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“ATATÜRK” VIDUSSKOLA

“Atatürk” vidusskola atrodas Yahyalı. Tā ir viena no veiksmīgākajām skolām šajā
teritorijā, ja runa ir par “TEOG”, kas ir eksāmens vidusskolā. Mēs esam viena no STEM
(Science-Technology-Engineering-Math) un robotikas projekta pilotkolām. Katru gadu
mums ir mākslas izstāde, sporta turnīri, zinātniskās izstādes. Mums ir 27 klases,
bibliotēka, 40 skolotāji un 746 studenti. Šogad mums ir divi Erasmus + projekti.

YAHYALI
Yahyalı ir mazpilsēta Kayseri pilsētā Vidusanatolijā. Tā ir slavena ar āboliem,
tradicionālajiem paklājiem, kas ir roku darbs un kalnrūpniecību. Tā ir bagāta ar dabas

skaistumu, piemēram, ūdenskritumiem un putnu paradīzi. Tajā ir 36 600 iedzīvotāju.

“DEREBAĞ” ŪDENSKRITUMS
Tas atrodas 10 km attālumā no Yahyalı. Tas ir 15 metrus augsts. Skaidri un spilgti
pavasara ūdeņi no divām alām plūst šaurā ielejā un sasniedz Yahyalı. Apkārtne tiek
organizēta kā piknika vieta.

“IHLARA” IELEJA
“Ihlara” ieleja ir “Cappadocia” varenā dabas ainava un tajā ir otrais pasaulē lielākais
kanjons. No vēstures avotiem tā nosaukums ir "Peristremma". Tas veidojās kā “Melendiz
Brook” tūkstoš gadu ilgas erozijas, kas pārvietojās pa teritoriju, kurā notiek tektoniskie pacēlumi
un sabruka “Hasandağı” vulkāns. “Ihlara” ielejā dziļums ir 100 -120 metri.

“DERİNKUYU”
“Derinkuyu” atrodas “Nevşehir” “Derinkuyu” pilsētā. Tā ir pazemes pilsēta, kurai
šajā reģionā ir visplašākā kuģojamā teritorija. Pirmās “Derinkuyu” apmetnes paplašinājās
līdz asīriešu kolonijām. Pirmie kristieši, kuri izbēga no Romas impērijas vajāšanas, nonāca
“Cappadocia” caur “Antakya” un “Kayseri” un apmetās tur. Pirmie kristieši, kas izveidoja
reģiona pazemes pilsētas, tika glābti šajās pilsētās, to ieceļošana nebija viegli pamanāma
un viņi izglābās no romiešu karavīru vajāšanas. Viņi bija paplašinājuši savu teritoriju,
izveidojot rezervuārus, ventilācijas vārstus, vīna darītavas, baznīcas, klosterus,
ūdenskrātuves, tualetes un sanāksmju telpas, jo viņiem varēja nākties dzīvot, ilgstoši
neatstājot pazemes pilsētas. Šajās pilsētās, kas ir kā savstarpēji savienotas telpas, dažas
telpas ir savienotas viena ar otru ar šauriem tuneļiem, kuros cilvēks var pārvietoties. Pie
tuneļu ieejas un izejas ir lieli akmens cilindri, kurus drošības apsvērumu dēļ tuneļos
aizver.

“SULTAN” PURVA TERITORIJA UN PUTNU PARADĪZE
Purva teritorijas un ezeri veido “Sultan Sazlığı”, tās paliek mazākas sausā periodā
un lielākas lietus periodā. Šie ezeri piepildās ar ūdeņiem, kuri nāk no “Mt. Erciyes” un
“Mid-Taurus” kalniem. “Sultana Sazlığı”, kura platība ir 17.200 hektāru, veido pasaules
slaveno ekosistēmu. Gan sāļais, gan tīrais ūdens pastāv šajās ekosistēmās, un šī teritorija
kļuva aizsargājama 1988.gadā. Šeit ir 301 putnu sugu, “Sultan Sazlığı” ir otrā lielākā
putnu paradīze Turcijā pēc “Manyas” ezera. Ir izveidots novērošanas tornis un audzēšanas
stacija, lai varētu izpētīt putnu un viņu dzīves apstākļu migrācijas ceļus.

“KAPUZBAŞI” ŪDENSKRITUMI
“Kapuzbaşı” ūdenskritumi sastāv no 7 ūdenskritumiem, no kuriem 5 ir lieli un 2 no
tiem atrodas blakus 500 kvadrātmetru platībā, un tie ir 30-76 m. Tie ir avota
ūdenskritumi, kas plūst ar lielu ūdens daudzumu no augstuma, kā arī tie plūst
nepārtraukti vasaras un ziemas mēnešos. “Aladağ-Aksu” saplūst ar upi “Zamantı” un tad
ar “Seyhan” upi. Trīs ūdenskritumi austrumos tiek saukti par "Komandas
ūdenskritumiem" un to augstumos ir pazīstami “Aladağ” virsotņu ūdenskritumi, kurus
“baro” sniega un ledāji, un kuru vasaras un ziemas ūdeņi nekad neizsīkst.

