known to live in Bursa for a while.
In this study, it is aimed to make tourism elements, urban planning and mystical architectural
spatial informations by going through the personality of the Father of Somuncu together with the
reflection of mysticism and architecture. In today's popular practice, it is necessary to use urban
transformation correctly, without destroying the history, cultural values must be taken from the field and
transferred to tomorrow. The Nude Father is an urban symbol. I need to protect my office without
disturbing and open it up for visits. It is of utmost importance to emphasize that it is very important to
organize the city's zoning plan in terms of both living area and tourism in the cities like Aksaray.
Keywords: Brand City / Tourism / Sufism / Urban Space / Somuncu Baba
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AKSARAY’DA SÜRGÜNDEKİ ERMENİLERE DAİR BAZI TESPİTLER
Taner ASLAN116
Özet
Ermeni nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde Ermeni komiteleri ihtilal çıkarmak suretiyle sözde
bağımsız hiç olmazsa muhtar bir Ermenistan kurma hülyaları içerisinde olmuşlardır. Ermeni nüfusunun
yoğun olduğu yerlerden biri olan Van Vilayeti, Ermeni komitelerinin ihtilal hareketlerine maruz
kalmıştır. Van Vilayet İstinaf Ceza Mahkemesi, şehrin asayişi ve güvenliğini sağlamak maksadıyla
Ermeni komitacılarına karşı hapis ya da sürgün cezaları uygulamıştır. Van’da söz konusu teşebbüslerden
tutuklanan Ermeni komitesi üyeleri sürgün ya da hapis cezalarını çekmek üzere Aksaray’a
gönderilmişlerdir. Bildiride sürgün ve hapis cezasını çekmek üzere Aksaray’a gönderilen Ermeni komite
üyelerinin durumları ve faaliyetleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Ermeni, sürgün.
SOME FINDINGS ABOUT ARMENIANS IN EXILE IN AKSARAY
Abstract
In the cities where the Armenian population was intense, the Armenian committees were rioting
with the aim of establishing a so-called independent at least an autonomic Armenia. The city of Van,
one of the places where the Armenian population was concentrated, was subjected to revolutionary
movements of the Armenian committees. The Provincial Court of Appeal imposed detention or exile
penalties against the Armenian committees in order to establish order and security in the city of Van.
The members of the Armenian committee who were arrested in Van for the above-mentioned attempts
were sent to Aksaray to serve their exile or imprisonment sentences. The current paper discusses the
situations and the activities of the members of the Armenian committee sent to serve their sentences.
Keywords: Aksaray, Armenian, exile.
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1899 TARİHİNDE YANGIN SONUCU TAHRİP OLANAKSARAY HÜKÜMET
KONAĞININ YENİDEN İNŞASINA DAİR BAZI TESPİTLER
Taner ASLAN117
Özet
Bildiride, 1899 tarihinde yanan Aksaray Hükümet Konağının yeniden inşasında karşılaşılan
güçlükler ele alınmıştır. Konya Vilayeti’ne bağlı olan Aksaray Kazası Hükümet Konağında çıkan yangın
sonucu, bina kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu yangında emlak evrak ve kuyudu ile sicill-i nüfus
defterleri de yanmıştır. Yanan evrak ve kuyud ile sicill-i nüfus kayıtları yeniden yazılmıştır. Binanın
yeniden inşasına kadar hükümet konağının maliye kısmı belediye dairesinden kiralanmıştır. Binanın
inşası, maddi imkansızlıklardan dolayı, ertelenmiştir. Ancak Hükümet Konağına olan ihtiyaç lüzumu
üzerine inşaat masraflarının bir kısmını halk üstlenmiş, diğer kısmının maliye tarafından karşılanması
istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray Hükümet Konağı, yangın, sicill-i nüfus kayıtları
SOME FINDINGS ABOUT THE RE-CONSTRUCTION OF THE GOVERNMENT HALL
DESTROYED DURING THE FIRE IN 1899
Abstract
This paper addressed the difficulties encountered in the re-construction of the Aksaray Government
Hall, which burned down in 1899. As a result of the fire in the government hall of the Aksaray District
of the Konya Province, the building became unusable. In this fire, the real estate documents and the
registry books were burned. These documents and registry books were re-written. Until the building was
rebuilt, the finance department of the government building was rented from the municipality. The reconstruction of the building was put off due to financial difficulties. Yet, due to the urgent need for the
government hall, some costs of the re-construction were met by the local people and the rest was
provided by the revenue office.
Keywords: Aksaray Government Hall, fire, registry books
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KÜLTÜREL İZ KORİDORU;
