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ÖN SÖZ

Klişeye düşmek pahasına da olsa, Kapadokya bir coğrafyacı için laboratuvar 
gibidir. Kapadokya, hem topoğrafik özellikleri hem de bu özelliklerin insan ile 
buluşmasıyla özgün bir kimlik kazanmıştır. Bu kitabın amaçlarından birisi, işte 
bu özgün yeri “mekansal perspektif ” ile ele alan bilim insanlarını buluşturmak-
tır. Bir diğer amacı ise, bu buluşmadan köklü bir “yaklaşım geleneği” çıkarmaktır. 
Daha sonraki çalışmalar için ilk adım olarak kabul edilen bu kitabın benimsediği 
ilkeler ise şunlardır. Birincisi, çalışmaların hepsi Kapadokya Bölgesi hakkındadır. 
İkincisi, doğa ve beşeri bilimler arasında köprü görevi gören coğrafyanın kimliği-
ne uygun bir şekilde kitapta hem fiziki coğrafya hem de beşeri coğrafya sınırları 
içinde değerlendirilebilecek yazıların olmasıdır. Bütün yazılar bu perspektif içinde 
değerlendirilebilir. Son amaç ise, bölge meselelerini ele almak ve bu meseleler hak-
kında yine fikir yürütüp sorunlara çözüm önerisi sunmaktır. 

Ali Meydan’ın “Nevşehir’de Kurakçıl Peyzaj İhtiyacı”başlıklı yazısı mekan 
planlanırken genel olarak ihmal edilen bir durumun altını çizmektedir. Ülkemiz-
de peyzajın belli imgelere indirgenmesini eleştiren bu yazı mekân planlanırken o 
bölgenin özelliklerinin göz önüne alınması gerektiğini vurgular. Ahmet Uysal’ın 
“Gündelik Hayat İçinde Mekân, Temsil ve Pratik: Nevşehir’de Üniversite Çevre-
sinde Kafeler” çalışması üniversite çevresindeki gündelik hayatın mekanlarını an-
lama çabasıdır. Bu yazının bir diğer özelliği ise mekân ve temsil çerçevesindeki 
tartışmaların izini sürme çabasıdır. Şüphesiz Kapadokya Bölgesi denince ilk akla 
gelen şeylerden birisi peribacalarıdır. Üstelik peribacaları artık bölgeye kimliği-
ni kazandırmış en önemli imgelerden birisidir. Coğrafya disiplini içinde oluşum 
süreci hem jeomorfolojik hem pedogojik açıdan çok dikkat çeken bu topografik 
şekli Ali İmamoğlu “Peribacaları” adlı yazısında ele almıştır. Kapadokya Bölgesi 
denilince ilk akla gelen şehir olan Nevşehir’in nüfusu hem turizm faaliyetlerinin 
yoğunlaşması hem de şehre üniversitenin kurulması ile değişim göstermektedir. 
Hasan İçen’in “Nevşehir Nüfusunun Genel Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi” baş-
lıklı yazısı Nevşehir’deki nüfus değişimini ele alması bakımından önemlidir.  İlk 
yazıdaki peyzaj kavramıyla bütünlük göstermesi bakımından Şenay Güngör ve 
Fatih Adıgüzel’in “Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekansal Yeterlilik ve Ulaşılabilirlik 
Analizi: Nevşehir Örneği” altı çizilmelidir. Kentteki yeşil alanların ulaşılabililirlik 
kavramı ile ele alınması ayrıca uygulamalı coğrafya bağlamında da değerlendiri-
lebilir. Yukarıda ifade edildiği gibi Kapadokya fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya 
özelliklerinin buluşmasına örnek gösterilebilecek güzel yerlerden birisidir. Ahmet 
Uysal ve Hasan İçen’in “Etkileşimden Birlikteliği: Kapadokya’da İnsan-Çevre İliş-
kisi” yazı bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu yazı geçmişten günümüze coğrafya-
da insan-çevre ilişkisini ele alan farklı yaklaşımlar göz önüne alındığı için “coğrafî 
düşünce”ye dair tartışmalar bakımından da önemlidir. 



iv Kapadokya Araştırmaları

Bütün bu yazılar belli bir çerçeve içinde bölgeye bakışı hedefler. Tekrar vur-
gulamak gerekirse; bu bakış ya da yaklaşım mekansal perspektiflidir. Kapadok-
ya Bölgesindeki doğal ve beşeri meseleleri ele alırken günümüz coğrafi düşünce 
tartışmalarını da hesaba katan ilk adımdır. Daha sonraki çalışmalarda diğer di-
siplinlere açılmak hedeflense de Mevlana’nın pergel metaforundaki gibi pergelin 
merkez ayağı her zaman “mekan” kavramında olacaktır. Bu vesile ile bu kitapta 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uysal

