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Tarihçe
Niğde’nin Antik adı “NAHİTA”dır. Kaletepe obsidyen 

atölyelerinde ele geçen buluntular M.Ö.  600 bin yıl 
öncesine dayanmaktadır. Kaletepe obsidyen atölyesi, 
Bahçeli - Köşk Höyük, Çiftlik - Tepecik Höyük, Pınarbaşı 
Höyük ve Çamardı - Kestel’de ortaya çıkarılan kalay 
maden ocağı ile Madenci Köyü Göltepe’de yapılan 
kazılar, Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 10.000 
yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak 
sürdüğünü göstermektedir. Asur ve Hitit yazılı belgeleri 
ile Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin 
M.Ö. 1800’den itibaren başlayarak 1000 yıl süreyle 
Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 
710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle 
bölge Asurlulara daha sonra da Frigler’in hâkimiyetine 
geçmiştir. M.Ö.  17 yılında Romalıların bölgeye gelişine 
kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya 
Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır. M.S. 395 
yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu 
Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır.  Türklerin 
(1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti 
egemenliği 1308 yılına dek sürmüştür. 1470 yılından 
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hâkimiyetine 
giren bölge, bugün zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

1 Milyon Yıl -160 Bin Yıl  
İlk insanların Afrika’dan çıkıp Avrasya’ya dağılımı 

yaklaşık 1.300.000-1.000.000 yılları arasında olmuştur.  
Afrika’dan çıkan homo erectuslar(ilk insanl) Yakın 
Doğu sonrasında ikiye ayrılıp Asya ve Avrupa’ya 
yönelmiştir. Araştırma azlığı nedeniyle Anadolu’nun 
Avrupa’ya geçişteki rolü hep göz ardı edilmiş ve dağılım 
yolları Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz stepleri olarak 
gösterilmiştir. Ancak Göllü Dağ buluntuları homo 
erectusun Orta Anadolu’da varlığını gösterdiği gibi 
aletlerinin incelenmesi farklı teknik becerilere sahip, 
farklı homo erectus gruplarına işaret etmektedir. Bu 
sonuçlar çok önemlidir ve eldeki verilerin yeniden ele 
alınıp değerlendirilmelerini gerektirmektedir. 

Kaletepe farklı teknikler, farklı aletler ve farklı 

hammadde seçimi sergileyen ve Orta Pleistosen 
insan gruplarının çeşitliliğini gösteren bir konumdadır. 
1.000.000-200/160.000 yılları arasında kilitlenmiş 
Kaletepe sekansının özellikle alt tabakaları önemlidir. 

Obsidiyen kullanarak el baltası yapan bir gruptan 
sonra bu tekniği bilmeyen, obsidiyen kullanmayan ve 
büyük andezit bloklarından büyük yongalar çıkaran bir 
grup aynı bölge ve yerde yaşamıştır.

Diğer bir deyişle kronolojik olarak Kaletepe’de 
tasarlamayı bilen ve uygulayan grup bu teknik açıdan 
daha ilkel olan gruptan eskidir. Bu durum Anadolu 
Alt Paleolitiği’nde en azından teknik açıdan farklı 
evrimleşmiş grupların varlığını göstermektedir. 

Kaynak: Prof. Dr. Nur BALKAN-ATLI (İstanbul 
Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı)
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NİĞDEM

