
                                       NĐĞDE ĐLĐ TARĐHĐNE BĐR BAKIŞ 
      
                                                                     Fehmi Dinçer  

           Niğde, büyük bölümü Đç Anadolu Bölgesinde, daha küçük bölümü Akdeniz 
Bölgesinde kalan ilimizdir. Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda 
Kayseri, batı ve güneybatıda Konya illeri ile komşu olan Niğde Đli, güneyde Bolkar 
Dağları ile Đçel, güneydoğu ve doğuda Aladağlar in oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana 
ilinden ayrılır. Yüzölçümü 7.312 km2.dir. Đlin en yüksek noktası, Aladağlar sırasında 
3.756 m'ye ulaşan Demirkazık Doruğu'dur. 

Niğde, yazılı tarih sahnesinde Kemerhisar (Tyana) 'dan sonra yeralmıştır. Tarihi 
metinlerde M.Ö.12. yüzyılda Tyana ismine rastlanmaktadır. M.Ö. 17-12 yüzyıllar 
arasında Hititlilerin egemenliğinde olan yöre, daha sonra Tabal Krallığına bağlandı. 
M.Ö.8.yüzyıl sonlarında başlayan Asur Yönetimi M.Ö.7.yüzyılda Kilikya , 
M.Ö.6.yüzyılda da Med ve Pers egemenliği izledi. M.Ö.332'de Kapadokya Krallığına 
bağlanan yöre, bir süre Pontus Krallığı tarafından yöneltildikten sonra M.S.17'de bütün 
Kapadokya ile birlikte Roma topraklarına katıldı. Bizans döneminde önce Sasaniler, 
sonra da Arapların eline geçtiyse de 10.yüzyılda gene Bizans'a bağlandı. 11.yüzyılda 
Anadolu Selçuklularının yönetimine girdi. 1097 yılında Haçlıların saldırısına uğradı. 13. 
yüzyılda Đlhanlı egemenliğine girdikten sonra sırasıyla Eretna Beyliği, Karamanlılar, 
Kadı Burh a nettin Devleti ve gene Karamanlıların yönetiminde kaldı. 1398'de Yıldırım 
Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldıysada 1402'de Timur tarafından tekrar 
Karamanlılara verildi. Niğde, tüm Karamanlı topraklarıyla birlikte 1466 'da Osmanlı 
Devletine bağlandı. 

NĐĞDE'DE TURĐZM 

Helenistik dönemde "Küçük Kappadokia" diye adlandırılan Niğde, özellikle 
tarihi zenginlikleriyle ülkemizin 9 bin yıllık uzun bir tarihi geçmişe sahip 
kentlerimizdendir. Doğal güzellikleri kültürel varlıklarıyla ve termal kaynaklarıyla 
Niğde, önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. 

TARĐHĐ VE TURĐSTĐK YERLER 

Niğde Kalesi: 

Đl merkezinde kentin doğusunda Alaaddin Tepesinin Kuzeyindedir. Kalenin 
temelleri Geç Hitit döneminde atılmış, Roma, Bizans, ve Selçuklu dönemlerinde 
onarımlar görmüş, bugün ayakta kalan kısmı Osmanlılar döneminde 15.yüzyıl 
başlarında yaptırılmıştır. Günümüzde büyük bölümü yıkık olan kale, kesme taştan 
yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde önce cezaevi olarak da kullanılmıştır.                f/d 

 

Alaaddin Camii: 

Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat döneminde, Niğde Sancak Beyi Zeynettin 
Beşare tarafından 1223 yılında il merkezindeki Alaaddin Tepesinde yaptırılmıştır. 
Kubbeleri, kemerleri ve duvarları yontma taştan yapılan camiin mihrap ve minberi  



arabesklerle süslüdür. Cami iki portallidir. Doğu'ya bakan portalin üzerinde güneş 
ışığının yaz aylarında 09.30-11.00 arasında bıraktığı gölgeler "Taçlı Kadın Başı"nı 
oluşturur. Dünya mimarisinde türünün ilk ve tek örneğidir. 

Sungurbey Camii : 

Đl merkezinin Alaaddin Tepesinin güneybatı eteğinde 1335 yılında Đlhanlı Emiri 
Seyfettin Sungur Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilen dikdörtgen 
planlı camii, 18.yüzyılda büyük bir yangın geçirerek hasar görmüş ve onarıldıktan sonra 
özgün yapısını yitirmiştir. Camiin minberi ve mihrabı geometrik motiflerle süslüdür. 

Sungurbey Türbesi: 

Sungurbey Camiinin yanında 3.5 mt.yükseklikte sekizgen bir kubbe ile örtülmüş 
türbedir. Camii ile aynı tarihte yapılmıştır. 