AKSARAY ÖRNEĞİ
Ülgen YENİL118
Özet
Kültürel mirasımız daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş evrensel değerlere sahip
eserlerdir. Kültürel miras alanları herkesin görebildiği peyzaj ve tarihtir. Tüm dünyada “miras” fikri
toplulukları güçlendiren ve çevresel, kültürel ve ekonomik geleceğini başarıyla planlamalarına yardımcı
olan birleştirici bir güçtür. Miras insanlara geçmişin, günümüzün ve geleceğin vizyonlarını verir.
Bu çalışmada Aksaray ili ve yakın çevresindeki hanlar, saraylar, medreseler gibi önemli kültürel
miras değerleri açısından farklı yer ve zaman noktaları tespit edilecektir. Anadolu coğrafyasında ilk
çağlardan bu yana önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Aksaray’daki mevcut tarihi yapıların Autocad,
Arc GIS gibi programlar yardımıyla konumsal yerleri tespit edilmiştir. Bu yapılar tarihi dönem
nitelikleri açısından sınıflandırılarak, bu alanlar için tematik rotaların oluşabilirliği tartışılacaktır.
“Kültürel İz Koridoru” adını verdiğimiz bu rotalar, yerel yönetimlerin de katkılarıyla kent kimliğinin ve
mirasının değer kazanmasına yönelik yeni yönetimsel önlemlere dayanan tarihi bir yol geliştirmeyi
mümkün kılmaktadır.
Sonuçta; mirasımızın özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak
turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan
sürdürülebilir kalkınma sağlanmasına yönelik strateji ve öneriler ortaya konacaktır. konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Kültürel Miras, Kültürel İz, Aksaray Tarihi
CULTURAL TRACE CORRIDOR IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM;
AKSARAY SAMPLE
Abstract
Our cultural heritage is a collection of universal values created by previous generations. Cultural
heritage is the landscape and history that everyone can see. The idea of “heritage” is a unifying power
that strengthens "heritage" intellectual communities all over the world and helps them successfully plan
their environmental, cultural and economic future. Inheritance gives people visions of past, present and
future.
In this study, different places and time points will be determined in terms of important cultural
heritage values such as inns, palaces, medresses in and around Aksaray province. The historical places
in Aksaray, which are located on important trade routes since the first ages in the Anatolian geography,
have been determined by using programs such as AutoCAD and Arc GIS. These structures will be
classified in terms of their historical period qualities and the feasibility of thematic routes for these areas
will be discussed. These roots, which we call the "Cultural Trail Corridor", make it possible to develop
a historical road based on the new administrative measures for the appreciation of urban identity and
heritage with the contributions of local governments.
After all; Strategies and proposals for the careful preservation of our heritage, transformation of
these assets into attraction areas will be put forth the into attraction area in terms of tourism by opening
national and international tourism, and in this way providing social, cultural and economic sustainable
development will be put forward.
Keywords: Sustainable Tourism, Cultural Heritage, Cultural Trace, History of Aksaray
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BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMINDA STAJ
UYGULAMASI DERSİNİN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ümmügül BAŞ119
Musa KÜÇÜK120
Özet
Ön lisans düzeyinde eğitimin verildiği Meslek Yüksekokullarında öğrencilerin mezun olabilmesi aldıkları
teorik dersleri başarmalarının yanı sıra zorunlu staj uygulamasını yapmış olmalarına da bağlıdır. Aksaray Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmayı hedefleyen öğrencilerin
de mezuniyete hak kazanabilmeleri sınav yönetmeliği çerçevesince belirlenmiş olan 30 günlük stajlarını
yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizin büro hizmetleri alanında ihtiyaç duyduğu ara elemanların işin
niteliklerine uygun bir şekilde ve kalitede yetiştirilmesi için uygulamalı eğitimler önemi büyüktür. Staj
uygulamaları öğrencilere yüksekokulda almış oldukları teorik dersleri uygulamaya dökme imkânı sunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programlarında verilen uygulamalı staj
eğitiminin önemine vurgu yapmak ve öğrencilerin bu konudaki görüş ve önerilerinin neler olduğunu ortaya
koymaktır. Araştırma Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı’nda öğrenim gören ve stajını yapmış olan I. ve II. öğretim ikinci sınıf öğrencilerini
kapsamaktadır.