Gümüşler sır kaplıdır,
Ve güler Gümüşler’in yüzü
Aynalar kadar.
Susuzluğumuzu gidersin
Roma Havuzu.
Yorgun kemerler
Dinmiş
Göz yaşınız.
Yeniden pompalasın
Gizemli suyunu
Antik havuz;
Kemerhisar’a.
Yeter artık,
Sür faytoncu
Gidelim Ulukışla’ya.
Hancı karşılasın bizi
Ve çağırın Faruk Nafiz’i
Yazsın şiirini yeniden
Kervansaray’da.
Nal sesleri,
Bülbül bestesi,
Tanrım cennet nerede?
Dur faytoncu!
Soluklanalım biraz
Alaaddin tepesinde
Ve demli bir çay içelim birlikte.
Sonra
Karşılasın bizi
Tören mangası
Niğde kalesinde.
Bu kez tualimiz taş,
Alaaddin camisinde,
Tanrım! Bu ne büyük felsefe.
Çağırın Selçuklu sultanlarını
Ve inelim Sungurbey’e.
Nerede Ahmet Kuddusi?
Seslenin Kemal Ümmi’ye
Şems-i Tebrizi, Bahaeddin Veli
Ve El-Hacı Mahmut
Yanıbaşımızda.
Haber verin Ahi Yusuf ve Arap Dede’ye
Cem olalım Akmedrese’de.
Ala boyayalım tualimizi bu kez,
Biraz elma kokusu serpelim üzerine,
Biraz da şekerpare.

Mehmet Öncel KOÇ
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Kayaardı Bağları
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NİĞDE KALESİ: 
İnşaa kitabesi 

olmadığı için yapım 
tarihi kesin olarak 
bilinmiyor. Kalenin ilk 
kuruluşu IX. yüzyılda 
Bizanslılar zamanında 
olmuştur. Esas şeklini 
ise Anadolu Selçuklu 
hükümdarları II. 
Kılıçarslan (1155-
1192), II. Rükneddin 
Süleyman Şah (1196-
1204) ve  I. Alâeddin 
Keykubât (1220-1237) 
dönemlerinde almıştır.

SAAT KULESİ: 
Sultan II. 

Abdülhamit’in tahta 
çıkışının yirmi beşinci 
senesi olan 1901 
yılında yapılmıştır. 
Kuleyi yaptıran Ziya 
Paşa’dır.
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Niğde Kalesi Geleneksel Halı Satış Ünitesi

Niğde Kalesi Geleneksel Yaşam Sergisi
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ROMA HAVUZU ve KEMERHİSAR
(TYANA) SU KEMERLERİ:

Roma havuzu ve devamı olan su 
kemerleri, M.S. II. yüzyılın sonu III. 
yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. 
2003 yılında Roma havuzu kanal 
çıkışında yapılan kazı çalışmalarında 
M.S. 235 yılına tarihlenen sikkeler 
bulunmuştur. 
Roma havuzu 23x66x2,5 metre 
boyutlarında olimpik ölçülerde 
bir havuz olup, yaklaşık 3 km 
uzunluğundaki kemerler vasıtasıyla 
Niğde’den önce eski kent merkezi olan 
Kemerhisar’ın (Tyana) su gereksinimini 
sağlamaktaydı. Günümüzde yaklaşık 
3 km. uzunluğundaki kemerlerin 1,5 
km’lik bölümü açıkta, gerisi toprak 
altındadır.
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Roma Havuzu
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Andaval: Bizans dönemi eseri olup, geç antik dönemde İstanbul’dan Klikya Pylaisi’ne giden yol üzerinde bir 
istasyon görevi üstlenmiştir.

Andaval Kilisesi
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Gümüşler Manastırı
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GÜMÜŞLER MANASTIRI
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 

kuvvetli ihtimalle 8.-12. yüzyıllar arasında yapıldığı sa-
nılmaktadır. 

Manastırın en önemli yapısı, kompleksin kuze-
yinde yer alan kilisedir. Manastırın avlu yüksekliği 
14 metredir. Orta avluda mezarlar ve erzak depoları 
bulunmaktadır. Girişte avlunun sol tarafından yeraltı 
şehrine inilir. Yeraltı şehrinden avlunun toprak yüze-
yine ulaşan havalandırma ve megafon şeklinde haber-
leşme sistemi vardır.