Akmedrese: 

Đl merkezinde 1409 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey ve Kardeşi Alaaddin Ali 
bey tarafından Medrese olarak yaptırılmıştır. Duvarları kesme taştan örülen medreseye, 
kapısı bembeyaz mermerden yapıldığı için Akmedrese adı verilmiştir. Bir süre Arkeoloji 
Müzesi olarak kullanılan medresenin kapısı geometrik motiflerle süslüdür. Çağının ünlü 
bir bilim merkezi olduğu bilinmektedir. 

Hüdavent Hatun Türbesi: 

Đl merkezinde 1312 yılında Selçuklu Sultanı Rükneddin Kılıçarslan'ın kızı 
Hüdavent Hatun tarafından ölümünden 20 yıl önce yaptırılmıştır. Kesme sarı trokit 
yapılan türbenin gövdesi ve pramit külahı sekiz köşelidir. Türbe, geometrik ve bitkisel 
motiflerle süslüdür. 

Gündoğdu Türbesi: 

Đl merkezinde, Hüdavent Hatun türbesinin yanında bulunmaktadır.1344 yılında, 
Đlhanlı Beyliği döneminde Gündoğdu oğlu Hakkı Bevvap adına yaptırılmıştır. 

 

Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı: 

Ören yeri, Niğde'ye 9 km. mesafede Gümüşler Kasabasında bulunmaktadır. 
Bizans sanatının Anadolu'da en güzel ve en iyi korunmuş eserlerinden birisidir. 
Gümüşler Manastırı 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Hristiyanlığm kurucusu 
Hz. Đsa, annesi Meryem, Saint John (Vaftizci Yahya), melekler Gabriel (Cebrail), 
Mıchael (Mikail), 12 Havariler, diğer kutsal sembolleri tasvir eden önemli fresklerin 
bulunduğu önemli tarihi bir eserdir. Bu fresklerden gülümseyen Meryem ve Bebek Đsa 
freski Anadolu'da tek olması açısından önem taşır. Kilisesindeki fresklerin güçlü ve 
canlı anlatımları, içerisinde barındırdığı yeraltı şehri, büyük mezarlık odası ve oldukça 
büyük kaya kütlesi üzerine kazılmış yerleşim birimleriyle birlikte arttırılmış savunma 
tedbirleri dolayısıyla Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı, çağının önemli din merkezi 
konumunda bir yerdir.                                                                                        f/d 

Dış Camii: 



Đl merkezinde Alaaddin Tepesinin batı eteğindedir. 16. yüzyılda Hüsameddin 
Çelebi tarafından yaptırılmıştır.Duvarları kesme taştan örülmüş, tek kubbeli ve tek 
minareli camiin mihrabı ve minberi sedef kakmalıdır. 

Bedesten: 

Đl merkezinde Sungurbey Camiinin yanında 16.yüzyılda yaptırılmış, bugünkü 
durumunu 17.yüzyılda yapılan onarımlar sonucu almıştır. 

Kuşkayası Mezarlığı : 

Niğde'ye yaklaşık 40 km. uzaklıkta Karatlı Kasabasının yakınında bulunan bu 
kaya mezarları, Roma devrinden kalma kalıntılardır. Bir vadinin iki yamacında 15 adet 
kaya oyma mezardan oluşmuştur. 

Kemerhisar (Tyana)Ören Yeri: 

Niğde'ye yaklaşık 20 km. uzaklıkta Bor Đlçesi Bahçeli ve Kemerhisar Kasabalarını 
içine alan geniş bir bölgede bulunmaktadır. Kemerhisar, Hititlerin ünlü "Tuvana" kentinin 
üzerinde kurulmuştur.Geçmişi M.Ö. 2000'lere kadar uzanan Tuvana'ya Romalılar 
"Tyana" adını vermişlerdir. Antik kent, M.S. 2. yüzyılda Roma Đmparatoru Trajan ve 
Hadrian dönemlerinde görkemli mabedler,saraylar ve yerleşim yerleriyle donatılmıştır. 
Yunan, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan kentten günümüze Romalılar 
tarafından yapılmış Kemerhisar Su Kemerleri, Bahçeli Roma Havuzu ve Niğde 
müzesinde sergilenen heykeller kalmıştır. 

 

Kavlaktepe Yer altı Şehri: 

Kapodokya Bölgesinin diğer yer altı şehirleri gibi muhtemelen 10-12 yüzyıl 
Bizans dönemi eseridir. Koruma ve barınma amacıyla yapılmış küçük boyutlu bir yer 
altı şehridir. 

Öküz Mehmet Pasa Kervansarayı : 

Ulukışla ilçesinde, 17.yüzyılda Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Hemen yanında aynı dönemde yaptırıldığı sanılan bir camii ve hamam bulunmaktadır. 