Araştırma verilerinin toplanmasında tarama yöntemi tekniklerinden biri olan anket yöntemi kullanılmıştır.
Toplanan anket formları incelenerek değerlendirilebilir nitelikteki toplam 80 anketin verileri SPSS 15.0 (Statistical
Package for the Social Sciences) programına girilmiş ve frekans analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular;
öğrencilerin genellikle yaşadıkları şehirlerde staj yapmayı tercih ettikleri ve gerçek iş yaşamında okulda aldıkları
teorik eğitimi yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu staj eğitimi almadan iş
yaşamına başlamanın başlangıçtaki başarı üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünmektedirler.
Sonuç olarak staj eğitiminin; öğrencilerin gerçek iş yaşamını tanıma, kendilerine güven duyma ve mezuniyet
sonrasında iş yaşamındaki başarılarına olumlu katkıda bulunma açısından yararlı olacağını ifade edebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Staj, Staj Uygulaması, Stajın Önemi
A RESEARCH ON THE IMPORTANCE OF INTERNSHIP APPLICATION IN THE ASSOCIATE
DEGREE PROGRAM OF OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT
Abstract
In Vocational Schools where the students are educated at associate degree level graduates have to do a
compulsory internship in addition to the theoretical courses they have taken. Students aiming to graduate from the
Department of Office Services and Secretariat of the Vocational School of Social Sciences of Aksaray are obliged
to perform their internship for 30 days determined by the examination regulations in order to be eligible for
graduation. Practical trainings are a great way to train the intermediate staff that our country needs in the field of
office services, in accordance with the qualifications of the job and quality. Internships provide students with the
opportunity to apply the theoretical courses they have taken in college.
The purpose of this study is; to emphasize the importance of practical internship training provided by the
Office Management and Executive Assistance Programs and to show what students views and suggestions are in
this regard. The research covers I. and II. teachingsecond year students studying at the Office Management and
Executive Assistance Program of Aksaray University Social Sciences Vocational School. Our aim is to present
the importance of the evaluations conducted by the students regarding their ınternship.
One of the screening methods was used in the collection of research data. The collected questionnaire forms
were analyzed and the data of 80 questionnaires which can be evaluated were entered into SPSS 15.0 (Statistical
Package for the Social Sciences) program and frequency analyzes were made. Findings obtained; The students
often preferred to do internship in the cities they live in and they found that the theoretical education they had in
school was sufficient in real business life. The vast majority of students think that starting work life without having
trained interns will have a negative impact on the initial success.
As a result, We can say that the students will be helpful in recognizing the real business life, having
confidence in themselves and contributing positively to the successes in business life after graduation.
Keywords: Internship, Internship Application, Internship Importance
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AHMET KUŞSAN’IN SOMUNCU BABA İSİMLİ ROMANINDA MEKÂN
Yılmaz EVAT121
Özet
1989’da Aksaray’da doğan Ahmet Kuşsan’ın ilk romanı “Somuncu Baba”dır. Eser isminden de
anlaşılacağı gibi Aksaray’ın önemli şahsiyetlerinden Somuncu Baba’yı anlatır.
Mekân, roman sanatı için çok önemli bir unsurdur. Eserdeki olayların hangi mekânlarda geçtiği
çok önemlidir. Modern romanda mekân insan ruhunu yansıtan bir araç durumuna gelmiştir. Romanın
tezi ile mekân arasında sıkı münasebetler vardır. Modern yazarlar okurda bazı duygu ve düşünceleri
mekân üzerinden de ihsas ettirmektedir. Romanda Somucu Baba’nın yaşadığı mekânlar dikkat çekicidir.
Somuncu Baba geniş mekân olarak Kayseri, Aksaray, Tebriz, Erdebil, Darende ve Bursa’da… yaşar.
Dar mekân olarak ise Somuncu Baba’nın hayatında çilehane, tekke, cami, fırın... belirgindir. Hem geniş
hem dar mekânların Somuncu Baba’nın ruh dünyasına çok büyük bir tesiri vardır. Romanda ayrıca
dünya, tabiat, mezarlık, kabir; gönül, cennet, cehennem mekân olarak tercih edilmiştir. Bu mekânlar
aynı zamanda romanın tezine de katkı sağlamıştır. Sözgelimi eserde tabiat tefekkür aracı olarak
kullanılır. Allah’ın evi ise mümin insanın gönlüdür.
Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılarak “Somuncu Baba” romanındaki mekânlar
araştırılacaktır. Mekânın romandaki kişilerle ilişkisi ve romanın tezine katkısı sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Roman, Mekân, Kişi, Ahmet Kuşsan, Somuncu Baba
THE NOVEL PLACE OF AHMET KUŞSAN'S NAMED SOMUNCU BABA
Abstract
Born in 1989 in Aksaray, Ahmet Kuşsan's first novel is "Somuncu Baba". As it is understood from
the name of the work, it tells the Somuncu Baba, one of the important personalities of Aksaray.
Space is a very important element for the art of novel. It is very important where the events in the
work pass. In the modern roman the place has become a vehicle that reflects the human spirit. There is
a close relationship between the thesis and the space of the novel. Modern writers are also making some
emotions and thoughts through the space. The places where the Somati Father lives in Rome are
remarkable. Somuncu Baba lives in Kayseri, Aksaray, Tabriz, Erdebil, Darende and Bursa ... as a
spacious place. As a narrow space, the nursery, tekke, mosque, oven ... are evident in the life of the
necrotic father. There is a tremendous impact on the psyche world of both the spacious and narrow
spaces. Roma also includes world, nature, cemetery, grave; Heart, heaven, hell was chosen as the space.
These places also contributed to the thesis of the novel. It is used as a means of contemplation in nature.
The house of Allah is the heart of the believer.
In this study, the spaces in the novel "Somuncu Baba" will be investigated by using the document
review method. The relation of the place to the people in the novel and the contribution of the novel to
the thesis will be questioned.
Keywords: NOVEL, PLACE, PERSON, AHMET KUŞSAN, SOMUNCU BABA
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KONUŞMA SANATINA DAİR: MAHABBET-NÂME MESNEVİSİ ÖRNEĞİ
Yılmaz EVAT122
Özet
İnsanoğlunu, diğer mahlûkattan ayıran en önemli vasıf konuşma vasfıdır. Konuşma vasfını
kullanan insan, meramını en güzel şekilde ifade etmeyi bilmiş ve konuştuğu remizleri (işaret)yazıya
dökmeyi başarabilmiştir.
Somuncu Baba’nın oğlu olan Yûsuf Hakiki Baba, 15. yüzyılda Aksaray’da tasavvuf kültürünün
oluşmasında zemin hazırlamış mutasavvıf(sufism) bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacı
Bayram-ı Velî’ye intisap eden Hakîkî, Bayramiyye ekolüne dair pek çok geleneği de eserlerine
yansıtmıştır. Söz konusu eserlerde, konuşma sanatını muhteva eden bilgiler de bulunmaktadır.
Tasavvufî bağlamda, birçok eser kaleme almış olan Yûsuf Hakîkî’nin “Mahabbetnâme” isimli
eseri çalışmaya temel kaynak olarak alınmıştır. Söz konusu eserde geçen, konuşma temalı beyitler
fişlenmiş ve her beyitte geçen konuşma imgeleri bağlam dikkate alınarak yorumlanmıştır. Tasavvuf
muhtevasının ön planda olduğu bu beyitlerde, sufî eğitimine yarar sağlayacak mahiyette bilgilerin
varlığı oldukça dikkat çekicidir. Tasavvufta yer alan mana ikliminin diline ait pek çok imge barındıran
eser, konuşma sanatına dair fikirleri ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma Sanatı, Tasavvuf, Yûsuf Hakîkî, Mahabbetnâme
ABOUT THE ELOQUENCE : THE SAMPLE OF “MAHABBET-NÂME
Abstract
The most important characteristic distinguishing human beings from other creatures is speaking
ability. The person who uses the speech skill has been able to express himself in a best way and has
succeeded to put down of his speaking signs.
Yûsuf Hakiki Baba, the son of the Somuncu Baba, is known by his Sufism personality in the 15th
century set a ground for the formation of Sufi culture in Aksaray. Hakiki , who carries a torch for Haji
Bayram-i Veli, reflected many traditions in his works regarding Bayramiyye cult. In these works, it has
been found information including eloquence.
Within the context of Sufistic the work named "Mahabbetnâme" by Yûsuf Hakîkî, who had written
many works, was taken as the main source for his work The conversation themed verses in this poem
were separated and interpreted by considering the context of each conversation. In these verses, in which
the Sufistic content is at the forefront, the presence of information that is useful for Sufi education is
quite remarkable. The work which contains many images belonging concept of semantic which takes
place in Sufism is significant in terms of putting forward ideas about the eloquence.
Keywords: Eloquence, Sufism, Yûsuf Hakîkî, Mahabbetnâme
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KÜLTÜR TURİZMİ FAALİYETLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISI: AKSARAY İLİ
SULTANHANI ÖRNEĞİ
Yusuf ACAR123
Vildan ACAR124

