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Sunuş
Beş bin yıllık kadim bir tarihin yadigarlarını koynunda muhafaza eden Kırşehir, 1071
yılında Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferinden sonra, Orta Asya’dan akın akın gelen
Türkmen boylarına yurt olmuş, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında
çok büyük rol oynamıştır.
Hitit, Frig, Pers devletleri, Roma ve Bizans İmparatorlukları zamanında ticaret
güzergahı üzerinde önemli bir yerleşim yeri olan Kırşehir, 13. Yüzyılda Anadolu
Selçukluları döneminde bölgenin ilim, kültür, sanat merkezi olarak en parlak dönemini
yaşamıştır. Ahi Evran-ı Veli’nin ikameti ile birlikte Anadolu coğrafyasının en önemli
örgütlenmesi olan Ahilik teşkilatının da merkezi olmuştur. Mümbit bir “ahilikkardeşlik” ortamında, ilim ve tasavvuf yolu olan Bektaşiliğin Hünkârı Hacı Bektaş-ı Veli
burada dergâh kurmuş ve Türkçenin ilk savunucuları Aşık Paşa, Süleyman Türkmani,
Ahmed-i Gülşehri, gökbilim medresesinin kurucusu Cacabey, Osmanlı Devletinin
manevi mimarı Şeyh Edebali gibi âlim, mutasavvıf, yönetici ve alp-erenler, bu irfan
ikliminde yetişip bu topraklarda faaliyet icra etmiş ve her anlamda nadide eserler
vermişlerdir. Denilebilir ki, Osmanlı Devletinin kuruluşuna giden yol ve tarihî süreç
Kırşehir’de başlamıştır.
Bugün Cumhuriyet Türkiye’mizde de yeraltı şehirleri, höyükleri, tarihî kaplıcaları,
kümbetleri, kervansarayları, camileri, kaleleri ve konaklarıyla zengin bir tarih, kültür
ve medeniyet mirasına sahip olan şehrimiz, Terme, Karakurt, Bulamaçlı gibi şifalı
termal kaplıcaları ve termal otelleri ile yüzlerce kuş çeşidini aynı anda görebileceğimiz
Seyfe Gölü gibi sulak alanları, Hirfanlı Barajı gibi sayfiye yerleri ile yerli ve yabancı
ziyaretçileri konuk etmeyi beklemektedir.
Bu vesile ile ilimizin tanıtımına yardımcı olacak “Kırşehir Gezi Rehberi” adlı kitabın
hazırlanmasında emeği geçen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Necati ŞENTÜRK
Kırşehir Valisi
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Introduction
Having maintained the relics of a 5 – thousand year history in its bosom, Kırşehir
has been home for the Turkmen tribes who came in flocks from Middle Asia
following the Victory of Malazgirt Field Battle in 1071 and has played a great role
in Turkicization and Islamisation of Anatolia.
Kırşehir, used to be a place of settlement on a very significant trade route in
times of Hittite, Phrygian, Persian states, the Roman and Byzantine Empires
has lived its heyday to be a science, culture, the arts center during period of
Anatolian Seljuks during 13th century.
Upon residence of Ahi Evran-i Veli, it has also become the center for the Ahi
Organization being the most significant organization of the Anatolian geography.
In the fertile tolerance, “Akhism-brotherhood” environment, the Sultan of
Bektashism, being the path of science and mysticism Haci Bektas-i Veli has
established the dervish and the scholars, sufi managers and alperens such as
Lover Pasha, Suleyman Turkmani, Ahmed-i Gülsehri who were the first advocates
of Turkish language and the founder of astronomy madrasah Cacabey and Sheikh
Edebali, being the spiritual architect of the Ottoman Empire, were trained in this
lore climate and executed activities in these territories and produced unique
works in every sense.
It can be said that the path going to foundation of Ottoman State and historical
process have started at Kırşehir.
Today, our city possessing a rich historical, cultural and civilization heritage with
its underground cities, tumulus, historic spas, tombs, caravanserais, mosques,
castles and residences and healing thermal springs, thermal hotels such as
Terme, Karakurt and Bulamaclı and the wetlands where we can simultaneously
see hundreds of species of birds and resort locations as Hirfanli Dam expects to
host domestic and foreign visitors in our Republic of Turkey as well.
I herewith thank Provincial Culture and Tourism Directorate that made
contribution to the preparation of “Kırşehir City Guide” which would help
promote our city.

Necati ŞENTÜRK
Kırşehir Governor
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* Ahi Evran Külliyesi / Ahi Evran Social Complex

GEÇİCİ DÜNYA MİRAS LİSTESİNE ALINAN UNSURLARIMIZ
OUR ITEMS TAKEN INTO PROVISIONAL WORLD HERITAGE LIST
* Cacabey Gökbilim Medresesi / Cacabey Astronomy Madrasah
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Ahilik /
Ahi Culture

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL
ENVANTERİNE ALINAN UNSURLARIMIZ

Şed Kuşatma Töreni /Ahi Belt Wearing Ceremony

10

Halay

OUR ITEMS TAKEN INTO NATIONAL INVENTORY
OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Taş İşleme / Stonework

Halıcılık / Carpet Business
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Tarihçe
Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde, Kızılırmak nehri havzası içinde kurulmuştur. Şehir
çevresinin verimli toprakları, nehrin sağladığı imkânlar ve buradan geçen ticaret
yolları, şehri her dönemde önemli kılmıştır.
Bilinen 5.000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip olan Kırşehir, Hititler döneminde Akua
Saravena (Su Şehri), Persler döneminde Katpatukya (Kapadokya-Güzel Atlar Ülkesi),
Roma döneminde Makissos, Bizans döneminde Justinianapolis ve Anadolu Selçuklu
döneminde Gülşehri adını almıştır.
Kırşehir, tarihte yeniden canlanışını, Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle XI.
yüzyıldan sonra Kırşehir’in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu
gözlenmiştir. 1243’de yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar, Anadolu’ya hakim
olmuştur. Bu dönemde Kırşehir’e Vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara
karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma getirmiştir.
Bu dönemde Kırşehir, Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri hâline gelmiş
olup, Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa, Gökbilim Medresesinin kurucusu Cacabey, Ahilik
teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı
Bektaş-ı Veli gibi Türk-İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir. Taptuk
Emre ve Yunus Emre’nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı gözönüne alınırsa, bu
gönül erenlerinin Moğol İstilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini
sağladıklarını görmekteyiz. Daha sonra Kırşehir, çeşitli beyliklerin egemenliği altında
sık sık el değiştirmiştir. Son olarak Kırşehir, II. Murat zamanında tam ve kesin olarak
Osmanlılar yönetimine girmiştir.
Kırşehir, XIX. yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri
olmuştur. Konya eyaletine bağlı bir sancak olan Kırşehir, XIX. yüzyılın ikinci yarısında
önce Konya vilayeti Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı
bir sancak durumuna getirilmiştir.
Millî Mücadelede, devletimizin kurucusu ATATÜRK’e 5 gün ev sahipliği yapan
Kırşehirliler, Kurtuluş Savaşı’nda da kendisine düşen görevi yapmış, 210 şehit ve 87
gazi ile bunu kanıtlamıştır.
1924’de il olan Kırşehir, 1954 yılında ilçe yapılarak Nevşehir iline bağlanmış, 1957’de
yeniden il olmuştur. Hâlen 6 ilçesi, 222.707 nüfusu ile her gün daha da gelişen Kırşehir,
geleceğin kültür, turizm ve sanayi merkezi olmaya aday bir kent konumundadır.
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The History of City
Kırşehir with a history of 5.000 years of history, in the Hittites period Akua Saravena
(Water City), in the Persians period Katpatukya (Cappadocia-Fine Horses Country),
in the Roman period Makissos, in the Byzantine period Justinianapolis and in the
Anatolian Seljuk period the city took the name as Gülşehri and Byzantine Eras.
Kırşehir is grateful to the Anatolian Seljuks for its revival. It was observed that
Kırşehir had a great importance in the areas of science and fine arts especially after
the eleventh century. Mongols entirely ruled over Anatolia after the Kösedağ War in
1243. In this period Cacaoğlu Nurettin, who was assigned as the governor, made
Kırşehir a cultivated place by managing a peaceful strategy against the Mongols.
During this period Kırşehir became one of the most important Turkish culture
centres. It raised Turkish Islamic poets, philosophers, and sufis such as Aşıkpaşa,
Who was the innovator of the Turkish language, Cacabey, who was the founder
of the Astronomy Medresseh, Ahi Evran-ı Veli, who was the founder of Ahi
Organization, Süleyman Türkmani, Ahmed Gülşehri and Hacı Bektaş-ı Veli.
Considering that Taptuk Emre and Yunus Emre also lived in Kırşehir and its
peripheries, we see that these dervishes of heart provided Turkishness to settle
in Anatolia by resisting against the Mongalian invasion. Later on Kırşehir was
governed by various principalities. Finally Kırşehir entered under the control
of Ottomans completely and definitely during the reign of Murat the Second.
Kırşehir became a small break- point on the roads that lost their importance
in the middle of the nineteenth century. In the second half of the nineteenth
century, Kırşehir, a sanjak of the state of Konya, first became a subdivision
bound to Niğde Sanjak of the province of Konya and then it became a sanjak
bound to the province of Ankara.
People of Kırşehir who hosted Atatürk- the founder of our country- for five days
during the Turkish National Struggle for independence also succeeded in their duty
in the War of independence and proved this with 210 martyrs and 87 veterans.
Kırşehir became an administrative province in 1924. It became an administrative
district and it was joined to Nevşehir’in 1954. It became an administrative
province again in 1957. Today growing day by day with its six administrative
districts and with a population of 222.707, Kırşehir is a candidate to be the
future’s culture, tourism and industry centre.
15

KIRŞEHİR
BÜYÜKLERİMİZ
OUR ELDERS
FROM KIRŞEHİR

* Ahi Evran-ı Veli (1171-1261)
* Cacabey (1240-1301)
* Aşık Paşa (1272-1333)
* Yunus Emre (1240(1)-1320)
* Ahmed-i Gülşehri (1250–1335)
* Şeyh Edebali (1208–1348)
* Süleyman Türkmani (1214–1298)

AHİ EVRAN-I VELİ (1171-1261)
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AHİ EVRAN-I VELİ (1171-1261)

Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu ve 32 esnafın piri Ahi Evran-ı Veli, Azerbaycan’ın
Hoy kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Nasîrüddîn Mahmud bin Ahmed
el-Hoyî (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut)’dir. İlk eğitimini Azerbaycan’da
tamamlayan Ahi Evran-ı Veli, daha sonra Horasan ve Maveraünnehir’e giderek
ünlü alimlerden Fahruddin-i Razi’den fen ve din ilimlerini öğrenmiştir. Ahi
Evran-ı Veli; tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve tasavvufi kitaplar yazmıştır. Aynı
zamanda felsefe, tıp ve kimya sahalarında da bilgi sahibi olan çok yönlü bir ilim
adamıdır. 1205 yılında Anadolu’ya gelen Ahi Evran-ı Veli; Kayseri, Konya ve
Denizli’de kaldıktan sonra Kırşehir’e gelmiş ve ömrünün sonuna kadar burada
yaşamıştır.
The founder of Ahi-Order Organization and patriarch of 32 artisans, Ahi
Evran-i Veli was born at the borough of Hoy in Azerbaijan. His original
name is Nasiruddin Mahmud bin Ahmed el-Hoyi (Mahmud, the son
of Ahmed from Hoy). Having completed his elementary education in
Azerbaijan, Ahi Evran-ı Veli who has gone to Khorasan and Ma wara’unnahr later on has learned the knowledge of science and religion from the
famous scholar, Fahruddin-i Razi. Ahi Evran-i Veli; has written exegesis,
hadith, theology, canon law and mystical books. He is a versatile scholar
who is knowledgeable also in the fields of philosophy, medicine and
chemistry. Ahi Evran-ı Veli who came to Anatolia in 1205 has come to
Kırşehir after having stayed in Kayseri, Konya and Denizli and lived here
until the end of his life.
19

AHİ EVRAN-I VELİ (1171-1261)

Ahi; eli açık, cömert, konuksever, kardeş, yiğit anlamına gelmektedir.
Ahilik Teşkilatı ise; Türkler arasında gelişip yaygınlaşan sanat, ticaret, dayanışma
ve yardımlaşma kurumudur. Ahilik; iş ahlakını savunan, sermayeyi ve işçinin alın
terini koruyan, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulan, günümüzün
kooperatifçilik, sendikacılık, sosyal güvenlik, kalite ve fiyat kontrol sistemine benzer
yönleri olan bir teşkilattır.
Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçen kişilere bir törenle şed bağlanırdı. Böylece fütüvvet
yoluna giren usta, Ahi Evran düsturuna göre “elini, sofranı, kapını açık tut, dilini
gözünü ve belini bağlı tut” ilkesine bağlı kalırdı.
Mesleği debbağlık olan Ahi Evran-ı Veli, kurmuş olduğu teşkilatın Selçuklu ve Osmanlı
coğrafyasında yayılmasını sağlamıştır. Ahilik Teşkilatı’nın, Osmanlı Devleti’nin kuruluş
safhasında da büyük etkisi olmuştur.
20

AHİ EVRAN-I VELİ (1171-1261)

Ahi; means bounteous, generous, hospitable, sibling and stouthearted.
As for Ahi-Organization: it is an institution of art, trade, cooperation and
solidarity developed and widespread among the Turks.
Ahi-Order: It is an organization established on the principles of intellect, moral,
science and work which defenses business ethics and protect capital and sweat
of worker and possesses aspects resembling today’s cooperatives, trade unions,
social security, quality and price control system.
A shad (Ahi-Order Belt) used to be granted to the persons who have promoted to
mastery from assistant foremanship by conducting a ceremony. Thus, according
to the rule of Ahi Evran, the master who has entered the path of Turkish-Islamic
guild used to remain connected to the principle of “Keep your hand, table, door
open, keep your tongue, eyes and waist tied up”.
Ahi Evran-i Veli whose profession was a tanner has ensured the organization he
has established to be widespread across geography of Seljuks and Ottomans.
Ahi-Order Organization has made great effect in process of establishment of
Ottoman State as well.
21

AHİ EVRAN KÜLLİYESİ

Ahi Evran-ı Veli’nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Külliyesi, Kırşehir il merkezinde,
Ahi Evran Mahallesinde yer almaktadır. XIV. yüzyılda basit bir zaviye olarak kurulduğu
tahmin edilmektedir. 1450’de türbenin üzerine bir bina yaptırılmış, 1481’de bu bina
genişletilmiş ve 1561’de de yapıya mescid ilave edilmiştir. Minaresi, XX. yüzyılın
başında inşa edilmiştir. Ahi Evran Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türk
debbağlarının ve zanaat erbabının manevi merkezi olmuştur.
22

Ahİ Evran Social Complex

Ahi Evran Social Complex where the tomb of Ahi Evran-ı Veli is situated is located
at Ahi Evran quarter in Kırşehir provincial center. It is estimated that is it was
established as a simple zawiyah during XIV.th century. A building has been built
over the tomb in 1450 and this building was enlarged in 1481 and a small
mosque has been added to such building in 1561 as well. Its minaret was built
in early XX.th century. Ahi Evran Social Complex has been the spiritual center
of Turkish tanners and craft connoisseurs during ruling of the Ottoman Empire.
23

AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI

Her yıl Mayıs ayında, Kırşehir merkez olmak üzere tüm yurtta çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır. Ahiliğin temel amacı; atölye veya tezgâhta sanatı, zaviyede güzel
ahlakı öğreterek, topluma “İyi ahlaklı, üretken ve çalışkan insan” yetiştirmektir.
Ayrıca; üst düzeyde üretim gerçekleştirmek, üstün kalitede mal ve hizmet üretmek,
tüketici haklarını ve hayatını korumak, üreticilerin eğitimini ve bilgi paylaşımını
sağlamak, toplumun ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmek, yeri geldiği zaman yurt
savunmasına katılmak, Ahiliğin diğer amaçları arasında yer almaktadır.