Kilisenin duvar resimleri 11.-12. yüzyıllara tarih-
lendirilmektedir. Bu resimler 1960’lı yıllarda İngiliz 
arkeolog- restoratör Michel Gough tarafından restore 
edilmiştir. Restorasyon sonrası ören yeri olarak hiz-
mete açılmıştır.
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KİLİSELER (Yakınçağ)
İlimizde, 1800’lü yılların başlarında yapılmış il, ilçe ve köylerde birçok kilise bulunmaktadır. Mimari 
yapı tarzları birbirine çok yakındır. Dikdörtgen, basit haç planlı, üç nefli, üç apsisli, yarı açık narteksli, 
kırma çatılı ve yontu taştan yapılmış bazilikalardır. Mimarisine büyük önem verilen çatı kaplamaları 
çeşitlilik arz eder. İç bezemelerindeki kalem işlerinde geç dönem Türk-Barok üslubunun izleri görü-
lür. Bugün bir kısmı sosyal amaçlı kullanılan kiliselerin, bulundukları yerler; Yukarı Kayabaşı, Sun-
gurbey Mahallesi Rum kilisesi, Eski saray mah. Ermeni Kilisesi, Kumluca, Hamamlı, Konaklı, Fertek, 
Küçükköy, Yeşilburç, Ballıköy, Hançerli, Hasaköy ve Dikilitaş, Bor, Altunhisar, Ovacık, Uluağaç, Kiçağaç, 
Tırhan, vb. yerlerde geç Osmanlı döneminde yapılmış kiliseler mevcuttur.

Konaklı Kilisesi
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Niğde Merkez Rum Kilisesi / 1861
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Hamamlı Kilisesi

Küçükköy Yılanlı Kilise
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Sungurbey Camii
Caminin inşaa kitabesi yoktur. Ancak 1335 yılı civarında yapıldığı düşü-

nülmektedir. İlhanlı döneminde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Caminin mimarı bilinmemektedir. Fakat minber ile muhteme-
len kuzey taç kapısının ahşap kapı kanatlarını Hoca Ebubekir, daha sonraki 
döneme ait doğu taç kapısının ahşap kapı kanatlarını ise Hacı Muhammed 
isimli ustalar yapmıştır. Niğde Kalesinin güneybatı yönündedir.

Bazı onarımlarla günümüze gelen camii, örtü sistemi ve minareler hari-
cinde orijinal özelliğini ve fonksiyonunu korumaktadır. Doğu taç kapısı asıl 
giriş açıklığı üzerinde 874 H./1469–70 M. tarihli vergi kitabesi bulunur. Muh-
temelen bu tarihte cami tamir görmüş olabilir. Yapı barut mahzeni olarak 
kullanılırken, XVIII. yy. ortalarında mahallede çıkan yangın sonucu cami 
yanmış, örtü sistemi ve minareler de tamamen yıkılmıştır. Sonrasında tamir 
edilerek ahşap direkli ve düz toprak damlı cami şeklini almıştır. Yapı 1948 yılı 
civarı tekrar onarım görmüş doğu taç kapısındaki minarelerden biri yeniden 
yapılmıştır.