Sevilay Uslu Divanoglu
Özet
Bu çalışma; 13. yüzyılda inşa edilerek varlığını günümüze taşımayı başaran ve Anadolu'daki Selçuklu
Kervansaraylarının en büyüğü olarak bulunduğu yöreye ismini veren ve kültürel miras niteliğinde bir yapıt olarak
günümüzde turistik bir çekicilik unsuru olarak kapılarını ziyaretçilere açan Sultanhanı ve bulunduğu yörede
gerçekleşen halıcılık faaliyetlerinin kültür turizmi kapsamında değerlendirilerek yörenin ekonomik faaliyetlerinde
meydana getirdiği değişimi ve tanıtımına olan katkıların tespit edilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma amaçları
doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak bu kapsamda Aksaray Turizm İl Müdürlüğü,
Sultanhanı Belediyesi yetkilileri ve halı atölye sahiplerine yönelik olarak uzman görüşü doğrultusunda hazırlanmış
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir formla yüz yüze görüşülerek Sultanhanı ve yörede gerçekleştirilen
halıcılık faaliyetleri ile ilgili ve yörenin kültürel çekicilikleri ile ön plana çıkabilmesi için yapılması gerekenler ile
ilgili bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler özellikle mevcut yerel yöneticilerin konu ile ilgili gerekli
hassasiyete sahip olduğu ve Sultanhanı’nda kültür turizminin gelişimi ve yörenin tanıtımı için önemli girişimlerde
ve kültürel faaliyetlerde bulunduğunu gözler önüne sermektedir. Çalışma Dünya’nın en önemli halı restorasyon
merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Sultanhanı’nın özellikle tanıtım konusunda sorunlar yaşadığını ve bu
sorunların etkili ve bilinçli pazarlama yöntemleri kullanılarak faaliyetlerin kapsamlı bir web sayfası yolu ile
duyurulması ve ulusal basında Sultanhanı’ndaki yerel ekonomik faaliyetler ile ilgili aktivitelerin daha çok yer
alması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca çalışma sonuçları, beldenin sahip olduğu kültürel miras eserleri
dikkate alındığında Sultanhanı’ın seyahat acentalarının güzergâhlarına eklenmesi ve hali hazırdaki konaklama
imkânlarının da iyileştirilmesi yolu ile kültür turizminin önemli duraklarından biri olabileceğini ve yerel
ekonomiye ciddi katkılarda bulunacağını kanıtlar niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Sultanhanı, kültürel miras, halıcılık, kültür turizmi
LOCAL ECONOMIC CONTRIBUTION OF CULTURAL TOURISM ACTIVITIES: SAMPLE OF
SULTANHANI TOWN IN AKSARAY
Abstract
This study is prepared with the aim of The Sultanhan which was built in the 13th century and succeeded in
carrying its daily life and gave the name of the locality which is the biggest of the Seljuk Caravansaries in Anatolia
and opened its doors to tourists as an attraction of today as a cultural heritage and contribution of the carpet
activities that take place in the region in the scope of cultural tourism and making the change in the economic
activities of the region and promotion. Within the scope of the study objectives qualitative research methods are
used in this context and Aksaray Tourism Directorate, Sultanhan Municipality officials and carpet workshop
owners are interviewed face-to-face with a semi-structured form consisting of questions prepared in line with their
expert opinion and to be able to get to the forefront with cultural attractions related to the Sultanhanı and local
carpet information about what needs to be done. The information obtained shows that the current local
administrators have the necessary sensitivity about the subject and that they are in important initiatives and cultural
activities for the promotion of cultural tourism and tourism in Sultanhanı. The study shows that Sultanhanı, which
continues its activities as the most important carpet restoration center of the world, has problems especially about
publicity and that these problems are announced through a comprehensive web page by using effective and
conscious marketing methods and the activities related to local economic activities in Sultanhanı takes place a lot.
In addition, the results of the study can be a crucial stoppage of culture tourism by improving the accommodation
facilities of Sultanhan's travel agencies when the cultural heritage works of the Sultanate are taken into
consideration and proving that the local economy will make a serious contribution.
Keywords: Sultanhanı, Cultural heritage, Carpet weaving, Cultural tourism