FERTEK: ANADOLU”NUN  "AYDINYURT”U 

     Fertek’i tasvir etmek için en güzeli Muzaffer Buyrukçunun cümlelerine 
başvurmak:"................ karşımda bağlarıyla, bahçeleriyle tarlalarıyla yeşili ve yeşilin 
tonlarını üretmiş ve ürettikleriyle kuşatılmış bir köy vardı. Çölün bir ortasında ansızın 
varolan bir vaha gibiydi.Bahçeleri sulayan bir gölcük, gölcüğün bitişiğindeki eski çeşme 
(orta pınar) aklımı durdurdu. Ben artık bir hayrandım, bir şaşkındım".                   f/d 

FERTEK ADI NEREDEN GELĐYOR 

Tarihi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ve hatta en 
önemlisi isim/ad sorunudur. Özellikle de Anadolu gibi kavimler kapısı olmuş bu 



topraklarda, insanın harman olduğu bu coğrafyada isimlere Türkçe'den (veya başka bir 
dilden ) giderek anlam yüklemek ve böylece anlamadığımız bir kelimeyi 
"anlamlandırdığımızı!! zannederek anlamsız yorumlara başvuruyoruz. Örneğin Fert ek 
isminin aniamına yönelik söylenen yada yazılan ifadelerde bunu görüyoruz."Fer 
kelimesinin Farsça; ışık, tek kelimelerinin Türkçe; bir, tek anlamına geldiği, ikisinin 
birleşik anlamının Tekışık " olduğu ya da "Frenk/Ferhenk Deresi" gibi şeklinde 
anlamsız, gereksiz, komik ve zorlama yorumlara/ifadelere yöneliyoruz. Bunlara hiç 
gerek yok. Hele en az beş bin yıllık tarihsel bir sürecin yaşandığı Niğde de her ismin 
anlamını çözme olanağı yoktur. Çözmek zorunda değiliz de...Son 2 asırlık süreçte 
adının FERTEK olduğunu, Roma/Bizans dönemlerde de antik isminin FERTEKAĐNA 
olduğunu bilmemiz yeter.(Bu yazının yazılmasından sonra elimize geçen 1914 tarihinde 
basılan ve   Karamanlıca alfabe ile yazılmış olan   NEVŞEHĐR SALNAMESĐ  adlı 
kitaptaki FERTEKAĐNA makalesi bu bulgumuzu doğrulamıştır.Bu yazı şu anda 
bulunduğunuz internet sitesinde yayınlanmaktadır.) www.fehmidincer.net  

 
                                    MANDĐLMOS (FERTEK) 
 
     Fertek’te bulunan Mandilmos Mesire yerinin ismi ise Klasik Yunancadan 
gelmektedir. Bu ismin aslı PANDĐMOS’tur. Pandimos, ahaliye ait, umuma ait 
olan demektir. (Pandimos= πανδηος - πανδηµιος = of the whole 
people,public, universal; common). Burada  PAN kökü bugünde kullandığımız 
PANTURKĐST, PAN AMERĐKAN kelimelerindeki PAN köküne benzer ve “ tüm, 
bütün “ kelimelerinin karşılığıdır. Đngilizcedeki “ ALL “ kelimesinin 
karşılığıdır. 
     Pandimos kelimesinin Mandilmos kelimesine dönüşümü ise bir diyalekt 
(lehçe) sorunudur. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Türkçede P sesi ve harfi 
yoktur. Tarihsel süreçte Fars (Đran) etkisiyle Türkçeye girmiştir.    Örneğin 
BOR kelimesinin aslı  πµορ (pmor)’dan gelmektedir. Bu örnekte görüleceği 
üzere pm harfleri b’ye dönüşmüştür. (Türkçe’de buna benzer örnekler 
çoktur.) Yine benzer bir örnek eski Türkçe diyalektde vefat kelimesi mefat 
olarak yazılmakta ve okunmaktaydı.Ki bugün bile Anadoluda böyle kullanılan 
yerler vardır.Özetle halk kendi diyalektiyle (lehçesi-ağzı) bazı kelimeleri 
dönüşüme uğratmaktadır. 
     Pandimos kelimesindeki P seside böyle bir dönüşüm ve evrim sonucu M 
sesine dönüşmüştür. 
     Mandilmos Mesire yeri, Anadolu  Rumlarının (Karamanlılar )  yaşadığı 
dönemde yeni doğan rum çocularının takdis edildiği bir  ayazmadır.Yani 
çocukların, kutsal su (ayazma) ile takdis edilme töreninin yapıldığı bir 
mekandı.Günümüzde mesire yeri olarak kullanılmaktadır. 
 