 Cami, doğu- batı doğrultusunda meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiş ve 
dıştan 28.45x37.10 m. ölçülerindedir. Yapı, harim, doğu ve kuzey cephelerde 
birer taçkapı ile doğu cephenin güney tarafına camiye bitişik yerleştirilen 
türbeden müteşekkildir. Camii inşaasında sarımtrak renkte ince yonu trakit 
taşı kullanılmıştır. Yapı inşasında oldukça temiz ve itinalı bir işçilik görülür. 
Doğu ve kuzey cephelerde birer taç kapıya yer verilmiştir. Ayrıca kuzey cep-
henin doğu köşesinde merdivenle çıkılan fevkani, “Bey Kapısı” vardır. Çifte 
minareli abidevî taç kapının doğu cepheye yapılması arazinin topografik ya-
pısıyla alakalıdır. Doğu taç kapısı eyvan türünde olup, iki yandan birer mi-
nareyle sınırlandırılmış ve Türk mimarisinde kendine özgü seçkin bir yeri 
vardır. Eyvan Gotik mimarisinin bir özelliği olarak kaburgalı tonozla kapatıl-
mıştır. Eyvanın yan duvarlarına simetrik yerleştirilen mihrabiyeler, zemin-
den yüksekte tutulmuştur. Eyvanın duvarları tamamen bitkisel, geometrik 
ve figürlü süslemeyle dekore edilmiştir. Dikkati çeken en önemli bezeme, 
mihrabiye ve eyvan köşe sütunceleri arasında kalan ve sekiz kollu yıldız-
lardan oluşan, geometrik motiflerle bezenen panolar dıştan, kıvrık dallar 
arasına yerleştirilen çeşitli hayvan başları, spiral kıvrık dalların uçlarında ve 
aralarındaki boşluğu doldurur vaziyette; kuzey panoda 37 güney panoda ise 
42 figür vardır. Bunlar; kuş, fil, oğlak, at, panter, antilop, ejder, sıçan, boğa, 
tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, ördek ve balık figürlerinden oluş-
maktadır. Bunların On iki Hayvanlı Türk Takviminin bir hatırası olarak, taç 
kapıyı bezemek amacıyla yapıldığını sanmaktayız. Keza, Kuzey Taç Kapı’da 
geometrik, bitkisel ve figürlü bezemelerle dekore edilmiştir. Camîde batı 
duvarın alt tarafında 4, doğu duvarın alt tarafında 1, üst tarafında 3 ve kuzey 
duvarın üst tarafında bir pencere orijinal özelliklerini koruyarak günümüze 
gelmiştir. Camîde ahşap bezemeyi, kuzey ve doğu taç ahşap kapıları ile bu-
gün Dışarı Camii’nde bulunan minberinde görmekteyiz.
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Çelebi Hüsamettin (Dışarı) Camii’ndeki  Sungurbey Camii Mimberi
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Sungurbey giriş mihrabiyeler 
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Sungurbey Camii Mihrabı



41

Alaaddin Camii:  Doğu cephesindeki taç kapının üstünde yer alan kitabeye göre, 620 H./1223 M. yılında yapılmıştır. 
I. Alâeddin Keykubât’ın (1220-1237) hükümdarlığı zamanında, Zeynettin Beşâre Bey tarafından Müstenîred-
din’e inşa ettirilen caminin ustaları Mahmud’un oğulları Üstad Sıddık ve kardeşi Gazi’dir.
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AKMEDRESE: 

Taç kapının üzerin-
deki inşaa kitabesine 
göre, 812H./1409-
1410M. yılında yapıl-
mıştır. Yaptıran Kara-
manoğlu hükümdarı 
Alâeddin Ali Bey’in 
oğlu Ali Bey’dir. 1939-
1950 yılları arasında 
II. Dünya Savaşı tehli-
kesine karşı İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nin 
deposu olarak kulla-
nılmıştır. 1957-1970 
yılları arasında Niğ-
de Müze Müdürlüğü 
şeklinde hizmet ver-
miştir. Günümüzde 
Kültür Sanat Evi ola-
rak hizmet vermek-
tedir.
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Çelebi Hüsamettin Ağa (Dışarı Camii) /XVI. YY
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Hüdavent Hatun Türbesi / 1312
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Dört Ayak Türbesi / 1764-1765
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1574 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bor İlçesi Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Bedesteni
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Mehmet Paşa 1615 yılında çıktığı İran seferinde, bu yö-
rede konaklayacak bir kışlak olmadığını görmüş, bu neden-
le külliyenin inşaatını başlatmıştır.

Kervansaray; arasta, kuzey ahırı, güney ahırı, özel ge-
celeme mekânları (tabhaneler), fırın, hamam ve camiden 
oluşmaktadır. Kaynaklara göre külliyede bir mektep, bir 
medrese, bir çeşme ve bir de köprü bulunmaktadır. Ancak 
bunlar günümüze ulaşmamıştır.

Arasta; dolaşımı sağlayan, üstü örtülü koridorun iki ke-
narı üzerine sıralanan 23 dükkanın bulunduğu bir sokaktır. 