24

WEEK OF AHİ CULTURE

Within the month of May every year, Kırşehir being the center, it is celebrated
with various activities throughout the country. The fundamental objective of
the Ahi-Order is to train “Decent, productive and hardworking people” to the
community by teaching art at the workshop or bench and good morals at the
zawiyah.
Furthermore, accomplishment of top – level production, production of high
– quality goods and service, protection of consumer rights and life, providing
the manufacturers’ training and knowledge sharing, improve the community’s
economic and social life and participating in the homeland defense, when so
required, are contained among other objectives of Ahi-Order.
25

AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI

WEEK OF AHİ CULTURE

Coğrafyacı gezgin İbn-i Battuta (1304–1369), Anadolu’yu gezip Ahi teşkilatlarını
tanıdıktan sonra; “Ben dünyada ahilerden daha nezaketli, kibar ve anlayışlı kimse
görmedim” demiş, Ahi Evran-ı Veli’ye dizelerinde yer vermeyi ihmal etmemiştir.
Geographer, traveler Ibn-i Battuta (1304–1369) after having sightseen Anatolia
and recognized Ahi organization; “I have not seen a person being more courteous,
politer and indulgent than the Ahi persons across the earth” has said him and he
has not ignore to let Ahi Evran-i Veli occupy a space in his strings either.
He was lover to mind, enemy to self
His piety, skirt and lifestyle was crystalline
Decency and information he gave was
life for the corpse
He was a sultan to the ahis and masters
İBN-İ BATTUTA

IBN-I BATTUTA
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CACABEY (1240?-1301) VE
GÖKBİLİM MEDRESESİ (1272)
BİLİMİN GİZLİ BAHÇESİ
Kırşehir’deki en önemli tarihî yapılardan biri olan
Cacabey Gökbilim Medresesi, 1272 yılında, dönemin
Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından
matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir
medrese olarak yaptırılmıştır. Eşsiz mimarisinin yanı
sıra özellikle güneş sistemindeki gezegenleri sembolize
eden iç sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık feneri ve
gözlem kulesi ile dikkatleri çeken Cacabey Gökbilim
Medresesi, astronomi eğitimi veren ilk merkezlerden
biri ve belki de en önemlisidir. Günümüzde cami
olarak kullanılan medresinin üç ayrı yerinde
bulunan ve rokete benzeyen sütunceleri, yapının
astronomi merkez olarak faaliyet gösterdiğinin delili
sayılmaktadır.

CACABEY (1240?-1301) AND
ASTRONOMY MADRASAH (1272)
HIDDEN GARDEN OF SCIENCE
Being one of the historical structures in Kırşehir,
Cacabey Astronomy Madrasah has been built
by Nureddin Jibril bin Cacabey being Governor
of Kırşehir of the period in year 1272 to be a
madrasah where the education of mathematics,
astronomy, science were provided. In addition
to its unique architecture, Cacabey Astronomy
Madrasah attracting attention with its particularly
internal colonnettes representing the planets within
the solar system, observation shaft, lighting torch
and observation tower is one of the first centers
providing astronomy education, maybe, even the
most important one. The colonnettes which are
situated and look like a rocket at three different
locations of the madrasah and currently being
used as a mosque is considered evidence that the
building had served as an astronomy center.
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CACABEY (1240?-1301) VE GÖKBİLİM MEDRESESİ (1272)

Kırşehir’deki en önemli tarihî
yapıların başında gelen ve il
merkezinde bulunan Cacabey
Gökbilim
Medresesi,
1272
yılında, Anadolu Selçuklu Sultanı
Kılıç Arslan oğlu II. Gıyaseddin
Keyhüsrev döneminde, Kırşehir
Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey
tarafından matematik, fen ve
astronomi eğitimi verilen bir
medrese olarak yaptırılmıştır.
Medresede ilk dikkati çeken, dış
cephede ve köşelerde bulunan
sütuncelerdir. Toplam üç adet olan
sütuncelerin, roketin ateşleme
ve fırlatma hâlini gösterdiğine
inanılmaktadır.
Anadolu
Selçuklu
Süsleme
Sanatı’nın en güzel örneklerinden
birisi olan ve ustanın âdeta
ruhunu işlediği, sırrını verdiği,
çift renkli Taç Kapısı, yapının bir
diğer dikkat çeken unsurudur.
Taç Kapı’nın üzerine işlenen
bazı şekiller, bugün tartışma
konusu olmuştur. Özellikle Taç
Kapı’nın girişindeki sütuncelerin
başlıklarından sarkıtılan kürelerin,
ay’ı ve güneşi sembolize ettiği,
ayrıca alınlığın sağ ve sol alt
köşesinde yer alan dairesel
şekillerin ekvator çizgisini ve
eksen eğikliğini gösterdiği üzerine
yapılan yorumlar, tartışmaları
doruk noktasına çıkarmıştır.
Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin de
yer aldığı Taç Kapı’nın üzerinde
ve türbe penceresinde bulunan
süslemelerin, usta eller tarafından
büyük bir itinayla işlendiği de
gözden kaçmamaktadır.
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The Cacabey Astronomy Medresse, which is
located in the center of Kırşehir, was built in
H. 671 / C.1272-1273 by Kırşehir Governor
Nureddin Cibril Bin Cacabey during the
period of Anatolia Seljuk Sultan Kılıç Arslan’s
son, II. Gıyaseddin Keyhüsrev. The building
was used as observatory during that time.
On the Medresse the first striking things are
the columns which were found in the outer
corners. Totally three units of columns’
are believed to show firing and launching
situations of the rockets.
One of the best examples of Anatolian Seljuk
decorative arts and as if functioning the soul
of the master, giving the secret, doublecoloured crown Gate is another striking
element of the structure. Some figures on
the work of the crown door have been a
discussion topic of today. Especially in the
entrance of the crown gate the spheres
which are hang down from columns headers
are thought to symbolize the moon and the
sun, besides comments on “the circular
shapes which are located on the right and
left lower corner of the pediment shows the
equatorial line and the skew of the axis” has
taken its debates to zenith. Also the verses
take part from the Koran on the Crown
Gate and it is not overlooked that window
decorations in the tomb are processed by a
master hand with a great care.
31

CACABEY (1240?-1301) VE GÖKBİLİM MEDRESESİ (1272)

21 m yüksekliğindeki Gözlem
Kulesi,
yapının
güneybatı
cephesine ve yapıdan 22 cm ayrı
olarak inşa edilmiştir. Tuğladan
örülü Gözlem Kulesi’nin üst
tarafında zikzaklı süslemeler
yer alırken, alt tarafında düz
süslemeler görülmektedir. Düz
süslemeler arasına yerleştirilen
firuze rengi çinilerden dolayı,
günümüzde cami olarak kullanılan
medreseye, halk arasında “Cıncıklı
Cami” denilmektedir.
İç mekânda ise, avlunun ortasında
gökbilim incelemelerinin yapıldığı
rasat kuyusu ile hemen üzerinde
aydınlık feneri yer almaktadır.
Ayrıca, eğitim amaçlı yapılmış 8
adet öğrenci odası bulunmaktadır.
Aynı zamanda koni ve kürelerin
üst üste bindirilmesiyle oluşmuş
ana eyvanın köşelerinde yer alan
sütuncelerin, güneş sistemindeki
gezegenleri sembolize ettiği
düşüncesi oldukça yaygındır.
Ayrıca, bugün bütün ihtişamı
ve gizemi ile ayakta duran ve
atalarımızdan mukaddes bir
emanet olarak bizlere miras kalan
Cacabey Gökbilim Medresesi,
2014 yılında Unesco Geçici
Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.
Kırşehir’e büyük eserler bırakan
ve bilime böylesine değer
veren Cacabey’in türbesinin de
bulunduğu medrese, bugün
birçok ziyaretçinin ilgi odağı
olmuştur.
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Observation Tower at a height of
21 m was built to the southwest
facade of the structure and
separately from the construction
22 cm. At the top of the brickbonded Observation Tower zigzag
decorations take part, the flat
decorative on the bottom is
occurred. Because of the colour
of turquoise tiles placed between
the flat decorative, to Medresse
that is used as a mosque today,
it is called “the Tiled-Mosque”
among people. In indoor, in
the middle of the courtyard the
observation wells which provides
sky science surveys and the light
lantern is located just above it.
Moreover, there have been 8
student rooms for education.
At the same time, the columns
which are located in the corner
of the main eyvan was formed
by overlaping of the cone and
sphere, the idea is widespread
that they symbolizes planets in
the solar system.
Also,
Cacabey
Astronomy
Madrassa which is inherited
from our ancestor as a sacred
relic and still stands with its
magnificence and mystery was
added to the Unesco’s Temporary
World Heritage List in 2014. The
Medresse in which there is the
mausoleum of Cacabey who left
such great work for Kırşehir and
providing such value to science,
has been the focus of interest for
many visitors today.
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CACABEY (1240?-1301)
Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacabey, 1240 yılında
doğdu. Cacabey, Eskişehir emiri iken, bir süre Tokat’ta kaldıktan sonra Kırşehir’e
Vali olmuştur. Mevlâna’dan övgü mektupları alan ve Hacı Bektaş-ı Veli ile iyi
ilişkilerde bulunan Cacabey, Anadolu’da birçok hayır kurumu yaptırmış, onyedi
cami ve zaviyeyi de onarıma almıştır. 1301 yılında Rum tekfurları ile yapılan
savaşta şehit düşmüş, naaşı Kırşehir’e getirilerek 1272’de yaptırdığı medresenin
yanındaki türbeye defnedilmiştir.

CACABEY (1240?-1301)
Cacabey was born in 1240 whose
father was Bahaddin Caca, the bey
of Ceceli tribe. Cacabey was the
command of Eskişehir and lived in
Tokat at that time, then came to
Kırşehir as governor of the city.
In a short time fame of Cacabey
who lived in the same period with
Mevlana and Hacı Bektaş was heard
by everybody in Kırşehir. Cacabey
built many charity foundations
in Anatolia. He built Cacabey
Medresse which is called with his
name in Kırşehir which was the
astronomy school of that period.
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AŞIK PAŞA (1272-1333)
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AŞIK PAŞA (1272-1333)

Asıl adı Ali olan Aşık Paşa, H. 670 / M. 1272 yılında
Arapsun’da doğup, H. 733 / M. 1333’de Kırşehir’de
ölmüştür.
Eserlerinde Öz Türkçe’yi kullanan Aşık Paşa, din ve
tasavvuf bilgilerini, Şeyh Süleyman Türkmani’den
öğrenmiştir. Aşık Paşa, Kırşehir’de bir zaviye kurmuştur.
Aşık Paşa’nın 10.613 beyitlik “Garipname” adlı
eseri, Türkçe yazılmış olmasıyla önem taşımaktadır.
Garipname, Aşık Paşa’nın en tanınmış eseridir.
Aşık Paşa Türbesi, Ankara-Kayseri yolu üzerindeki
tepede, Aşık Paşa Mahallesi’ndeki büyük mezarlığın
içinde yer almaktadır. Yapı tek katlı, iki bölümlü olarak
inşa edilmiştir. Giriş kapısı dikdörtgen planlı, Aşık
Paşa’nın sandukasının bulunduğu bölüm ise kare planlı
ve kubbelidir. Türbenin taç kapısı, Anadolu Selçuklu
Süsleme sanatının yegâne örneklerinden birisidir.

Aşık Paşa whose real name was Ali, was born in Arapkir in H. 670 / C. 1272 and
died in Kırşehir in H. 733 / C. 1333.
Aşık Paşa who used real Turkish in his works learned his religion and mysticism
knowledge from fieyh Süleyman Türkmani. Aşık Paşa built a zaviye in Kırşehir.
Aşık Paşa’s work “Garipname” which has twelve thousand couplets has an
importance of being written in Turkish. Garipname is the most famous work of
Aşık Paşa.
Aşık Paşa Tomb is in the big cemetery that is located in Aşık Paşa neighborhood
on a hill on the way Ankara-Kayseri. The construction was built as two parts. The
part on the north is rectangular planned on the east and west direction; the part
on the south has a square plan.
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10 dilimli istiridye kabuğu biçimindeki kavsarası ve
etrafını çevreleyen örgü süslemeler, taç kapı üzerindeki
en dikkat çeken unsurlardır. Yapının kubbesinin Kırgız
çadırını andırmasından dolayı, mimarının Horasan
erenleri ile gelmiş bir Türk olduğu düşünülmektedir.
Yapının üç satırlık kitabesinde Aşık Paşa’nın, Şeyh Paşa
Muhlis’in oğlu olduğu, doğduğu yıl ve öldüğü yıl ile gün
belirtilmiştir.
Aşık Paşa, Acem ve Arap kültürlerine hayran olanlara karşı
tepki vermiş, yabancı kültürlere kendini kaptıranlara
şöyle seslenmiştir.
“Türk diline kimesne bakmaz idi,
Türklere her giz gönül akmaz idi,
Türk dahi bilmez idi bu dilleri,
İnce yolu, ol ulu menzilleri”

The rectangular part designed as the entrance
part. Square part is the tomb where there is Aşık
Paşa’s coffin. The arch niche of the entrance liwan
was constructed as ten slices oyster shell. Since the
building’s dome resembles Kirghiz tent, it is thought
its architect might have been a Turk who came from
Horasan. There is an inscription on the west front
axis of the tomb where the birth and death dates of
Aşık Paşa were written.
Aşık Paşa reacted towards who admire Arabian and
Persian culture. He has well-known poems for people
who indulged to foreign culture.
Even the poem with four lines, which was written
in his tomb, is one of the most known among those
poems.
“Nobody looked at Turkish language,
Not every secret heart captivated the Turks,
Even the Turk did not know these languages,
Subtle path, all lofty ranges”
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YUNUS EMRE (1240 (1)-1320)