CAPPADOCIA

Pirms 60 miljoniem gadu notika “Erciyes”, “Hasan” un “Güllü” kalnu izvirdumi.
Lavu un pelnu mīkstos slāņus pārveidoja lietus un vējš. Tas notika līdz pat paleolīta
laikmetam.
“Hittites” zeme vēlākos laikos kalpoja kā viena no svarīgākajiem kristietības centriem.
Akmeņainās mājas un baznīcas ir padarījušas šo reģionu par patvērumu kristietim, kurš
aizbēga no Romas impērijas. “Cappadocia” ir reģions, kas izvietots Kırşehir, Niğde,
Aksaray un Kayseri pilsētu reģionā, galvaspilsētā “Nevşehir”. “Cappadocia” reģions ir
integrēta dabas un vēstures vieta. Lai gan vēsturiskajā procesā ģeogrāfiskie notikumi
veido “Peribacas” (Erozijas kolonnas), cilvēki, dekorēja tos iekšienē kā mājās, baznīcas un
freskas.

Ürgüp: Urgup, kuram ir ģeoloģiska struktūra ar vulkānisko izcelsmi, ir izveidots
reģionā, kur ir interesanti dabas formējumi, kurus sauc par “peribacas” (erozijas kolonnas
vai pasaku skursteņi). “Peribacas” ir radījuši šim reģionam ļoti interesantu ainavu.

“Avanos” un “Göreme”
“Cappadocia” ir apmēram 360 izveidotas baznīcas, kuras četras puses ieskauj
akmens cirstas baznīcas. Brīvdabas muzejs ir reģiona galvenais dārgums. Muzejā ir divi
klosteri, sešas baznīcas u.c.

“Zelve”
“Zelve” ieleja ir viena no
svarīgākajām “Cappadocia” ielejām.
Šeit ir piecpadsmit 8. un 9.gs.
baznīcas, kuras tika pārveidotas
atbilstoši ielejas stilam.

“MERSİN”

“Mersin” ir viena no nedaudzajām pašpietiekamām Turcijas pilsētām ar tīru
pludmali, apelsīnu un citronu dārziem un daudziem vēsturiskiem pieminekļiem, kas
stiepjas gar Vidusjūru. “Mersin” ir Turcijas lielākā pilsēta, otrā lielākā republikas vēstures
mošeja un kristiešu pasaules centrs.

“CENNET-CEHENNEM” (ELLE-PARADĪZE)

“ESHAB-I KEYF”

“Eshabi” ala tiek uzskatīta par svēto kristiešu un musulmaņu apmeklējuma vietu.
Alai ir četri stūri un 1520 pakāpieni. Saskaņā ar informāciju, kas atrodama “Eshab-ı Kehf”
kultūras un aizsardzības asociācijas mājas lapā, nežēlīgais valdnieks vārdā Dakyanus
(Dakyus) pilsētā, ko sauc par Efsus vai Yarpuz, piespiež cilvēkus pielūgt elkus. Daži jauni
ļaudis, kuri tic Dieva eksistencei, lūdz slepenībā un neizpilda valdnieka norādījumus.
Jaunie cilvēki, kuri bēg no Dakyanus, saskaras ar ticīgo ganu, kad ir ceļā. Septiņi cilvēki,
kuri ir pazinuši ganu, gūstot patvērumu ūdens alā, turpat arī aizmieg. Karaļa padotie
atrod alu, bet viņi nevar tur iekļūt. Cilvēki, kurus sauc par "7 guļošie", paliek guļot
apmēram 309 gadus. Tikai tad pamostas.

SVĒTĀ PĀVILA BAZNĪCA “TARSUS”
Sv. Pāvils, “Pavlik” baznīcu dibinātājs, ir kristiešu misionārs. Tiek uzskatīts, ka tā
tika uzcelta no 11. līdz 12. gs. Sv. Pāvila baznīca un aka tika integrēta esošajā pilsētas
struktūrā kā garīgais centrs. Agrāk, garos ceļojumos, kristieši, kuri apmeklēja šo vietu, lai
apmeklētu Jeruzalemi kā svētceļnieki, apmeklēja un dzēra ūdeni no šīs pilsētas akas.
Pāvila baznīca, Sv. Marijas baznīca ir ierakstīta UNESCO Pasaules mantojuma
provizorisko vietu sarakstā.