 
                                                                           Fehmi DĐNÇER 
                                                                            2005 ANKARA 
 

 

19.ASIRDA NĐĞDE VE FERTEK'ĐN DEMOGRAFĐSĐ 

1868 tarihli Konya Vilayet Salnamesinde Konya iline (liva) bağlı Niğde kazasının 
(Sancak) toplam nüfusu, kaza merkezleri, nahiyeler ve köyler ayrı ayrı verilerek şöyle 
belirlenmiştir.: 



Niğde Kazası  9.929 
Bor Nahiyesi  6.937 
Anduğu (Ortaköy)N.  3.375 
Ulukışla Nahiyesi  4.128 
Bereketli Maden(Çamardı)N.                     11.616 
NĐĞDE Toplam                                           35.985 

 
 
 

      

Aynı yılda Fertek nahiyesinin nüfusu 1980 kişidir. (Hane sayısı yaklaşık 500) 
Fertek nahiyesine bağlı bulunan 4 köyün Adırmusun (Koyunlu), Dilmusun (Hançerli, 
Ilisun/Eylesun (Đlasan-Küçükköy), Fesleğen  nüfusu 2968 kişidir. (Hane sayısı 947) 

Fertek Merkez Nahiyesine bağlı 4 köy ve nüfus aşağıda verilmiştir; 

Nüfus Hane 

FERTEK NAHĐYESĐ 1.980 500 
Adırmusun (Koyunlu) Köyü 1.272 400 
Dilmusun (Hançerli) köyü 1.106 480 
Eylesun/lylisun (Küçükköy)köyü 290 40 
Fesleğen köyü 300 27 

FERTEK NAHĐYESĐ TOPLAMI 4.948 1.447 

Niğde'de yaşayan nüfusun 1831 yılında %24.5'u gayrı müslim (Rum,Ermeni), 
1892'de %20'si gayri müslimdir.                                                                    f/d 

FERTEK YER ALTI MANASTIRI (ŞEHRĐ) 

Bilindiği gibi Kapadokya ve Niğde'de çok fazla sayıda yer altı şehirleri vardır. Yer 
altı şehirlerinin bu bölgede sayıca fazla olmasının nedenlerini Roma Đmparatorluğu- 
Hıristiyanlık ilişkisini, Bizans Đmparatorluğu- Hıristiyanlık ilişkisini incelemeden çözmenin 
olanağı yoktur. Roma Đmparatorluğu yönetiminin M.S. 1.yüzyılında Hıristiyanlığın 
Antakya'dan sonra en fazla geliştiği yer Niğde Đlidir. Hıristiyanlığın evrenselleşmesinde 
en önemli rol oynayan Tarsuslu Havari Aziz Paulus (Saint Paul -Tarsuslu Saul), M.S. 
53.yılında Tyana (Kemerhisar), Andaval (Aktaş), Sasima (Hasköy), Limnai (Gölcük), 
Malandaza (Çiftlik), Karbala (Gelveri), Arkelais (Aksaray) üzerinden Angora (Ankara)'ya 
gitmişti. Paulus'un bu gezisi hıristiyanlık aleminde, hıristiyanlığm başlangıcı olarak kabul 
edilir. Paulus, bu ve diğer gezilerinde Anadolu'da konaklamış, ilk hıristiyan toplulukları 
ve ilk kilise örgütünü kurmuştur. Paulus, Roma'nın Pazarı-putperest inancı karşısında 
Hz.Đsa'nın mesajına ezilen yoksul ve mazlum kitlelerin dikkatini çekiyor, onları ruhi 
erdemlere yöneltiyor, bu meşakkatli hayatın çileleriyle yıpranan hayatın hedefini de 
ahiretde ki mutlu dünyaya çeviriyordu. Devletin siyasal yapısına zarar vermeyen, 
insanların ruhi yönlerine hitap eden bu yeni mesaj, engin bir hoşgörü ortamında hiçbir 
engelle karşılaşmadan yayılıyordu. 

Ancak Roma Đmparatorluğu bu gelişmeye tamamen ilgisiz kalamazdı. Kaçınılmaz 
karşılaşma elbet bir gün gerçekleşecekti. Đmparator Trajan (M.S.98-117), Hıristiyanlara 
yoğun bir baskı uygulatmıştır. Đmparator Hadrian (M.S.117-138) ve Antion (M.S.138-
161) dönemlerinde, Hıristiyanlar yer yer takibatlara uğramışlarsa da Trajan dönemi gibi 



sistemli bir zulme maruz kalmamışlardır. Ancak Markus Oralyos dönemi (M.S.161-180), 
Hıristiyanlık için var olma yok olma devresidir. Bu dönemde , putperest halk da 
Hıristiyanlara karşı bu mücadelede de yer almıştır. Đmparator Septimus Severus 202 
yılında yayınladığı fermanla Hıristiyanlığa girmeyi yasakladı. Bu ferman, Hıristiyanlığı 
yeraltına indirdi. Bu yüzden de Decius dönemine kadar devletle hıristiyanlık ciddi 
anlamda karşı karşıya gelmediler. 