Gönüllerde taht kurmuş ve Türk kültür ve
medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamış
olan gönül dostu Yunus Emre’nin nerede doğduğu,
hayatı ve nerede öldüğü konusunda birçok iddiada
bulunulmuştur.
Yunus Emre’nin makamı, Kırşehir ili, Ulupınar
Kasabası’nda, 1267 m yüksekliğindeki Ziyarettepe
Mevkii’nde yer almakta olup, burada her yıl Eylül
ayının 2. haftası, Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince
Yunus Emre’yi Anma Günü Etkinlikleri yapılmaktadır.
Kesme taştan yapılmış, kare planlı türbenin doğu ve
güney duvarında bulunan kemerlerin içinde demir
parmaklıklı birer dikdörtgen pencere yer almaktadır.
Türbenin iç örtüsü, daralarak yükselen bir bindirme
tavan biçimindedir. Dıştan da kare piramit şeklinde
bir taş külah ile korunan bu tavan örtüsünün tepesi,
kare planlı bir boşluk hâlinde bırakılmıştır.
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Yunus Emre was loved by many people and he was a soul friend who
contributed many values to the establishment of Turkish culture and
civilization. There are many claims about where Yunus Emre was born,
lived and died.
Yunus Emre’s mausoleum is located at the Ziyarettepe which is in Kırşehir
province, in Ulupınar Town, with 1267 m height. Every year Yunus Emre
commemoration week is held by Kırşehir and Aksaray Governerships on
the second week of September.
There are rectangular windows with iron fences inside the arches of
square planned stone tomb’s east and South walls. The inner cover of
the tomb has a ceiling shape like a ceiling getting narrower when it goes
higher. The top of this ceiling cover is protected by a square pyramid
Stone conical hat from outside and it is left as a square planned hole.
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İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır…
ÇİLEHANE
Ziyarettepe Mevkii’nin yaklaşık 250 m güneyinde bulunan, Yunus Emre’nin
dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet etmek için kapandığı Çilehane’de, sonraları
dervişlerin de zikir yapmak için toplandığı tahmin edilmektedir.
YUNUS EMRE’YE ATFEDİLEN MEZARLAR
1971 yılında UNESCO tarafından da anılan, tanıtılan ve şiirleri birçok dile çevrilen,
mısraları bütün dünyayı dolaşan Yunus Emre’ye atfedilen mezar sayısı; ülke
sınırları içinde 13 (Kırşehir, Manisa, Karaman, Eskişehir, Isparta, Bursa, Afyon,
Ordu, Balıkesir, Bolu, Erzurum, Konya, Aksaray), Azerbaycan’da 3 olmak üzere
toplam 16’dır. Bu da Yunus Emre’nin halk tarafından ne kadar çok sevildiğinin,
benimsendiğinin ve paylaşılamadığının âdeta bir kanıtıdır.
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…Knowledge is to understand
To understand who you are
If you know not who you are
What’s the use of learning?…
SUFFERING HOUSE
This suffering house is nearly 250 m far on the south of Visithill which has
1267 m height and it is assumed that after Yunus Emre who left world works
behind and close himself to pray in this suffering house, dervishes also came
together here to make recitation of the attributes of God.
GRAVES ATTRIBUTED TO YUNUS EMRE
In 1971 Yunus Emre was commemorated, introduced by UNESCO and his
poems translated into many languages and his lines travelled all over the
world. The number of graves attributed to Yunus Emre is total 16; 13 inside
the country borders (Kırşehir, Manisa, Karaman, Eskişehir, Isparta, Bursa,
Afyon, Ordu, Balıkesir, Bolu, Erzurum, Konya, Aksaray) and 3 in Azerbaijan.
And this is an evidence for how much Yunus Emre was loved, adapted and
not shared by people.
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AHMED-İ GÜLŞEHRİ (1250-1335)

Gülşehri, XIII. yüzyılın ikinci
yarısı ile XIV. yüzyılın ilk
yarısında yaşamıştır. 1250
yılında doğmuştur. Ancak
hayatı hakkında pek fazla
bilgi bulunmamaktadır.
Felekname ve Mantıku't-tayr
adlı eserlerinde kendisine
“Gülşehri” adını vermiştir.
Ömrünü Kırşehir'de geçirdiği
ve tekke sahibi bir şeyh
olduğu bilinmektedir. İslami
ve edebi bilgiler yanında
fen bilimlerine de sahiptir.
Ayrıca hafız olduğunu
Felekname adlı eserinde
belirtmiştir.
Türk edebiyatında ilk
hikâye yazarı, Türk tercüme
edebiyatında ilk hikâye
tercüme eden şair, Türk fabl
edebiyatında Anadolu’daki
ilk şair ve yazar, ahilik
hakkında bilgi veren
ilk eserin yazarı olarak
karşımıza çıkan Gülşehri
için en önemli husus,
Türkçe'ye verdiği önemdir.
İlk eserini Farsça yazan
şairde daha sonra Türkçe
şuuru önem kazanmıştır. O,
Mantıku't-tayr adlı eserini
Türkçe yazmıştır. Böylece
Anadolu'da Türkçecilik
cereyanını başlatan ve
Türkçeyi hiç bırakmamak
kaydıyla sahip çıkan ilk şair
de Gülşehri olmuştur.
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Gulsehri has lived between the
dates between the second half
of XIII.th century and first half
of XIV.th century. He was born
in 1250. However, despite much
information is not available about
his life, he has named himself
as “Gulsehri” in his works called
Felekname and Mantıku’t-tayr.
It is known that he was a lodge
– owner sheikh and spent his life
span in Kırşehir. Besides Islamic
and literary information, he also
enjoyed the physical sciences.
Moreover, it has been specified
in his works called Felekname
(Destiny Sermon) that he was a
swot.
The most significant issue for
Gulsehri we came across to be
the author of the first work
providing information about
Akhism being the first story
writer and first poet who has
translated a story in the Turkish
literature and first poet and
writer in Turkish fable literature
within Anatolia is importance ha
has given to Turkish language.
Turkish consciousness has gained
importance later on with the poet
who has written his first work in
Persian language. He has written
his work called Mantıku’t-tayr in
Turkish. Thus, the first ever poet
who initiated Turcology trend
within Anatolia and the poet who
has adopted Turkish provided he
would never leave it has been
Gulsehri as well.
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ŞEYH EDEBALİ (1208-1348)

1208 yılında Kırşehir ili Mucur ilçesi
İnaç Köyü’nde doğdu. Osmanlı
Devleti’nin kurucusu olan Osman
Bey’in kayınbabasıdır. Asıl adı
Mustafa’dır. Künyesi, İmadüddin
Mustafa b. İbrahim b. İnac elKırşehri’dir. İlk öğrenimini Kırşehir’de
yaptıktan sonra Şam’a gitmiştir.
Hadis, fıkıh, tefsir, Kur’an ve tasavvuf
konularında eğitimini tamamladıktan
sonra Kırşehir’e dönmüştür. Bilecik’te
zaviye kurmuştur. 1348 yılında
125 yaşında vefat etmiştir. Türbesi
Bilecik’tedir.
Osmanlı Devleti’nin maddi kurucusu
Osman Gazi ise manevi kurucusu
Şeyh Edebali idi. Onun Osman Gazi’ye
vasiyeti ve Osman Gazi’nin oğlu Orhan
Gazi’ye vasiyeti, Osmanlı Devleti’nin
mayasını oluşturan Ahilik felsefesinin
güzel bir ifadesidir.
Ahi lideri olan Şeyh Edebali, aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı
ve müftüsüdür.
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He was born at the Village Inac of
Mucur County in Kırşehir Province
in year 1208. He is the father-inlaw of Osman Bey being founder of
Ottoman State. His original name is
Mustafa. His identity record reads
Imaduddin Mustafa b. Ibrahim b.
Inac el-Kırşehir. After completion of
his primary education in Kırşehir, he
has gone to Damascus. And following
having accomplished his education on
the subjects of hadith, Islamic law,
commentary, Qur’an and mysticism,
he has returned to Kırşehir. He has
established a zawiyah in Bilecik. He
has died in 1348 at the age of 125.
His tomb is in Bilecik.
As for Osman Veteran being the
material founder of Ottoman State, yet
its spiritual founder was Sheik Edebali.
His testament to Osman Veteran and
Orhan Veteran, the son of Osman
Veteran is a beautiful expression of
Ahi philosophy which constituted the
yeast of Ottoman State. Being an Ahi
leader, Sheik Edebali is simultaneously
the first Kadi and Mufti of Ottoman
State.

SÜLEYMAN TÜRKMANİ (1214-1298

Mevlevî tarikatına mensup olduğu
anlaşılan
Süleyman
Türkmani’nin,
1214’te doğduğu ve babası Şeyh Hüseyin
ile küçük yaşta (1224) bir Türkmen
aşireti ile Anadolu’ya geldiği ve Konya’ya
yerleştiği sanılmaktadır. Nerede doğduğu
belli değildir. Dedesi Türkmen Beyi olduğu
için kendisine Türkmani denilmiştir.
Mevlâna’dan dersler alan Süleyman
Türkmani, onun ölümünden sonra,
Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled’in teşviki
ile Mevlevî tarikatını yaymak üzere
1239’da Kırşehir’e gelmiş, büyük bir ilgi
toplamıştır.
Süleyman Türkmani’nin ömrünün son
yıllarında Aşık Paşa’ya hocalık yaptığı da
bilinmektedir. Büyük hocalardan ders
aldığı bilinen Süleyman Türkmani’nin en
büyük eseri “Tezkire-i Evliya”dır. 1298
tarihinde 84 yaşında iken Kırşehir’de
vefat ettiği tahmin edilmektedir.
Türbesi, şehrin İmaret Mahallesinde
bulunmaktadır.

It is understood that Suleyman
Turkmani was born in 1214 and
a cultist of Mawlawi and guessed
that he has come to Anatolia with
a Turkmen tribe together with his
father Sheik Huseyin at his young age
(1224) and then he settled in Konya.
Where he was born is unknown. Since
his grandfather was a Turkman Bey,
he has been called Turkmani.
Suleyman Turkmani who has
received lessons from Mevlana
has come to Kırşehir in 1239 upon
encouragement of son of Mevlana,
Sultan Veld following his death in
order to disseminate Mawlawi cult
and attracted a significant attention.
Following decease of Suleyman
Turkmani, in late years of his life
span, it is known that he has acted
as a teacher of Ashik Pasha as well.
The greatest work of Suleyman
Turkmani known to have received
lessons from great teachers is the
“Tezkire-i Evliya” (Biographies of
Muslim Saints). It is guessed that he
had died in Kırşehir in 1298 when he
was 84 years old. His tomb is situated
at the Alms House Quarter of the city.
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YERALTI
ŞEHİRLERİ
UNDERGROUND
CITIES

* Mucur Yeraltı Şehri
* Kepez Yeraltı Şehri
* Dulkadirli Yeraltı Şehri
* Mucur Underground City
* Kepez Underground City
* Dulkadirli Underground City

Roma döneminde M.S.
2. yüzyılda Hristiyanlığın
bölgede hızla yayıldığı
görülmüş, puta tapanlarla,
Hristiyanlar arasında büyük
bir mücadele yaşanmıştır.
Kapadokya
bölgesinde
3. ve 4. yüzyıllara ait
Hristiyanların korunmak,
sığınmak ve ibadet etmek
amacıyla yaptığı pek çok
yeraltı şehri, bu sebeple
ortaya çıkmıştır. Kırşehir
sınırları içinde de bulunan
bu yeraltı şehirlerinden
en önemlileri; Mucur
Yeraltı Şehri, Kepez Yeraltı
Şehri ve Dulkadirli Yeraltı
Şehri’dir.

In Rome period, Christianity was seen to become diffused rapidly
in second century (A.D) in the region and began a very big
struggle between Christians and priests worshipping the idols. In
Cappadocia, a lot of underground cities belonging to third and
fourth centuries built by Christians to be protected and to worship,
came to the surface for this reason. The most important ones of
these underground cities existed in the borders of Kırşehir are
Kepez Underground City, Mucur Underground City and Dulkadirli
Underground City.
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MUCUR YERALTI ŞEHRİ / Mucur Underground City

Mucur Yeraltı Şehri, Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Merkez Solaklı Mahallesi
içerisinde bulunmaktadır.
Yumuşak kayalara oyularak yapılan yeraltı şehri, yerden 7-8 m derinliktedir.
Kırşehir Aşık Paşa Türbesi yakınlarına kadar uzandığı tahmin edilmektedir.
Yeraltı şehri bugüne kadar temizlenen oda, salon ve koridorlarıyla geniş
kapsamlı bir görünümde olup, dikkat çekicidir. Birçok odası bulunan yeraltı
şehrinde bir mekândan diğerine geçmek için yapılmış ve insanların ancak
eğilerek ilerleyebilecekleri genişlikte olan dehlizler, daha çok küçükbaş
hayvanların barınabileceği genişlikte olan ahırlar, ibadet yerleri, dehlizleri
bölmek, odaları kapatabilmek amacıyla yapıldığı tahmin edilen büyük
hacimli ve dairesel şekilli taş kütleler olan kapak taşları ve yer üstüne açılan
havalandırma bacaları bulunmaktadır.
Ziyarete açık olan Mucur Yeraltı Şehri’nin 2015 yılı içinde çevre düzenlemesi
işi yenilenmiş, rölöve çalışmaları tamamlanmıştır.

Mucur Underground City is located in Kırşehir, in Mucur administrative
district and in Center Solaklı Neighborhood.
It is known to be constructed during wars and floods for protecting of
public in Rome. The underground city, built by carved on the soft rocks
is 7-8 m depths from the land. It is also guessed that it lies down on
nearbyes of Kırşehir Aşık Paşa Tomb.
The underground city is a wide having extent of view and also attractive
with rooms cleaned until now, living rooms and corridors. Here, having
42 rooms today, there are narrow corridors that are constructed to pass
one part to another and have a width for the people, who can move
ahead only by stooping, barns for sheep or goats, temples and there are
lids, having large bulky and circular-shaped stone mass that are guessed
to build in order to divide the narrow corridors and to close the rooms.
On the other hand, ventilation chimneys are present, opened to the face
of the earth.
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KEPEZ YERALTI ŞEHRİ

Kırşehir ili, Mucur ilçesine bağlı Kepez köyü sınırları içerisinde bulunan
Kepez Yeraltı Şehri, Kayseri – Ankara karayoluna 14 km, Kırşehir –
Aksaray karayoluna 10 km mesafededir.
Kapadokya bölgesinin en düzenli yeraltı şehirlerinden bir tanesi olan
Kepez Yeraltı Şehri, mimarisi ve iki farklı renkte olan toprak yapısıyla
ziyaretçilerin ilgi odağı hâline gelmiştir.
Dikdörtgen şeklinde üçerli gruplar hâlindeki salonlar ve bu salonları
birbirine bağlayan galeri ve tünellerden oluşmaktadır.
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Kepez Underground City

Kırşehir Valiliği’nin de desteği ile 2002 yılında yeraltı şehrinde kazı
ve temizlik çalışması yapılmış; bu çalışma sonucunda, yeraltı şehrinin
büyük bir kısmı ortaya çıkarılmış ve temizlenmiştir. Ayrıca, ışıklandırma
sistemi ile yön levhaları da yerleştirilmiştir.
2015 yılı içinde rölöve çalışmaları tamamlanmış, giriş ünitelerinin
bulunduğu bir proje hazırlanarak Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ndan geçirilmiştir.