123

Yrd. Doç. Dr.,Aksaray Üniversitesi, Turizm Fakültesi yacar1986@gmail.com
Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Myo, Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Tekstillerin
Konservasyonu Ve Restorasyonu vildan.omur@gmail.com
124

112

AKSARAY İLİ TURİZMİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YENİ BİR ÇÖZÜM
ÖNERİSİ: SICAK HAVA BALON TURİZMİ
Yusuf ACAR125
Aysu ALTAŞ126
Özet
Bu çalışma; sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleri ile cazibe merkezi olmaya aday
Aksaray ilinin alternatif turizm kapsamında sıcak hava balon turları için uygunluğunun belirlenmesi ve
ülkemizde 1997’den bu yana sürekli gelişme gösteren balonculuk sektörü ile ilgili Türkiye ölçeğindeki
bilgi birikimine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında Kapadokya
Bölgesi’nde aktif olarak uçuşlar düzenleyen sıcak hava balon firma sahip ve yöneticilerine yönelik
olarak nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Nitel araştırma kapsamında, uzman görüşü
doğrultusunda önceden hazırlanmış sorulardan oluşan yapılandırılmış bir formla sıcak hava balon firma
sahip ve yöneticileri ile bireysel bir şekilde yüz yüze görüşülerek sıcak hava balon işletmeciliği ve
Aksaray’da uygulanabilirliği hakkında bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğru adımlar atıldığı
takdirde kamu destekli teşvikler vasıtasıyla yatırımcıların bölgeye çekilebileceği ve gerekli yatırımların
yapılması ve sıcak hava balonculuğunun özellikle doğal ve tarihi güzellikleri ile çekicilik unsuru olan
Ihlara Vadisi ve çevresinde uçuşlar düzenlemesi ile Aksaray ili turizminin gelişimine katkıda
bulunacağını kanıtlar niteliktedir. Çalışma içerisinde tarihi İpek yolu üzerinde yer alan Aksaray ilinin
sahip olduğu doğal ve tarihi değerler ile ilgili kapsamlı bir bölüme de yer verilmektedir. Çalışma,
Aksaray ilinde mevcut turizm potansiyelinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öne sürdüğü yeni
çözüm önerileri, coğrafi şartlar dikkate alınarak balon turlarına uygun bir güzergâhın belirlenmesi ve
başta yatırımcılar olmak üzere paydaşlara yol gösterici bilgiler sunması, bu alan ile ilgili literatürdeki
bilgi eksikliğinin giderilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalara görüş bildirmesi bakımından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Balon Turizmi, Ihlara Vadisi
New Solution Suggestions for the Development of Aksaray Tourism: Hot Air Balloon Tourism
Abstract
This study is aimed to determine the suitability of Aksaray for hot air balloon tours within the scope
of alternative tourism and to contribute to the accumulation of information on the Turkish scale
regarding the ballooning sector which has been developing continuously since 1997. In the scope of the
study, qualitative research methods were utilized for owner and managers of hot air balloon firm which
is actively flying in Cappadocia Region. Within the scope of the qualitative research, a structured form
consisting of pre-prepared questions in line with the expert opinion, the hot air balloon company was
interviewed face-to-face with the owners and managers of the firm and information was obtained about
hot air balloon management and applicability in Aksaray. The information is obtained correctly proves
that investors will be able to attract to investors through publicly supported incentives and make
necessary investments and contribute to the development of Aksaray tourism by arranging flights around
Ihlara Valley and its environs, which are especially natural and historical beauties and charm elements
of hot air ballooning. In the study, a comprehensive division of the natural and historical values of the
Aksaray province on the historical Silk road is also included. The study is imprtant to proposes a new
solution suggested for the effective utilization of the existing tourism potential in Aksaray province, to
determine a route suitable for balloon tours considering the geographical conditions and to provide
guidance information to stakeholders, especially investors, and eliminate the lack of information in the
literature related to this area and future study feedback.
Keywords: Aksaray, Baloon Tourism, Ihlara Valley
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BİR MARKA KENT OLARAK AKSARAY
Yusuf ŞAHİN127
Aysun YEMEN128
Özet
Değişen dünya düzeninde ülkelerin kalınmasında lokomotif görevi gören kentler, hem ulusal hem
de uluslararası boyutta tanınırlık kazanma yolunda ilerlemektedir. Bu tanınırlık çeşitli boyutlar göz
önünde bulundurularak kentlerin markalaşması olarak gündeme gelmektedir. Kentlerin markalaşması
ile bir kente yeni yatırımcıların, ziyaretçilerin ve yerleşimcilerin gelmesi, kentin tanınırlığının artması,
tarihsel ve fiziksel yapının korunması sağlanarak, tüm ihtiyaçlara cevap verebilen cazip kentler
yaratabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle marka kent kavramı ve
kentlerin markalaşmasının sağlanmasına katkı sağlayan unsurlar üzerinden bir genel çerçeve çizmek
gerekir. Belirlenen genel çerçeve ve kriterler neticesinde, o kentte bulunan kurum ve kuruşların kentin
markalaşmasındaki rolünün ölçülmesi ve mevcut durumun ortaya konulması sağlanabilir. Çalışmanın
evrenini gerek ekonomik gerek sosyo-kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Aksaray İli
oluşturmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere belirlenen kriterler ile Aksaray’daki kurum ve kuruluşların
faaliyetleri bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Elde edilen veriler değerlendirilerek bir marka kent
olarak Aksaray’ın daha ileriye götürülmesi için ne yapılabilir sorusuna cevap aranacak ve ilgili
kurumların bu konudaki faaliyetlerinin artmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Marka Kent, Aksaray İli, Ahiler Kalkınma Ajansı, Belediye
Aksaray As A Brand City
Abstract
Cities which have served as locomotives for the survival of countries in a changing world order are
on the way of becoming recognized on both the national and international scale. This recognition comes
to mind as a branding of cities in consideration of various dimensions. With the branding of the cities,
it is aimed to create attractive cities that can meet all the needs by providing new investors, visitors and
visiting settlers in a city, increasing the recognition of the city, protecting the historical and physical
structure. In order to realize this aim, firstly it is necessary to draw a general framework on the concept
of brand city and the factors contributing to the branding of cities. As a result of the determined general
framework and criteria, it can be ensured that the institutions and foundations in Aksaray are measured