Nevşehir, 2019
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“Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su 
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su”

Fuzuli 

Giriş

Büyük divan şairi Fuzuli’nin su kasidesi, divan edebiyatındaki en önemli ka-
sidelerden birisidir. Fuzuli’nin bir naatı olan su kasidesinin sadece bu beyitinde 
bile mübalağa, mecaz, tezat, istiare, teşbih, hüsn-i ta’lil, nida gibi bu kadar sanatı 
bir arada kullanabilmesi, şairin büyüklüğünün yanısıra benzetilenin büyüklüğünü 
ve suyun güzelliği ve değerini de ortaya koyar niteliktedir. Bu değer ki, yeryüzüne 
yaşam vermiş, gene Cumhuriyet dönemi şairlerinden Necip Fazıl’ın,

Kainatta ne varsa suda yaşadı önce; 

Üstümüzden su geçer doğunca ve ölünce

dizelerinde olduğu gibi, dünyada yaşamın olmazsa olmazının su olduğunu bir kere 
daha gözler önüne sermiştir. Güneş sisteminde üzerindeki su kaynaklarıyla benzersiz 
olan dünyada canlı yaşama kaynaklık eden hususların en önemlisi de suyun varlığıdır. 

Yeryüzünün büyük kısmı sularla kaplı olsa da yaklaşık %97,5’i deniz ve okya-
nuslarda iken, %1,5’i buzullarda tutulmaktadır. Geriye kalan %1’lik kısım ise akar-
sular, göller, yeraltı suları gibi tatlı su kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu kadarlık 
bir su bile bir yandan su döngüsünü sağlarken, bir yandan da yeryüzündeki canlı 
yaşama kaynaklık etmekte, insan başta olmak üzere bütün kara canlılarına hayat 
kaynağı olmaktadır. 

Dünyada yaşanan su döngüsü dünyanın her yerinde eşit şekilde gerçekleşse 
herhangi bir yerde su kıtlığı çekilmeyeceğini ya da başka bir yerde sellerin, taşkın-
ların gerçekleşmeyeceğini ön görmek mümkün gibi gözükmesine rağmen, durum 
son derece karmaşık ve anlaşılması zordur. Bazı yerler ihtiyacın oldukça üstünde 
yağış alırken, bazı yerler yıllarca yağış alamayabilmektedir. Aynı durum Türkiye 
için de geçerlidir ki, en az yağış alan yer ile en çok yağış alan yer arasındaki yıllık 
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yağış farkı inanılmaz boyutlardadır. Mesela Tuz Gölü çevresi yıllık yaklaşık 250 
mm yağış ortalamasıyla neredeyse çöl iklimi özelliği göstermesine rağmen, Rize 
çevresi yaklaşık 2200 mm yağış ortalamasıyla nerdeyse tropikal özellikler göster-
mektedir. Bir de yıllar arasındaki yağış oynaklığı hesaba katılırsa, Türkiye’de yağış 
ve su varlığı dağılımının adım başı farklı özellikler gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

Her adımda topografyası, yağış özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik özellikle-
ri değişen bir ülkede akla gelebilecek her alanda planlama yapmanın zorluğu orta-
ya çıkmaktadır. Bu zorluğun derecesi su kaynaklarının planlanması, suyun verimli 
kullanılması söz konusu olduğunda daha da artmaktadır. Güneyindeki ülkelere 
göre su kaynakları bakımından zengin sayılabilecek bir durumda olan Türkiye’nin, 
dünya genelinde kişi başına düşen yıllık su tüketimi açısından değerlendirildiğin-
de son derece kısıtlı imkânlara sahip olduğu görülebilir. Gelecek ile ilgili ön görü-
lerde de en çok su sıkıntısı çekecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 

Su kaynaklarının artan nüfusun ihtiyacını karşılayamamasının yanı sıra bir 
diğer problem de kaynakların doğal özelliğini yitirmesidir. Türkiye’nin doğusu ile 
güneyi ve kuzeyindeki dağlık kesimler hariç tutulursa akarsulara, göllere ve yeraltı 
sularına doğal demek artık pek mümkün gözükmemektedir. Sanayileşme, kentsel 
atıklar, tarımsal ilaçlamalar gibi pek çok etmen doğal kaynakların geriye döndürü-
lemez bir şekilde kirlenmesine sebep olmaktadır. Suyun etkili ve verimli kullanıl-
masının yanı sıra kaynakların doğallığının korunması da önemli görülmektedir.