Kepez Underground City, located in borders of Kepez Village, also tied
to Mucur, the administrative district within Kırşehir is 14 km away from
Ankara highway and 10 km away from Aksaray highway.
Kepez Underground City, one of the most orderly underground cities of
Cappadocia, has always drawn visitors’ attention.
It consists of three groups of living rooms in the shape of rectangle also
gallery and tunnels bounding these rooms.
In 2002, the studies of excavation and cleaning were done in the
underground city thanks to support of Kırşehir Governorship, as a result of
this study, a big part of the underground city came to the surface and was
cleaned. Also, direction signs were placed with the illumination system.
Within 2015, the survey studies have been completed and a project in
which access units are comprised has been prepared and passed from
Nevsehir Regional Board of Cultural Heritage Protection.
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DULKADİRLİ YERALTI ŞEHRİ
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DULKADİRLİ Underground City

İl merkezinin 50 km kuzeyinde yer
alan yeraltı şehrinin girişi, 22 m
uzunluğunda tonoz şeklinde bir tünel
ile başlar ve 30x50 m uzunluğunda,
yaklaşık 20 m yüksekliğinde üstü açık
bir avluya açılır. Avlunun doğu, batı
ve kuzey cephelerinde kaya oyma
tipinde oluşturulmuş 5 salon ve 8 oda
bulunmaktadır.
Alt kata sadece 5 nolu odadan
yelpaze biçiminde bir merdivenle
inilmektedir. Aynı zamanda bu odada
bir su kuyusu da mevcuttur. Galeri
bölümünde değirmen taşı olduğu
tahmin edilen iki adet taş kütlesi
bulunmakta ancak bu taş kütlelerinin,
yuvarlak kemer kapıları kapatmak
amacıyla da kullanılmış olabileceği
düşünülmektedir. Yine galerinin
en sonunda bulunan odada, kuyu
içinde küçük bir değirmen taşı daha
bulunmaktadır.
Aynı odada kaya üzerine kazılmış
nişlerle bezenmiş ve Hristiyanlarca
kullanıldığı tahmin edilen küçük bir
ibadethane de mevcuttur. Yeraltı
şehrinin 130 m doğusunda, devamı
niteliğinde olan iki avlulu bir yerleşim
yeri daha bulunmaktadır. Mimari
yapısı ve plan olarak Selçuklu
dönemine ait kervansarayları andıran
yeraltı şehri, plan özellikleriyle diğer
yeraltı şehirlerinden farklılıklar
göstermektedir.
2015 yılı içinde Dulkadirli Yeraltı
Şehri’nin rölöve çalışmaları
tamamlanmıştır. Yapılan temizlik
çalışmasıyla ziyaret edilebilir hale
getirilmiştir.

The entrance of the underground city,
constructed by Christians in fourth
and fifth centuries (A.D), later seen
Byzantium, Seljuks and Ottoman
effects starts with a tunnel, 22 m
length and vault-shaped and opens to
a30*50m length court. In the east,
west and north front of the court, 5
living rooms and 8 rooms are found,
constructed as a rock carving style.
All rooms open to the outside with 16
round arches. You can come down to
the downstairs only by a ladder from
the room number 5. Also, in this room
there is a water well.
In gallery part, there are two Stone
masses, which are consired as a
millstone, but it is thought that these
stone masses were used in order to
close round arch doors. Neverthless, in
the room at the end of the gallery, a
small millstone is also found.
In the same room, a small temple
exists that is guessed it may be used
by Christians and covered with signs
scraped on the rocks. In the 130 m
east of the underground city, twocourted settlement is found, too as a
continuation. The underground city,
which resembles to caravansarays in
Seljuks as a architectural construction
and plan, differentiates from others
with its plan features.
Within 2015, the survey studies of
Dulkadirli Underground City have been
completed in 2015. With the cleaning
operation, it has been turned into a
state that can be visited.
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KAZI
ÇALIŞMALARI VE
MÜZELER
EXCAVATION
WORKS AND
MUSEUMS
* Kaman Kalehöyük Arkeolojik Kazı
Çalışması
* Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
* Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
* Japon Bahçesi
* Büklükale Arkeolojik Kazı Çalışması
* Yassıhöyük Arkeolojik Kazı Çalışması
* Merkez Kalehöyük Arkeolojik Kazı
Çalışması
* Büyükteflek Arkeolojik Kazı Çalışması
* Kurutlu Kurtarma Kazısı
* Kırşehir Müzesi
* Kaman Kalehöyük Archaeological
Excavation Works
* Japanese Institute of Anatolian
Archaeology
* Kaman Kalehöyük Archaeological
Museum
* Japanese Garden
* Büklükale Archaeological Excavation
Works
* Yassıhöyük Archaeological Excavation
Works
* Center Kalehöyük Archaeological
Excavation Works
* Büyükteflek Archaeological
Excavation Works
* Kurutlu Excavations
* Kırşehir Museum

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

Kalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin
3 km doğusunda, Kaman Kırşehir
karayolunun hemen kenarında yer
almaktadır. Höyük, 280 m çapında,
16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu
höyüğüdür.
Kaman Kalehöyük kazılarını, Japonya
Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı ve
Kaman Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref
Başkanı Prens Takahito Mikasa, 31
Mayıs 1986 günü başlatmıştır. Dr.
Sachiro Omura başkanlığındaki kazı
hâlen devam etmektedir. Burada
yapılan kazılar, Kırşehir’in en erken
yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. En
erken yerleşim, erken Bronz çağına
tarihlendirilmektedir.
Kalehöyük’te bugüne kadar saptanmış
kültür
katmanları
şu
şekilde
özetlenebilir:
I.Kat: Osmanlı Dönemi
(15-17 yy) Ia, Ib
II.Kat: Demir Çağı (M.Ö. 12-4 yy) IIa,
IIb, IIc, IId
III.Kat: Orta ve Geç Bronz Çağı: (İ.Ö.
20-12 yy) III a, IIIb, IIIc
IV.Kat: Erken Bronz Çağı: (M.Ö. 2320 yy) IVa, IVb
Kazı alanının hemen yanında Japon
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
yer almaktadır. Ayrıca, kazı evinin
yanında, Japonya sınırları dışındaki
en büyük botanik bahçe olan ve
Kalehöyük’te kazı çalışmalarını yürüten
Japonlar tarafından yapılan Japon
Bahçesi (Mikasanomiya Anı Bahçesi)
yer almaktadır.
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Kaman Kalehöyük Archaeological Excavation Works

Kalehöyük is located next to Kaman
Kırşehir motorway on 3 km north. Hill is a
typical Anatolia hill with 280 m diameter
and 16 m height. A construction with
four floors was found. Japan Middle East
Culture Centre President and Kaman
Kalehöyük Excavation Committee
Honor President Prince Takahito Mikasa
started to Kaman Kalehöyük excavation
Works on 31 May 1986. The excavation
stil continues with the presidency of
Dr. Sachiro Omura. Those excavations
made here lighten the history of the
earliest residential place of Kırşehir.
The earliest residential is dated as early
Bronze Age.
Culture stratums determined from
Kalehöyük up to today can be
summarized like that:
I. stratum: Ottoman Period (15-17
century) Ia,Ib
II. stratum: Iron Age (BC. 12-4 century)
IIa,IIb, IIc, IId
III. stratum: Middle and Late Bronze
Age: (BC. 20 – 12 century) IIIa, IIIb, IIIc
IV.stratum: Early Bronze Age: (BC. 23 –
20 century) IVa, IVb
Next to the excavation site, there is
Japan Anatolia Archeology Institution
and Kaman Kalehöyük Archeology
Museum. Moreover, next to the
excavation house there is Japanese
Garden
(Mikasanomiya
Memory
Garden) which is the biggest botanic
garden out of the Japan borders and
made by the Japanese who took place in
the Kalehöyük excavation works.
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KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü; Kaman ilçesi, Çağırkan beldesinde,
Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır.
Enstitü’de; Araştırma, Depo ve Lojman
bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır.
Araştırma Bölümü; kazıyla ilgili çalışmalar
ve diğer araştırmalar için çeşitli laboratuvarlar, çalışma odaları, kütüphane,
konferans salonu ve fotoğrafhaneyi
içermektedir. Bu Enstitünün çalışma amacı;
arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını
yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde
edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve
yayınlanmasını sağlamaktır.
Ayrıca bölge halkına; eski Anadolu tarihi
hakkında bilgi aktararak, tarihî miraslarına
sahip çıkmalarını sağlamak da Enstitünün
en önemli amaçlarından biridir.
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Kaman Kalehöyük Archaeological Excavation Works

JAPANESE ANATOLIA ARCHAEOLOGY
INSTITUTION
The institution is located near Kalehöyük
excavation site in Çağırkan, Kaman
district.
The institution consist of thre main
sections; The Research department,
Storage section and staff accomodation
area. The Research department includes
laboratories for researches related
to excavations and other types of
researches, study rooms, a library, a
conference hall and a photography
room.
The purpose of this institution is to run
archeeological excavations and surface
researches, study the artifacts and
data obtained, and publish the findings.
Also, to keep local people informed of
Anatolian history and raise awareness
in claiming their historical legacies are
important missions of the institution.
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KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ
Japon Hükümeti’nin “kültürel mirası koruma programı” kapsamında verdiği
karşılıksız hibeden yararlanarak yaptırılan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi,
Kalehöyük’ün kendi formundan esinlenerek höyük görünümünde tasarlanmıştır.
Gelen ziyaretçilerin kazı yöntemlerini ve aynı anda kazıda çıkarılan eserleri görme
imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
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Kaman Kalehöyük Archaeological Excavation Works

KAMAN KALEHÖYÜK ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
Kaman Kalehöyük Archaeological Museum which is built benefiting from
the Japanese Government’s unrequited grants under the “cultural heritage
protection program” was designed as tumulus by inspiring in its form. Its
architecture was designed to provide opportunities for the visitors to come
and see excavation methods and at the same time removed excavation works.

63

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ
İki ülkenin dostluk ve işbirliğinin bir sembolü hâline dönüşen müze, 10 Temmuz 2010
tarihinde açılmıştır.
Dünyada, höyük şeklinde yapılmış olan ilk ve tek müzedir.
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Chicago’da 1950’li yıllardan beri yapılan dizayn
yarışmasında da en iyi yeşil müze ödülüne layık görülmüştür.
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Kaman Kalehöyük Archaeological Excavation Works

Kaman KalehÖyÜk
Archaeological Museum
The
museum
which
has
transformed to a symbol of
friendship and cooperation of two
countries has been opened on the
date of 10 July 2010. It is the first
and unique museum which was
ever built in form of a tumulus in
the world.
Kaman Kalehöyük Archeology
Museum has also been seen worthy
for the award of greenest museum
in the contest of design conducted
in Chicago since 1950s.
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KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

JAPON BAHÇESİ (MİKASANOMİYA ANI BAHÇESİ)
Kaman ilçesi, Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır.
Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito
Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon
alanı yaratmak amacıyla yapılmıştır. Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında
bulunan en büyük botanik bahçedir ve her yıl giderek daha çok ziyaretçi
çekmektedir.
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Kaman Kalehöyük Archaeological Excavation Works

JAPANESE GARDEN
(MIKASANOMI GARDEN OF MEMORIES)
It is found near Kaman County, Çağırkan Borough
and Kalehöyük excavation house. It has been
built by Japan Middle-Eastern Culture Center in
1993 in memory of commencement of Kalehöyük
excavations by Altes Prince Takahito Mikasa and
for the purpose of creating a recreational area for
the local people. Japanese garden is the biggest
botanic garden found outside Japan boundaries
and attracts increasingly more visitors every
year.
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BÜKLÜKALE ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

Büklükale Arkeolojik Yerleşim Yeri, Kırıkkale ili, Karakeçili İlçesi’ne bağlı Karakeçili
beldesinde, Kaman-Bala Ankara karayolunun yaklaşık 50. km’sinde yer almaktadır.
M.Ö. 2nci bine, yani Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait şehir, söz konusu
karayolunda, Kızılırmak Nehri üzerindeki köprünün hemen kuzeyindeki alanda
bulunmaktadır. 500x600 m genişliğindeki aşağı şehir ve onun doğusundaki 30 m
yüksekliğinde ve 300x200 m genişliğindeki höyükten oluşmuştur.
Büklükale kazıları, Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına, Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA başkanlığında
sürdürülmektedir. 2009 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmalarında Osmanlı
Dönemi, Demir Çağı ve Geç, Orta ve Erken Tunç Çağlarına tarihlenen kültür katmanları
tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçen eserler, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenmektedir.
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Büklükale Archaeological Excavation Works

Büklükale Archaeological Settlement
Place is located at approximately 50 km
of Kaman – Bala Highway at Karakecili
Borough connected to Kırıkkale Province.
The city belonging to B.C. 2nd thousand,
namely Hittite and Assyrian Trade Colonies
Age is situated within the area just north
of the bridge over Kızılırmak River on said
highway. The city is consisted of a down
city in 500 x 600 meter wide and in a 300
x 200 meter – tumulus at a 30 meter –
height towards east hereof.
Büklükale excavations have been kept on in
the name of Japan – Anatolia Archaeology
Institute under the presidency of Asst.
Assoc. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA, the
Lecturer of Kırşehir Ahi Evran University.
During excavation operations kept on
since 2009, the cultural layers dating
back to the Ottoman Period, Iron Age and
Late Middle and Early Bronze Ages have
been identified. The works uncovered
in process of such excavation works are
being exhibited at Kalehöyük Archeology
Museum.
69

YASSIHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

Yassıhöyük Arkeolojik Yerleşim Yeri, Kırşehir İli’ne bağlı Çayağazı Beldesi’nde,
Kaman-Kırşehir karayolunun yaklaşık 20. km.’sinde ve 260 no’lu Devlet Karayolunun
hemen kuzeyinde bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 500 m, doğu-batı
doğrultusunda 600 m genişliğinde ve 13 m yüksekliğinde, yassı ve oval bir höyüktür.
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına, Dr. Masako OMURA başkanlığında devam
eden Yassıhöyük Arkeolojik Kazı Çalışmalarında bugüne kadar Demir ve Tunç Çağlarına
tarihlenen kültür katları ortaya çıkarılmıştır. Yassıhöyük kazılarında ele geçen eserler,
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Yassıhöyük Archaeological Excavation Works

Yassıhöyük
Archeological
Settlement Location is located at
approximately 20 km of Kaman –
Kırşehir State Highway and just in
the north of State Road No. 260
in Cayagazi Borough connected
to Kırıkkale Province. It is an oval
– shaped yassıhöyük being 500
meters long towards direction of
North – South and 600 meters
wide in direction of East – West
and 13 meters in height.
Up to now, during Yassıhöyük
Archaeological Excavations ongoing
in the name of Japan – Anatolia
Archaeology Institute under the
presidency of Dr. Masaka OMURA,
the cultural layers dating back to
Iron and Bronze Ages have been
discovered. The works uncovered
in Yassıhöyük Excavations are being
exhibited at Kalehöyük Archeology
Museum.
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MERKEZ KALEHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

İlimiz Merkez, Kuşdilli Mahallesinde bulunmaktadır. Halk arasında “Kale” adıyla
anılmaktadır. Höyüğün üzerinde Cumhuriyet döneminde yapılmış bir okul ve Selçuklu
dönemine ait Alaeddin Camii bulunmaktadır. Hemen kenarında akan Kılıçözü deresinin
varlığı ve verimli topraklara yakın olması sebebiyle Kalehöyük, tarihin her döneminde
iskan görmüştür. Höyüğün eteklerinde Kırşehir ticaretine hareket katan dükkânlar yer
almaktadır. Uzun Çarşı olarak isimlendirilen bu dükkânlar, yüzyıllardan beri Kırşehir
ticaretini ayakta tutmaktadır.
2009 yılında, yüksekliği 17 m olan Kalehöyük üzerinde, Kırşehir Müzesi Başkanlığında,
Ahi Evran Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları başlatılmıştır.
Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve
Hellenistik tabakalarına rastlanmıştır. Höyük üzerinde 7 metrelik bir derinliğe inilmiştir.
Çalışmalar sırasında pişmiş toprak kaplar, pitoslar, süs eşyaları, öğütme taşları, ağırlık
ve ağırşaklar ile pendantlar (kolye) ele geçirilmiştir.
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Center KALEHÖYÜK Archaeological Excavation Works