 

Decius dönemi, Hıristiyanlığın kökünü kazıma düşüncesiyle en şiddetli zulüm 
yapılan dönemdir. Decius'a göre Roma'nın eski ihtişamlı günlerine dönebilmesi için 
Hıristiyanlığın yok edilmesi gerekiyordu. Aldığı sert tedbirler neticesinde 
piskoposlarında bulunduğu Hıristiyanlar, gruplar halinde tekrar putperestliğe döndüler. 
Roma Tanrılarına inanmayanları hapsedip, aç ve susuz bırakıyorlar, işkence 
ediyorlardı. Bu korkunç zulüm 251.yılında sona erdi, ancak Hıristiyanlık son zulüm 
dalgasını II.Diocletianus dönemi (M.S.284-311)'nde yaşadı. Ordu içindeki hıristiyan 
askerler temizlendi, kiliseler yıkıldı, kutsal kitaplar imha edildi. Hıristiyan halk kitle 
halinde ölümden ve takipten kurtulmak için Poson (Dikilitaş), Đftiyan (Bor-Poros), Nahita 
(Niğde), Fertekaina (Fertek),Yağdan, Kayaardı, Gümüşler, Amas, Uluağaç Naziyanz, 
Nar-Sorsof, Gelveri, Selime ve Mamasun'da bulunan yer altı şehirleri ve mağaralara 
sığındılar. Đşte Hıristiyanlık, silinme noktasına gelmişken, kader onların önüne Đmparator 
Konstantin'i çıkardı. Đmparator Konstantin, M.S. 312 yılında yayınladığı Milan fermanı ile 
Hıristiyanlara din ve ibadet özgürlüğü tanımıştı. M.S.4. yüzyılda Niğde, Hıristiyan antik 
dünyanın en şöhretli bir ili olan Antakya'nın yerini tutacak ölçüde gelişme göstererek 
Hıristiyan misyonunun en itibarlı bir ili olmuştu. Bu yıllarda bölgenin din işlerinin merkezi 
yeri Kemerhisar (Tyana) olmuştu. Dinde bu gelişme Niğde'den iki büyük Hıristiyan 
ilahiyatçının yetişmesine neden oldu. Đlki baba Gregor, daha sonra oğul Gregor 
bölgenin dini liderleri oldular. M.S.385'te Roma Đmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak 
üzere ikiye bölününce Niğde, Bizans Đmparatorluğu diye anılacak Doğu Bölgesi içinde 
kaldı. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız bu tarihi süreç, özelde FERTEK YER 
ALTI MANASTIRI (ŞEHRĐ)'ni genelde Anadolu'da ilk Hıristiyan dönemi Roma zulmüne 
karşı yapılan diğer yer altı kentlerinin neden yapıldığı sorusuna cevap verir. 

Niğde'nin Fertek kasabasında bulunan bu yer altı Manastırının , M.S. 3. Yüzyılın 
ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Roma Đmparatorluğunun, bölgede 
yaşayan Hıristiyan halka karşı yaptığı saldırılardan kurtulmak isteyen insanlar bu tip yer 
altı şehirleri yaparak hayatta kalabilmeyi başarmışlardır.                                           f/d 

Fertek yer altı Manastırı içerisinde kilittaşı taşı şeklinde yapılan iki kapısı ayrıca 
odaları havalandırma delikleri bulunan ilginç tarihi yerlerden birisidir. 

FERTEK HAMAMI : 

Fertek kasabasında Padişah Abdülmecit döneminde 1852 yılı Haziran ayında 
inşaatına başlanmış, 31 Mart 1853 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Fertek'de yaşayan 
Rum ailelerden Hacı Zambazade ailesi tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılmış 
kubbeli bir yapıdır. Hamamın giriş kapısının üzerinde yazılı KARAMANLICA ALFABESĐ  
ile yazılmış bir kitabe mevcuttur. 

Bu kitabe aşağıda verilmiştir. 