Gelecek ile ilgili yapılacak planlama da mutlaka havza bazlı olmalı ve en baş-
ta havzalar arası su taşımanın önüne geçilmeli bir yandan da tarımda, sanayide 
ve içme-kullanmada kullanılan suyun efektif kullanımına önem verilmelidir. Ka-
baca yapılan hesaplamalar Türkiye’de suyun yaklaşık %75’i tarımda kullanılırken, 
%15’i içme-kullanma olarak, %10’u ise sanayi de kullanılmaktadır. Bu durumun 
önümüzdeki yıllarda yüzdelik dilimlerde değişmeler yaşansa bile benzerliklerin 
devam edeceği ortadadır. 

Türkiye’de son yıllarda su üzerindeki baskı hızlı bir şekilde artmaktadır. Şöyle 
ki, kişi başına yılda 10000 m3’den fazla su düşen ülkeler su zengini sayılmaktadır. 
Ülkemizde bu miktar yaklaşık 1500 m3’dür. Bu değerlere bakıldığında ülkemiz 
şimdilik kendi kendine yeten bir ülke konumundadır. Ancak suyun dağılımında-
ki bölgesel farklılıklar kişi başına düşen su miktarını da değiştirmektedir. Plansız 
kentleşmenin ve göçlerin yoğun olduğu bölgelerde kişi başına düşen su miktarı 
azalmaktadır. Bu tip ciddi sıkıntıların önüne geçmek için entegre su politikaları-
nın üretilerek ülke ölçeğinde ele alınması gerekmektedir. Bu politikalar, kentsel, 
sanayi, tarım, ormancılık, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanı doğrudan ilgilendir-
mektedir (Yazgan, Özyavuz ve Çorbacı, 2017). 
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Doğal Ortam Özellikleri Açısından Nevşehir 

Anadolu bulunduğu enlem, yeryüzü şekilleri, dağ sıralarının uzanışı, yükselti 
basamakları, geçirdiği buzul ve buzul arası dönemlerin yanı sıra yaklaşık on bin 
yıldır da insan yerleşmesine mekan oluşturması ve buna benzer pek çok sebebin 
etkisiyle sahip olduğu doğal kaynakların genel anlamda milyon yıllar, özelde de 
binyıllar hatta yüzyıllar içerisinde büyük değişikliklere maruz kaldığı bir doğal 
ortam özelliğine sahiptir. 

Anadolu, yaklaşık 3000 yıldır, çoğunluğu kuzey doğudan olmak üzere, en 
azından 70 büyük insan göçünün ve yüzlerce küçük göçün baskısı altında tam 
anlamıyla talan ve tahrip edilmiştir. Gelen toplumlar, çoğunluk, bir baskının so-
nucunda geldiklerinden ve yeterince bilgi toplumuna dönüşmediklerinden, en 
önemlisi yerleşik düzene geçmenin kural ve bilincine ulaşmadıklarından, doğal 
kaynakları sonuna kadar, ayakta kalabilmeleri ve çıkarları için tahrip etmeye baş-
lamışlardır. Eldeki fosil ve biyolojik kayıtlar Anadolu’nun 2000-3000 yıl önce bir 
doğa cenneti olduğunu, büyük bir kısmının ormanlarla ve zengin otlaklarla örtülü 
olduğunu göstermektedir (Demirsoy, 2016, 2). 

Üç farklı fitocoğrafya bölgesinin kesişiminde yer alan Türkiye’de İç, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri İran-Turan Fitocoğrafya bölgesine ait bitkilerle 
temsil edilmektedir (Harita 1). Saya ve Güney’e (2014) göre İç Anadolu Bölgesi, 
Suriye Çölündeki bitkilerin çoğunu, Kuzey Irak, İran, Afganistan, Pakistan’daki 
bitkilerin önemli bir kısmını, Aral-Hazar çöllerinin (Turan Bölgesi) ve Batı Tien-
şan bölgesinin kimi bitkilerini kapsamaktadır. Ayrıca, İran-Turan ve Sahra-Ara-
bistan fitocoğrafya bölgeleri arasında uzanan Kuzey Afrika Platolarının bitkilerini 
de içermektedir (Saya ve Güney, 2014). 