It is located at Kusdili Quarter of our City Center. It is called with the name of
“Castle” among people. A Republic period – built school and an Alaeddin Mosques
pertaining to Seljuk period exist above the tumulus. Due to presence of Kilicozu
creek just on its edge and proximity of fertile soils, Kalehöyük has experienced
housing activities in every period of history. Within the skirts of tumulus, the
shops contributing motion to Kırşehir trade are situated. These shops called to
be Long Bazaar have been kept Kırşehir Trade standing for centuries.
Above Kalehöyük being 17 meters in height, excavation operations have been
initiated by Kırşehir Museum Presidency under scientific studies of Ahi Evran
University in 2009. Up to now, Ottoman, Seljuk, Byzantine, Roman and
Hellenistic layers have been come across in process of the excavation works
accomplished. A 7 – meter depth has been gone down above the tumulus. During
the works, terracotta vases, pithois, ornaments, grinding stones, pendants with
weights and spindle whorls (necklace) have been seized.
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BÜYÜKTEFLEK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

Büyükteflek Yerleşim Yeri, Kırşehir ili,
Çiçekdağı ilçesi, Büyükteflek köyünün
2 km güneyinde yer almakta olup,
Çiçekdağı ilçesine 7 km, Kırşehir merkeze
71 km mesafede bulunmaktadır.
Yerleşim yerine dere içinden giden
patika yol veya tarla yolu takip edilerek
ulaşılabilmektedir. Kazı çalışmaları 2012
- 2014 yılları arasında Kırşehir Müzesi
Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
Yapılan kazı çalışmalarında M.S. 2.
yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait
hamam yapısı ortaya çıkarılmıştır. Roma
dönemi hamamları, içinde birçok sosyal
aktivitenin gerçekleştirilmesi sebebiyle
şehrin en görkemli yapılarındandır.
Bu yapılar; spor salonları (palestra),
güzellik salonları, saunalar, konferans
salonları, kitaplık gibi üniteleri
bünyesinde barındırmaktadır.
Büyükteflek köyünde yer alan Roma
hamamı günümüze kadar ulaşmayı
başarmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında
hamamın, spor salonu (palestra),
cehennemlik
(külhan),
sıcaklık
(caldarium), ılıklık (tepidarium) ve
soğukluk (frigidarium) bölümleri
ortaya çıkarılmıştır. M.S. 4. ve 5.
yüzyıllarda Hristiyanlıkla birlikte hamam
yapıları önemini yitirmiş ve farklı
amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır.
Hamam yapısının havuz kısmı farklı
mekânlarla birleştirilerek küçük bir
kiliseye dönüştürülmüştür. Spor salonu
(palestra) kısmı ise mezarlık olarak
kullanılmıştır. Kazı çalışmalarında
pitoslar, güğümler, koku şişeleri,
kandiller, pişmiş toprak kaplar ele
geçirilmiştir. Ayrıca çok miktarda
farklı boyutta gülle ve disk sporunun
ilk örnekleri olan disk ve gülleler ele
geçirilmiştir.
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BÜYÜKTEFLEK Archaeological Excavation Works

Büyükteflek Settlement is situated in 2
km towards south of Büyükteflek Village
at Çiçekdağı town in Kırşehir province
and at 7 km from Çiçekdağı town
and 71 km from Kırşehir City Center.
Following the field footpath or field road
extending to the settlement location
through a stream can be reached at.
Excavation works have been made by
Kırşehir Museum Management between
years 2012 – 2014. During excavation
works performed, a bath structure dating
back to A.D. 2nd century, belonging
to Roman period has been uncovered.
Roman period baths are from the most
magnificent structures of the city due to
actualization of a lot of social activities.
These structures embody; the units
such as gyms (palestra), beauty salons,
saunas, conference halls and libraries.
The Roman bath situated at the village
of Büyükteflek has accomplished to reach
up to date. During excavation activities,
the sections of gym (palestra), hypocaust
(furnace),
hot-room
(caldarium),
lukewarm-room (tepidarium) and coldroom (frigidarium) have been revealed.
With Christianity emerged in A.D. 4th
and 5th centuries, the structures of bath
have lost their importance and utilization
of them for distinctive purposes have
been initiated. The pool section of the
bath buildings have been converted into
church being combined with different
spaces. As for the part of Gym (palestra)
it has been used as the cemetery. During
excavation works, pithois pitchers,
perfume bottles, oil lamps, terracotta
pots have been acquired. Furthermore,
discs and cannonballs being the examples
of initial examples of disc sports have
been obtained in a large amount and
quantities.
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KURUTLU KAZISI
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Kurutlu Excavations

Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleri ile Kalehöyük
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Ahi Evran Üniversitesi
Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. A. Cem ERKMAN’ın bilimsel
başkanlığında, Kaman İlçesi, Savcılı
Kurutlu Köyü, Lodalı Tepesi (fosil lokalitesi) kazı çalışmaları; 2011 yılında
yüzey araştırmaları ile başlamış, 2014
yılında kurtarma kazısına dönüşmüş
ve 2015 yılında Doç. Dr. A. Cem ERKMAN’ın başkanlığında, Bakanlar Kurulu Kazısı olarak devam etmektedir.

With permission of Ministry of Culture
and Tourism, General Directorate
of Cultural Assets and Museums,
the Excavation works at County of
Kaman, Savcılı Kurutlu Village, Lodali
Hill (fossil locality) has started with
surface researches under the scientific
chairmanship of Assoc. Prof. Dr. A. Cem
ERKMAN, a lecturer of Anthropology
Department of Ahi Evran University
in 2011 and turned into a rescue
excavation in 2014, then it has been
ongoing to be a Ministerial Council
decree – based excavation since 2015
under the prudency of Assoc. Prof. Dr.
A. Cem ERKMAN.

Doç. Dr. A. Cem ERKMAN tarafından
bölgede yapılan Yüzey Araştırmaları
sırasında, Hirfanlı Baraj Gölü
kıyılarında (Lodalı Tepesi Mevkii),
önemli yoğunlukta Fosil Lokalitesi
tespit edilmiş, fosil lokalitesinin
kurtarılması ve bölgede omurgalı
fosil yataklarının belirlenmesi ve
yine bölgenin Neojen Dönem’deki
durumu, faunası ve yaşam özellikleri
hakkında bilgiler edinilmesi amacıyla
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. A. Cem ERKMAN within the
region, fossil locality in considerable
density has been discovered on the
shores of Hirfanlı Dam Lake (Lodali Hill
Locality) and excavation operations
has been realized for the purpose
of recovery of fossil locality and
identification of vertebrate fossil beds
within the region and acquisition of
information about the situation, fauna
and life properties of again the zone
during Neogene Period.

Kurutlu Fosil Lokalitesi Kurtarma
Kazısı çalışmaları sonunda;
1- Gergedangiller
2- Atgiller
3- Boynuzlugiller
4- Zürafagiller
5- Domuzgiller
6- Primat
7- Fil
örneklerine ait fosil buluntuları ele
geçmiştir. Ele geçen fosiller üzerindeki bilimsel çalışmalar hâlen devam etmekte olup, kazı çalışmalarının
önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi
planlanmaktadır.

As a result of Kurutlu Fossil Locality
Recovery excavation works, the fossil
findings for the following examples
have been discovered:
1 – Rhinoceros
2 – Equine
3 – Bovidae
4 – Giraffidae
5 – Suidae
6 – Primate
7 – Elephants
The scientific researches on the fossils
obtained are still ongoing and continuity
of excavation works is intended to be
kept on in the coming years as well.
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KIRŞEHİR MÜZESİ

Kırşehir
Kültür
Merkezi
içerisinde
bulunmaktadır. Müze, 200 m²’lik teşhir
salonu ile 30 m²’lik bir eser deposuna sahiptir.
Müzede arkeolojik ve etnografik olmak üzere
yaklaşık 10.000 eser bulunmaktadır.
Kırşehir Müzesi’nin arkeoloji bölümünde;
Kırşehir çevresinden getirilen pişmiş toprak
kaplar; Roma ve Bizans dönemine ait
heykeller, mezar stelleri ve küçük objeler
sergilenmektedir.
Kırşehir
Müzesi’nin
etnografik bölümünde; Ahiliğe ait belgeler,
el sanatları örnekleri, Kırşehir Evi, yörede
kullanılan çeşitli ev eşyaları örnekleri yer
almaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
yeni Arkeoloji Müzesi yapımı çalışmaları
başlatılmıştır. Yeni Arkeoloji Müzesi binası,
Ağbayır Mevkiinde 15.000 m²’lik alan
üzerine inşa edilecektir. Yeni Arkeoloji
Müzesi’nin yapımının tamamlanmasıyla
müze deposunda yer alan birçok eser
ziyaretçileriyle buluşacaktır.
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KIRŞEHİR Museum

It is located inside Kırşehir Cultural
Center. The museum has a 200
m² - exhibition area and a 30
m² - works storage area.
There are approximately
10,000 archeological and
ethnographic works at the
museum.
At the
archeological
section of
Kırşehir Museum;
terracotta pots,
sculptures from
the Roman and
Byzantine Periods,
grave stones and
small objects brought
from surroundings
of Kırşehir are being
exhibited.
At the ethnographic section
of Kırşehir Museum; Akhism –
related documentation, Kırşehir
house and examples of handicrafts,
various home stuff used within
the locality are contained.
Studies for construction of a new
Archeological Museum have been
started by Ministry of Culture and
Tourism. New Archeological Museum
building shall be built on a 15,000 m2
area at Agbayir Locality. When the
new Archeological Museum building is
completed, many works contained at
the depot of museum shall meet with its
visitors.
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TERMAL
KAPLICALAR
SPA CENTERS

* Terme Kaplıcası
* Karakurt Kaplıcası
* Bulamaçlı Kaplıcası
* Mahmutlu Kaplıcası
* Terme Spa
* Karakurt Spa
* Bulamaçlı Spa
* Mahmutlu Spa
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Kırşehir merkez Kuşdili
Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Terme jeotermal sahası, Kırşehir
ilinin en önemli jeotermal
alanlarından biridir. Sahada
termal turizm, seracılık ve şehir
ısıtmacılığı yapılmaktadır. 1974
yılından bu yana 9’u MTA, 3’ü
özel sektör olmak üzere toplam
12 kuyu açılmıştır. Bu kuyulardan
2 tanesi jeotermal ısıtma
sisteminde ki bu sayede 1800
konuta eşdeğer işyeri ve konut
ısıtılmakta, 5’i otel kaplıcaları
ve serada kullanılmaktadır. 5’i
bekletilmektedir. 92-500 m
derinlikteki kuyuların 11.10.2005
tarihinde MTA tarafından yapılan
ölçümlerde; 30,3 °c - 57
°c arasında sıcaklığı, 5,2 L/
sn-88,5 L/sn arasında debisi
bulunmaktadır. Kullanılan 9
kuyunun debisi toplamı 349,8 L/
sn’dir.
İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji
ve Hidro Klimatoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin Kırşehir
Terme Kaplıcası ile ilgili fiziksel kimyasal ve biyoloji analiz raporu
ve tıbbi değerlendirmesi ele
alınarak, bu tür maden suyu ile
yapılacak kaplıca uygulamalarında,
genel olarak banyo havuz, içme
ve inhalasyon kürü imkânlarının
düzenlenmesi yararlıdır.

TERME KAPLICASI / TERME SPA

It is in Kuşdili district in city centre.
The Terme geothermal area is one of
the most important geothermal areas of
Kırşehir. In the area, thermal tourism,
commercial growing of hothouse flowers,
vegetables or fruits and city heating are
performed. 12 wells, nine of them by
MTA and three of them by private sector,
have been opened since 1974. Offices
and houses which are equivalent to 1800
houses are heated by these two wells. Five
of them are used in the hotel spas and in
conservatories. Five of them are waited.
The wells which are in 92 – 500 m depth
have got temperature between 30,3 57 (°c) and flow between 5,2 – 88,5 L/
sec in the measurements done by MTA in
11/10/2005. The total flow of nine wells
is 349,8 L/sec.
In terms of the physical, chemical and
biologic analysis report and medical
evaluation of İstanbul University
Medical Ecology and Hydro Climatology
Observation and Application Centre about
Terme Spa, it is generally useful to arrange
the possibilities of bath-pool, drinking
and inhalation cure in the spa applications
done by this kind of mineral-water.
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TERME KAPLICASI

Bu tür uygulamalarla:
• Eklem ve eklem dışı romatizmal
hastalıkların kronik dönemlerinde,
• Damar sertliğinde,
• Felçlerin rehabilitasyonunda,
• Negatif sinir bozukluğuna bağlı yetersizlikler, sürmenaj ve yorgunlukta,
• Diabet, gud ve şişmanlık ile gelen
hastalıklarda,
• Karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak
hastalıklarında,
• Böbrek taşlarında,
• Hipertansiyon, kronik bronşit ve üst
solunum yolu iltihaplarında olumlu
sonuç alınmaktadır
Prof. Dr. Baade’nin Terme Kaplıcası
hakkında yaptığı inceleme raporunda ise
kaplıca suyu hakkında şu ifadelere yer
verilmiştir:
“Bu su, değil Türkiye’de, Avrupa’da bile
az bulunan bol sıcak ve hazımı karbonlu,
çelikli bir maden suyudur. Kadın
hastalıkları, kansızlık ve kalp hastalıkları
için çok meşhur olan Bed Pyrmenede
suyu ile mukayese edildiğinde, Bed
Pyrmenedenin suyu, Kırşehir Terme
suyu gibi hazımı karbonlu çelikli maden
suyudur. Ancak bu su kendiliğinden
çıkamaz. Tulumba ile çıkarılması ise
suyun hazımı karbonu azaltır. Bu suyun
binaen meşhur Bed Pyremenede suyuna
mukabil kendi artezyen kuvveti ve 41,5
derece ile doğrudan doğruya kayalardan
fışkıran Kırşehir Terme Suyunun çok
kıymetli olduğu anlaşılmaktadır.”

82

TERME SPA

With these applications;
• In the chronic periods of
rheumatismal diseases,
• In arteriosclerosis,
• In rehabilitation of palsies,
• In inadequacy depending on
negative nervous breakdown, in
surmenaj and in fatigue,
• In diseases depending on diabetes,
gland and fatness,
• In liver, gall bladder, stomach,
intestine diseases,
• In kidney stones,
• In hyper blood-pressure, chronic
bronchitis, the dermatitis of upper
respiratory ways; positive results
are taken.
In the analysis report done by Prof.
Dr. Bade about Terme Spa, these
expressions have been used: “This
water is found uncommonly not only in
Turkey but in Europe. It is a kind of hot
peptic carbonaceous steely mineralwater. It is necessary to compare this
water with Bed Pyrmenede Water
which is eminent for gynecological
diseases, anaemia and heart diseases
to understand its importance. Bed
Pyrmenede Water is carbonaceous
steely mineral-water like Terme water.
But this water can not emerge by itself.
And emerging it by pumbs reduces its
carbon. It can be easily understood that
Terme water which gushes from rocks
directly by 41,5 degree with its own
artesian force is so precious contrary to
Bed Pyrmenede.”
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KARAKURT KAPLICASI
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KARAKURT SPA

Kırşehir ili merkez ilçesine bağlı Karalar köyü sınırları içinde
bulunmaktadır. Kaplıca, Kırşehir’e 16 km mesafededir.
147,65 m derinlikteki kuyu 51 °c sıcaklığa, 12 L/sn debiye sahiptir.
Aynı alan içinde bulunan Tarihî Karakurt Ilıcası’nın kurtarma projesi
hazırlanmış olup, yeniden ayağa kaldırılması planlanmaktadır.