            Şevketmaab Abdülmecit asrı melkutinde                       

 Binsekizyüzelliiki Haziran burasında 

            Đşbu hamamın inşasına mubaşırat olundu  

 Elliüç hitamı Martta bu kemalde göründü 



 Bunun niyetnamesine metanet gösterenler 

            Rahmetli hayırat sahibi Hacı Zambazadeler  

            Đhyasına iyane-i hamam sunanlar            

            Rahmetli vatansevici ekseryanı komşular 

            Turşucuoğlu Stilianosniliziri mahsusası 

            Develi zileden Şahmur oğlu Yusuf kalfası         

            Suyunda kudret-ul lahiç yokyerden gösterdi 

            Şifa sokusunda kalır kimin var ise derdi 

            Sholiona(okul) vakfolundu salbesal varidatı  

             Uzak etsin rabbi bundan her türlü kudreti 

 

                                                     1853 MART 31 

 

                                                                                                                                                                                           
FERTEK YENĐ CAMĐĐ :   

Fertek Kasabasında yaşayan Rumlardan Kara Maho oğlu Hacı Nikola tarafından 
1835 yılında kilise olarak inşaa edilmiştir. Kesme taştan yapılmış olup, günümüzde 
halen sağlam bir yapı olarak güzel bir mimari örneği sergilemektedir. Camiinin üzerinde 
Karamanlıca lisanında yazılmış kitabede şunlar yazmaktaydı:                               f/d 

 
Hayırat sahibi 
 
Kara Mahoğlu 
 
Hacı Nikola 
 
1835 EYLÜL 29 
 
 
 

NĐĞDE KÜLTÜRÜNÜN KAYBOLAN SAYFASI:                  
KARAMANLILAR YADA RUMLAR 

Niğde'de yaşayan kültür mozayiği'nin en ilginç örneklerinden birisini Karamanlılar 
oluşturmuştur. Karamanlı, Osmanlı Đmparatorluğunun Karaman Eyaleti sınırları içinde 
Kapadokya bölgesinde yaşayan, Türkçe'den başka dil bilmeyen gelenek ve görenekleri 
de Türklerle benzerlik gösteren Hıristiyan Ortodoks topluluğu verilen isimdir. 
Karamanlılar Türkçe konuşup, eski Yunan harfleriyle Türkçe yazıyorlardı. Niğde 
Müzesinde bulunan mezar taşı kitabesi, Fertek Hamamı üzerinde bulunan kitabe, 
Fertek Yeni Camii (Eski Kilise) üzerinde bulunan kitabe, Hamamlı, Kumluca kiliselerinin 
üzerindeki kitabeler v.s. hepsi eski yunan alfabesiyle Türkçe yazılmış metinlerdir. 



Karamanlılar kendilerini en güzel aşağıdaki dizelerde anlatmışlardır: 

Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz. 

Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz 

           Öyle bir mahludi hattı tarikatımız vardır 

           Hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. 

Karamanlılar kendilerine "Anadolu Hıristiyanı" konuştukları dile de "Yavan 
Türkçe" " "Sade Türkçe", "Anadolu Lisanı" diyorlar. Osmanlı arşiv belgelerinde bunlara 
"Zımmiyani Karaman" ya da "Karamaniyan" deniliyor. 

Karamanlıların yüzyıllar boyunca söyledikleri Türkçe manilerden biri de 
şöyledir. 

Birer birer saydım da yedi yıl oldu 

Diktiğin fidanlar meyvaya durdu 

Seninle gidenler sılaya döndü 

            Đstanbul yoluna diktim gözümü 

         1924 yılına kadar Anadolu’da yaşayan ve 1000  civarında eser veren 
Karamanlıların hepsi 30 ocak 1923 tarihli Lozan Mübadele anlaşması gereği  1924 
yılında göç yoluna loyuldular.Atlarla, arabalarla, genellikle yürüyerek Konya-Ereğli’de 
toplandılar.Burada trenlerle Mersin Limanına taşınıp, kendilerini Yunanistan’a götürecek 
gemileri beklemeye başladılar.Gidecekleri meçhul ülkenin dilini bilmedikleri gibi çoğu 
denizi de ilk kez görüyorlardı.Yunanistan Hükümeti bu insanların dilini yasakladığı gibi 
saz çalmalarını, türkü söylemelerini, zeybek oynamalarını da yasakladı.         f/d 

     Bütün kaynaklarda Rum diye bahsedilen fakat Türkçeden başka dil bilmeyen, 
kilisede Türkçe ibadet eden bu insanların Türklüğü artık tartışma götürmez bir 
gerçekliğe dönüşmüştür.Karadenizin kuzeyinden Balkanlara inen Türk boylarının ( Avar, 
Peçenek, Kuman, Kıpçak, Uz ) Hıristiyan misyonerler tarafından Hıristiyanlaştırıldıkları 
bilinmektedir.Bizans imparatorluğu, bu Türk boylarını doğudan gelen Türk-Đslam 
akınlarını durdurmak için Anadolu’ya yerleştirmiştir.Anadolu’ya yerleşen bu Türk boyları 
aynı zamanda Luvice, Palaca, Hattice ve Nesaca gibi farklı dilleri konuşan 
Anmadolu’nun yerli halkları ile etkileşimde bulunmuşlardır.Bu Türk boyları, Anadolu 
halklarının özellikleri gibi gelişmeleri de  farklı olmuştur.Anadolu’da Helen kültürü 
yayılırken yerli halkın bir bölümü alfabesini almakla yetinmişlerdir.Bu insanların çivi 
yazısı öğrendikleri Asurlarla bir kan bağı olmadığı gibi Yunan alfabesini aldıkları 
kavimlerle de aralarında bir bağlantı yoktur. 