Kuzey ahırı iki sahınlı ve enine dikdörtgen planlı bir 
mekândır. Ahırın kuzey duvarı üzerinde pilasterler (duvara 
yapışık, sütun şeklinde, mimaride kullanılan bir inşaat tek-
niğidir. Yapılarda süs öğesi olarak kullanılır.) arasına ikişer 

ocak yerleştirilmiştir. Duvar üzerinde toplam 14 ocak vardır. 
Ancak dolap nişleri sıva ile kapatılmış olduğundan görüle-
memektedir. Ahırın kuzey bölgesindeki payandalarda olan 
hayvan bağlama halkaları günümüze ulaşmamıştır.

Güney ahırında, ocaklarla dolap nişleri dönüşümlü 
olarak yerleştirilmiştir. Doğu, batı ve kuzey duvarlarına yer-
leştirilen 19 ocak ve 20 dolap nişi mekâna hareket kazan-
dırmaktadır. Burada ki hayvan bağlama halkaları ise günü-
müze ulaşmıştır.

Hamama, arastaya açılan bir kapıdan girilmektedir. 
Cami ise, külliyenin doğusunda bulunmaktadır. 

Reşat Nuri GÜNTEKİN, “Daha Dün” başlıklı gezi yazı-
sında, külliyeden “Faruk Nafiz’in Han Duvarları şiirinde tas-
vir ettiği han” olarak söz eder.

Sadrazam Mehmet Paşa Kervansarayı
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Geleneksel Niğde evleri Niğde ili merkez Ka-
dıoğlu sokak ve Cullaz sokakta bulunmaktadır. 
Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Sokak’ta ve 
Songur Mahallesinde yer alan bu yapı topluluğu 
Niğde kentindeki geleneksel Türk evi özellikle-
rini ayrıntılı bir biçimde yansıtmaktadır. Ayrıca, 
Bor İlçesi Orta mahalle ve diğer ilçelerimizde 
bulunan birçok yapı topluluğu geleneksel Türk 
Evi özelliklerini yine ayrıntılı bir biçimde ortaya 
koymaktadır. Yapıların ana taşıyıcı elemanı olan 
duvarlar genelde ince yönü, kaba yönü ve moloz 
taştan inşa edilerek, duvar örgüsünde genellik-
le kum ve kireç karışımından oluşan harç kul-
lanılmıştır. Genelinde duvarlarda ahşap hatıllara 
yer verilmiştir. Duvarların masifliği çeşitli sayıda 
pencerelerle giderilmeye çalışılmıştır. Örtü sis-
teminde genelde ahşap tavan tekniği ile ya doğ-
rudan duvarlara, sivri kemer yardımıyla taş veya 
mermer ve ahşap sütunlara istinat ettirilmiştir. 
Sokaktaki yapılar genelde konut mimarisinde ele 
alınmıştır. Zemin+1 katlı olup sokak ortasında 
veya köşe başlarında yoğunlaşmışlardır. Giriş-
leri genelde çift kanatlı ahşap kapı iledir. Ahşap 
kapıdan zemine giriş sağlanır. Ara bölmeden ge-
nelinde karşılıklı çift veya tek taş basamaklarla 
birinci katta yer alan ahşap balkona ulaşılır. Bal-
kondan av-luya ve avludan ise odalara ulaşılır. 
Zemin ve birinci kat birbirine orantılı pencere-
lerle aydınlatma sağlanmıştır. Genelde yapıya ait 
bahçe vardır ve bahçe giriş kapıları anıtsal özel-
liktedir.