It is in the borders of Karalar Village in the centre district of Kırşehir. The
distance of spa to Kırşehir is 16 km.
The well in 147,65 m depth has got 51 °c temperature and 12 L/sec flow.
A rescue project of Historical Karakurt Thermal found within the same area
and it is intended to be stood up again.
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BULAMAÇLI KAPLICASI / BULAMAÇLI SPA

Kırşehir ili, Çiçekdağı ilçesi sınırları içindedir.
Çiçekdağına 4 km mesafededir. 160 m derinlikteki kuyu, 38 °c sıcaklığa, 3 L/sn debiye
sahiptir. Kompresörlü debi ise 7 L/sn’dir.
20 yatak kapasiteli tesisi bulunan kaplıcada, banyo tedavisi ile romatizma, nevraljin,
nevrit ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa karşı olumlu sonuçlar alınmaktadır.
It is in the borders of Çiçekdağı district of Kırşehir. It is 4 km away from Çiçekdağı.
The well in 160 m depth has 38 °c temperature and 3 L/sec flow. The flow with
compressor is 7 L/sec.
In this spa which has the capacity of 20 beds, many positive results are taken
against many diseases such as rheumatism, neuralgia, neuritis and gynecological
diseases with its bath therapy.
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MAHMUTLUKAPLICASI / MAHMUTLU SPA

Mahmutlu Kaplıcası’nda, Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından
son yapılan iki ayrı sondajla, 311,2 m
derinlikte 73,2 °c 16 L/sn, kompresörlü
40 L/sn debili, 1149 m derinlikte 76,5 °c
33 L/sn, kompresörlü 80 L/sn debili iki
kaynak bulunmuştur.
Tesis bulunmayan bölgede çıkan termal su
seracılıkta kullanılmaktadır.
In Mahmutlu spa, two sources were
found with the last two boring made
by MTA. The first one is in 311,2 m
depth, 73,2 °c temperature, 16 L/
sec compressor, 40 L/sec flow. The
second one is in 1149 m. depth, 76,5
°c temperature, 33 L/sec compressor,
80 L/sec flow.
Hot water from the thermal source is
being used at greenhouses as there are
no established facility.
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TURİSTİK
TESİSLER
THERMAL
RESOURCES

TURİSTİK TESİSLER

Kırşehir kaplıcalarının şifalı
sularından
yararlanmak
isteyenlere hizmet vermek
üzere, 132 oda 264 yatak
kapasiteli, 4 yıldızlı Grand
Terme Otel, 79 oda 160 yatak
kapasiteli Temur Termal Otel,
22 oda 44 yatak kapasiteli
Ahi Evran Üniversitesine bağlı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezibulunmaktadır.
Ayrıca, şehir merkezine 2,5
km mesafede bulunan 5
yıldızlı Ramada Resort Kırşehir
Thermal Otel’de 176 standart,
2 bedensel engelli, 4 suit,
15 aile odası ve 1 adet kral
dairesi olmak üzere toplam
198 adet oda bulunmaktadır.
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THERMAL RESOURCES

Ihere are three tourist facilities
established to offer service for
whom wants to benefit from
healing water of Kırşehir. These
are four star Grand Terme Hotel
with 132 room 264 bed capacity,
Temur Thermal Hotel with 79
room 160 bed capacity and
Physioterapy and Rehabilitation
Centre part of Ahi University with
22 room 44 bed capacity.
In addition, Five Star Comfort
Ramada Resort Kırşehir Thermal
Hotel that was situated 2,5
km far from city center began
to accept guests. In Thermal
Settlement there are total 198
rooms including 176 standart, 2
physically disabled, 4 suites, 15
family room and 1 king room.
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DOĞAL
GÜZELLİKLER
NATURAL
BEAUTIES

* Seyfe Gölü Kuş Cenneti
* Hirfanlı Baraj Gölü
* Hirfanlı Gençlik Kampı ve İzcilik
Eğitim Merkezi
* Çuğun Baraj Gölü
* Obruk Gölü
* Seyfe Lake Bird Sanctuary
* Hirfanlı Dam
* Hirfanlı Youth Camp and Scouting
Training Center
* Çuğun Dam
* Obruk Lake

SEYFE GÖLÜ KUŞ CENNETİ

Seyfe Gölü, Ankara’ya 220 km,
Kırşehir iline ise 36 km uzaklıktadır.
Seyfe Gölü, Kırşehir ili, Mucur
ilçesine 16 km mesafede, kapalı
bir havzanın tabanında oluşmuş
tuzlu bir iç göl olması yanında,
tektonik kökenli bir çukurlukta
bulunmaktadır.
Göl alanı içinde, binlerce kuşun
kuluçkaya yattığı irili ufaklı bir
çok ada vardır. Göl çevresindeki
höyükler, gölü çevreleyen bitki
örtüsünün doğallığı, turkuaz rengi
göl manzarası ile kalabalık kuş
gruplarının oluşturduğu olağanüstü
görüntü, tanıtım ve turizme
imkân sağlayacak altyapının
geliştirilmesiyle çok sayıda insanı
alana çekebilecek bir potansiyele
sahiptir.
Yapılan gözlemler neticesinde, göl
ve çevresinde 186 kuş türü tespit
edilmiştir. Özellikle flamingoların
oluşturduğu kuş grupları, kuş
gözlemcileri için seyrine doyum
olmayan bir manzara sunmaktadır.
Alanın 26.08.1990’da Tabiatı
Koruma Alanı olarak ilan edilmesi
ile birlikte avcılık yasaklanmıştır.
Göl aynı zamanda I. Derece Doğal
Sit Alanı’dır. Sürekli ve geçici
göl alanını da kapsayan 10.700
hektarlık alanı 1994 yılında Ramsar
Sözleşmesi (Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi)’ne
dahil edilerek alanın doğal yapısının
ve ekolojik karakterinin korunması,
uluslararası düzeyde de taahhüt
edilmiştir.

94

Seyfe Lake Bird Sanctuary

Lake Seyfe is 220 km away from Ankara and 36 km away from Kırşehir.
It is a salty internal lake formed in the base of a closed catchment area in 16 km
distance to district Mucur and formed in a tectonic pit.
In the lake, there are many large and small islands on which birds incubate.
Tumulis around the lake, natural flora surrounding the lake, scenery of turquoise
lake, magnificent imagery formed by crowded bird groups have the potential of
bringing many people to the area by improving the substructure which gives the
opportunity of introduction and tourism.

As a result of observations, it is determined that there are 186 bird species in
the lake. Groups of birds in particular, the formation of flamingos, offers a nonsaturation view for bird watchers.
Hunting was forbidden with proclaiming the area as the protected area in
26/08/1990.
The lake is also first degree natural site area. The protection of natural structure
and ecological character of the area is pledged in international level by Ramsar
Agreement in 1994 (the agreement of watery areas which has international
importance). The area includes 10.700 hectares with continuous and temporary
lake area.
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SEYFE GÖLÜ KUŞ CENNETİ
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Seyfe Lake Bird Sanctuary
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HİRFANLI BARAJ GÖLÜ

Kapsadığı Alan: Kaman, Kırşehir Merkez, Evren, Şerefli Koçhisar Yüzölçümü: 26.300 ha.
Elektrik üretmek, taşkınları önlemek ve sulamada kullanmak amacıyla 1959 yılında
tamamlanan ve 8 Ocak 1960 tarihinde işletmeye açılan Hirfanlı Barajı, Tuz Gölü’nün
kuzey doğusunda Kızılırmak üzerinde yer alan büyük bir barajdır.
Hirfanlı Baraj Gölü’nde, son yıllarda bulunan en yüksek su kuşu sayısı 133.809’dur. Çok
büyük olması sebebiyle, alanın tamamı aynı gün içerisinde sayılamamakta, bu nedenle
de alanda kışlayan gerçek su kuşu sayısının daha da fazla olduğu tahmin edilmektedir.
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HİRFANLI DAM

Its Including Areas: Kaman, Kırşehir Center, Evren, Şereflikoçhisar Square
Measure: 26.300. Hirfanlı Dam Lake, which was completed in 1959 in order to
produce electricity, to prevent the floods and to use in watering and was opened
for operating on 8th of January in 1960, is a big dam lake in the north-east of
Lake Tuz and takes place on Kızılırmak.
In the dam whose deepest part is 70 metres the most water birds number found
in the recent years is 133.809. For the reason that it is very big the whole area is
not counted in the same day and, so it has been thought that the exact number
of the water birds spending the winter there is more than this number.
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HİRFANLI BARAJ GÖLÜ

“Orta Anadolu’nun Denizi” olarak
bilinen Hirfanlı Baraj Gölü, eşsiz
manzarası, plaj ve sosyal tesisleri
ile dikkatleri çekmektedir. Ayrıca,
Hirfanlı Baraj Gölü etrafındaki köylerde
balıkçılık, önemli bir gelir kaynağıdır.
Hirfanlı Baraj Gölü doğal plajlarından
olan; Kırşehir’e 50 km mesafede
Toklumen köyü, Kırşehir’e 25 km
mesafede Sıdıklı Büyükoba köyü,
Davulağıl bölgesi plaj ve tesisleri ve
Kaman’a 16 km mesafede Savcılı
Büyükoba kumsalları, ziyaretçilerin
uğrak yerlerindendir. Yaz aylarında
kamp alanı olarak kullanılan yerler
arasında ise; Kırşehir’e 27-30 km
mesafede olan Yeşilli, Uzunali ve
Karaduraklı köylerinin baraj kıyıları
bulunmaktadır.
Hirfanlı Dam Lake, known as “The
Sea of the Middle Anatolian”, has
been taking attentions with its
peerless view, beaches and social
foundations. Besides, in the villages
around Hirfanlı Dam Lake fishing is a
considerable income source.
Toklumen Village, 50 kilometres
far away from Kırşehir, Sıdıklı
Büyükoba Village, 25 kilometres far
away from Kırşehir, Davulağıl Region
with its beaches and foundations
and Savcılı Büyükoba sands are
among the places where people
from everywhere visit most. In the
Summer months among the places
used as camp site there have been
the dam edges of Yeşilli, Uzunali
and Karaduraklı villages 27 or 30
kilometres far away from Kırşehir.
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HİRFANLI DAM
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HİRFANLI BARAJ GÖLÜ
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HİRFANLI DAM

2004 yılında 2004/8321 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla Hirfanlı Barajı’nın büyük bir bölümünü
kapsayan alan, turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.
Ayrıca kamulaştırma suretiyle Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü adına tescili yapılan 137.400 m2’lik bir
alanda; rafting federasyonları, gençlik kampları,
üniversiteler ve eğitim merkezleri tarafından su
altı sporları, yelken, kürek, kano gibi faaliyetler de
düzenlenmektedir.
The area including most parts of Hirfanlı Dam was
declared as a tourism center with the 2004/8321
numbered Ministers Committee Decision in 2004.
Besides, on the condition to expropriate in a
137.400 m2 area registered in the name of
Youth and Sports General Directorship it has
been planned that activities like underwater
sports, sail, oar and kano are arranged by the
rafting federations, youth camps, universities and
education centered.
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HİRFANLI BARAJ GÖLÜ

HİRFANLI GENÇLİK KAMPI ve İZCİLİK EĞİTİM MERKEZİ
Hirfanlı Gençlik Kampı ve İzcilik Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
2014 yılında hizmete açılmıştır.
Hirfanlı Gençlik Kampı ve İzcilik Eğitim Merkezi’nin kapasitesi 270 kişiliktir. Kamp,
bungalov evler ve 2 katlı misafirhaneden oluşup, 78 oda kapasitelidir. Kampta
etkinlik olarak; el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring,
paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk
gibi faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca kampta, gençlerin kişisel gelişimi için zararlı
alışkanlıklar konusunda bilgilendirme eğitimi, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmalar,
etik ve insani değerler eğitimi, önemli şahsiyetlerin hayatları ve eserlerinin tanıtımı
konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
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HİRFANLI DAM

HİRFANLI YOUTH CAMP and
SCOUTING TRAINING
Hirfanlı Youth Camp and Scouting
Training Center has been opened
by Ministry of Youth and Sports
in 2014. The capacity of Hirfanlı
Youth Camp and Scouting Training
Center is 270 persons. The camp
consists of bungalow houses and a
2-storey guesthouse and possesses
a 78 – room capacity. As events
at the camp; the activities such as
crafts, theater, music, folk dances, artificial climbing, oriyantring,
paintball, hiking, chess, canoeing,
badminton, volleyball, football,
tennis and archery are being performed. In addition, informative
training to the young people regarding the topics of harmful habits
for their personal development and
social responsibility and volunteer
works, ethics and human values education and informative introduction on the lifestyles of important
personalities and their works are
being provided.
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ÇUĞUN BARAJ GÖLÜ

Çuğun Baraj Gölü, taşkın önleme ve sulama amacıyla 1970 yılında işletmeye açılan,
Kırşehir’e 20 km mesafede olan ve Çuğun köyünün kuzey batısında bulunan bir baraj
gölüdür. Çuğun Barajı, toprak kaya dolgu tipindedir.
Su sporları arasında özellikle rüzgar sörfü için şartların elverişli olduğu Çuğun Baraj
Gölü, piknik ve mesire yeri olarak en çok tercih edilen alanlardan biridir. Balık avı
için de elverişli olan gölde sazan, aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi bazı balık türleri
de yaşamaktadır. Kışın, soğuk havalarda tamamen donan göl, ziyaretçilere seyrine
doyum olmayan bir manzara sunmaktadır.
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ÇUĞUN DAM

Çuğun Dam Lake is a dam lake which is opened to enterprise in 1970 to prevent
flood and for irrigation, it is 20 km away from Kırşehir and placed in North West
of Çuğun Village. Çuğun Dam is a type of soil rock filling.
Çuğun Dam Lake, which is convenient for especially wind surfing among the
water sports, is one of the most perferable area as a picnic and popular excursion
sport place. Some fish species such as carp, mirror carp and chub live in the lake,
which is suitable for fishing. The lake, which freezes completely in winter also
presents a striking view for visitors.
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OBRUK GÖLÜ

Obruk Gölü, Kırşehir ilinin 30 km, Mucur
ilçesinin 10 km güneyinde olup, KırşehirKayseri karayolunun 1 km kuzeyinde
ve Obruk köyünün hemen yanında
bulunmaktadır.
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 20/09/1991 gün ve
1106 sayılı kararı ile I. derece doğal sit
alanı ilan edilen Obruk Gölü çevresinin,
âdeta bir duvarı andıran tabi kayalıklarla
çevrelendiği görülmektedir.
Göl seviyesine kadar olan derinlik yaklaşık
100 m, çapı ise 900 m civarındadır. Su
derinliği yaklaşık 4-5 m olup, yer yer çok
derin bölümlerin olduğu da bilinmektedir.
Gölde aynalı ve kambur sazan ile kadife
türünde balıklar yaşamaktadır.
Gölün yarıya yakın yüzeyi sazlık ve diğer su
bitkileriyle kaplıdır.
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OBRUK LAKE

Obruk lake is in the 30 kilometres south
of Kırşehir and 10 kilometres south of
Mucur District and in the 1 kilometre
north of the Kırşehir – Kayseri highway
and almost near the Obruk Village.
It has been seen that Obruk Lake,
which was announced as a natural site
with the decision dated 20/09/1991
and numbered 1106 of Kayseri
Conservation of Culture and Nature
Existence Committee, the environment
of the lake is incircled with the natural
rocks that reminds simply a wall.
The depth up to the lake level is
about 100 metres and its diameter is
approximately 900 metres. The depth
of the lake water is about 4 or 5 metres
and has been known that somewhere
there are very deep parts. Fish species
such as carp, mirror carp and green
tench live in the lake.
Almost half surface of the lake is
covered with the reed beds and other
water plants.
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SİVİL
MİMARİLER
CIVIL
ARCHITECTURES