 

NĐĞDE MÜZESĐNDE BĐR MEZARTAŞI KĐTABESĐ: 

     Niğde  ili merkezinde  kayabaşı mevkiinde defineciler tarafından 1940 yılında 
bulunan bu mezartaşı Niğde Müzesinde bulunmaktadır.Mezartaşı, 23 Haziran 1894 
tarihinde bir kaza veya cinayet sonunda hayatını kaybettiği anlaşılan Maria Grigoriu’a 
aittir.Mermerden olan mezartaşının yukarı kısmında sol üst köşede bir haç kabartması 
ile bir bulut üstde melek tasvir edilmiştir.Bu haç, dikey bacağının ucundaki kurukafadan 
anlaşıldığına göre Đsa’nın Golgota tepesinde üzerinde çakıldığı çarmıhı( dört mıh-
ceharmıh) temsil etmektedir.Bulut üstündeki melek ise bir mezar lahitine dayanmış yas 
tutmaktadır.Taşın altında ise Karamanlıca Alfabesi ile yazılmış 11 satır halinde 



aşağıdaki kitabe yazılmıştır: 

 

 
 Sebeb-i mevtim civanıma meram etti felek 
 
Genç yaşımda ömr-ü dünyayı haram etti felek 
 
Ne tahammül eylesin kardaş, mader, ehl-i ayal 
 
Yirmi beş yaşımda ömrümü hitam etti felek 
 
Yerde insan ağladı, gökte melekler etti ah 
 
Mezarım toprağını amber-i  fam etti felek 
 
Sebeb-i mevtim olan versin sualim, ağlasın 
 
Hak divanında beni mahzun-u aram etti felek 
 
Okusun rahmetile ismimi hep halkı cihan 
 
Mezarım taşına göz yaşımı kam etti felek 
 
Tarihi mevt   1894 Haziran  23 
 
 
                           E.Esoloğlu 

  

      f/d 

             

KUMLUCA ( ARAVAN ) KÖYÜ KĐLĐSESĐ : 

Niğde il merkezine 3 km. mesafede Kumluca (Aravan) köyünde Osmanlı 
Padişahı II.Mahmut döneminde ve onun fermanıyla yapılan Kumluca (Aravan) kilisesi, 
Konya metropoliti Anthemios'un zamanında Gümüşhane'nin Hemera köyünden Lazaros 
torunu Gregor kalfa tarafından yapılarak 2 Temmuz 1835 tarihinde tamamlanmıştır. 
Kesme taştan yapılan çok muntazam yapılı kagir bir yapıdır. Üzerinde ayrıca 9 satırlık 
Karamanlıca lisanında yazılmış bir kitabe mevcuttur. 

Bu kitabe de şunlar yazmaktadır. 

1. Đşbu emave ihtas olan Hagios Stephanos kilisesi dikkatli yapıldı Ruy-i zemin 
2. Halifesi şefketlü elametlu, fukaraya merhametlu Padişah-ı alempenah Sultan 
3. Mahmut Efendimizin merhametkara inayetullahı hatt-ı hümayın fermanı 
4. Alişanıylen cümlemiz yektil ve yekçihet olalım avaz ederek 
5. Diyelim zül-celal Hazretlerindeki bu adaletlu Padişahı 
6. mızın üzerinde olsun nazar Amin Devlet-i Aliye kullarından 
7. Şerefetlu Kyrios Kyrios Hagios Đkoniou Despotu Anthimios efendimizin 
8. Vakt-i duasıylen Gümüşhane karyesinden Hemera'lı Papa Lazaros 



9. Torunu Gregor kalfa marifetiylen 1835 Đouliou (Temmuz) 2'de yapıldı. 

Kitabe'de adı geçen Osmanlı Padişahı Sultan II.Mahmut,1827 yılındaki Yunan 
ayaklanması ve bu olayın Đstanbul'daki Patrrikhane tarafından desteklendiğinin 
öğrenilmesi üzerine Đmparatorluğun Ortadoks reayasına büyük ilgi göstermiş ve 
onların kiliselerinin yapılmasına yardımcı olmuştur. Böylece Rum reayanın 
koruyuculuğunu kendi üzerine almıştır. Bu husus yukarıda metnini verdiğimiz 
kitabede de yeralmıştır. 