GELENEKSEL MİMARİ
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Kadıoğlu Konağı (Yukarı Kayabaşı) 1863
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Bor Bilginler Konağı / Mimarı Çağ: Geç Osmanlı
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Cullaz Sokak
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Niğde Üniversitesi
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Niğde’de ilk müzecilik faaliyetleri 1939 yılın-
da Akmedrese’de başlamıştır. II. Dünya Savaşı 
sırasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin depo-
su olarak kullanılan medrese, 1957 yılında Niğde 
Müzesi’nin kurulmasıyla onarılmış, teşhir tanzimi 
yapılarak ziyarete açılmıştır. 1977 yılında yeni bi-
nasına taşınan müzenin 20 Kasım 1982 yılında da 
ilk teşhir tanzimi yapılmıştır. Bu durum 16 Şubat 
1999 tarihine kadar sürmüştür. Kazılardan ge-
len yoğun ünik eserlerin sergilenme ihtiyacı ve 

çağdaş bir anlayışla, yaşayan müze tarzında yapıl-
ması gereken sergileme, müzedeki, onarım ve 
teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra, 20 Kasım 2001 tarihinde, yeniden hizmete 
sunulmuştur.

Niğde Müzesi’nde, Orta Anadolu arkeolojisi-
nin kronolojik düzenle sunulduğu 6 teşhir salonu 
bulunmaktadır. Eserlerin büyük bir çoğunluğunu 
bölgede yapılmış olan kazılardan elde edilen bu-
luntular oluşturmaktadır.

Niğde Müzesi
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Dağcılık ve kış turizmi açı-
sından Niğde önemli bir 
merkezdir. Toros Aladağ-
lar ve Bolkar dağları, dağ-
cılık, trekking ve kış spor-
ları açısından büyük önem 
taşımaktadır. Milli park 
statüsünde olan Aladağ-
larda dört yükselti grubu 
bulunmaktadır. Demirka-
zık 3756 metredir. Kızıl-
kaya 3725 metredir. Kaldı 
grubunda Kaldı dağının en 
yüksek tepesi 3688 met-
redir. Torasan grubunda 
Vayvay dağının en yüksek 
tepesi ise 3565 metredir.

Dağ ve Doğa Turizmi
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Dağcılar / Aladağlar
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Yılkı Atları / Bolkarlar
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Meydan Yaylası
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Çinili Göl
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Yedigöller Platosu / Aladağlar
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Narlıgöl



81



82

GELENEKSEL EL SANATLARI

Niğde, Anadolu Selçukluları 
döneminden itibaren kültür, 
sanat ve mimaride önemli bir 
merkez olmuştur. Taşa ma-
haretli elleriyle şekil veren 
Selçuklu ustalarından günü-
müze ulaşan tarihi eserler 
bugün Türk Milletinin övünç 
kaynağıdır. Geleneksel el sa-
natlarında, özellikle halı doku-
macılığında Niğde, önemli bir 
merkez olmuştur. Ayrıca çan-
cılık, keçecilik, semercilik ve 
çömlekçilik Niğde’de yaşayan 
el sanatları arasındadır.

Selçuklu döneminden günü-
müze ulaşan halılar ülkemizin 
ve dünyanın birçok müzesinde 
sergilenmektedir. Bugün Niğ-
de Cullaz Sokakta açılan Halı 
Müzesi geçmişten günümüze 
bölgedeki halı dokumacılığı-
na verilen değerin önemli bir 
göstergesidir.

Bugün Niğde’de dokunan ha-
lıların ülkemizin ve dünyanın 
birçok yöresinde alıcı bulması, 
geçmişte halı dokumacılığına 
verilen önemden kaynaklan-
maktadır.

Çancılık

Semercilik
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19. yy Osmanlı 
Dönemi

Niğde Kuşlu Halısı

Sungurbey 
Camii’nden gelen 

halıda dikkati 
çeken çift başlı 

kartal arması ve 
diğer süslemeler 
yine aynı camiide 

kullanılan 
bezemeler 

örnek alınarak 
işlenmiştir. 

Motiflerden dolayı 
Selçuk devrine 

istinaden halı 
üzerine “Eski 

Selçuk ibaresi 
yazılmıştır.
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Niğde yöresi saf gümüş kemer tokası

Niğde yöresi gelinbaşı / tepelik
saf gümüş
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Nİğde Yöresi saf ipekten dokunmuş üç etek / gelinlik
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Hasat
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Pekmez Kaynatma
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Patates Tarlası



93



94



95



96

NİĞDE KÜLTÜR VARLIKLARI 
HARİTASI