and their current position in the branding of the city. The universe of work is constituted by the Aksaray,
which has an important place both in terms of economy and socio-cultural. As mentioned earlier, the
activities of the institutions and organizations in Aksaray will be subjects to an evaluation. By evaluating
the obtained data, an answer will be sought for question that asked as "what can be done to move Aksaray
further as a brand city" and efforts will be made to develop recommendations for the activities of related
institutions in this area.
Keywords: City, Brand City, Aksaray, Ahiler Development Agency, Municipality
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AKSARAY LİSESİ; TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİ ANADOLU’DAKİ EĞİTİM
YAPILARINA ÖRNEK
Z. Özlem PARLAK BİÇER129
Selen ÖZTÜRK130
Özet
Cumhuriyet ile birlikte pek çok alanda olduğu gibi özellikle eğitim hizmetinin Anadolu’da yer
alması için önemli çalışmalar yapılmıştır. Yeni kurulan cumhuriyette elde kalan imkânlar ile eğitim
toplumun tüm kesimlerine yayılmaya başlamıştır. Ancak eğitimin yapılacağı mekân kısıtlıdır. Zor
koşullarda olan yeni bir cumhuriyette kısıtlı kaynaklar ile okullar yapılmış ve modern Türkiye’de olması
gereken eğitim sistemi kurulmaya çalışılmıştır. Bu sistem içerisinde büyük kentlerden uzak
Anadolu’nun ücra köşesinde yer alan Aksaray’da da bu eğitim hizmetini gerçekleştirmek amacı
güdülmüştür. Bunun için Aksaray Lisesi inşa edilmiştir. Okul, dönem içerisinde pek çok isim almıştır.
1923 yılında inşa edilen okul binası, cumhuriyetin ilk yıllarında modern sisteme uygun eğitim veren ilk
eğitim kurumu olması nedeniyle önem taşımaktadır. Sadece kent içerisinde değil çevre yerleşimlerdeki
öğrencilerin eğitiminde de önemli olan okul yapısı, ilk yapıldığı dönemde kagir taşıyıcı sistem ve ahşap
kirişli döşemelere sahipken zamanla tadilatlara uğramıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen ve
eğitimin önemini vurgulayan bu yapının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için belgelenmesi önemlidir. Bu çalışma ile modern Türkiye’deki eğitim sisteminin
Anadolu’daki simgesi olan yapının tasarım ve yapıma yönelik mimari özellikleri ortaya koyulmaya
çalışılmıştır. Eğitim yapıları arasında biricik olan bu yapının değerinin bu çalışma ile vurgulanması
önemli görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğitim yapısı, Aksaray Lisesi,Yapı, Aksaray
Aksaray High School; An Example of Educational Structures in Anatolia during Turkish
Republic Period
Abstract
As there are many areas with the Republic, important work has been done especially for the
education service to take place in Anatolia. With the possibilities remaining in the newly established
republic, education has begun to spread to all segments of In a new republic under difficult conditions,
limited resources and schools were built and tried to establish the education system that should be in
modern Turkey.society. However, the space for education is limited. Within this system, Aksaray, which
is located at the far corner of Anatolia far from the big cities, is also aimed to realize this education
service. Aksaray High School was built for this. The school has received many names during the term.
The school building, built in 1923, is important because it is the first educational institution in the early
years of the republic to provide education in accordance with the modern system. The school structure,
which is important not only in the city but also in the education of the students in the surrounding
settlements, has undergone renovations over time as it has the porter carrying system and wooden
beamed floors in the first period. It is important that this structure, built in the first years of the Republic
and emphasizing the importance of education, is documented for the transfer of future generations and
for sustainability. With this study, the architectural characteristics of the design of the modern education
system in Anatolia, which is the symbol of Anatolia, were tried to be revealed. It is important to
emphasize the value of this work, which is unique among educational structures, with this study.
Keywords: Education structure, Aksaray Highschool, Building, Aksaray
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YEREL YÖNETİMDE İLETİŞİM KURMANIN YENİ YÜZÜ WEB SAYFALARI:
AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Zühal FİDAN131
Zülfiye ACAR ŞENTÜRK132
Fatih BARİTCİ133
Özet
Yerel yönetimler için verdikleri hizmetlerin anlatılması önem arz eder. Bu aşamada yerel
yönetimler çeşitli iletişim araç ve yöntemlerini kullanarak kendilerini ve hizmetlerini hedef kitlelerine
aktarmaktadırlar. Geleneksel iletişim araçları teknolojinin gelişmesi ile birlikte yerini yeni medya
araçlarına bırakmıştır. Belediyeler de bu uygulamalardan faydalanarak web sayfaları yoluyla hizmetleri
hakkında bilgilendirme, halkın beklenti ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve şehrin kamuoyunun
algısında yer edinmek amacıyla yararlanmaktadırlar.
Aksaray Belediyesi de web sayfasını halkla ilişkiler aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada
Aksaray Belediyesi’nin web sayfasın nasıl kullandığı, çift yönlü iletişimin sağlanıp sağlanmadığı,
duyuru ve tanıtımların nasıl yapıldığı değerlendirilecektir. Bu çalışmayla Aksaray Belediye’nin web
sayfası aracılığıyla iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını nasıl uyguladığına dair bir sonuca ulaşılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: web sayfaları, belediye, iletişim
WEB PAGES AS NEW FACE OF COMMUNICATING IN LOCAL GOVERNMENT:
SAMPLE OF AKSARAY MUNICIPALITY
Abstract
Publicising what is provided as service is important for local governments. At this stage, local
governments advertise themselves and their services to target market by using several communication
tools and methods. Traditional communication tools have left their place to new media tools with the
development of technology. Local governments benefit from web pages to inform target audience about
their services, to evaluate the public's expectations and complaints and to gain a place in the city's public
perception.
The Municipality of Aksaray also uses the web page as a means of public relations. In this study,
it will be evaluated how Aksaray Municipality uses web page, whether bidirectional communication is
provided, and how announcements and promotions are made. In this study, it will be examined how
Aksaray Municipality apply communication and public relations works through web page.
Keywords: web pages, municipality, communication