* Ağalar Konağı
* Hacıbey Konağı
* Sülükçüler Konağı

* Ağalar Residence
* Hacıbey Residence
* Sülükçüler Residence

AĞALAR KONAĞI

Kırşehir merkez Kayabaşı Mahallesi, Kadıhanı Caddesinde yer almaktadır. 1938
yılında Enver EKİNCİ tarafından yaptırılmış olan konak, dönemin tanınmış ailelerinden
“Ağalar” lakabıyla anılan kişilere aittir.
Kırşehir’de günümüze kadar ulaşabilen nadir sivil mimari örneklerinden biridir.
Kayseri Koruma Kurulu’nun 22/09/1988 gün ve 276 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Konak; taş, tuğla ve ahşap malzeme beraber kullanılarak inşa edilmiştir.
Ağalar Konağı, Kırşehir Belediye Başkanlığınca, geçmişin kültürel birikimini bugüne
taşıyabilmek amacıyla Kırşehir kültürünün yaşatıldığı ve yansıtıldığı bir “Kültür Evi”
olarak düzenlenmiştir.
Konakla aynı alan içinde bulunan restoranda ise ziyaretçilere Kırşehir’in yöresel
lezzetleri sunulmaktadır.
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AĞALAR RESIDENCE

It is in the city centre Kayabaşı
District, Kadıhanı Street. The
mansion, constructed by Enver
Ekinci in 1938, belongs to people of
the well known families remembered
with “Mansion” nickname.
It is one of the unique example of
civil architectural managing to reach
up to now.
It has been offically registered with
th Kayseri Protection Committee’s
22/09/1988 date and 276 counted
decision. The mansion has been built
by using rock, brick and wooden
material.
Ağalar Mansion was restored by
Mayor of Kırşehir as a “Culture
House” where Kırşehir Culture is kept
alive and reflected in order to bear
the cultural accumulation of the past
of Kırşehir.
As to the restaurant situated within
the same area as with the residence,
local specialties of Kırşehir are being
offered to the visitors.
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HACIBEY KONAĞI
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HACIBEY RESIDENCE

Kırşehir merkez Yenice
Mahallesi, Selgah Orta
Sokak’ta bulunmaktadır.
Mehmet DOĞU tarafından
1919 yılında yaptırılan
Hacıbey Konağı; iki katlı,
orta sofalı plana sahip,
mimarisi ve süslemeleri ile
geleneksel Kırşehir evinin
tipik örneklerindendir.
Kayseri Koruma
Kurulu’nun 20/09/1991
gün ve 1105 sayılı kararı
ile korunması gerekli sivil
mimari örneği olarak
tescil edilmiştir.
Üst kat mabeynde, abartılı
bir tavan göbek süslemesi
mevcuttur. Bu tavan
göbeği süslemelerinde
bitkisel motifler göze
çarpmaktadır.
Kabartmalı çiçek motifleri,
dönemin süsleme
özelliğini yansıtır. Bu
motif, bugünün halılarını
da etkileyen motiftir.

It is placed in Kırşehir’s
Yenice District, Orta
Street. Hacıbey Mansion,
constructed by Mehmet
Doğu in 1919, is the
typical illustration of
Kırşehir’s traditional
household with the
architecture and
furnishing, having two
storied middle hall.
It has been offically
registered as an
example of civil
architecture, necessary
for the protection
by means of Kayseri
Protection Committee’s
20/09/19991 dated and
1105 numbered decision.
In the top floor, an
exaggerating ceiling
central furnishing exists.
In this ceiling central
furnishings vegetal motifs
strike people’s eyes. The
relief flower motifs reflect
the period’s furnishing
style. This motif also
affects today’s rugs.
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SÜLÜKÇÜLER KONAĞI / SÜLÜKÇÜLER RESIDENCE

Kırşehir merkez Kalehöyük eteğinde yer almaktadır. 1926 yılında Mehmet SÜLÜKÇÜ
tarafından yaptırılmıştır. Binalar arasında sıkışmış olan yapının iki yan cephesi
bulunmaktadır. Konağın arka cephesi Kalehöyük yamacına yaslanmaktadır.
Diğer Kırşehir evlerine nazaran bu konağın alt katı dükkân, üst katı ise konut olarak
kullanılmaktadır. Üst katta çıkma şeklinde bir balkon bulunmaktadır. Balkonun
duvarlarında ahşap payeler dikkat çekmektedir.
Yapıda malzeme olarak alt katta taş, üst katta ise kerpiç kullanılmıştır.
Zamana karşı meydan okumuş bu yapıda, yaşam tüm hızıyla devam etmektedir.
Kayseri Koruma Kurulu’nun 22/09/1988 gün ve 274 sayılı kararı ile tescili devam
etmektedir.

It is placed in Kırşehir in the slope of Kalehöyük. The mansion has been
constituted by Mehmet SÜLÜKÇÜ in 1926. The construction has bilateral front,
becoming tightly wedged among the buildings. The back side of mansion leans
against Kalehöyük side. Apart from the other houses in Kırşehir, this mansion’s
floor below is used as astore and the top one as a dwelling.
The top floor has a balcony in the shape of overhang. The wooden ranks in the
walls really call attention. In the construction as a material, stone has been used
in floor below and sun dried brick in top floor.
In this construction, challenging to the time, life is going on in full speed.
Its offically registration carries on together with Kayseri’s protection Committee’s
22/09/1988 dated and 274 numbered decision.
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ÜÇ AYAK KİLİSESİ
CHURCH OF THREE FEET

Kırşehir’in 37 km kuzeyinde, Kırşehir-Yozgat karayoluna 5 km uzaklıkta bulunan
Taburoğlu Köyü yakınındadır. Bizanslılara ait olduğu sanılan Kilise, tuğladan yapılmıştır.
İstanbul Kilise mimarisi tarzındadır. Yapım tarihi 1150 olarak bilinmektedir. Kilisede,
hem Katolik hem de Protestan mezhebi üyelerinin birlikte ibadet ettiği bilinmektedir.
Sağlam bir yapıya sahip olmasına karşılık, değişik etkenler sonucunda birçok yerleri
yıkılmış durumdadır.
This church is situated near Taburoğlu village approximately 5 km from
the Kırşehir-Yozgat highway, at the 37th kilometer in the north of Kırşehir.
This church, belived to be a Byzantine church, is made or bricks. It has an
architectural style of Istanbul churches. The date of construction is known to
be 1150. It is known that both Catholics and Protestants prayed in this church.
Although the building is very sturdy some places have suffered damages due to
external effects.
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TARİHÎ
KÖPRÜ VE HAN
HISTORICAL
BRIDGE AND
INN

* Kesikköprü
* Kesikköprü Kervansarayı
(Cacabey Hanı)
* Kesikköprü
* Kesikköprü Caravanserai (Cacabey Inn)

KESİKKÖPRÜ

Orta
Anadolu’daki
Selçuklu
köprülerinden olup, KırşehirKonya yolunda, Kırşehir’in 20 km
güneyinde Kızılırmak üzerindedir.
Kızılırmak’ı on üç gözle aşan
köprünün kitabesinde, Keyhüsrev
oğlu Keykavus zamanında Atabeg
izzü’d-Din Muhammed tarafından,
H. 646 / M. 1248 yılında yapıldığı
yazılıdır.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda eşkiyalar
tarafından köprü üzerinde kervan
yollarının kesilmesinden dolayı
Kesikköprü adını almıştır.
Kesikköprü’nün Aksaray tarafında
namazgâh bulunmaktadır. Osmanlı
dönemine ait kitabe altında da,
basit yuvarlak nişten oluşan
mihrap yer almaktadır.
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KESİKKÖPRÜ

Kesikköprü is one of the bridges built by Seljuk Empire in Middle Anatolia. It is on
the way of Kırşehir-Konya, about 20 km to the south of Kırşehir, and across the
River Kızılırmak with its 13 parts. In the inscription of bridge, it is written that
the bridge was built by Atabeg İzzü’d-Din Muhammed in 646 of the Hegira/1248
of the Christian era during the rule of Keykavus, the son of Keyhüsrev.
In the 17th and 18th centuries, it took the name of Kesikköprü due to the fact
that caravan roads were invaded by the highwaymen.
There is a open-air prayer place on the Aksaray side of Kesikköprü. There is also
a mihrab constituting from a circular simple niche under the instruction beloging
to Ottoman period.
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KESİKKÖPRÜ KERVANSARAYI (CACABEY HANI)

Hanlar, Anadolu’daki ilk ticari
konaklama alanlarıdır. Hanlarda;
insan, yük ve hayvanlardan oluşan
kervanlar
konaklardı.
Ayrıca,
dönemin sosyal ve kültürel yapıları
içinde önemli yere sahip olan
hanlar, bugünkü otellerle eşdeğer
konumdadır.
Kırşehir’in 18 km güneyinde, Anadolu
Selçuklu köprülerinin en ünlüsü olan
Kesikköprü’nün yanında ve bugünkü
Kesikköprü köyünün içinde yer alan
Han ise, –| şeklinde bir plana sahiptir.
Hanın kapalı kısmına girişi sağlayan
taç kapı üzerinde dört satırlık kitabe
yer alır. Kitabede, Han’ın, 667
yılının Muharrem ayında, Cacabey
tarafından yaptırıldığına dair bilgiler
yer almaktadır.
The inns were the first commercial
accommodations in Anatolia. In the
inns, caravans of people, cargo and
animals were hosted. In addition,
the inns which has important place
in social and cultural structures
of the period, are the equivalent
position with today’s hotels.
The inn is in 18 km south of Kırşehir
near Kesikköprü which is one of the
most famous bridges in Anatolian
Seljuk Empire. The inn is in the
shape of The main gate of yard is
placed on southern side. The closed
part is on eastern side.
There is an inscription on the main
gate leading into closed part of
inn. There are some information
available on the inscription about
the inn which was built by Cacabey
in 667.
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KESİKKÖPRÜ Caravanserai (CACABEY INN)
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TÜRBELER
TOMBS

* Fatma Hatun Türbesi (İlhanlı Kümbeti)
* Melik Gazi Kümbeti
* Kalender Baba Türbesi ve Mescidi
* Aflak Baba Türbesi
* Fatma Hatun Tomb (İlhanli Cupola)
* Melik Gazi Tomb
* Kalender Baba Tomb and Masjid
* Aflak Baba Tomb

FATMA HATUN TÜRBESİ (İLHANLI KÜMBETİ)
FATMA HATUN TOMB (İLHANLI CUPOLA)

Fatma Hatun Türbesi, Kırşehir merkez Medrese Mahallesinde, Kümbetaltı Mevkiinde
bir tepede bulunan mezarlığın ortasındadır.
Fatma Hatun Türbesi (İlhanlı Kümbeti), Anadolu’da tek başına kendi türünün
öncüsüdür. Basık, bodur görünümü ile alışılagelen oranların dışına çıkar. Tek katlı
oluşu ise, Osmanlı döneminin türbe anlayışına doğru daha 1287’lerde bir yöneliş
olduğunu göstermektedir.

Fatma Hatun Tomb is in the middle of a grave occupying a hill in Kırşehir’s
Medrese District, Kümbetaltı Location.
Fatma Hatun Tomb is the innovator of its kind alone. It is different from the usual
ones with its compressed and squat view. As for its being one storied shows that
Ottoman period’s heading towards the understanding of the tomb was in 1287s.
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MELİK GAZİ KÜMBETİ / MELİK GAZİ TOMB

Melik Gazi Kümbeti, Kırşehir merkez Medrese Mahallesi, Lale Sokağında, küçük bir
meydanın ortasında yer almaktadır.
Melik Gazi Türbesi, yüksek ve sivri piramidal külahı, külah altında sarkan üçgen şekilli
saçakları, taç kapı süslemeleri ile kendine özgü müstesna bir eserdir.

Melik Gazi Tomb is in a little public square in Lale Street of Medrese Quarter in
Kırşehir.
Melik Gazi Tomb is an exceptional monument with its high angular pyramidal
spire, eaves under spire and main gate decoration.

127

KALENDER BABA TÜRBESİ VE MESCİDİ
KALENDER BABA TOMB AND MASJID

Kırşehir’in 15 km batısında, Karalar köyündeki bir yamaç üzerinde yer almaktadır.
Kesme taşla inşa edilen iki bölümlü yapının mescid kısmı, kare planlı harim ve üç
gözlü son cemaat yerinden, türbe kısmı ise, kare kaideye oturan sekizgen bir türbeden
meydana gelmektedir.
Kitabesi olmayan Kalender Baba Türbesi ve Mescidi, XV. yüzyılın son çeyreğine
tarihlendirilmektedir. Yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1960 ve 1973’te onarım
görmüştür.

It is located in 15 km of Kırşehir, in Karalar Village above a slope. The division
of the two parted structure built by cutting Stone comes in to existence with a
square planned harim and the last assembly place, having 3 rooms, while the
tomb part does by an octagon tomb that is on a square base.
Having no inscription, Kalender Baba Tomb and is dated to the last quarter of
XV.century. The structure has been repaired by the Foundation General Directory
in 1960 and 1973.
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AFLAK BABA TÜRBESİ / AFLAK BABA TOMB

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Altınyazı (Aflak) köyünde yer almaktadır. Tek katlı
kümbet, güneyden kuzeye doğru inen bir yamaçta bulunmaktadır.
1968 yılına kadar moloz taş yığıntısı ve sandukadan ibaret olan Aflak Baba Türbesi,
aynı yıl Selçuklu kümbet mimarisine uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı
ve taştan yapılan türbe, köşe pahlarıyla sekizgene dönüşerek, en üstte de külahla
örtülmüştür.

It is placed in Altınyazı Village of Mucur, the administrative district within
Kırşehir. Only one storied large tomb with a dome shaped roof is on a slope
descending from south to north.
The tomb has been built in 1968 by being appropriate enough for Seljuks Tomb
architecture. The tomb, square planned and made of stones is covered with a
spire at the bottom by turning to an octagon together with its corner slanted
cutting edge.
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CAMİLER
MOSQUES

* Lale Camii
* Alaeddin Camii
* Kapucu Camii
* Çarşı Camii
* Lale Mosque
* Alaeddin Mosque
* Kapucu Mosque
* Çarşı Mosque

LALE CAMİİ / LALE MOSQUE

Lale Camii, Kırşehir il merkezinde, Yenice Mahallesinde yer almaktadır.
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Selçuklular zamanında yaptırıldığı
düşünülmektedir.
Bugün cami olarak kullanılan yapının darphane olarak yaptırıldığına dair tezler
mevcuttur.

Lale Mosque is placed in Kırşehir’s Yenice District.
Its construction date is not well known but considered to be built in the period
of Seljuks.
Of course, there are thesises about the structure that was built as an open air
prayer place and milt but today it is used as a mosque.
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ALAEDDİN CAMİİ / ALAEDDİN MOSQUE

Kırşehir merkez Kalehöyük üzerinde yer almaktadır. Caminin
Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat veya Mengücekoğlu
Muzafferüddin Behramşah’ın damadı II. Alaeddin tarafından
yaptırıldığı hakkında rivayetler bulunmakta ise de, Cevat Hakkı Tarım,
M. 1219 tarihli bir beratta, bu caminin Orhan Gazi zamanında vezir
olan Ahilerden Alaeddin Paşa tarafından yaptırıldığını bildirmektedir.
Cami harap hâlde iken, Kırşehir Mutasarrıfı Arifi Bey tarafından
1893 yılında yeniden inşa ettirildiği, Şeyh Süleyman Türkmani’nin
evlatlarından Osman Hilmi’nin yazdığı manzumeden anlaşılmaktadır.
H. 644 / M.1246 tarihinde Kırşehir’de Muzafferüddin Mehmet Şah
tarafından inşa ettirilen medresenin taç kapısı sökülerek Alaeddin
Caminin yeniden inşasında kullanılmıştır.