Türkiye biyolojik çeşitliliğinin ve endemizmin büyük çoğunluğu İran-Turan 
Fitocoğrafya bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgenin yaygın ağaç türlerinin başın-
da tüylü meşe olmak üzere, diğer meşe türleri ile birlikte karaçam, karamuk, boylu 
ardıç, katran ardıcı gibi ağaç türleri ile otsu bitkiler gelmektedir. 
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Harita 1: Türkiye’nin fitocoğrafya bölgeleri ve orman ekosistemlerinin yersel dağılı-
mına göre ağaç türü bileşimleri (Çağlar, 2012’den)

İç Anadolu’da geniş alanlarda farklı alt türleriyle orman, kalıntı orman, anıt 
ağaç, tek tek kalıntı ağaç şeklinde görülen, ağaçlandırma denilince ilk akla gelen 
ağaçlardan birisi olan ancak uyum yeteneği sınırlı bir ağaç türü olan karaçam, bir 
zamanlar İç Anadolu’da çok geniş alanlara yayılmış olduğu gerek polen analizleri, 
gerek arkeolojik bulgularla ortaya konulan, Yozgat çamlığı gibi korunan alanlar-
daki varlığı da bu durumun kanıtıdır (Çağlar, 2010). Hitit egemenliği yıllarında 
Kızılırmak yayı içindeki dağlardan Hodul, Erdaş, Oylu gibi dağların ormanlarla 
kaplı olduğu ve buralarda aslan, geyik gibi yabanıl hayvanların yaşadığı bilinmek-
tedir. İç Anadolu’da eski büyük çam ormanlarının kalıntısı başlıca iki yerde, Yozgat 
Çamlığı ve Bala Beynam ormanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meşeler yıllık ortalama sıcaklığın 18-6 °C arasında, yıllık ortalama yağışın 
400 mm.nin üzerinde olduğu yerlerde yetişir (Atalay, Efe, 2015). Nevşehir açısın-
dan tüylü meşe (Quercus pubescens) önemlidir. Akdeniz ve Doğu Anadolu böl-
geleri ile Doğu ve Batı Karadeniz bölümleri dışında tüm bölgelerimizde görülür. 
Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kayın ve kestane gibi geniş yapraklı, İç 
Anadolu’da laden (Cistus laurifolius), yabani elma, badem gibi çalılarla birlikte 
bulunur. Kalın topraklı ve kuzey bakılı alanlarda görülen tüylü meşeler, İran-Tu-
ran elemanı olarak ele alınır. Nevşehir’de mazı meşesi, palamut meşesi, saplı meşe, 
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tüylü meşe yaygın olmakla birlikte; Oylu dağı, Aşıklı dağı ve Cevizlioğlu’da meşe-
likler bulunmaktadır. 

Orta ve Güneydoğu Anadolu’da 1000 m.nin üzerine kadar yükselen sahalar-
da kışları nispeten soğuk ve yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Buralarda vejetasyon dönemini birkaç aylık sürede tamamlayan ve 
çoğunluğunu tek yıllıkların oluşturduğu otsu türler ile yumrulu ve soğanlı bitkiler 
yaygındır. Buralarda ot topluluklarının yetişmesi, ağaçların yetişmesini engelle-
yecek kadar az yağış düşmesinden kaynaklanmaktadır (Atalay, 1997). İç Anadolu 
yarı kurak mezotermal ikliminin hakim olduğu Nevşehir’e ait yıllık yağış ve sıcak-
lık değerleri aşağıda verilmiştir. 

Nevşehir’in iklim özellikleri başta olmak üzere, İran-Turan biyocoğrafya böl-
gesinde yer alması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, volkanik aktiviteler sonu-
cu lav örtüsüyle kaplanan arazinin akarsularla derince yarılmasıyla oluşan vadi-
ler, Kızılırmak’ın ve kollarının oluşturduğu mikroklima özellikleri gibi hususlar 
Nevşehir’de özgün bir doğal ortam özelliği oluşmasında etkili olmuştur. 

Nevşehir’in iklim verileri ele alındığında orman örtüsünün yetişmesi için uy-
gun şartların olmadığı ancak Hodul dağı, Erdaş dağı gibi yüksek yerlerin iklim ve-
rilerine ulaşmak için aletli gözlemlerin yapılmadığından dolayı bir genellemenin 
yapıldığı ve bu bölgelerdeki orman örtüsünün doğal şartların sonucu mu yoksa 
antropojen etkiyle mi ortadan kalktığı tartışmalıdır ancak hakim görüş antropo-
jen etkinin ağır bastığı yönündedir.
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