131

Yrd. Doç. Dr.,Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi zuhal_fidan@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi zulfiye.acar@usak.edu.tr
133
Arş. Gör., Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi fatihbaritci@aksaray.edu.tr
132

116

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVRİNDE AKSARAY VE ASKERÎ AÇIDAN ÖNEMİ
Züriye ORUÇ134
Özet
Türkiye Selçuklu hakimiyeti altındaki şehirlerin her biri sahip oldukları birtakım özellikleri ile
diğerlerinden ayrılmıştır. Bazı şehirler konumları ve iklimleri sebebiyle daha ziyade yazlık ya da kışlak
olarak tercih edilirken bazı şehirler siyasî, ticarî, kültürel ya da askerî açıdan birer merkez işlevi
görmüşlerdir. Konya, Kayseri, Sivas, Antalya gibi Türkiye Selçuklu tarihi açısından önemli role sahip
şehirlerden birisi de dârü’z-zafer, dârü’l-cihâd ve dârü’r-ribât unvanlarına sahip ve ilk hakimiyet
dönemlerinden itibaren kıymet verilmiş olduğu görülen Aksaray şehridir. Aksaray, Türkiye Selçukluları
devrinde siyasî, ticarî, kültürel öneme sahip, aynı zamanda askerî açıdan bir üs vazifesi görmüş
şehirlerden biridir. II. İzzeddîn Kılıçarslan tarafından imar edilen ve bir askerî üs ve ordugâh olarak
tanzim edilen şehrin sonraki dönemlerde de konumunu koruduğu görülmektedir.
Bu çalışmada Türkiye Selçuklu devrinde Aksaray’ın askerî açıdan yeri ve önemine değinilecek ve
Selçuklu tarihindeki etkin rolü dönem kaynakları incelenerek ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Selçuklu, askerî, üs.
Aksaray and Its Importance in Military Terms in Seljukian State in Turkey
Abstract
Each of the cities under the governance of Seljukian State in Turkey had several characteristics that
made them be distinctive from each other. Some cities were preferred in summer or winter due to their
positions and climates, while some other were preferred as important centers due to their political,
commercial, cultural or military functions. Like Konya, Kayseri, Sivas, Antalya, one of the cities that
had important roles for Seljukian State in Turkey was the city of Aksaray, which had several other titles
such as “Dârü’z-Zafer”, “Dârü’l-Cihâd” and “Dârü’r-Ribât”, and which was cared for since the early
times of governance. Aksaray was one of the cities that had political, commercial, and cultural
importance and it also had the function of being a military base for the army. It is observed in historical
sources that the city was reconstructed as a military base and as a headquarter for the army by II. Izzeddin
Kılıçarslan, and preserved its position in later periods. In this study, the place and importance of Aksaray
during Seljukian State in Turkey will be dealt with, and its active role in Seljukian history will be
revealed by examining the historical sources of those periods.
Keywords: Aksaray, Seljukian, Military, Base.
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“Tren İstasyonu”, yağlı boya, 50x70 cm.
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Sami NADDAH / Necmettin Erbakan Üniversitesi

“Kıyamet Süresi”, sülüs-nesih, 57x57 cm.

Selma ŞAHİN / Dumlupınar Üniversitesi

“Anadolu Uygarlıklarından İzler”, linol baskı-transfer, 20x40 cm.
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Semra KILIÇ KARATAY / Aksaray Üniversitesi

“Taşpınar Seccade”, dokuma, 90x130 cm.

Şafak UZ / Hakkari Üniversitesi

“Deri Çanta” , vaketa, karışık teknik, 21x16x5 cm.

135