It is located in Kırşehir above Kalehöyük. Even if there are rumors about the
mosque constructed by Alaeddin Keykubat, ruler of Anatolian Seljuks or by
Alaeddin II. Muzafferuddin Behramşah’s son in law, Cevat Hakkı Tarım indicates
that in his 1219 dated franchise that this mosque was built by Alaeddin Paşa of
Akhis, a vizier in the period of Orhan Gazi. It can be understood from the verse
written by Osman Hilmi, the son of Süleyman Türkmani that the mosque was
rebuilt by Arifi Bey, who is Kırşehir Mutasarrif while it was in ruins.
H.644/1216, In Kırşehir medresse’s door has been used in the rebuilt of Alaeddin
Mosque by uprooting that was built by Muzafferuddin Mehmet Şah.
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KAPUCU CAMİİ / KAPUCU MOSQUE

Caminin Osmanlılar zamanında Kapucu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı, bu
yüzden bu ismi aldığı rivayet edilmektedir. Kırşehir merkezinde yer alan ve kesme
taştan inşa edilen cami, 1960 yılında restore edilmiştir.

It is being passed on that the mosque was built by Kapucu Mehmet Paşa in
Ottomans period and so it took this name.
The mosque, placed in Kırşehir Centrum and built by cutting stone has been
rebuilt in 1960.
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ÇARŞI CAMİİ / ÇARŞI MOSQUE

Şehir merkezinde bulunan cami, 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından inşa ettirilmiştir.
Dikdörtgen planlı caminin en önemli özelliği, kırlangıç tavanıdır. Yapıyı tamamen
kaplayan kırlangıç tavan, Anadolu’nun en geniş kırlangıç tavanı olmasıyla dikkat
çekmektedir.

The mosque, located in Centrum, has been built by Hüseyin Bey in 1864.
The most vital feature of rectangle planned mosque is its ceiling like a swallow.
Covering the structure completely, swallow ceiling distracts attention as the
widest swallow ceiling of Anatolia.
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KIRŞEHİR
OZANLARI
KIRŞEHİR
POETS

* Ozanlar
* Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi
* Poets
* Neşet Ertaş Sultan of Hearts, House
of Culture

OZANLAR

Bugün anonim olarak bilinen çoğu türkünün kaynağı, Kırşehir ve
yöresinde yaşayan sanatçılara aittir. Ozan geleneğinde eserler kayıt
altına alınmadığından, Kırşehir türküleri, birçok yörede kaynak
gösterilmeksizin farklı ağız ve yorumlarla söylenmektedir. Kırşehir’li
ozanlar, genellikle mütevazi bir hayat sürmüşler, gözü tok ama gönlü
zengin yaşamışlardır.

Kırşehir’s minstrels had lived, usually a modest, full-eyed but rich-hearted life.
With their musical instruments (saz) and words, they removed the history today,
and today to the future. They had expressed the forms of society life, thoughts and
feelings, the viewpoints to events with saz and words. Şemsi Yastıman, Muharrem
Ertaş, Neşet Ertaş, Aşık Musa, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Çekiç Ali, Âşık Boyacı, Aşık
Hasan and Aşık Dursun Kaya are among the most important minstrels of Kırşehir.
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POETS

Sazlarıyla, sözleriyle geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşımışlar, toplumun
yaşam biçimlerini, düşünce ve duygularını, olaylara bakış açılarını saz ve sözle dile
getirmişlerdir. Kırşehir’in en önemli ozanları arasında; Şemsi Yastıman, Muharrem
Ertaş, Neşet Ertaş, Aşık Musa, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Aşık Boyacı, Aşık Hasan, Aşık
Dursun Kaya ve Çekiç Ali yer almaktadır.

Today, the sources of the most folk songs which are known as anonymous are
belong to the folk artist who lives in Kırşehir and in its region. Because of in
the minstrel tradition the works aren’t being registered, Kırşehir folk songs are
sung in many regions with different dialects and comments without showing
reference.
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OZANLAR

Hiçbir müzik eğitimi almadıkları hâlde Türk Halk Müziğimize unutulmayacak eserler
kazandıran bu sanatçılar, ülke genelinde de müziğin gelişmesine ve yeni eserlerle
yeni sanatçıların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuşlardır.
Abdal geleneğinin bir parçası olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutanBozlak
kültürünü yaşatmak amacıyla ilimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak
2001 yılında “Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu” kurulmuştur. Bu topluluğu
oluşturan ustalar, yurt içinde ve dışında büyük beğeni görmekte ve abdal geleneğinin
yaşamasını sağlamaktadır.
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POETS

Although they didn’t receive any music training they had been gained many
unforgettable works to Turkish folk music.
These artists have contributed new works, new artists in the development of
music in country general.
“Kırşehir Masters Music and folk group” was established in our province in 2001
that is related to Ministry of Culture and Tourism on the purpose of keeping
alive the Bozlak Culture which is a part of Abdal tradition and today it is tend to
forget. Inside and outside the country the masters, who create this community,
take great appreciation and try to keep alive the Abdal tradition.
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NEŞET ERTAŞ GÖNÜL SULTANLARI KÜLTÜR EVİ

2012 yılında kaybettiğimiz büyük saz ve söz üstadı merhum Neşet Ertaş’ın hatırasına
sahip çıkmak amacıyla daha önceki yıllarda Vali Konutu olarak kullanılan bina restore
edilerek Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi hâline getirilmiştir.
Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evinde, Dede Korkut’tan günümüze kadar uzanan
ozanlar ve Türk insanının gönlünde yer edinmiş ulu şahsiyetler belli bir kronoloji içinde
tanıtılmıştır.
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NEŞET ERTAŞ Sultan of Hearts, House of Culture

Enstrümanların seslerinin ve sanatçılara ait olan eserlerin dijital ortamda dinlenmesine
imkân sağlanmıştır.
Kültür Evi içerisinde dijital olarak tasarlanan heykel ile ziyaretçilere Bozkırın Tezenesi
Neşet Ertaş’tan türkü dinleme imkânı sunulmuştur.

The building used to be Governor Residence in previous years in order to stake
out a claim for the memory of great instrument and orator; deceased Neset
Ertas we lost in year 2012 has been restored and converted to Neşet Ertaş Heart
Sultans Culture House.
At Neşet Ertaş Heart Sultans Culture House, the poets and great personalities
who had gained the hearts of the Turkish people extending from Dede Korkut
up to date are introduced within a certain timeline. A facility for the sounds of
the instruments and the works belonging to the artists exhibited is provided in
the digital environment. By means of a digitally designed sculpture, opportunity
to listen to folk songs from Neşet Ertaş, the locums of steppe is offered to the
visitors inside the Culture House.
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ONYX EL SANATLARI / ONYX HANDICRAFTS

Onyx işlemeciliği Kırşehir’i sembolize eden bir uğraşıdır. Bu işletmelerde yılda 3000
ton Onyx ve mermer taşı işlenmektedir. Hammaddesi; Mucur, Hacıbektaş ve Tokat’taki
ocaklardan sağlanmaktadır.
The onyx workshops are the symbols of Kırşehir. In these workshops 3000
marbles are worked and shaped a year. The raw material is brought from Mucur,
Hacıbektaş and Tokat.
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EL SANATLARI / HANDICRAFTS
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PEKMEZ VE SALÇA KAYNATILMASI

146

MOLASSE AND PASTE BOILING
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KAMAN CEVİZİ

Ceviz; kabuklu meyve olarak kıymetinin
yanı sıra mobilya sektöründe de önemli bir
değer olarak kabul edilmektedir. Türkiye,
ceviz üretiminde, Çin, ABD ve İran’ın
ardından 120 bin ton ile 4. sırada yer
almaktadır. Bu rekoltenin % 50’ye yakın
kısmı ise Kırşehir-Kaman’da üretilmektedir.
Diğer ceviz türlerine göre Kaman Cevizi
yüksek verimlidir (Yetişkin bir ağaç 300350 kg ürün verir). Kabuğu yumuşaktır,
elle kırılır. Az yağlı olduğu için sofralık
olarak kullanılır. İçi parçalanmadan bütün
hâlinde çıkar. Ağacı geç uyanır, bahar ve
kış donmalarına, hastalıklara ve iç kurduna
dayanıklıdır. Yan dallarda % 60 verimlidir.
Ortalama ağaç ömrü, 300 - 500 yıldır.
Kırşehir - Kaman’da her türlü ihtiyacı
karşılayacak, yüksek verimli ceviz fidesi
üreten bahçeler mevcuttur.
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KAMAN WALNUT

Walnut; as shelled fruits in addition
to valuation are considered as
an important value in the
furniture sector. Turkey
takes 4th place with the
120 thousand tons in the
walnut production after
China, USA and Iran. Nearly
50% of this harvest is produced in
Kırşehir-Kaman. Kaman Walnut has higher
efficiency than the other types of walnut (An adult walnut tree
gives 300-350 kilos of product). Its shell is soft, and can be broken
by hand. Because of its low oil it can be eaten and used for the meals.
The interior part can be removed entirely without broken into pieces.
Its tree wake up late, is resistant to walnut inner wolf, to spring
and winter freezes, to diseases. On the side branches, it is efficient
60%. The average lives of trees are 300-500 years. High efficient
producing walnut seedlings are available in the gardens which will
satisfy all needs in Kırşehir-Kaman.
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DOĞAL GÜZELLİKLER

150

NATURAL BEAUTIES

151

YÖRESEL YEMEKLER

Sebzeli Bulgur Pilavı

Sebzeli Yoğurt Çorbası
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Aside

Çullama

LOCAL MEALS

Çirleme

Kabak Çiçeği Dolması

Höşmerim

153

154

KENTPARK

155

156

AŞIKPAŞA MASAL PARKI / AŞIKPAŞA FAIRYTALE PARK

157

158

HILLA GÖLÜ VE KÜTÜK EV / LAKE HILLA AND LOG HOUSE

159

160

RÜZGAR SANTRALİ / WIND POWER PLANT

161

OTOBÜS FİRMALARI

ACİL TELEFONLAR
Kırşehir Alan Kodu

386

Yangın İhbar

110

Polis İmdat

155

Jandarma

156

Alo Trafik

154

Acil Servis

112

Su Arıza

185

Elektrik Arıza

186

Telefon Arıza

121

Telefon Danışma

11818 - 11880

PTT Danışma

161

Posta Kod Danışma

199

Alo Zabıta

153

KAMU KURULUŞLARI NUMARALARI
Kırşehir Valiliği

0 (386) 213 11 25 – 213 45 43

Jandarma Komutanlığı

0 (386) 213 11 55

Kırşehir Belediyesi

0 (386) 213 10 23

Emniyet Müdürlüğü

0 (386) 213 34 23

Devlet Hastanesi

0 (386) 213 45 15

Bölge Trafik

0 (386) 213 28 54

Polis Evi

0 (386) 213 28 54

İl Sağlık Müdürlüğü

0 (386) 212 19 73

İl Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü

0 (386) 212 19 73

Öğretmen Evi 		

0 (386) 213 45 65

DSİ			

0 (386) 262 11 57

OTOBÜS TERMİNALİ-FİRMALAR
Mermerler Turizm
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0 (386) 444 44 40

BUS COMPANIES

Şanallar Turizm

0 (386) 444 40 40

Aktaşlar Turizm

0 (386) 213 16 44

Kamil Koç Turizm

0 (386) 444 05 62

Metro Turizm

0 (386) 444 34 55

İnci Turizm			

0 (386) 444 44 38

Kent Turizm

0 (386) 444 00 38

BANKALAR
Ziraat Bankası

0 (386) 213 11 55

Halk Bankası

0 (386) 213 40 38

Akbank

0 (386) 213 15 24

Vakıfbank

0 (386) 213 49 00

Şekerbank

0 (386) 212 03 03

İş Bankası

0 (386) 213 13 70

Garanti Bankası

0 (386) 213 85 25

Yapı ve Kredi Bankası

0 (386) 212 39 70

Denizbank		

0 (386) 212 04 34

HSBC Bankası		

0 (386) 214 12 12

TEB Bankası

0 (386) 213 80 37

İNG Bank

0 (386) 213 50 37

Finans Bankası

0 (386) 212 51 00

Kuveyt Türk Katılım Bankası

0 (386) 212 23 13

Asya Katılım Bankası

0 (386) 214 47 47

Türkiye Finans Bankası

0 (386) 212 32 62

KONAKLAMA TESİSLERİ
Ramada Resort Kırşehir Thermal Otel

0 (386) 240 40 40

Grand Otel Terme (Thermal)

0 (386) 214 47 97

Çıtak Resort Otel

0 (386) 214 04 16

Temur Otel (Thermal)

0 (386) 213 75 70
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

Coşkuntuna Otel

0 (386) 212 97 00

Cingöz Resort Otel

0 (386) 212 66 40

Kapris Otel

0 (386) 214 44 50

Kadiroğlu Otel

0 (386) 212 12 00

Yağmur Otel

0 (386) 212 75 75

Dağıstan Otel

0 (386) 213 45 45

TŞOF Dinleme Tesisi

0 (386) 224 33 76

RESTORANLAR
Diyarbakır Lahmacun

0 (386) 213 96 51

Aspava

0 (386) 213 16 14

Kütük Ev

0 (386) 214 04 04

Göl Restoran

0 (386) 224 33 76

Yücesan Tesisleri

0 (386) 812 35 15

Çamlıbel Tesisleri

0 (386) 812 46 63

Divan Pastanesi

0 (386) 212 03 15

Bolu Et Mangal		

0 (386) 262 11 11

Ağalar Konağı		

0 (386) 213 80 80

Elifzade Meşhur Sivas Köfte

0 (386) 212 43 44

Hacı Usta		

0 (386) 214 02 77

Mc donalds

0 (386) 213 62 62

Burger King

0 (386) 212 05 14

Açık Ceza Evi Sosyal Tesisler Lokantası

0 (386) 224 32 24

SEYAHAT ACENTALARI
Çavuşoğlu Turizm (THY)
Voks Turizm (THY)
Ahi Turizm (THY)
Furber Turizm
Veda Turizm
Senabil Turizm
Süngü Turizm
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0 (386) 212 17 18
0 (386) 213 85 45
0 (386) 212 86 49
0 (386) 212 74 76
0 (545) 911 25 15
0 (386) 213 01 01
0 (546) 617 00 88

IMPORTANT PHONES

TAKSİ DURAKLARI
Ahi Taksi
Merkez Taksi
Hal Taksi
Esen Taksi
Irmak Taksi
Park Taksi
Pazar Taksi

0 (386) 213 17 97
0 (386) 213 15 80
0 (386) 212 22 91
0 (386) 213 38 47
0 (386) 213 49 78
0 (386) 213 45 72
0 (386) 213 79 54
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ULAŞIM

Ankara- Kayseri Devlet yolu üzerinde bulunan Kırşehir’e
karayoluyla her yerden ulaşmak mümkündür.
Kırşehir is setlled on Ankara - Kayseri Government
Highway, therefore it can be reached from
everywhere by road.
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TRANSPORTION

ULAŞIM / TRANSPORTION
Kırşehir-Ankara
Kırşehir İstanbul
Kırşehir-İzmir
Kırşehir-Kayseri
Kırşehir Nevşehir		

185 km
638 km
755 km
134 km
91 km
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HİRFANLI BARAJ GÖLÜ / HİRFANLI DAM