HAMAMLI ( KURDONOS ) KÖYÜ KĐLĐSESĐ : 

Niğde il merkezine 3.5 km. mesafede Kumluca köyünün komşusu olan Hamamlı 
köyünde (Kurdunos ve Kurdunuz) yapılmış bir kilise vardır. Yapım tarihine ilişkin 
bilgiler tesbit edilememesine rağmen(silinmiş). 1830-40 yıllarında yapıldığı 
sanılmaktadır.Bu kilise de kesme taştan inşaa edilmiş, gösterişli ve çok iyi 
durumdaki kilisenin kapısının üstünde bir haç ve iki yanında yer alan ejderi 
tepeleyen Hagios Georggios kabartmalarının altında tek satır halinde boydan boya 
uzanan önemli kısımları silinmiş Karamanlıca lisanında yazılmış bir kitabe 
bulunmaktadır. 

 

Kitabenin Türkçe karşılığı : 

Bu aziz eklisayı (kiliseyi) sıvayan Kayserili Entirlikten Fakir ( ...................... ) gsori 
Metamorphotis yardımcı olsun cümle. 

Şimdi adı Hamamlı olan Kurdonos halkı Đstanbul'da bile dillerini korumuşlardı. 
Nitekim Đstanbul'da bulunan Balıklı kilisesi avlusundaki mezartaşlarından biri 
1867'de bir şenlik sırasında bir havai fişeğin isabeti ile Taşkışla önünde ölen 25 
yaşındaki Kurdonos'lu Prodromos'un ölümünü ve ustasının üzüntüsünü bir ağıt 
edası içinde manzum olarak anlatmaktadır.                                             f/d 

            Bu mezartaşı kitabesi aşağıda verilmiştir: 

 Niğde sancağında Kurdonos'tur vatanım  

 Yuvan torunu Prodromos'tur zatım 

 Donanma gecesi bir kazaya uğradım 

Seyre gittim ateş taliminin karşısına             
Taşkışlada bir fişek vurdu başıma 

 Yeni girmiştim yirmibeş yaşım 

 Rahmet çıkarın okuyan kardaşlar 

 Ustam da ahü figan eder, akıtır kanlı yaşlar 

 Tarihin bin sekiz yüz altmış yedide başlar. 

 

FERTEK ÖMERAĞA CAMĐĐ: 



Ömerağa Camii 1669 yılında (1089 H.) kesme taştan yapılmış kubbeli bir tarihi 
yapıttır. Camii de iki kere tamirat yapılmıştır.Tamiratın ilki 1799 yılında, (1219)H., 
ikincisi 1958 yılında yapılmıştır. Camiinin giriş kapısının üzerindeki kitabe'de şunlar 
yazmaktadır. 

ÖMERAĞA CAMĐĐ 

                                     1089 H. ( 1669 M. ) 

 Seza bu camii görenler cana derse 

 Maşallah kadimin tamiri tecdidine 

                      Bais ibadullah gel ey zat-ı edup 

                      Vazu nasihat olabilir tarih amma ya 

                     Eyyühel ibadu halisan fesullu billah 

                                 1219 H.(1799 M.) 

   ANLAMI:                                       

Bu camii görenler "Ey Can"derse yaraşır...  

Allah korusun bu eski eseri yenileyip de 

 koruyanları, sebeb olanları gel ey edepli insan 
!   

 Derin bir nasihat olur bu eser, tarihi anman 
için... 

 
                     Ey Allah'ın temiz kulu! 
 

 
                      
                     Geçmişten ibret alıp ermek istiyorsan felaha, 
 
                     Öyle ise hemen ibadet et yüce ALLAH'a... 
  
ANLAM 2: 
 

Bu camii görenler "Ey can" derse şanına yaraşır... Her zerresi, onu koruyan canların 
alın terini taşır... Bu kapıdan nice canlar gelipde geçti... Hepsi tarihe karışıp ecel 
şerbetini içti... Gel ey edepli insanı! Ey ALLAH'ın kulu! Mihraptan geçer cennet 
bahçelerinin yolu... 

Derin bir nasihat olsun bu tarihi eser sana... Đçeri girde çevir yüzünü onun 



mihrabına... Geçmişten ibret alıp ermek istersen felaha... Öyle ise hemen secde 
eyle yüce ALLAH'a.. 

 

 

                                                                 FEHMĐ DĐNÇER 

                                                                  ANKARA 1997 

 

Kaynaklar: 

Niğde Đl Yıllığı 1967 

Semavi Eyice TTK Belleten 1962,1975 

Hale Soysü Kavimler Kapısı-1 

Kültür Bakanlığı Yayınları 

 

 

 

 

 

               

 

      

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


